
Uit hetzelfde nest
Ze zijn verbonden door hetzelfde gezin, 
maar verliezen elkaar in de puberteit soms 
uit het oog door het sekseverschil. Wat 
maakt de band tussen broer en zus uniek? 

Ellen Huijsmans is 
psycholoog bij 
InMotie Psychologie 
in Utrecht.

Wietske Dijkstra is 
contextueel  
therapeut bij  
WijZijn de praktijk.
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Wat is kenmerkend voor de  
relatie tussen broer en zus?
“Een relatie tussen broer en zus 
onderscheidt zich van een  
relatie tussen twee broers of 
twee zussen door het sekse- 
verschil. Dat maakt de relatie 
tussen broer en zus net wat 
complexer. Je hebt vanuit de 
basis minder met elkaar gemeen 
dan twee zussen of twee broers 
met elkaar hebben. Maar juist 
die andere dynamiek kan veel 
opleveren: het is een goede 
leerschool voor het omgaan 
met de andere sekse, en het 
perspectief van je broer geeft 
wellicht net een andere kijk op 
de zaak dan het perspectief van 
je zus. Door het man-vrouw-
verschil is een hechte relatie 
tussen broer en zus doorgaans 
minder vanzelfsprekend. Een 
goede relatie opbouwen vereist 
een actieve houding.”

Welke rol speelt het geslachts-
verschil tussen broer en zus in 
de aanloop naar volwassenheid? 
“Geslachtsverschil speelt tot 
een jaar of tien nog niet zo’n 
grote rol, tenzij er sprake is van 
een typische rauwdouwer en 
een poppenmeisje. Maar ook in 
dat geval proberen ouders vaak 
om uitjes te organiseren die 
zowel broer als zus leuk vindt. 
Tijdens de puberteit verliezen 

broer en zus elkaar doorgaans 
uit het oog door hun  
verschillende hormonale  
ontwikkelingen. Als meisje  
bespreek je misschien wel met 
je zus dat je verliefd bent, maar 
niet zo snel met je broer. Zodra 
broer en zus weer in dezelfde 
levensfase terechtkomen,  
allebei gaan studeren bijvoor-
beeld, of beiden jonge ouders 
zijn, is het makkelijker om de 
relatie weer op te bouwen.”

Hoe kunnen jonge ouders  
de band tussen broer en zus 
 stimuleren? 
“Zie je kind als mens en niet 
zozeer als jongen of meisje. Een 
pop kopen voor een meisje is 
prima, maar stimuleer je doch-
ter ook om een duplokasteel te 
bouwen of mee te helpen bij het 
plakken van haar lekke band. 
Neem niet alleen je zoon mee 
als je gaat zeilen, maar maak er 
een uitstapje van met het hele 
gezin. Door het verschil tussen 
broer en zus zo min mogelijk  
te benadrukken, is de kans  
groter dat ze zich met elkaar 
verbonden voelen.”

DRIE VRAGEN OVER DE 
UNIEKE BAND TUSSEN 
BROER EN ZUS

Carolien (42) en Wilfred (38) 
wonen bij elkaar in de straat  
en runnen samen een bedrijf. 
Wilfred: “Als kind hadden we geen last van elkaar, maar 
ook geen profijt. Ik speelde altijd buiten, Carolien las  
liever een boek. Zij keek de kat uit de boom, ik was een 
druk mannetje met een grote mond.”
Carolien: “Wilfred was zeventien, toen hij voor een jaar 
naar Amerika vertrok. Grappig genoeg merkte ik dat ik 
hem toch wel miste. Toen hij terug was in Nederland, 
gingen we met z’n tweeën op studentenkamerjacht en 
trokken we steeds meer met elkaar op. Jaren later 
werkte ik bij een bedrijf waar ik het niet zo naar mijn zin 
had; ik vond het ook steeds lastiger om onder een baas te 
werken. Ik nam ontslag en hielp Wilfred vanaf die tijd af 
en toe in zijn fysiotherapiepraktijk.”
Wilfred: “We merkten al snel dat samenwerken ons 
goed af ging. Ik heb altijd veel ideeën en Carolien kan 
goed organiseren. Ik kwam op een zorgmarkt in  
aanraking met sta-op-stoelen en aan de keukentafel  
begonnen we samen te brainstormen. Wat als we dit 
idee nou eens samen zouden uitwerken? Ik zou als  
fysiotherapeut mensen goed kunnen helpen met het 
aanmeten van de stoel en Carolien zou op kantoor alles 
perfect kunnen organiseren.”
Carolien: “Al snel besloten we: we gaan ervoor. Twijfels 
om samen te gaan werken met mijn broer had ik niet. 
Van jongs af aan zijn we gewend om frustraties van ons 
af te praten, zonder dat daar meteen ruzie van komt. Die 
communicatiestijl komt ons bij het runnen van ons bedrijf 
goed van pas.”
Wilfred: “Ons bedrijfsconcept bleek al snel een schot in 
de roos. Er is veel vraag naar sta-op-stoelen en naast 
dat we blijven groeien, hebben we ook veel plezier in het 
samenwerken. We staan hetzelfde in het leven: werken 
is leuk, maar onze gezinnen staan bovenaan. We wonen 
bij elkaar in de straat en onze kinderen groeien in beide 
huizen als broers en zussen op.” 
Carolien: “Een paar keer in de week lunchen we samen 
met onze gezinnen. Heerlijk om zo samen op te trekken. 
We spreken vaak naar elkaar uit dat we blij zijn met de 
keus om samen een bedrijf te beginnen. Ik kan me geen 
betere collega en broer wensen dan Wilfred.”

aan Ellen Huijsmans, psycholoog bij InMotie Psychologie in Utrecht.
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als pubers 
worden broer 
en zus vaak 
minder hecht 

Carolien: ‘Ik kan me 
geen betere collega 
wensen dan m’n broer!’
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Maria: “Ik wist van het bestaan van mijn biologische 
vader af, maar mij was altijd verteld dat hij mij niet 
wilde kennen. Begin jaren negentig werd ik door hem 
gebeld. Hij vertelde dat dit een leugen was en dat hij 
juist wel altijd de wens had gehad een vader voor mij te 
zijn. Het was een emotioneel gesprek en ik hing op met 
de mededeling dat ik tijd nodig had om na te denken 
en nog contact met hem zou opnemen. Helaas raakte 
ik zijn telefoonnummer kwijt. In 2011 had ik de moed 
om de zoektocht naar mijn vader weer op te pakken. 
Een behulpzame gemeenteambtenaar wist me te 
 vertellen dat mijn vader was overleden, maar dat er 
nog wel twee nazaten in leven waren.”
Jan: “Toen ik een jaar of twintig was, lagen mijn 
 ouders in scheiding en vertelde mijn moeder dat ik 
nog een halfzusje van dezelfde leeftijd had. Ik heb 
daar nooit veel over nagedacht, maar vijf jaar geleden 
kregen mijn zus Hanke en ik allebei een brief van 
Maria. Ze wilde ons graag leren kennen.”
Maria: “Jan zat destijds in het buitenland, dus Hanke 
was de eerste die ik ontmoette. Ik wist het meteen: 
dit is mijn zus. Het was zo fijn om eindelijk meer te 
weten te komen over mijn vader. Jan ontmoette ik 
een paar weken later, bij hem thuis. Het klikte meteen. 
We dronken een biertje, maakten foto’s en kletsten 
over van alles en nog wat. Er was veel  herkenning, we 
merkten al snel dat we veel gemeen hebben.”
Jan: “Maria en ik staan met beide benen op de grond 
en hebben hetzelfde gevoel voor humor. Ook vrienden 
zeggen vaak dat we zowel innerlijk als uiterlijk op  
elkaar lijken. Ik voelde meteen een goede klik met 
haar, toen ze voor het eerst bij mij thuis binnenstapte. 
Ik ben geen typische familieman en sta niet elke week 
op de stoep bij Maria, maar we zien elkaar op verjaar-
dagen en appen of bellen af en toe. Toch ben ik blij dat 
ik haar heb leren kennen, we hebben een fijne band 
samen.”
Maria: “We zien elkaar inderdaad niet veel, maar  
waarop momenten dat we elkaar zien of spreken zijn 
waardevol. Jan kan me zomaar opbellen als hij in de 
auto zit en een uur lang met me kletsen. Ik voel veel 
genegenheid voor hem, hij is naast mijn broer een 
dierbare vriend geworden.” 

WEKELIJKS BIJ  
ELKAAR OP DE STOEP 

Van de mensen die contact  
hebben met hun broer of zus heeft 
9% dagelijks een contactmoment,  
29% spreekt elkaar wekelijks,  
30% meldt zich maandelijks en  

32% neemt r genoeegen mee elkaar 
een paar keer per jaar te spreken.

Wietske Dijkstra is contextueel 
therapeut en ziet in haar 
praktijk dat problemen  
tussen broer en zus vaak  
ontstaan doordat ze verschil-
lende verwachtingen hebben. 
“Vrouwen willen over het  
algemeen graag worden  
gehoord, terwijl mannen 
meteen op zoek gaan naar 
een oplossing. Deze typische 
man-vrouwverschillen spelen 
ook in een broer-zusrelatie 
een grote rol. Als broer en zus 
is het een uitdaging om  
verwonderd naar elkaar te 
blijven kijken. Je komt uit 
hetzelfde gezin, maar jullie 
zijn beiden individuen. Stap 
uit de rol van ‘grote broer’ of 
‘kleine zus’ en kijk als een 

nieuwsgierige wetenschapper 
naar wie je broer of zus op dit 
moment is. Jij bent niet meer 
dezelfde als twintig jaar  
geleden, je broer is inmiddels 
ook volwassen geworden. 
Maak jullie relatie bespreek-
baar of focus je op dat wat jij 
graag uit de relatie met je 
broer of zus zou willen halen. 
Door je broer of zus te  
begrijpen als uniek persoon 
en verschillen te zien als een 
uitdaging, kom je dichter bij 
elkaar. Je zult zien dat er een 
rijkdom aan familieverhalen 
naar voren komt met  
verschillende invalshoeken 
en tegelijk verhalen waarin je 
de gezamenlijkheid van je  
familie herkent.” 

Maria (56) en Jan (56) ontmoetten 
elkaar vijf jaar geleden voor het 
eerst.

Man-vrouwverschillen

Maria: ‘Er was 
meteen herkenning. 
Jan en ik hebben  
zo veel gemeen’ 
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Giel beelen 
verloor zijn 
zus toen ze  

39 was
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In de acht jaar dat Arjan (42) in 
Nieuw-Zeeland woonde, zag hij 
zus Linda (40) vooral via Skype.
Linda: “Het zat er al een poos aan te komen, maar 
toen Arjan vertelde dat hij met zijn Nieuw-Zeelandse 
vriendin en dochter zou gaan emigreren, moest ik 
wel even slikken.”
Arjan: “Ik woonde al jaren met mijn vriendin in 
Nederland, maar we waren al langer van plan om ook 
een aantal jaar in Nieuw-Zeeland te gaan wonen. Dat 
het zo’n impact op de familie zou hebben, had ik me 
niet goed gerealiseerd. Zowel Linda als mijn ouders 
steunden ons besluit, maar waren ook verdrietig.”
Linda: “Het afscheid op Schiphol was één groot tranen- 
dal. Mijn enige broer vertrok naar de andere kant van 
de wereld en ik zou hem pas na een jaar weer zien. Ik 
had het gevoel dat het hem zo goed zou bevallen in 
Nieuw-Zeeland, dat hij nooit meer terug zou komen. 
Ik miste Arjan vooral in de kleine dingen. Op een  
zomerse avond samen de barbecue aansteken...” 
Arjan: “De moeilijkste periode was toen Linda in een 
scheiding lag. Ik wilde haar steunen, maar dat is via 
Skype toch lastiger dan als je bij elkaar aan de keuken- 
tafel zit. In deze periode heb ik vaak gedacht: woonde 
ik maar in Nederland.” 
Linda: “Een bezoek aan Arjan bleef ik uitstellen. Het 
was niet alleen financieel een fikse aderlating, ik was 
ook bang dat als ik zou zien hoe gelukkig ze waren in 
Nieuw-Zeeland, ik de hoop op een terugkeer naar 
Nederland zou moeten opgeven.” 
Arjan: “Ik wilde Linda juist graag kennis laten maken 
met het prachtige land waarin we woonden. Mijn 
vriendin en ik hadden inmiddels besloten om ons 
weer in Nederland te vestigen. Ik mailde Linda om dat 
goede nieuws door te geven en vroeg haar nogmaals 
of ze samen met haar gezin wilde langskomen. Na 
acht jaar was het eindelijk zover; ik kon Linda ons 
leven in Nieuw-Zeeland laten zien en voor het eerst in 
jaren weer samen Kerst met haar vieren.”
Linda: “Ik ben dolgelukkig dat Arjan weer terug is in 
Nederland. Eindelijk weer spontane avonden bij el-
kaar thuis, verjaardagsfeestjes en logeerpartijtjes voor 
onze kinderen. Onze familieband is zo waardevol. 
Arjan en ik samen met onze ouders, dat is de basis.”
Arjan: “We zijn er altijd voor elkaar, zelfs als we  
duizenden kilometers van elkaar verwijderd zijn. 
Linda weet me te vinden, of ik nu hier in Nederland 
ben of aan het andere eind van de wereld.”

NATIONALE  
BROER EN ZUS-DAG

Radiopresentator Giiel Beelen  
 riep na het oeverlijden van zijn zus 
oep 39-jarige leeftijd, de Nationale 

Bror en Zus-dag in het  
leven. Het idee is dat je oep  

30 september even aan je broer 
of zus denkt door bijvoorbeeld  
een appje te stureen of samen  

iets te gaan drinken. 

Liefdesrelatie  
tussen broer & zus
De Oostenrijkse Tom en Lena hebben al twintig jaar een 
liefdesrelatie, waarin ze ook samen een kind kregen. 
Broer en zus hadden altijd al sterke gevoelens voor 
elkaar en kusten voor het eerst toen Lena zeventien 
was. In de weken daarop was er geen houden meer aan 
en besloten ze als liefdeskoppel samen door het leven te 
gaan. Het stel hield hun liefde jarenlang geheim en  
verhuisde naar buurland Duitsland omdat in Oostenrijk 
(en veel andere landen) een liefdesrelatie tussen broer 
en zus strafbaar is. In Nederland is zo’n relatie  
overigens niet strafbaar. Kinderen uit een broer- 
zusrelatie hebben een hogere kans op erfelijke  
aandoeningen en mentale ontwikkelingsstoornissen. 

Linda: ‘Ik ben 
dolgelukkig dat 
Arjan weer terug is  
in Nederland’
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‘De relatie tusseen broer en zus  
is de meest nbevangen relatie die 
mensen kunneen hebben. Je slooft 
je niet uit om een goede indruk te 
maken, je hoeft je niet andrs voor 
te doen en ook al maak je nog zo 

veel ruzie, je hoeft niet bang te zijn 
om de andr te verliezeen’   

Psychiater Frits Boer 

RELATIE  
HERSTELLEN
Niet iedereen heeft een goede relatie met zijn broer 
of zus. Wat doe je als je gebrouilleerd bent met je 
broer? Samen aankloppen bij een therapeut is raad-
zaam, maar in veel gevallen geen optie. Wat doe je 
als je zelf wel bereid bent om een stap te zetten? 
        Ga na waar de oorzaak van jullie verbroken  

relatie ligt. Zit een voorval of behandeling uit je 
jeugd je dwars? Maak je broer geen verwijten die 
eigenlijk voor je ouders zijn bedoeld. 

        Stop met oude koeien uit de sloot halen. Kijk naar 
wie je broer nu is. Wie weet, word je verrast en 
kun je het verleden laten rusten.

        Wees de wijste en bied als eerste je excuus aan. 
Grote kans dat je niet weet waarvoor je precies 
sorry zegt, maar hopelijk zet je zo wel de deur 
weer op een kier.

        Botert het écht niet? Komen jullie er niet uit? 
Probeer toch contact te houden, al is het maar 
met één kaartje of telefoontje per jaar. Wie weet, 
ontstaat er op een gegeven moment weer ruimte.
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Wat hebben Paula Hitler, Maria Anna 
Mozart, Henny Cruijff, Frederick Dickens, 
Jackie Callas, Cornelia Goethe, Paul 
Wilders en Maja Einstein gemeen? Ze zijn 
allemaal een broer of zus van een bekend 
persoon. In Het beroemde broer & zus boek 
van Ingmar Vriesema staan 47 portretten 
van onbekende broers en zussen van 
grootheden. Wist je bijvoorbeeld dat Paula 
Hitler op verzoek van haar broer haar 
naam veranderde in Wolff? En dat Einstein 
dol was op zijn zus Maja en haar elke avond 
voorlas toen ze langdurig ziek was?

Uit een onderzoek van de 
Universiteit Utrecht onder  
1670 kinderen van gemiddeld elf 
jaar blijkt dat een oudere broer 
met een jongere zus in 28% van de 
gevallen een conflictueuze relatie 
heeft. Opvallend is dat er bedui-
dend minder conflicten zijn als er 
sprake is van een oudere zus met 
een jongere broer. Verklaring van 
de onderzoekers: meisjes zijn 
meer relatiegericht en willen meer 
intimiteit dan jongens. Bovendien 
worden ze meer aangemoedigd om 
conflicten te vermijden, terwijl bij 
jongens sterker wordt gehamerd 
op voor jezelf opkomen.

Een goede relatie met je broer of zus is niet vanzelf-
sprekend. Volgens Netwerk Notarissen heeft 47% van 
alle Neder landers geen contact meer met één of  
meerdere familieleden. In de meeste gevallen gaat het 
om ruzies tussen kinderen uit hetzelfde gezin. Reden 
voor het verbreken van het contact zijn vooral ruzies 
over geld en erfenissen, maar ook de zorg voor ouders 
en het niet accepteren van de levenswijze van een 
broer of zus spelen een rol in het ontstaan van ruzies. 

Verbroken relaties
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