
 

 

 

  
  
 
een op waarheid gebaseerd verhaal van een destijds jonge mantelzorgster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit is het verhaal van Anja (65).  
Anja vertelt, voor ons, in vogelvlucht haar ervaring als jonge mantelzorger. Ze vertelt wat de 
zorg voor haar zusje voor haar alledaagse leven betekende, welk gemis ze heeft ervaren, hoe 
het ontkend en niet gezien werd en hoe dit haar hele leven heeft beïnvloed. Anja heeft een 
sterk karakter, een prachtig vak en op latere leeftijd hulp gehad bij het omgaan met en het 
verwerken van haar zorgen. Met Anja gaat het nu goed. Ze wil graag dat anderen zien hoe 
belangrijk het is dat er oog is voor de jonge mantelzorger, dat zij ook een stem hebben en 
dat deze gehoord mag worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Niet doen Diane…… 
Je past je altijd aan…..je voegt je, je weet niet beter,  je zult wel niet lastig zijn, je ouders hebben het 
al zwaar genoeg zeggen ze….je accepteert de kruimels van aandacht die er overblijven na aftrek van 
alles wat het zorgenkind rooft op alle fronten, je weet niets van rechten die je hebt op een normaal 
bestaan….je gaat geloven dat je ouders zeker minder van jou houden….het zorgenkind staat immers 
altijd centraal..…echt tijd is er niet voor je……je weet niets van een normaal gezinsleven….maar 
vooral….je kent geen veilige plek meer om te wonen thuis…..je buitenkant is stoer, altijd behulpzaam, 
altijd begripvol, zeer verantwoordelijk, je lacht altijd, je zorgt ervoor dat jij je ouders gelukkig maakt, 
je loopt altijd op je tenen, maar je weet het niet….je weet niet dat je dan al zoveel hebt opgegeven 
van wie JIJ bent…..je eventuele protest verstomt onder de woorden: JIJ moet dit begrijpen, want JIJ 
hebt je volle verstand! Wees maar blij! Aldus de woorden van mijn vader….. 

De diep zwakzinnige zus, die werd geboren toen ik bijna vier was, en die, vanaf dag 1 dat ze haar 
intrede deed in ons gezin en de tot dat moment saamhorige band met mijn moeder met name, 
zodanig verstoorde, dat ik voor de rest van mijn leven het gevoel hield dat ik mijn moeder was 
verloren. De zus die mij alles afnam waar ik als kind recht op had mogen hebben. Mijn vader werkte 
veel en het grootste deel van de zorg kwam op mijn moeder en mij neer. In die tijd bestond er geen 
begeleiding voor dit soort gezinnen met een zorgenkind, het was een onhoudbare situatie die stierf 
van de onmacht, die slachtoffers voor het leven maakte en waar de buren die twee huizen verderop 
woonden eigenlijk niets van wisten. Het bleef zo goed als binnenskamers.  

Mijn zus was heel agressief toen ze opgroeide, er ging geen dag voorbij of ik kreeg en portie klappen 
van haar, altijd met de vlakke hand en altijd tussen mijn schouderbladen, alsof ze alle liefde die ik in 
mijn hart meedroeg eruit wilde slaan….ze trok me aan de haren over de grond….mijn moeder keek 
om en zei slechts…..”niet doen Diane, dat doet zeer”. En daarna ging ze verder met haar afwas. Ik 
gilde soms van de pijn, maar mocht haar niet terugslaan. Want ik had immers mijn volle verstand….. 

Zo leerde ik alles te accepteren wat er over mij heen kwam, zonder voor mijn eigen rechten op te 
kunnen komen groeide ik op. Dat patroon is heel lang met mij meegegaan in mijn leven. Ik 
accepteerde ook binnen mijn huwelijk dingen die ik niet had mogen accepteren, maar het duurde 
lang voordat ik begon in te zien dat ook IK ergens recht op had. Ik sleepte als vanzelfsprekend met 
dat wat afwijkend was eigenlijk. Maar ik wist niet beter…ik voegde me…de lieve vrede bleef ik 
stichten…alles liever dan de agressie…de dominantie…de disharmonie… 

Eindeloos veel nachten waren we op, want Diane sliep heel vaak niet…mijn moeder ging er dan naast 
zitten om haar in slaap te sussen….hetgeen vaak ontaarde na 2 uren op de knietjes naast haar bed 
zitten in verkleumd de moed opgeven en de beurt aan mijn vader overdragen. Dan was het 
middernacht. Het kind gilde alles aan elkaar, en ik lag in bed stijf van de stress en de angst.  Ik riep, 
omdat ik bang werd van dat gegil. “Hou op , en ga jij nou maar slapen “zei mijn vader. Slapen? Nog 
steeds, ik ben 65 jaar, reageer ik ‘snachts op elk geluid, ik ben snel wakker, en heb een soort 
waakhond in mij ontwikkeld die altijd en overal alert is. Het gevaar kan immers zo tevoorschijn 
springen….. 

De andere ochtend werd ik zonder meer naar school gestuurd, ook al was het vier uur geworden ’s 
nachts en moesten we om 7 uur weer op. Mijn vader ging naar zijn zware werk, ik naar school, Diane 
naar school en mijn moeder kroop weer in bed. De migraine aanvallen van haar waren vele….er was 
geen briefje voor mijn meester op school, er was geen verontschuldiging voor mij, als ik niet 



helemaal bij de les was….geen mens wist wat ik van binnen mee droeg. Ik kon heel goed leren en lag 
heel sociaal in de groep. Dat was mijn redding, mijn aanzien en mijn overleving. 

Op mijn 17e ging mijn zus uit huis, op advies van een nieuwe huisarts die deze wijze raad aan mijn 
moeder gaf. Mijn jeugd was voorbij, en vernield, misvormd, en heimelijk dacht ik vaak dat mijn 
moeder het MIJ kwalijk nam dat ze haar kind had moeten wegbrengen. Ze zei het niet hardop, maar 
in hetgeen ze niet zei, voelde ik het verwijt.  

Ik heb jaren lang therapie gehad, om iemand te mogen kunnen worden die er ook toe deed. 
Gesprekken met mijn moeder en vader over Diane waren niet mogelijk, mijn vader verklaarde alles 
als nonsens en flauwekul en mijn moeder durfde het niet te weten….En zo stond ik altijd alleen 
….met alles wat er wel was, maar niet erkend werd….verdriet ..verwarring… geïsoleerd van de 
driehoek vader moeder zorgenkind….verlies van eigenwaarde… een niet goed genoeg 
gevoel….verlies van veiligheid…verlies van een normale gezinssituatie….en wat het meest belangrijk 
was: het verlies van mijn jeugd. Ik kon geen kind zijn, ik was de steun en toeverlaat van mijn moeder, 
en kon geen onbezorgd kinderleven leiden. Mijn jeugd is mij ontnomen, en omdat het fundament 
scheuren vertoonde….ontstond een scheefgroei. Jaren heeft het mij gekost om iemand te worden 
die er toe deed. Ik koos een geweldig vak als musicus en dat vak zette mij voor de spiegel. Goddank. 

Een kind dat noodgedwongen in deze situatie terecht komt is niet en nooit gelukkig. Zij spelen een 
rol die van hen verwacht wordt , ouders stralen dat zonder het te zeggen uit. Het mantelzorgerkind 
lacht ….maar het huilt van binnen. Geen mens ziet het aan de buitenkant, het zou immers het laatste 
beetje liefde van je ouders kunnen verstoren of verliezen. Je kijkt wel uit! Je doet alleen maar je best, 
je maakt het hen vooral naar de zin, je loopt permanent op je tenen, en het gekke is…..het went…..en 
DAT is het ergste wat er kan gebeuren. Dat het went….het MAG niet wennen!  

Mijn zwakzinnige zus stierf 4 jaar geleden, aan kanker. Ik wist niet wat ik moest voelen. Ik had geen 
idee. Dat riep schuldgevoelens op. Voor mijn moeder was dit een niet te verteren klap op hoge 
leeftijd. Er was een klein moment waarin ik, toen bijna 61 jaar dacht: nu krijg ik mijn moeder eindelijk 
weer terug….dat was het kind in mij die daar naar verlangd had, tot aan die dag. Het was en bleek 
nogal naïef natuurlijk……want juist door haar overlijden was ze 20x zo sterk aanwezig.  

Mijn moeder stierf 2 jaar later aan hartfalen, mijn vader was toen al 15 jaar dood. Mijn moeder is 
heengegaan zonder er ooit nog weer een woord over te hebben gesproken…ze durfde het niet, ze 
heeft zich schuldig gevoeld, maar had niet de moed dat te erkennen…..ze ging heen en ik bleef alleen 
achter met een concrete en een figuurlijke erfenis…met vele vragen waar ik nooit een antwoord op 
zal krijgen. Er was onmacht, er was onkunde en er waren alleen maar verliezers. Geen opzet, geen 
schuld…slechts het verstoppen van de realiteit. En het niet uit handen willen geven….de thuis situatie 
moet ook voor mijn zus niet  fijn zijn geweest met al haar beperkingen , en de eisen die een gezin 
stelt kon zij niet hanteren…zij werd pas gelukkig toen zij haar plekje vond bij deskundige mensen , die 
haar gedrag bijstuurden, met groepsgenoten die soortgelijk waren…..ze werd 56 jaar oud slechts…en 
haar as is uitgestrooid in het park van het tehuis waar ze woonde…. 

Wellicht zet zij mij nu vanuit de sferen aan om mijn verhaal te delen, teneinde ouders , maar vooral 
mantelzorg kinderen te mogen helpen…dan heeft al het verdriet toch nog zin gekregen… 

 

Anja 


