
Kim: ‘Omdat ze zo  
veel jonger is, vertel  
ik haar niet álles’

Kim Prins (29, rechts) is getrouwd met Darwin 
en heeft vier kinderen. Tussen Kim en haar zus 
Stephanie (17) zit een flink leeftijdsverschil, 
namelijk twaalf jaar. 
“Stephanie en ik zien en voelen heel vaak het-
zelfde. Zo kreeg ik op een avond plotseling het 
gevoel dat mijn broertje het moeilijk had. Dat 
bleef aan me knagen en de volgende dag besloot 
ik naar hem toe te gaan. Toen ik Stephanie belde, 
bleek dat zij op hetzelfde moment ook een rus-
teloos gevoel over hem had. Dat is typisch ‘wij’. 
Onze broer zat inderdaad niet lekker in zijn vel; hij 
voelde zich niet helemaal happy.
Zo’n diepe gevoelsband heb ik niet met mijn 
andere broers en zussen, terwijl het leeftijdsver-
schil tussen Stephanie en mij het grootst is. Onze 
band is sterker geworden sinds de geboorte van 
mijn laatste kindje: Mari-Lou. Zij voelt voor Step-
hanie als een klein zusje, net zoals Stephanie dat 
vroeger voor mij was. Sinds Mari-Lou er is, komt 
Stephanie hier vaker over de vloer en ontdekten 
we door onze gesprekken hoeveel we op elkaar 
lijken.
Vroeger was dat wel anders. Ik nam Stephanie 
mee naar de speeltuin en liet haar lekker schom-
melen, om intussen zelf met mijn vrienden te 
kunnen kletsen. Ik was als dertienjarige een echte 
puber en hield me met heel andere dingen bezig 
dan mijn kleine zusje. Ik vond het soms ook moei-
lijk dat zij een Antiliaanse vader heeft en ik een 
Vietnamese. Andere kinderen vroegen waarom 
mijn zusje krulletjes heeft en ik een stuk steiler 

haar. Toch heb ik het nooit over mijn halfzusje. 
Stephanie kent me beter dan wie dan ook en is 
mijn échte zus.
Ik merk wel dat we veel in leeftijd verschillen. 
Vooral aan de manier waarop we met anderen 
omgaan. Zij is heel vrij met mensen, vertrouwt ze 

volkomen. Ze is nog heerlijk naïef. Soms denk ik: 
wat word ik oud. Bijvoorbeeld als ik niet snap dat 
haar ‘xxx’ in een sms’je iets heel anders betekenen 
dan echte kussen. Zij gebruikt haar digitale kusjes 
vrij makkelijk, terwijl ik daar juist heel zuinig mee 
ben. Zoiets begrijp ik dan niet, omdat ik ‘al’ 29 ben.
Door mijn twaalf extra jaartjes heb ik ook meer 
levenservaring. Stephanie moet nog zo veel din-
gen meemaken, waarvan ik al heb geproefd. Ze 
vertelt me alles. Als zus zou ik ook alles met haar 
willen delen, maar ik doe dat niet. Ze is nog maar 
zeventien, staat op een heel ander punt in haar 
leven. Als ik in vervelende situaties terechtkom, 
laat ik dat daarom soms aan haar voorbijgaan. Nu 
is ze nog zo mooi puur. Dat gun ik haar zo lang 
mogelijk.” >

  Zomaar 
Zussen

Nederlandse vrouwen zijn 

dol op hun zus. Vier op de 

vijf vrouwen beschouwen 

hun zus zelfs als (beste) 

vriendin.* Kim, Lianne  

en Noa vertellen waarom 

zij zo’n speciale band met 

hun zus hebben. 
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Lianne Peters van Neijenhof (27, vooraan) woont samen met 
haar vriend in IJsselstein. Haar zus Susan (26) heeft het syn-
droom van Down.
“Als kleuter had ik niet door dat Susan anders was. Mijn zusje is 
mijn zusje, dacht ik altijd. Iedereen wilde haar op schoot nemen, 
maar ik koppelde dat niet aan haar beperking. Totdat ik een spel-
letje had bedacht om samen te doen. Ineens besefte ik: dat kan ze 
helemaal niet. Dat maakte zó veel indruk op me. 
Samen stappen, met z’n tweeën op vakantie gaan: die dingen 
doen wij niet. Heel soms vraag ik me af: hoe zou het zijn als Susan 
niet het Downsyndroom had? Dat betekent niet dat ik niet trots 
op haar ben. Ze is lief en brengt zo veel vrolijkheid in huis. Als ze 
bijvoorbeeld net gegeten heeft, zegt ze: ‘Het was heerlijk mam, 
echt lekker’. Vervolgens loopt ze naar de prullenbak om de groente 
van haar bord, hop, de afvalbak in te schuiven. Daar moet ik soms 
erg om lachen. 
Sinds twee jaar woon ik niet meer thuis. Juist nu we elkaar niet 
dagelijks meer zien, maak ik vaker tijd voor Susan. Soms komt ze 
logeren of ze fietst met me mee als ik ga skeeleren. Ook eet ik elke 
maandag bij mijn ouders. Met Susan kijk ik dan ‘ONM’ en ‘Goede 
Tijden Slechte Tijden’. Om zeven uur kom ik haar kamer binnen, 

voor de eerste soap. Om 
half acht zegt Suus: ‘Jam-
mer, afgelopen, om acht 
uur weer.’ Dan moet ik haar 
kamer uit en mag ik om 
acht uur pas terugkomen. 
Daaraan merk ik wel dat ze 
anders is. ‘Gewone’ zussen 
zouden dat half uurtje vol 
kletsen. Maar wij hebben 

weer geen kibbelpartijen. Ik kan niet boos worden op Susan, want 
ze vindt ruzie écht niet leuk. Ik zou een rotgevoel krijgen als ik 
haar verdrietig maak, maar met Susan kríjg je gewoon nooit ruzie.
Ook met andere dingen neem ik haar in bescherming. Als we op 
wintersport gaan, blijf ik in de buurt om op te letten dat ze niet 
valt. Zij vindt dat superirritant. ‘Ga nou’, roept ze dan. Ze wil nor-
maal behandeld worden. Ze snapt dat ze anders is dan wij, maar 
zodra ik het woord ‘mongooltje’ in de mond neem, wordt ze boos 
en zegt: ‘Dat ben je zelf!’. 
Suus is gewoon heel speciaal voor me. Ze knuffelt me en begint te 
stralen als ik haar voorstel om iets leuks te gaan doen. We voeren 
geen diepe gesprekken, maar juist daardoor zit ons gevoel voor 
elkaar veel dieper. We zeggen allemaal wel eens ‘Ik hou van je’, 
maar uit de omhelzingen van Susan spreekt zo veel meer. Dan is 
ze écht blij. Dat geeft me zó’n warm gevoel.”

Lianne: ‘Ik kan niet boos  
worden op Susan: ik wil haar 

niet verdrietig maken’

>
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Noa Lodeizen (29, vooraan) woont in Amsterdam, samen met 
haar vriend en haar dochtertje Luar. Haar zus Rifka (35) is 
actrice, ze speelde onder andere in de films ‘Simon’ en ‘Rent 
a Friend’.
“Rifka is degene die ons gezin bij elkaar houdt. Dat komt door 
haar verantwoordelijkheidsgevoel. Ze is echt mijn grote zus en 
dat was vroeger ook zo. Toen onze ouders uit elkaar gingen, was ik 
acht. Rifka hielp mijn moeder met de opvoeding. Ze was zorg-
zaam en bekommerde zich om mij en mijn twee broers. 
Ik keek altijd tegen Rifka op, wilde op haar lijken. Zij was gek op 
schooltje spelen, dus ik probeerde dat ook leuk te vinden, maar 
haalde intussen liever kattenkwaad uit met mijn broers. Rifka 
was vrouwelijk en interesseerde zich al vroeg voor modellenwerk 
en acteren. Dat wilde ik ook. Daarom heb ik me op m’n twaalfde 
ingeschreven bij een modellenbureau en deed ik audities. Zonder 
succes… Dus die droom heb ik vrij snel opgegeven.
Dankzij de bekendheid van Rifka als actrice heb ik haar nóg beter 
leren kennen. Zelf heeft ze soms moeite met diepte-interviews 
die ze heeft gegeven. Binnen ons gezin waren de reacties op die 
interviews wisselend. Sommigen vonden dat Rifka de vuile was 
buiten hing als ze praatte over onze problemen met het oorlogs-
verleden van mijn vader. Ik ben juist blij dat ik meer weet van haar 
gedachtegang over ons gezin. Daardoor leer ik meer over onze 
familiegeschiedenis. 
Ik ben nooit jaloers geweest op Rifka of op haar succes. Mijn 
ideaal ligt bij mijn stichting, bij werk in ontwikkelingslanden, niet 
bij acteren. Bovendien doet Rifka dit al zó lang. Ik ben gewend om 
haar op tv te zien. Ik doe mijn ding en zij het hare. Maar natuurlijk, 
haar baan is heel stoer. Ik kan 
me de première van haar eerste 
grote film ‘Hufters en Hofdames’ 
nog goed herinneren. Ik zat 
naast Rifka in de bioscoop en 
zag haar op dat enorme scherm. 
Verwarrend, om míjn zus in 
een film te zien. Maar wat was 
ik supertrots. Ik vind het nog 
steeds geweldig om te zeggen 
dat m’n zus actrice is, of om de vraag ‘Ben jij geen familie van…?’ 
met ‘ja’ te kunnen beantwoorden. Ik ben trots op haar. We gunnen 
elkaar veel en dat maakt onze band zo sterk. 
Die band is nog sterker geworden sinds we allebei een dochter 
hebben. Luar is anderhalf jaar jonger dan Pilar, het dochtertje van 
Rifka. Ze zijn net twee zusjes. Luar krijgt de kleren van Pilar en 
ze spelen wekelijks samen. Daardoor zien Rifka en ik elkaar ook 
vaker. Ruzie? Nee, dat hebben we nog nooit gehad. Ik vraag me wel 
eens af waarom.” 

Hoe is de band met jouw zus? Ga naar www.flaironline.nl,  
klik op de pijler Flair-forum en dan op Flair.

Noa: ‘Ik vind het nog steeds 
geweldig om te zeggen dat 
m’n zus actrice is’
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