
Mirjam (40)
Thuis: samenwonend 
met Antonio (41)
Werk: freelance content 
editor en virtual assistent
Hobby’s: zwemmen, 
reizen, schrijven, uitgaan

Alexandra (41)
Thuis: samenwonend met 

Arthur (40) 
Werk: lerares basisonderwijs

Hobby’s: uitgaan, 
wandelen, vakanties, fi lms, 

series, muziek

De eerste keer dat ik haar zag, 
dacht ik…
Alexandra: “Ha! Dat weet ik niet 
meer. Het is ook al zo lang geleden. 
We waren vier jaar toen we bij 
elkaar in de klas kwamen. Volgens 
mij speelden we gewoon een keer 
samen. Het was niet zo dat Mirjam 

‘Na al die jaren woonden we 
opeens tegenover elkaar’

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen 
Alexandra (41) en Mirjam (40) over hun bijzondere vriendschap.

en ik alleen maar met elkaar waren. 
Ik ben een tweeling, dus ik speelde 
ook veel met mijn zus Andrea. Toen 
we ouder werden, hadden Andrea 
en ik gezamenlijke vriendinnen, 
maar ook onze eigen vriendinnen. 
Mirjam werd een goede vriendin 
van mij.”
Mirjam: “Onze ontmoeting kan 
ik me ook niet meer herinneren, 
maar ik weet nog wel dat ik dankzij 
Alexandra en haar zus Andrea naar 
Madonna ben gaan luisteren. Dat 
was zo rond mijn tiende. Alexandra 
en Andrea zongen altijd Madonna’s 
liedjes op het schoolplein.”

We werden echt goede 
vriendinnen toen…
Alexandra: “… Mirjam tegenover 
mij in de straat bleek te wonen. 
We waren inmiddels 25 en hadden 
elkaar na de middelbare school al 
een tijd niet meer gezien. Er was 

niet echt een bijzondere reden voor, 
we waren elkaar gewoon uit het oog 
verloren. Totdat ik Mirjam op een 
dag dus weer tegenkwam op straat. 
Verbaasd vroeg ik haar wat ze in de 
buurt deed en Mirjam vroeg precies 
hetzelfde aan mij.”
Mirjam: “We waren blij verrast. 
Opeens woonden we tegenover 
elkaar. Ik kon vanuit mijn woon-
kamer letterlijk bij Alexandra naar 
binnen kijken. Sindsdien spraken 
we regelmatig af. Later bleek 
Alexandra’s oudste zus Suzanne ook 
naast mij te wonen. Hoe toevallig 
was dat!”

Zo ging het verder…
Mirjam: “Al snel hadden we elkaar 
weer helemaal gevonden. We gingen 
samen naar yoga, kookten af en toe 
voor elkaar en pasten op elkaars 
katten als dat nodig was.”
Alexandra: “Het was heel � jn dat we 

Alexandra bij 
Mirjam op
bezoek in Porto.
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elkaar al zo lang kenden. We waren 
vroeger al vriendinnen, maar kregen 
als overburen nog een veel hechtere 
vriendschap.”
Mirjam: “Alexandra had toen al een 
relatie met Arthur met wie ik het 
ook goed kan vinden. In 2018 leerde 
ik mijn vriend Antonio kennen op 
de Azoren, een Portugese eilanden-
groep midden in de Atlantische 
Oceaan. Antonio is Portugees en 
voor hem verhuisde ik dat jaar naar 
de Portugese stad Porto. Dat was 
echt even wennen. Het was heel 
� jn om bij Antonio te zijn, maar 
ik woonde toen al jaren in het 
appartement tegenover Alexandra. 
Dus ja, het is soms best slikken om 
weer in mijn oude straat te zijn als 
ik Alexandra opzoek.”
Alexandra: “Natuurlijk mis ik 
Mirjam, maar ik gun het haar 
ook. Ik ben blij dat ze nog steeds 
gelukkig is met Antonio. En het is 
natuurlijk hartstikke leuk dat ze nu 
in mijn vaders geboorteland woont. 
Mijn vader, die ook Antonio heet, 
is Portugees. Mijn moeder is 
Nederlandse. Zelf ben ik geboren 
in Spanje, omdat mijn ouders daar 
een camping runden.”

We zien elkaar…
Mirjam: “… Elke paar maanden. 
Ik probeer altijd zo veel mogelijk 
mensen te bezoeken en Alexandra 
te zien. Vanwege de huidige corona-
maatregelen is het afwachten 
wanneer ik weer naar Nederland 
kan komen. De laatste keer was een 
kort bezoek waarin ik een aantal 
mensen wilde zien en Alexandra 
was toen zo lief om mij daarnaartoe 
te rijden.”
Alexandra: “Natuurlijk doe ik dat. 
Ik vond het vooral gezellig om weer 
even samen met Mirjam te zijn. 
Normaal appen we wel, maar dat is 

‘Het gee�  niet als we 
elkaar een tijdje niet 
spreken. Het zit altijd 

goed tussen ons’
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toch anders. Het komt trouwens 
ook voor dat we elkaar soms een 
tijdje niet spreken. Dat gee�  niet. 
Het zit altijd goed tussen ons.”

Ons slappe-lachmoment
Mirjam: “We hebben regelmatig 
gelachen, daar zijn we goed in! 
Tijdens onze wekelijkse yogales 
was het ook erg lastig om serieus te 
blijven. Vooral met de wat lastigere 
standjes. We moesten ons best doen 
om ons geschater in te houden en 
serieus bij de les te blijven”.
Alexandra: “Ja, die waren vaak echt 
hilarisch, die yogalessen!”

Hierin verschillen we
Alexandra: “Mirjam is wat 
avontuurlijker dan ik.”
Mirjam: “Nou, ik hou ook van 
stabiliteit, maar ik ga een uitdaging 
wel aan.”
Alexandra: “Ik ben meer van de 
zekerheid. Daarom bewonder ik 
Mirjam ook zo. Zij bouwt in een 
ander land gewoon een nieuw 
leven op.”

Als ik een wens zou mogen 
doen…
Mirjam: “We hopen elkaar snel 
weer te zien.”
Alexandra: “Ik ben al een keer bij 
Mirjam langs geweest in Porto en 
dat was supergezellig samen. 
Hopelijk lukt het ons om elkaar 
dit jaar weer te bezoeken. Ik kijk 
er altijd naar uit!” 

Vaste traditie toen 
Mirjam nog in 
Nederland woonde: 
op Oudjaarsavond 
samen proosten 
op het nieuwe jaar. 
Dit was in 2014.

Citytrip in Portugal in 2020.

Kerst in de kleuterklas. Het meisje in het wit is 
Mirjam. Het rechtermeisje is Alexandra, haar
tweelingzus staat links van haar.
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