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Inleiding Mantelzorgers, 16 september 2007. 
 
t.b.v. Mantelzorgers in Eindhoven, georganiseerd door Gemeente Eindhoven en 
Vrijwilligerspunt 
 
door drs. W.v.d.Wouw 
 
Bij ‘mantelzorgers’ moet ik denken aan een oude legende uit het begin van de 4

e
 eeuw van 

Martinus van Tours, beter bekend als Sint Maarten. Martinus was een Romeinse soldaat. Als 
hij op een dag te paard de stad intrekt, ziet hij bij de stadspoort een man, die het erg koud 
heeft omdat hij maar weinig kleren aan heeft. Martinus neemt zijn eigen mantel af, trekt zijn 
zwaard en scheurt zijn mantel in tweeën. De helft geeft hij aan die man. 
Een mantel als teken van zorg, van mededogen. 
Soms horen we wel eens dat zorg wordt uitgedrukt in termen van ‘als een warme deken’of 
‘als een mantel om je heen geslagen’, zoals in een lied staat. Zo zal zeker de zorg ervaren 
kunnen worden door degene die zorg ontvangt. 
Voor Martinus was die daad een vanzelfsprekendheid, voor zijn medeofficieren waarschijnlijk 
heel wat minder. Dat is de zorg die U verleent vaak ook: vanzelfsprekend. Alleen is degene 
die uw zorg ontvangt geen onbekende, zoals bij Martinus. Het is uw partner, uw kind, uw 
broer of zus, uw buurvrouw, uw vriend of kennis. Misschien voelt u het zelfs als een plicht, 
een sociale, menselijke plicht. Hoe nauwer de relatie, hoe meer u dat zo kunt ervaren. 
Anderen zullen dat niet altijd begrijpen. ‘Er zijn toch voorzieningen genoeg’ -en goed bedoeld- 
‘u moet toch ook aan uzelf denken’. Moet u zich ook nog eens verantwoorden. 
Toch klinkt daarin ook een zorg door, die niet helemaal onterecht is. Gaf Martinus de helft van 
zijn mantel en hield hij de andere helft voor zichzelf; veel mantelzorgers zijn geneigd de 
gehele mantel te geven en houden weinig of niets meer voor zichzelf over. 
Maar als er werkelijke bezorgdheid is om U, zou de vraag anders in uw oren klinken als werd 
gezegd: ‘Hoe kunnen wij u tot steun zijn?’ Dat klinkt passender en getuigt meer van echt 
mee-leven. U moet immers voorkomen dat u de mantel die u als zorggever aanbiedt als een 
keurslijf gaat ervaren, zoals de titel luidde van het artikel in het Eindhovens Dagblad van 
vorige week zaterdag. Ik citeer een tekst: “Dus geef naar vermogen. Als U bereid bent mee te 
doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet heeft, maar van wat u heeft. Het is niet 
de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden geraakt. Er moet evenwicht 
zijn”. Die tekst is 2000 jaar oud en geschreven door een zekere Paulus en staat in het Nieuwe 
Testament. Zorggevers hebben vaak het gevoel dat ze tekortschieten, dat het altijd te weinig 
is wat ze doen. Dan is het goed om je te realiseren dat je alleen maar kunt geven wat je hebt, 
niet wat je niet hebt of niet missen kunt. Het is niet de bedoeling dat je door méér te geven 
zelf in de problemen raakt. En geef degene die uw zorg ontvangt ook de kans om te geven 
wat hij heeft. Niet vanwege ‘voor wat hoort wat’, maar omwille van het evenwicht: zodat 
gelijkwaardigheid blijft tussen u als gever en de ontvanger. 
Mantelzorgers zijn echte gevers. De meeste hebben dat als van jongs af aan al geleerd. ‘Het 
is zaliger te geven dan te ontvangen’, is een bekend gezegde. En geven is dan ook vaak 
gemakkelijker dan ontvangen. Hoe lastig ontvangen is, kun u horen van degenen voor wie U 
zorgt. Ik hoor dat elke dag van patiënten in mijn werk in het ziekenhuis. Ze zeggen:  
‘Het maakt je zo afhankelijk, zo kwetsbaar, de ander kan zich gemakkelijk superieur gaan 
voelen. Dat is vaak nog erger dan pijn.’ Degene voor wie u zorgt, heeft vaak geen keus.  
Hij of zij is afhankelijk van de zorg die hij of zij van u en van anderen krijgt. 
U heeft die keus wel. En dan bedoel ik niet of u wel of niet zorg geeft, maar wel of u bereid 
bent -naast dat wat u geeft- ook open staat om zelf te ontvangen. Allereerst van degene voor 
wie u zorgt. Niet dus om iets terug te betalen, maar om een goede balans te blijven houden 
tussen geven en ontvangen en daarmee van de relatie. Want ook degene die zorg ontvangt 
heeft veel te geven, erkentelijkheid bijvoorbeeld. 
Soms is er ook een aanbod om te geven van anderen, maar wijzen we het af of horen we het 
niet of staan er niet voor open. Daarvoor kunnen allerlei redenen zijn. ‘Ik ben sterk genoeg, ik 
heb dat niet nodig, ’n ander kan het toch niet zoals ik dat doe, het is mijn plicht, ik wil de 
ander niet tot last zijn, waarom nu ineens wel en toen niet?’ Open staan voor wat een ander u 
aanbiedt, hoeft niet altijd te betekenen dat er iets van u wordt over- of afgenomen, maar kan 
ook betekenen dat uzelf wordt ondersteund juist om het vol te blijven houden.  
In het ziekenhuis hoor ik ouders nog al eens over hun kinderen zeggen: ‘Ik wil hen niet tot last 
zijn. Ze hebben hun eigen leven en het al druk genoeg.’ Ouders doen –hoe goed bedoeld 
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ook- niet alleen daarmee zichzelf maar ook hun kinderen tekort. Ze ontzeggen zichzelf de 
mogelijkheid te ontvangen en hun kinderen om te geven. Na een leven lang zorgen voor en 
geven aan hun kinderen, is het goed dat ook de kinderen aan hun ouders kunnen geven. Niet 
om terug te betalen, maar om het evenwicht van geven en ontvangen in balans te houden. 
Waar dat evenwicht ontbreekt, heeft dat een desastreus effect op de onderlinge relatie tussen 
ouders en kinderen. 
Soms is er dat aanbod niet of lijkt het er niet te zijn. Broers en zussen, of de kinderen lijken 
het af te laten weten -misschien was dat vroeger al zo- . Zeker, mag u hen aanspreken op 
hun verantwoordelijkheid. Maar vaak komt het voor –zeker in families- dat al vlug wordt 
gedacht ‘zij doet dat wel; ja want zij stond altijd al klaar voor…’.  Dat kun je verstaan als een 
excuus, maar daarin kan ook de vraag doorklinken: ‘hoeveel ruimte heb ik gekregen om ook 
zorg te kunnen geven –weliswaar op mijn manier en met mijn mogelijkheden?’ M.a.w. 
hoeveel ruimte heb ik aan anderen echt gegeven? 
Het is belangrijk dat u open blijft staan van de erkenning, de erkentelijkheid en waardering die 
anderen u geven. Daarmee geven anderen u ook iets belangrijks. U verdient dat, u heeft er 
recht op. Het is belangrijk dat u gezien wordt –ook al doet u het daar niet om en zoekt u dat 
niet-. U mag gezien worden in wat u doet, ook in uw pijn en moeite.  
Zorgrelaties zijn altijd ongelijke relaties. Want het geven van zorg bestaat nu eenmaal uit het 
doen van iets wat de ander op dat moment niet kan. Belangrijk is dat u zich altijd bewust blijft, 
wat die ongelijkheid, die vaak ook nog de vorm heeft van afhankelijkheid, op de onderlinge 
relatie kan hebben. Want voor je het goed en wel beseft, kan die ongelijkheid gemakkelijk tot 
ongelijkwaardigheid leiden. Alleen door te blijven beseffen dat de zorgontvanger precies in 
het ontvangen ook veel te geven heeft, en dat je als zorggever alleen maar goed kunt zorgen 
als je daarin ook ontvangen kunt, blijft de zorgrelatie –bij alle ongelijkheid- een relatie tussen 
gelijkwaardige mensen, ieder met hun eigen waarde en waardigheid. 
Aan mensen die voor hun beroep in de zorg werken, vraag ik altijd na te denken over hun 
motief: waarom heb je hiervoor gekozen? Voor u als mantelzorger was het vaak geen keuze; 
u kon niet veel anders. Toch is het voor de zuiverheid van wat u doet en van de relatie nooit 
slecht om uzelf ook die vraag te stellen: waarom doe ik dit, wat beweegt me?  Soms spelen er 
motieven mee, die op zich niks te maken hebben met déze situatie, maar die wel kunnen 
kleuren. Misschien was u als kind al gewend om thuis te zorgen, misschien vonden ze dat 
maar vanzelfsprekend en hebt u daar nooit enige blijk van waardering voor gekregen. Dan 
ben je geneigd je leven lang maar te blijven zorgen –meer en meer- in de hoop die erkenning 
nog eens ooit te krijgen. Ieder heeft zo zijn eigen geschiedenis en dus ook zijn eigen 
motieven, die een levenlang mee kunnen blijven spelen. 
 
U gaat direct een toneelstuk zien. Dit stuk gaat niet over mantelzorgers en misschien ook 
weer wel. Het is er in ieder geval niet direct voor geschreven. Maar het zal wel herkenning 
kunnen geven. 
Het gaat namelijk over verlies, over afscheid, over rouw, over omgaan met veranderingen. 
In een zorgrelatie verandert er veel, zeker in de relatie tussen partners, tussen ouders en 
kinderen, tussen broers en zussen. We hadden het al over de ongelijkheid in de zorgrelatie. 
De een wordt afhankelijk van de ander en was dat vroeger niet gewend. Misschien waren de 
rollen wel omgekeerd. Dat is niet alleen verandering, dat is ook verlies. 
Maar degene voor wie u zorgt kan door zijn of haar ziekte, handicap, of ouder worden ook 
anders worden waardoor hij of zij niet langer meer de partner, de ouder, de broer is die hij of 
zij vroeger was. Het karakter, het decorum, de hele persoon kan veranderen. Dat is een vorm 
van afscheid, van verlies en dus ook van rouw. Partners, kinderen, broers en zussen kunnen 
het daar heel moeilijk mee hebben en zich daardoor verdrietig en onmachtig voelen. 
Het leven van de zorgvrager verandert niet alleen, maar ook van de mantelzorger.  
Het levensritme wordt meer of minder bepaald door de zorg. Ook dat brengt verlies met zich 
mee. Verlies van onafhankelijkheid, van kunnen doen wat altijd deed, van hobbys en 
liefhebberijen, van contacten vooral. De wereld kan een stuk kleiner worden. Vaak gaan de 
veranderingen door en worden de beperkingen en daarmee het verlies groter, maar ook de 
zorg. Gedwongen door de situatie kunt u daardoor als mantelzorger meer uit handen moeten 
geven. Bv. aan professionele zorg of zelfs kan opname in een zorginstelling nodig zijn. Ook 
dat is weer een nieuw verlies. 
Dat alles kan verdriet met zich meebrengen, stil verdriet vaak. 
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Het is belangrijk voor u om dit met anderen te kunnen delen. Dat kan straks na de 
voorstelling, maar ook op andere momenten die het Steunpunt u biedt en hopelijk lukt dat ook 
in uw eigen kring. 
Ik hoop dat deze inleiding u helpt om datgene wat direct wordt gespeeld te herkennen voor 
uw eigen situatie en vooral als een steuntje in de rug mag ervaren voor uw dagelijkse zorg. 
Ik eindig met een kort verhaal uit de Kleine Prins. Een vos heeft vriendschap gesloten met 
een prins. Die prins heeft een lange tijd voor een roos gezorgd. Nu nemen ze afscheid. 
 
“Alle tijd die je aan je roos besteed hebt, maakt je roos zo belangrijk’, zei de vos. 
‘De tijd, die ik aan de roos besteed heb’….,zei de kleine prins, om het goed te onthouden. 
‘Dat is een waarheid, die de mensen vergeten hebben’, zei de vos. ‘Maar die moet jij niet 
vergeten. Je blijft altijd verantwoordelijk voor wie jij gezorgd hebt’. ‘Je bent verantwoordelijk 
voor je roos.’. ‘Ik ben verantwoordelijk voor mijn roos’, zei de kleine prins, om het goed te 
onthouden. ‘Vaarwel’, zei de vos. ‘Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met je hart 
kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar’. ‘Voor de ogen is het wezenlijke 
onzichtbaar’, herhaalde de klein prins om het goed te onthouden. 


