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Hoe ervaren broers en zussen het verlies van een
kind uit hun gezin? Welke invloed heeft dat bewust of
onbewust op hun jeugd en de rest van hun leven?
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HOE IS HET
VOOR BROERS
EN ZUSSEN?

ONS BROERTJE
Kester Cornelissen
Geboren
5 oktober 2005
Overleden
15 juli 2018
Vader & moeder
Frans & Martine
Zussen
Vivienne (‘98)
Esmée (‘00)
Kester kreeg een
zeldzame vorm van
kanker (rabdomyosarcoom)
toen hij negen jaar oud
was. Zijn zussen Vivienne
en Esmée waren toen
16 en 15. Na drie jaar is
Kester overleden.

v.l.n.r.: Vivienne, Kester, Esmée.

Kester, het broertje van Vivienne en Esmée
Esmée: ‘Op een gegeven moment hadden we door dat er iets niet
goed was met Kester. Maar toen ik hoorde dat hij zó ernstig ziek was
kon ik dat niet geloven. Hoe kan dit nou?’, dacht ik. ‘Mijn kleine broertje
… Dat kan niet … De wereld stond op z’n kop.’
Vivienne: ‘Toen mijn moeder een bobbeltje bij hem voelde was ik de
enige die zei: ‘Wat nou als het kanker is … Maar mijn moeder zei dat
jonge kinderen dat niet zomaar krijgen. Toen uiteindelijk bleek dat het
wel kanker was, dacht ik wel dat hij gewoon beter zou worden. Mijn
broertje en doodgaan? Nee, dat kon niet … ‘
Esmée: ‘Ik was daar niet zo zeker van als Vivienne, want het was
wel een heel zeldzame vorm van kanker. Natuurlijk hoopte ik het en
probeerde ik zo positief mogelijk te blijven maar ik dacht er wel aan
dat het ook fout kon gaan.’
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Angsten uitspreken
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Esmée: ‘In ons gezin hebben we onze angsten denk ik niet echt naar
elkaar uitgesproken. Het woord ‘dood’ is nooit echt gevallen. Onze
ouders hadden die vrees wel, maar die hebben hun angst niet met
ons gedeeld. Ze wilden ons daar niet mee belasten, hebben ze later
verteld. Kester was ook zo optimistisch, hij was helemaal niet bang
ook dus het ging er niet echt over.’
Vivienne: ‘Onze ouders hadden al wel langer het vermoeden dat
Kester niet meer beter zou worden. Ze hebben dat toen een tijdje
voor zich gehouden. Wij zaten in ons examenjaar en hadden allebei al
een jaar over gedaan. Ze wilden heel graag dat wij konden focussen
op school en zouden slagen. Als wij hadden gehoord dat Kester niet
meer beter zou worden, hadden we ons waarschijnlijk niet meer op
onze examens kunnen concentreren. Onze ouders hebben zo lang
mogelijk uitgesteld om te vertellen dat het waarschijnlijk niet meer
goed zou komen. Toen het definitief was dat Kester zou komen te
overlijden hadden we onze examens achter de rug. Esmée wist het

eerder dan ik, want ik was nog op examenreis.’
Esmée: ‘Begin juni was het duidelijk dat hij niet meer beter zou
worden, maar toch dacht ik dat het nog wel een tijd zou duren voordat
hij zou overlijden. Ook mijn ouders dachten (net als de artsen) dat we
nog wel een paar maanden hadden samen. Uiteindelijk bleken het nog
maar weken te zijn.’
Vivienne: ‘Achteraf hebben we het er vaak over gehad, dat mijn
ouders het eerder wisten dan wij en besloten om te wachten met het
te vertellen. Als ik het eerder had geweten was ik er toen misschien
bewuster mee omgegaan. Dan had ik meer foto’s en filmpjes gemaakt.
Achteraf snap ik dat mijn moeder veel meer filmpjes maakte. Ook
vroeg ze vaak of we een nieuwe foto van ons drieën wilde maken.
Ik stelde dat altijd uit en dacht: ‘Dat komt wel mam.’ Maar als ik toen
haar achterliggende gedachte had geweten, had ik wel 100.000
foto’s willen maken. Maar het klopt ook dat ik dan waarschijnlijk mijn
eindexamen niet had gehaald, dus ja…’

Huilen

Esmée: ‘Ik vind het wel lastig om mijn ouders te zien huilen. Ook al
heb ik dat nu vaker gezien het went niet. Het raakt me elke keer weer.
Maar op één of andere manier is het ook wel fijn als anderen ook
hun verdriet laten zien. Je voelt je minder alleen als je je verdriet kan
delen.’
Vivienne: ‘Zelf huil ik niet zo veel, maar als het wel gebeurt dan
overvalt het me. Het komt ineens als een vlaag.’
Esmée: ‘Ik huil wel meer. Zijn verjaardag of sterfdag vind ik moeilijk.
Net als met feestdagen, het is dan eigenlijk niet extra moeilijk want
dat is het altijd, maar het is dan anders. Zijn afwezigheid is dan nog
nadrukkelijker aanwezig. Maar het verdriet is er elke dag, daar is geen
speciale dag voor nodig.’
Vivienne: ‘Ik heb dat niet zo met data of speciale dagen. Bij mij komt
het meer op de kleine momenten. Laatst toen we een keer langs
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‘De omgeving kan eigenlijk nooit
zo goed snappen wat wij voelen’
McDonald’s gingen bijvoorbeeld. Kester hield daar zo veel van.’
Esmée: ‘Ja, dat heb ik ook wel. Als we dingen doen die hij leuk had
gevonden. Of als ik iets doe wat ik graag met hem samen zou willen
doen. Als ik iets bijzonders heb gedaan, dan zou ik dat graag met hem
delen. Ik deelde heel veel met hem, ik vind het zo moeilijk dat dat niet
meer kan.’
Vivienne: ‘Het zijn inderdaad die kleine dingen. Ik studeer
mediastudies en ik had laatst een tentamen wat onder andere ging
over de game-industrie. Kester was echt een gamer, dat zou ik dan zo
graag tegen hem vertellen.’
Esmée: ‘Die dingen delen we nu met z’n vieren. Wat we graag tegen
Kester zouden willen zeggen vertellen we nu tegen elkaar.’

De omgeving
Esmée: ‘De kloof tussen ons gezin en de buitenwereld voelt groter als
voorheen. De omgeving kan eigenlijk nooit zo goed snappen wat wij
voelen. Het verschilt wel tussen mensen. Sommigen kunnen er beter
mee omgaan dan anderen. Het verschil zit er vooral in hoe mensen
reageren. Sommigen vragen ernaar en bieden hulp aan terwijl anderen
niks durven te zeggen.’
Vivienne: ‘Bij mij waren er altijd wel een paar vriendinnen die vroegen
hoe het met Kester was of wat voor behandeling hij nu weer kreeg.
Dat vond ik fijn. Sommige vriendinnen zijn meer inlevend dan andere.’
Esmée: ‘Ik vind het heel fijn als ze over Kester praten, ik doe dat zelf
heel graag. Ik wil wel dat Kester op de voorgrond blijft. Als vriendinnen
op bezoek komen lukt dat vaak wel, zij vragen dan hoe het met me is
en dan rol ik vanzelf in het gesprek. Ik vind het moeilijker om zomaar
uit het niks over Kester en mijn verdriet te beginnen, helemaal als het
in een grotere groep mensen is.’
Vivienne: ‘Wat het extra moeilijk maakt is dat dit gebeurt terwijl we
ook een nieuwe stap in ons leven wilden gaan maken. Het valt samen
met het moment dat we met ons studentenleven zouden beginnen.
Bij ons werd het leven stop gezet. Iedereen gaat los maar wij hebben
psychische en lichamelijke klachten.’
Esmée: ‘Het is precies tijdens de overgang van middelbare school
naar studie. Onze leeftijdsgenoten vliegen nu allemaal uit. Wij niet, dat
maakt dat je steeds minder connectie hebt.’
Vivienne: ‘Ik heb vaak geroepen: ‘Was ik maar dertig dat dit gebeurde,
dan zat ik ergens gesetteld in een huisje, had ik alle leuke dingen
gehad en kon ik gaan huilen. Nu zit ik natuurlijk ook gesetteld in
dit huis maar ik was anders denk ik wel op kamers gegaan. Het is
gewoon naar dat ik dit op zo’n jonge leeftijd meemaak.’

Enorm grote impact
NEL MAGAZINE

Vivienne: ‘Het is nu 1,5 jaar geleden (tijdens het interview red.) maar
het wordt niet makkelijker.’
Esmée: ‘Mensen denk dat het na een jaar wel weer ‘over’ is ofzo. Het
is denk ik voor anderen heel lastig om te begrijpen hoe enorm groot
de impact is. Mensen denken dat we alles wel weer langzaam aan
het oppakken zijn, maar dat doe je niet zomaar. De impact is echt
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véél groter dan dat mensen zich kunnen voorstellen. Je komt totaal
anders in het leven te staan. Het verlies van Kester is voor ons het
grootste dat er is. Ik vind het daarom fijn om contact met lotgenoten
te hebben. Het is fijn om dingen te delen en te merken dat ze van
dezelfde dingen last hebben als wij. Voor hun is het normaler dus dan
kan je het er makkelijker over hebben.’
Vivienne: ‘Je komt totaal anders in het leven te staan. Niet alleen je
broertje is dood maar álles wordt anders. We zijn bijvoorbeeld veel
sneller vermoeid en hebben veel minder energie.’
Esmée: ‘Ik kan bijvoorbeeld echt niet meer tegen drukke ruimtes en
geluiden, ik ben heel prikkelgevoelig geworden.’
Vivienne: ‘Ik denk wel vaak, was het maar weer zoals vroeger.
Waarom hebben wij dit? Er zijn zoveel mensen die gewoon hun leven
leiden, waarbij alles vanzelf gaat, die gewoon hun studie doen. Daar
kan ik wel jaloers op zijn. Waarom zij wel en wij niet. Wat Kester had
was enorm zeldzaam. Het komt bijna nooit voor, waarom dan wel in
ons gezin? Ik zie het ook niet zo snel gebeuren dat ik weer het oude
energielevel krijg dat ik had. Op een gegeven moment zal het wel
beter gaan denk ik maar dat duurt nog wel even. Het zal nooit meer
normaal worden.’
Esmée: We worden nooit meer echt de oude denk ik. En of het écht
weer goed komt… Nee, ik denk het niet want ik moet de rest van mijn
leven zonder Kester verder.’

Hecht gezin
Vivienne: ‘We zijn hierdoor met z’n vieren heel hecht geworden.’
Esmée: ‘Hechter dan eerst en dat geldt ook wel voor bepaalde
vrienden en familie. Familie waarmee je dat eerst niet had maar nu
wel. Dat is iets moois wat er uit voort is gekomen.’
Vivienne: ‘Net zoals je zou kunnen zeggen dat we ons minder druk
maken over dingen die niet echt belangrijk zijn. Al zou ik me daar
veel liever nog wel gewoon druk over maken. Ik zou zó graag een
zorgeloze student willen zijn. Kon ik me maar weer druk maken over
dingen die niks uitmaken.’
Esmée: ‘Wat we vooral missen aan Kester is zijn humor en zijn
vrolijkheid. We hadden vaak zoveel lol met hem, hij zei zulke grappige
dingen. Het was gewoon echt altijd leuk met hem.’
Vivienne: ‘Hij was ook echt heel grappig.’
Esmée: ‘Als advies voor de mensen om ons heen. Blijf ernaar vragen
en vraag naar wat de persoon zélf wil. Ga niet invullen wat iemand
waarschijnlijk fijn zou vinden. Echt goed luisteren is belangrijk. Ik vind
het fijn om Kester erbij te houden en helemaal fijn als anderen dat ook
doen.’ www.kestercornelissen.nl.

OPROEP BROERS & ZUSSEN
Esmée en Vivienne zouden graag meer lotgenotencontact
hebben met broers en zussen in de leeftijdscategorie 18 -25.
Mail voor meer info naar de moeder van Vivienne, Esmee en
Kester: martine.vos@ziggo.nl

Janine Maas
Geboren:
21 mei 1976
Moeder & vader
Frank & Heleen
Broers & Zussen
Susan (‘74)
Peter (‘78)
Janine overleed twee
dagen voor haar geboorte
in haar moeders buik
door navelstrengomstrengeling. Janine was
verder een gezonde baby.
Susan met haar moeder in verwachting van Janine.

Janine, het zusje van Susan
Susan: ‘De afgelopen tien jaar ben ik er eigenlijk pas bewust mee bezig dat ik een overleden zusje heb. Mijn zusje Janine is in 1976 geboren, ik
was nog net geen twee. In die tijd werd er geen afscheid genomen van overleden kindjes. Het was ‘beter’ om ze niet te zien en net te doen alsof
‘het’ er niet was. Mijn vader is de enige die haar even heeft gezien, ze scheen erg op mij te lijken. Het ziekenhuis heeft geregeld dat ze ergens
begraven werd. Wij waren daar allemaal niet bij. Dit allemaal is voor mijn ouders, en mijn moeder in het bijzonder, extreem pijnlijk geweest. Zij
heeft het tot voor kort totaal niet kunnen verwerken. Het was een onderwerp dat bijna altijd vermeden werd. Als er wel over gesproken werd,
barstte mijn moeder in huilen uit. Vooral rondom Janine’s geboortedag op 21 mei was het drama. Uiteraard begrepen mijn broer en ik dat, maar
we voelden altijd een bepaalde angst rondom dit onderwerp. Wij begonnen er dus ook niet over. Na Janine hebben mijn ouders mijn broertje
nog gehad. Dat was geen fijne zwangerschap. Mijn moeder was extreem bang om hem ook te verliezen, ook nog nadat hij al geboren was.
Uiteindelijk heeft dat ook tot een postnatale depressie geleid. Toen ik zwanger was, heeft ze die angst ongewild ook op mij geprojecteerd. Ik
ben, zonder aanwijsbare medische reden, ook heel bang geweest dat het mis zou gaan met mijn kindjes.

Er was wat

Hechter

Ik kan wel zeggen dat haar overlijden en dan vooral de manier waarop
er in die tijd mee om werd gegaan mijn jeugd heeft gevormd. Ik voelde
altijd dat er wat was, maar het was er niet. Er werd iets gemist, maar
concreet was er niks. Niks om naar te kijken, geen foto’s, aandenken
of grafje. Als de datum van 21 mei er aan kwam, was mijn moeder
altijd extra verdrietig. Als ik ernaar vroeg vertelde ze wel dat dat
was omdat Janine niet meer leefde, maar voor een kind is het heel
abstract als er niks te zien is. Het was moeilijk te bevatten. Daarom is
het zo belangrijk om iets te hebben, iets visueels. Het is moeilijk om
erover te praten om het ‘levend’ te houden als er ‘niets’ is.

Tijdens mijn therapie heb ik de gevoelens die ik had opgeschreven
in een brief aan mijn moeder. Het feit dat zij daarvoor succesvolle
EMDR therapie had gevolgd, heeft ervoor gezorgd dat die ruimte er
voor mij was. Die therapie heeft haar erg geholpen. Natuurlijk is ze
nog verdrietig maar het extreme zwarte is ervan af. Laatst zei ze zelf
dat wanneer ze aan Janine denkt dat ze een warm gevoel in haar
hart voelt, een van trots. We kunnen het er nu ‘gewoon’ over hebben.
Ik weet namelijk niet of ik haar die brief had geschreven als ze niet
aan haar verwerking was begonnen. Dan was het waarschijnlijk nog
te pijnlijk geweest. Maar nu was het makkelijker om het erover te
hebben en ook voor mij om aan te geven wat mijn gevoelens er bij
zijn geweest. Eigenlijk kon ik altijd over alles met haar praten, goede
diepgaande gesprekken hebben. Alleen niet bij dit onderwerp maar
dat kan nu ook. Dat is voor ons allemaal heel prettig en de sterke band
die ik met mijn moeder heb is alleen maar hechter geworden.’

Niet zo lekker
Een paar jaar geleden ging het helemaal niet lekker met mij. Toen
ben ik in therapie gegaan. Daar kwam ik erachter dat het verlies
van mijn zusje, en de impact die dat op ons gezin heeft gehad, hier
een grote rol in speelde. Als kind heb ik onbewust altijd het gevoel
gehad: laat ik maar niet te veel van mezelf horen of zien. Niet mijn
kont tegen de krib gooien. Vooral lief voor mijn broertje zijn. Alles
gewoon goed doen. Ik ben dus altijd een voorbeeldig kind geweest. Ik
heb alles volgens het boekje gedaan, geen uitspattingen gehad. Het
ligt sowieso niet in mijn aard om heel erg moeilijk te doen maar dat
extreem pleasende is daar wel vandaan gekomen. Inmiddels weet ik:
dat hoeft niet. Ik hoef het niet iedereen naar de zin te maken. Ik ben er
zelf namelijk ook nog.

‘Mijn vader is de enige die
haar even heeft gezien, ze
scheen erg op mij te lijken’
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