
Vanuit mijn hart

TE
KS

T:
 R

EN
ÉE

 B
RO

U
W

ER
. F

O
TO

’S
: P

R
IV

ÉB
EZ

IT
.

Als vier jaar oudere broer ben jij een 
van de belangrijkste personen in mijn 
leven. Al toen we jong waren, was jij 
best beschermend naar mij. Op school
wist bijvoorbeeld iedereen dat jij mijn 
broer was en dat niemand iets bij mij 
hoefde te proberen. En als ik als tiener 
last had van mijn menstruatie, was jij 
de eerste die een dekentje en wat 
lekkers voor me pakte. Het was niet zo 
dat we als kinderen heel hecht waren, 
maar dat werden we wel.
Rond mijn twintigste begon ik te daten 
en jij gaf me vaak liefdesadvies. Zelf 
woonde je toen al een tijdje samen en 
na die relatiebreuk trouwde je in 2008 
met je inmiddels ex-vrouw. Ik was blij 
voor jou dat je gelukkig was en zag 
mijn nieuwe schoonzus als familie.
Samen kregen jullie een dochtertje. 
Jullie woonden in een mooi huis en 
hadden alles goed voor elkaar. Het 
leek het perfecte plaatje, ook al waren
jullie dat niet. Af en toe zag ik heus wel 
dat jullie strubbelingen hadden, maar 
ik maakte me er nooit zorgen over. Wie 
heeft dat nou niet?
Jammer genoeg vertelde je na zeven 
jaar huwelijk dat het thuis niet meer 
ging. Je zei dat wel vaker tegen mij, dat 
het gewoon niet werkte tussen jou en 
je vrouw, dat jullie vaak ruzie hadden. 
Ik antwoordde altijd dat het vanzelf 
weer goed zou komen en dat jullie bij 
elkaar hoorden. Toch besloot jij in 2016 
te gaan scheiden. Daar reageerde 
ik op z’n zachtst gezegd niet echt 
begripvol op. Ik vond dat je moest 
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blijven vechten, juist omdat je een jong 
gezin had. Dat ik zelf hoogzwanger was 
van mijn oudste zoon hielp niet echt 
mee: ik zat bomvol hormonen en wilde 
me helemaal niet bezighouden met 
verdriet om een scheiding.
Achteraf heb ik daar erg spijt van. 
Jij had in die tijd mijn steun nodig, 
maar kreeg in plaats daarvan alleen 
maar preken. Toch heeft dit dankzij jou 
nooit voor verwijdering tussen ons 
gezorgd. Hoewel ik weinig begrip voor 
je situatie had, bleef je langskomen en 
vragen hoe het met mij ging. Boos om 
mijn duidelijke mening werd je niet. 
Dat vind ik zo bijzonder aan jou: 
wat er ook gebeurt, je blijft liefdevol.
Twee jaar na je scheiding bood ik je 
tijdens een goed gesprek mijn excuses 
aan. Doordat ik je eindelijk weer zag 
stralen – iets wat ik je tijdens je huwelijk 

al een lange tijd niet meer had zien 
doen – besefte ik dat ik te streng voor 
je was geweest. Ook dit keer kon ik 
rekenen op je begrip. Je zei dat je mij 
niks kwalijks nam en dat je begreep 
dat ik in die tijd vooral gefocust was 
op mijn eigen leven en mijn nieuwe rol 
als moeder. Ik was en bleef je zusje, 
no matter what.
Bij deze wil ik je zeggen hoe blij ik ben 
met jou als broer. Doordat ik inmiddels 
in Spanje woon en jij in Nederland, zien 
we elkaar niet vaak, maar je bent mijn 
beste vriend en mijn grote held. Ik hou 
ontzettend veel van jou en zou niet 
weten wat ik zonder je moet.

     Liefs, Naomi
Wil jij ook vertellen wat iemand 
voor jou betekent? Mail je verhaal 
in het kort naar post@vriendin.nl, 
wie weet interviewen we je voor 
deze rubriek.

Naomi (36) en 
haar broer Alphons (40).
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Zeg jij weleens hardop wat iemand voor jou 
betekent? Vaak nemen we daar de tijd niet voor. 
Zonde. In deze rubriek laten we een lezeres 
aan het woord die niet langer wil wachten.


