
Dirk en ik hadden verkering vanaf mijn vijf-
tiende. Hij was zes jaar ouder dan ik. Het 
was geen liefde op het eerste gezicht, het 

is bij ons gegroeid. We vulden elkaar perfect aan 
en hadden het heel fijn samen, maar hadden daar-
naast ook allebei onze eigen dingen. Ik deed veel 
met mijn vriendinnen en voor Dirk waren onder 
meer voetbal en zijn liefde voor Feyenoord erg be-
langrijk. Heel soms vloog het me aan dat we al zo 
jong bij elkaar waren gekomen. Wilde ik dit eigen-
lijk wel? Ik vertelde Dirk eerlijk over mijn twijfels 
en hij had er begrip voor. “Als je denkt dat je iets 
moet inhalen of iets anders moet doen, dan moet 
je dat uitzoeken”, zei hij dan. Maar ik moest er niet 
aan denken om hem te moeten missen. Onze rela-
tie was stabiel, met de gebruikelijke ups en downs 
die je bij ieder stel tegenkomt, denk ik.
Ik had altijd al geroepen dat ik jong moeder wilde 
worden. Kort voordat we ons eerste huis kochten, 
maakten we samen nog een mooie reis naar Ame-
rika. Tweeënhalf jaar later was ik zwanger. We wil-
den het heel graag, maar toch schrok ik toen het zo 
snel raak was. Nou liep alles in mijn leven eigen-
lijk altijd precies zoals het moest gaan, dus in dat 
opzicht lag dit ook wel in de lijn der verwachting. 

Maar ergens ben ik ook wel een doemden-
ker en die eerste weken heb ik weleens ge-
dacht: “Het zal vast niet goed gaan.” Pas toen 
ik bij de twaalfwekenecho handjes en voetjes zag, 
drong het tot me door dat we echt een kindje zou-
den krijgen.
Mijn zwangerschap verliep heel goed en we kon-
den niet wachten tot ons kindje werd geboren. Met 
tweeënveertig weken werd ik ingeleid. Luus werd 
geboren, een gezond meisje van achtenhalf pond. 
Dirk en ik belandden samen op een heerlijke roze 
wolk. We hadden een geweldige kraamhulp en ik 
was smoorverliefd op Dirk als vader. “Kon ik ons 
maar opsluiten in deze bubbel”, zei ik tegen hem. 
“Dat word je vanzelf zat, schat”, zei hij heel nuch-
ter. En hij had gelijk. Na een paar weken had ik 
ook weer de behoefte om met mijn vriendinnen 
op stap te gaan en te sporten. Toen ik kort na Luus’ 
geboorte aangeschoten thuiskwam van mijn ver-
jaardagsborrel, moest Dirk lachen: “Gelukkig, je 
bent helemaal jezelf gebleven!” Kortom, alles liep 
op rolletjes. Ik was zo verliefd en zo gelukkig.
Een week voor het ongeluk kwam Dirk thuis van 
een avondje stappen met vrienden. “Ik heb de tijd 
van mijn leven”, zei hij enthousiast. Als ik er nu 

aan terugdenk, zijn die woorden wel bizar. Het 
lijkt wel alsof we allebei aanvoelden dat het té 
mooi was, dat het allemaal té goed liep. We zijn 
op het hoogtepunt van ons leven uit elkaar gerukt. 

Er klopte iets niet
Het ongeluk gebeurde op 11 december. Dirk moest 
zelf al vroeg voetballen en daarna zou hij met 
zijn broer en een goede vriend doorrijden naar 
Utrecht, waar Feyenoord moest spelen. We had-
den die avond afgesproken met mijn familie en ik 
drukte hem op het hart om op tijd thuis te zijn. Hij 
gaf me een kus en vertrok.
De hele dag rommelde ik wat met Luus in huis. In 
de rust van Utrecht-Feyenoord belde Dirk. Weer 
zei ik dat hij op tijd thuis moest zijn. “Ik zorg er-
voor dat ik klaarsta met Luus, dan kunnen we me-
teen vertrekken.” Hij zou tussen half zes en zes 
uur thuis zijn. Daarna zouden we Luus naar vrien-
den brengen en doorrijden naar het restaurant.
Het werd half zes en kwart voor zes. Mijn irritatie 
groeide. Waar bleef hij nou? Ik belde Dirk, maar 

zijn telefoon stond uit. Daarna belde ik zijn broer. 
En zijn vriend. Ook hun telefoons stonden uit. Ik 
belde onze vrienden om te zeggen dat we wat la-
ter kwamen. Ze vroegen direct of ze langs moes-
ten komen. Er klopte iets niet. Op teletekst stond 
dat er een ongeluk was gebeurd op de route die ze 
moesten afleggen. Er was een reanimatie gaande. 
Maar dat konden zij niet zijn, concludeerde ik. Ze 
moesten daar allang voorbij zijn. Toch belden we 
de politie. Er waren geen meldingen, ze konden 
ons niets vertellen. 
En toen belde de vriendin van Dirks vriend. “Nao-
mi, heb je het al gehoord?” vroeg ze. “De jongens 
hebben een ongeluk gehad. Kom maar naar het 
ziekenhuis.” Ik was net de straat uit toen de politie 
voor mijn deur stond, zo hoorde ik later van de 
vrienden die Luus opvingen.

Ik was als bevroren
Ik bleef heel rustig. Dirk zat achter het stuur en 
bestuurders komen er vaak goed vanaf, dacht ik 
nog. Maar in het ziekenhuis begreep ik al snel dat 

Naomi verloor haar vriend Dirk

 ‘IK WERD IN ÉÉN 
KLAP VOLWASSEN’

Naomi (28) en haar vriend Dirk (30) waren pas zeven maanden ouders van dochtertje 
Luus, toen Dirk omkwam bij een zwaar auto-ongeluk. Ze vertelt hoe ze de afgelopen 
vier jaar langzaam de draad van het leven weer wist op te pakken. “Voor mij is het 

allerbelangrijkste dat Luus nu een fijn leven leidt en dat ze later trots op mij zal zijn.” 
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moeder én weduwe geworden. Hoe moest ik dat 
doen? Ik deed maar wat. Bij de psycholoog kon ik 
mijn verhaal heel goed vertellen, maar dan vroeg 
ik: “En hoe nu verder? Hoelang duurt dit?” Ik wil-
de een oplossing, ik wilde door. Maar zo werkt het 
natuurlijk niet. Zoiets heeft tijd nodig en helemaal 
weg gaat het nooit.
Dirks dood heeft mij enorm veranderd. Er is een 
Naomi van vóór het ongeluk en een Naomi van na 
het ongeluk. Ik was pas vierentwintig toen het ge-
beurde, maar ben in één klap volwassen geworden. 
Ik ben heel zelfstandig. En ik ben ook veel sterker 
dan ik vroeger was. Ik heb ontzettend veel hulp 
gehad van mijn ouders, schoonouders en vrien-
den, maar heb ook weer heel snel alles aangepakt 
wat op mijn pad kwam. Ik ben niet snel bang voor 
nieuwe dingen. Dan denk ik: ik heb wel voor he-
tere vuren gestaan, wat is nou het ergste wat me 
kan gebeuren? 
Ik ben met Luus naar Dubai geweest en heb met 
vriendinnen genoten van een lang weekend Span-
je. En vorig jaar ben ik alleen met Luus bijna vier 
weken naar Bali geweest. Het was fantastisch en ik 
voelde me zo stoer. Helaas was ik de laatste twee 
dagen heel erg ziek. Ik voelde me echt enorm be-
roerd, maar kon op niemand terugvallen. Op zulke 
momenten besef je wel weer even extra goed dat je 
er alleen voor staat.

Meer vrouwen zoals ik
Anderhalf jaar geleden heb ik contact gezocht met 
stichting De Jonge Weduwe. Dankzij het contact 
met lotgenoten lijkt het wel alsof er een deken van 
me af is gevallen. Er zijn nog meer vrouwen zoals 
ik. Ik weet nog dat ik op een seminar kwam en een 
keycord met de naam van de stichting erop kreeg. 
Ik dacht nog: dan ziet iedereen dat ik weduwe ben, 
dat stempel wil ik helemaal niet. En toen zag ik 
dat iedereen met hetzelfde keycord rondliep, ook 
allemaal leuke jonge vrouwen. Die herkenning is 
heel belangrijk voor mij. Ik ben vaak te vinden op 
de besloten Facebook-groep van de stichting. Daar 
delen we verdriet en nuttige informatie, maar ma-
ken we ook cynische grappen. Soms zie ik dingen 
voorbijkomen waarvan ik denk: dat kan alleen 
maar hier! 
Ik vertel mijn verhaal hier niet om aandacht te 
krijgen, ik hoop lotgenoten herkenning te bieden. 
Dat heeft mij namelijk zo geholpen. Je bent niet 
alleen. Ik kan lotgenoten aanraden om ook contact 
op te nemen met De Jonge Weduwe.
Een paar maanden geleden heb ik mijn baan op-
gezegd, nog voor ik iets anders had gevonden. Het 

Dirk er het slechtst aan toe was. Ze hadden hem 
gereanimeerd. Hij leefde nog wel, maar de artsen 
noemden zijn situatie zeer zorgelijk. De auto was 
op z’n kop in een sloot beland en ze hadden Dirk 
er pas heel laat uit gekregen. Ik was verdoofd, als 
bevroren. Ik reageerde totaal anders dan ik had 
verwacht. 
In de dagen die volgden, verbeterde Dirks toestand 
niet. We kregen volop bezoek, iedereen wilde ons 
en Dirk steunen. Ik was zo boos op de situatie. Ik 
wilde dit helemaal niet! Dat zei ik ook steeds. De 
artsen deden hun uiterste best om Dirk te redden 
en hielden ons constant op de hoogte. De eerste 
week bleef ik samen met mijn schoonmoeder 
vierentwintig uur per dag in het ziekenhuis. In de 
tweede week stuurden de artsen me naar huis. In 
het ziekenhuis kon ik niets doen. 
Ik bleef in die bevroren modus staan. Ik weet nog 
dat ik een afspraak in het ziekenhuis had met 
Luus, voor haar heupjes. Ik wilde daar per se heen. 
“Komt papa niet mee vandaag?” kirde de verpleeg-
kundige tegen Luus, terwijl ze met haar bezig was. 
“Nee, die ligt hierboven in coma”, antwoordde ik 
bijna emotieloos. Ze schrok zich rot.

Knuffels van anderen
Dertien dagen na het ongeluk hadden we een up-
date-gesprek met het behandelend team. In hun 
witte jassen kwamen de artsen door de gang op 
ons afgelopen en ik zag het al aan hun gezichten. 
Ik wilde het niet horen, alsof het er dan ook niet 
meer was. Ze hadden slecht nieuws: ze konden 
niets meer voor Dirk doen. 

’s Avonds is de beademing stopgezet. Daar ben ik 
niet bij geweest, dat kon ik niet. Ik had in de twee 
weken daarvoor al afscheid genomen. Voordat ze 
hem lieten gaan, heb ik nog wel een moment met 
hem alleen gehad. Dirk was orgaandonor en leek 
vanwege zijn leeftijd een ideale kandidaat te zijn. 

Daar stond ik volledig achter. Het was een fijn idee 
dat hij anderen zou kunnen redden.
De dagen daarna stonden in het teken van het 
regelen van de uitvaart. Ik vond het vreselijk om 
mensen onder ogen te moeten komen. Ik wilde 
niemand zien en liet me gewoon niet steunen. 
Ik wilde geen knuffels van anderen. Ik wilde een 
knuffel van Dirk, maar die was er niet meer. 
Een paar dagen na zijn overlijden kregen we te 
horen dat Dirk maagkanker in een redelijk ver ge-
vorderd stadium had gehad. Dat was een enorme 
schok. We hadden er nooit iets van gemerkt. De 
wetenschap dat Dirk dus hoe dan ook niet oud zou 
zijn geworden, kwam hard binnen. Zijn organen 
konden ook niet gebruikt worden.
Het afscheid was mooi. Zijn vrienden droegen zijn 
kist. Supporters en vrienden vormden een erehaag 
met stadionfakkels en er werden honderden rode 
en witte ballonnen opgelaten. We heb alles door 
een fotograaf laten filmen voor Luus. Ik zie mezelf 
nog achter de kist aan lopen. Mensen om me heen 
zeiden dat ik in een roes was, maar dat was ik niet. 
Alles kwam keihard bij me binnen, maar zo kwam 
het niet over op de buitenwereld. Iedereen vond 
mij supersterk.

Ik ben een halfjaar thuisgebleven om mezelf bij 
elkaar te rapen. Ik besloot dat ik nog veel te jong 
was om mijn hele leven te laten beheersen door 
Dirks overlijden. Toch viel het behoorlijk tegen om 
de draad weer op te pakken. Ik werkte als kapster 
in onze woonplaats en iedereen vroeg - uiteraard 
goedbedoeld - hoe het nou met me ging. Maar ik 
wilde niet die zielige vrouw zijn. Ik vond het ook 
heel heftig om geconfronteerd te worden met ge-
lukkige gezinnen. Posts op Facebook voor Vader-
dag bijvoorbeeld, die sneden door mijn ziel. Ik 
baalde van dat jaloerse gevoel, maar kon er niets 
aan doen. Ik wilde ook weer normaal zijn, gewoon 
zoals andere gezinnen.

Een oplossing was er niet 
Mensen deden het niet snel goed in mijn ogen. Er 
te vaak naar vragen was niet goed, er niet naar 
vragen ook niet. Ik was indertijd niet de makkelijk-
ste persoon om mee om te gaan. Ik heb bijzondere 
vriendschappen overgehouden aan die periode, 
maar er zijn ook vriendschappen verwaterd. Daar 
heb ik begrip voor, zo gaat het leven nou eenmaal.
Ik heb professionele hulp gehad bij het verwer-
ken van Dirks dood. In zeven maanden tijd was ik 

‘Haar eerste woordjes, 
haar eerste stapjes… 
Wat zou hij trots op 
haar geweest zijn’
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was een pittig besluit, want ik werkte er al sinds 
mijn vijftiende met heel veel liefde en plezier. Ik 
had er fijne collega’s, aan wie ik veel heb gehad. Ik 
voelde alleen dat het verdere vooruitgang tegen-
hield. Ik was daar niet Naomi, ik was daar Naomi 
van Dirk, die jonge weduwe. Ik kreeg zo veel ad-
viezen, vragen en opmerkingen waar ik niets mee 
kon. Of ik al een nieuwe vriend had. Dat ik me 
geen zorgen moest maken, dat ik wel iemand zou 
vinden. Of nog erger: dat Dirk niet zou hebben ge-
wild dat ik alleen zou blijven. Er is me ook heel 
vaak gevraagd of ik zijn dood al geaccepteerd had. 
Zoiets accepteer je niet, je leert ermee omgaan.
Maar dit was niet de enige reden waarom ik weg 
wilde. Ik was gewoon toe aan een nieuwe uitda-
ging. Het was tijd voor iets anders. Na mijn laatste 
werkdag stonden mijn vriendinnen en mijn ouders 
me op te wachten met champagne. Daarna zijn we 
met z’n allen naar een wijnbar gegaan en hebben 
we geproost zonder precies te weten waarop. Het 
was heel gezellig. Inmiddels heb ik een onwijs leu-
ke baan als secretaresse. Daar ben ik weer gewoon 
Naomi. Het was een goede beslissing.

Verdriet gaat niet weg
Het is afschuwelijk dat ik Dirk ben kwijtgeraakt 
en ik heb hem liever gisteren terug dan vandaag. 
Ik heb vaak heimwee naar hoe het was. Het ver-
langen om weer een gewoon gezin te zijn, is heel 
groot. Dat plaatje is in één klap uit elkaar geklapt.  
Toch wil ik mijn leven van vóór het ongeluk niet 
meer terug - Dirk moet naar dit leven komen, naar 
deze Naomi. Ik ben veel bewuster gaan leven en 
heb veel geleerd, dat kan niemand me meer afpak-
ken. Maar ik denk weleens: had dat niet op een 
andere manier gekund? Het is een moeilijk proces 
waar je doorheen moet, met pieken en dalen.
Dirk en ik waren in onze omgeving een van de eer-
ste stellen met een kindje, al onze vrienden zijn de 
afgelopen jaren gevolgd. Ik heb in mijn eentje wat 
kraamvisites en bruiloften afgelopen. En mijn eer-
ste oudergesprek op school deed ik alleen. Op dat 
soort momenten komt het het hardst binnen. Ook 
de decembermaand is altijd afschuwelijk. Maar dat 
weet ik inmiddels. Het is een kwestie van over-
leven en ik waarschuw de mensen om me heen 
tegenwoordig al met een knipoog voor mijn onre-
delijkheid. “De heks is weer ontwaakt”, zeg ik dan. 
Dirks dood heeft mij echt niet alleen maar ellende 
gebracht. Sommige vriendschappen zijn verdiept 
en ik ben zelf als mens gegroeid. Ik ben zo dank-
baar voor de mensen om me heen: mijn ouders, 
mijn schoonouders, mijn vrienden… Het verdriet 

is er altijd, ook als ik volop geniet of heel hard lach. 
Laatst zat ik met Luus in de bar van het Efteling 
Hotel. Zij zat te kleuren en ik dronk een wijntje. 
Op zulke momenten besef ik hoe tevreden ik ben.

Momenten van echt geluk
Luus en ik zijn ontzettend hecht. We zijn een team. 
Ze weet niet beter dan dat we met z’n tweetjes zijn. 
Soms vraagt ze wel om een papa. Maar dan zegt ze 
er snel achteraan dat ze de liefste papa ter wereld 
terug wil, haar eigen vader. Als ik haar uitleg dat 
dat niet kan, zegt ze dat ik maar een andere lieve 
papa moet zoeken. Ze zit heel goed in haar vel en 
is ontzettend wijs en verstandig voor haar vier jaar. 
Laatst zei ze: “Mama, ik wou altijd al zo’n mama als 
jij, wist je dat? Wou jij ook altijd zo’n kindje als ik?” 
Op dat soort momenten mis ik Dirk het ergst. Op 
die momenten van echt geluk. Haar eerste woord-
jes, haar eerste stapjes. Wat zou hij trots op haar 
geweest zijn. Wat voor anderen zo normaal is, is 
voor mij heel moeilijk. Het doet pijn dat ik het niet 
kan delen. Luus heeft ook nooit ‘papa’ tegen Dirk 
kunnen zeggen. 
Ik sta open voor een nieuwe liefde, maar liefde 
moet op je pad komen. Je kunt het niet forceren. 
Wat een eventuele nieuwe partner betreft ben ik 
heel kritisch qua gevoel, maar ik zou het niet té 
kritisch willen noemen. Ik zoek niet alleen iemand 
voor mezelf, maar ook iemand die het leven van 
mijn dochter kan verrijken. Het moet gewoon goed 
voelen en een eventuele nieuwe partner moet een 
aanvulling zijn, geen invulling.

Dirk hoort er altijd bij
Ik vind het belangrijk dat Luus haar vader kent. Er 
wordt gewoon over Dirk gesproken, ik ben pas met 
haar naar de Kuip geweest en we eten op zijn ver-
jaardag altijd samen taart. We hebben geen altaar 
in huis, maar wel wat mooie foto’s. Ik ben daar best 
nuchter in. Vorig jaar op Vaderdag wilde Luus haar 
knutselwerk eerst bewaren voor haar nieuwe papa, 
zo vertelde ze. Uiteindelijk gaf ze het aan Dirks va-
der. Dat vond ik dan wel weer mooi.
Mensen zeggen regelmatig dat ze respect voor me 
hebben of trots op me zijn. Tja, ik heb geen keus. 
Je moet wel door, of je nou wilt of niet. Voor mij is 
het allerbelangrijkste dat Luus nu een fijn en leuk 
leven leidt en dat ze later trots op mij zal zijn. Ik 
ben sterk en goed door dit hele proces gerold, al is 
dat proces nooit echt klaar, geloof ik. 
Dit is mijn tijd. Er komt een Naomi 2.0 aan en ik 
ga weer volop van het leven genieten, samen met 
Luus. En Dirk? Dirk hoort daar altijd bij. 
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