
‘Goed zo,’ zegt een vriendin - een paar weken na de dood van mijn echtgenoot - als ze in de 

supermarkt ziet dat ik perssinaasappelen in mijn kar leg. ‘Prima, ja, je moet goed voor jezelf 

zorgen, hoor! Niemand anders die het doet.’  Als er iets is dat ik thuis niet geleerd heb dan is 

het goed voor mezelf zorgen. Ik hoor mijn moeder nog zeggen: ‘Zo, jij zorgt wel erg goed voor 

jezelf! Zou je ook niet eens aan anderen denken?’ Aan anderen denken, jezelf wegcijferen, is 

mij met de paplepel ingegoten. Anderen gingen altijd vóór. 

Nadat mijn man is overleden ben ik lid geworden van de NVvH en dat bevalt mij prima. Ik ga 
naar lezingen, maak deel uit van een leesclub en ga regelmatig met een groepje naar de film. 
Sinds kort is er een gespreksgroepje, het eerste thema was ‘hoe zorg ik voor mezelf?’ Mijn ant-
woord kan kort zijn: perssinaasappels kopen. Maar alleen daarmee kom ik er niet.
Afgelopen winter had ik het moeilijk, ik werd weer herinnerd aan alle narigheid die ik in het 
verleden te verstouwen had, mijn zwakzinnige dochter, mijn scheiding, ik had weinig energie 
meer. En uitgerekend toen gingen we naar een film waar ik beter niet heen had kunnen gaan; 
over een machteloze moeder die haar agressieve zoon in een inrichting moet laten opnemen. 
Weer zie ik beelden van een kind vastgebonden in een spanlaken, weer voel ik het machteloze 
verdriet van de moeder, ik raak ervan overstuur. De anderen zien dat ik er helemaal doorheen 
zit. ‘Kom op,’ zegt er een, ’ je gaat met mij mee, ik heb genoeg eten voor twee, je komt bij mij 
eten.’ ‘Nee, hoeft niet, straks is het wel weer over. En ik wil jou niet tot last zijn.’
‘Nee, straks is het niet over, en je bent mij niet tot last, zeur niet!’ Ze heeft gelijk, want nu ik 
alleen ben en er niemand is die mij uit die put haalt, blijf ik malen, kan ik er niet van slapen. Ik 
moet haar uitnodiging accepteren en even voor mij laten zorgen. ‘Graag,’ zeg ik. Die avond 
eten we gezellig samen. Zij blij, ik blij, ’s nachts slaap ik als een roos. 

Als het weer beter met mij gaat, spreek ik af met de vriendin van de perssinaasappelen dat ze 
komt eten. Half zes. Maar dan verschijnt er niemand. Zou ze zes uur in gedachten hebben? Ik 
wacht een halfuurtje. Om kwart over zes ga ik bellen. Met verzwakte stem zegt ze dat ze is ge-
vallen en eerst wat wilde bijkomen, maar nu komt ze eraan. ‘Ik kom je halen,’ zeg ik. ‘Geen spra-
ke van, over tien minuten ben ik bij je.’ Omdat ze niet van tegenspraak houdt, laat ik het maar 
zo, ze heeft een scootmobiel en ze woont vlakbij. Pas na 
een half uur komt ze aanzetten, verward, nat en verwaaid, 
zonder rollator of scootmobiel, lopend. Het duurt zeker 
een halfuur voordat ze een beetje bijgekomen is. 
Ik geef haar op haar kop, perssinaasappels kopen is niet 
de enige manier om goed voor jezelf te zorgen, je moet 
ook de aangeboden zorg van anderen kunnen accepte-
ren. Ook dát is zorgen voor jezelf.
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