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'Dan 
doe je het toch alleen?' krqgen singles

met een kinderwens nogal eens te horen.

Maar er z1n ook vrouwen die kinderloos

blqven omdat ze het niet alleen willen doen.

Zl vervullen een mooie rol in het leven van

andermans kinderen. TsKsr MAARTJE DUrN

SEEtD TESKÀ OVERBEEl(E

arolina Konijn was 38 toen
ze ongewenst zwanger werd.
Van een man die pertinent
geen kinderen wilde, en met
wie zij geen relatie wilde. De

keuze voor een abortus was weselijk
moeilijk. 'Het was de eerste, en mis-
schien wel de enige zr,vangerschap die

ik zou meemaken.' Maar het gevoel: ik
wil dit niet alleen, gaf de doorslag.'Ik
wilde de lusten en de lasten delen. En
ikwilde dat mijn kind ook door de va-

der gewenst zou zijn.'

Pas na de ingreep voelde ze h oezeer ze

naar een gezin verlangde. Tot dan toe

had ze altijd gedacht: dat komt nog.

Na haar studie was ze naar Lanzarote

vertrokken, het avontuur tegemoet.'Ik
dacht: a]s ik straks een man en kinde-
ren heb, kan dat niet meer.'Ze zou een

halfjaar blijven, het werden er negen.

Bij terugkomst in Nederland overleed
haar vader, ze begon een nieuwe stu-
die, was een tijd overspannen. 'Een

gezin was niet mijn focus. Dat gezin

komt nog wel, dacht ik steeds. Je hoor-
de toen nog niet zoveel over hoe je
rryuchtbaarheid afneemt na je 35ste.'

Na haar abortus stortte ze zich op de

datingmarkt. Tevergeefs. Ze schreef
zich in voor donorzaad bij een fertili-
teitsklinieb ïoor de zekerheid'. Om op

het laatste moment nogmaals te beslis-

sen: ikwil het niet alleen.
Nu is Carolina Ag.Zewoont alleen in

een galerijflat in Soest, waar ze ook

haar praktijk als hlpnotherapeut heeft.

Ze heeft verdriet gehad, zegl ze, geeÍt

spijt. Als ik spijt had, zou ik mijn
keuze terug willen draaien. Ik heb de

mogelijkheden heel bewust bewan-
deld. En ongewenstkinderloos zijn, is

het resultaat. Sinds een paarjaar ben

ik niet meer bezig met hoe het anders

had kunnen lopen. Ik sta hier en nu in
dit levenl

oe particulier Carolina's verhaal

misschien mag klinken, de uit-
komst is dat niet. Een op de vijf

wouwen in Nederland is kinderloos,
tvyee keer zoveel als in dejaren dertig
en veertig. Van de hoogopgeleide wou-
wen wordt zelfs een kwart geen moe-

der. Bij een deel van de wouwen heeft
de kinderloosheid een medische oor-
zaak, bij hunpartner ofhenzelf. Ande-
ren hebben geen kinderwens. En dan

zijn er singles zoals Carolina die wel
een kind willen, maar niet zonder part-
ner. Voor die laatste groep is weinig
begrip, vindt de Amerikaanse schrijver

en ondernemer Melanie Notkin (45).

lt Oth.erhood, Modern Womm Finding
aN«o Kind. ofHappiness, beschrijft ze

de reacties die zij en haar single wien-
dinnen krijgen als ze over hun kinder-
wens beginnen. 'Dan doe je het toch
alleen?' is een veelgehoorde. Neem een

kroegbaby.'Of: 'Heb jeje ei{es dan niet
laten inwiezen?' Die laatste procedure

was nauwelijks bekend en peperduur,

toen het voor Notkin had kunnen wer-
ken. Maar los daarvan: ze wilde de

medische molen niet in. Ze wilde, net
als haar moeder, een huwelijk en een

gezin.

In een tijd waarin niets meer aan het
lot wordt overgelaten, schrijft Notkin,
wordt dat traditionele verlangen als

mrak en zelfs antifeministisch gezien.

En dat kan nooit de bedoelingvan het
feminisme zijn geweest, vertelt ze via
S§pe vanuit NewYork.
'Betty Friedan wilde het met De mys-
tielrc orouu nooit doen voorkomen als

of-of: een huwelijk en kinderen óf een

carrière en onaÍhankelljlàeid. Zij be-

doelde vooral: blijfniet in een slecht

huwelijk zitten omdat je ongelijk be-

taald wordt.'Waarom die boodschap

zo anders uitgelegd is? 'De wouwen
die luid riepen dat ze geen man nodig
hadden, zijn het meest gehoord.'

Voor wie zich niet stoort aan het Sen

and the City-decor (Notkin en haar
wiendinnen zitten aan de lopende

band in dure cocktailbars te klagen

over mannen die niet eens een restau-

rant kunnen uitzoeken) biedt Other-

hood eenverfissend perspectief op het
singlebestaan. Notkin blijft ver weg

van happy single-clichés, maar treedt
evenmin in de deàitistische voetspo-

ren van haar stadgenoot Lori Gottlieb
(M arry H im ! The C as e for S ettkn g fo r
Mr. Good Enouqh). Zij schetst een le-
ven vol verlangen en verdriet,waar ze

door de jaren heen steeds beter mee

om leert gaan.

Want het klinkt passief: wachten op

de ware. Maar volgens Notkin schuilt
er juist kracht in. 'Sommige mensen

zeggen dat ik niet genoeg mijn best heb

gedaan, dat ik meer compromissen

had moeten sluiten. Waarschijnlijk
omdat zij dat zelfhebben gedaan. Weer

anderen zeggen: laat die liefde zitten,
zet je kinderwens voorop. Maar de

man aan wie ik me wil verbinden, ver-
dient mijn oprechte liefde. Ik zit na-
tuurlijk niet thuis te wachten tot hij
opeens voor mljn deur staat. Ik waag
rond in mijn omgeving, ga naar feest-
jes. Ik droom nog steeds van de dag

dat ikhem ontmoet. Maar ondertussen

gaikniet met deverkeerde man in zee.'

Die keuzewijheid heeft Notkin te dan-
ken aan haar financiële onaftrankelijk-
heid, zegt ze. 'De generatie van mijn
moeder trouwde direct vanuit het ou-
derlijk huis, en konden hoogstens wer-
ken als secretaresse ofverpleegstet Zij
konden niet uit het leven halen wat ik
eruithaal.'
Tegelijkertljd leidt die earrière tot het
misverstand dat kinderloze wouwen
slechts geïnteresseerd zouden zljn in
hun plek op de maatschappelijke lad-
der. Alsof ma.nnen ooit "carrièreman-

nen 'worden genoemd. In de publieke

opinie hoeven zij nooit te kiezen tussen

werk of een gezin.'
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ZE SCHREEF ZICH IN

BI] TEN FERTILITEITSKLINIEK,

MAAR BESLOCT OP HET

LAATSTE MCMENÏ
ile ru:ölhet nöet allnen

en ander misverstand dat nodig

moest worden rechtgezet: dat kin-
derloze wouwen nietvan kinderen

zouden houden. Notkin introduceerde

de term PANK: Professional Auntie,
No Kids. Van huis uit marketeer, wilde
ze de speelgoedmarkt wijzen op deze

doelgroep. 'Ik ben dol op mijn neef es

en nichtjes en ik wil geld aan ze uitge-
ven. Toen ik nadacht over de 23 miljoen
kinderloze wou\Men in de Verenigde

Staten, veelal hoogopgeleid en goed

verdienend, zagikeen gatin de markt.'
Het resultaat was de ffistyle brand
SawyAuntie, bestaande uit een boek,

een Facebookpagina metbijna loo.ooo
likes, en een online community. Vrou-
wen zoeken er cadeautjes voor hun

kinderloos

neefes, nichdes, buur- en peetkjnderen

uit - want een PANK is niet per se de

biologische ranle. Ze bestellen er

'Proud to be a PANK-stickers en vieren

hun jaarlijkse Auntie's Day. En ze be-

spreken er dingen als: 'Hoe voelen jul-
lie je op Moederdag?'en'Wat antwoord
jij als kinderen wagen waarom je niet
getrouwd bent?'

Ongewenst kinderloze wouwen uitroe-
pen tot PANK lost hun existentiële

verdriet niet op, benadrukt Notkin.
'Wat ik ermee wil zeggen is: je moeder-

lijke eigenschappen worden gezien en

erkend. Je maakt deel uitvan een groep

waar ook Oprah Winfrey en Moeder
Teresa toe behoren. En kijk eens wat

die voor kinderen hebben betekend.' D
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kinderloos

Christien Bok met'haar' kinderen. Van links naar rechts: Hester, Sarah, Noortje, Joost, Charlie,

Meia en Juno (voor Christien), Galen en rechtsvoor Suus

oh groepsidentiteit zou ook in
Nederland iets veranderen aan de

manier \rr'aarop er over kinder-
loze wouwen wordt gepraat, denkt
Christien Bok (44).'Ik heb me lang
alleen gevoeld met mijn verdriet. Pas

toen ik om me heen ging kijken, zag ik
zó twintig woulven die in hetzelfde

schuifi e zàtet - met of zonder relatie.

Het is eigenlijk gek dat het geen on-
derwerp van gesprek isJ

In haar zonnige woning in het Utrecht-
se Lombok opent ze de kast onderhet
trapgat. 'AIs kinderen hier binnenko-
men, lopen ze mij straal voorbij, recht
op die kast afl Zehaàt een mand vol
speelgoed te voorschijn. Ofbeter: vol
dingen die als speelgoed kunnen die-
nen, want 'overdaad schaadt,' vindt
Christien. Een backgammonspel, dob-
belstenen en jongleerballetjes. En na-
tuurlijk ook de'gouden' medailles voor
kinderen die het wedstrijdje 'wie het
hardst van de ene naar de andere kant
van de kamer kan rennen'winnen.
Bindingsangst, domme pech, wat het
ook was: er loaram mÍurr geen man in
Christiens leven. En alleen een kind
op de wereld zetten, 'dat voelde voor
mij als egocentrisch. Terwijl ik het heel

knap vind als andere wouwen het
doen.' Toen de eerste zwangerschappen

zich in haar lriendenkring aandien-

den, had ze het gevoel: hier scheiden

onze \Megen. 'Zonder kinderen kun je
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.IK 
BOU\^i DE GEEN

mijn rol niet snel opeisen; ik zie het als

iets dat me toevalt.'Hardop denkend:

Ïk weet niet waarom ik er niet meer
moeite voor doe. Als je bedenkt hoe-

veel meertijd, energie en geldkinder-
loze wouwen hebben dan moeders -
en hoe weinig gebruik daarvan wordt
gemaakt. Laatst kwam het ter sprake

aan tafel bij wienden. Hun dochter
spaarde voor een reis naar Amerika.
Ik stik van het geld, wat moet ik er-
mee? Maar als ik haar ticket zou beta-
len, zou dat gedoe opleveren. Tussen

wienden bestaat een soort emotionele

bankrekening, waarinje niet aÍhanke-

lijk van elkaar mag zijn. Ik rraag me

wel eens af waarom we onszelf dat

opleggen.'

ok hypnotherapeut Carolina
Konijn erkent dat de kinderloze
\.rouw met name de kinderloze

single, weinig zichtbaar is. Naar aan-

leiding van haar eigen ervaring begon

zij workshops voor deze groep, in eer-

ste instantie in haar huiskamer. Ze

geeft de wouwen opdrachten om hun
verlies bespreekbaar te maken. Laat ze

een plakboek makenvan hetleven dat
ze voor zich hadden gezien. 'Pas als de

ergste pijn is verwerkt, kunnen ze kij-
ken naar alternatieve inr,ullingen van

het moederschap. Voor sommigen is

dat werken met kinderen, anderen

zorgen voor een pleegkind. Het hóéft
niet. Maar het kan helpenJ

Hoe is met haar eigen PANK Pouer
gesteld? Toen ze klein waren, paste ze

op haar neefes en nich$e, van wie ze

nog steeds geen veg'aardag mist. Ze

schuift regelmatig aan bij het gezin van

haar zus, die in de buurt woont. En op

haar eigen verj aardag gaan ze met z'n

allen bowlen, een traditie die niemand
wil missen. 'Ik kan ze wel bij mij thuis

uitnodigen, maar ik heb hier geen

Game Boy en Nintendo. En het moet

toch ook leuk zljn voor de kinderen.'

Maar misschien kan ze haar moeder-
lijke kant wel het best lcwijt in haar
praktijk. Want 'moeder zijn is ook:

kennis overdragen, iets doorgeven, Dat

doe ik voor deze single wouwen, omdat

er voor hen weinig aanbod is.'O

BAND OP MET DE KINDEREN

VAN MIJN VRIENDINNEN

Later besejte öle

DAT IK JALOERS \A/AS'

lekker je eigen gang gaan, dacht ik
steeds. Ikbouwde nauwe$ks een band

op met de kinderenvan mijnwiendin-
nen. Laterbesefte ik dat ikjaloers op

hen was. Een lelijke emotie vond ik dat.

Maar toen ik dat eenmaal had erkend,

kon ik mezelf ook toestaan om onge-

limiteerd van hun kinderen te houden.'

Ze somt op: er is Joost, wiens vader

stierf toen hij 1,5 was. Christien paste

op hem, in een ploegendienst met an-

dere wienden. 'Hij is nu 16 en we ko-

men nog steeds op z!1'n veq'aardagJ

Meia en Juno zijn haar peetkinderen.

'We dansen op Doe Maar en iklees ze

voor in bed.' Dan heb je Suus, Maxime,
en Charlie natuurlijk. Galen, geadop-

teerd uit Kenia. De zusjes Hester,

Noor$e en Saartje,'die is nu 12, en ik
wees de dag dat ze niet meer aan komt
rennen en zich in mijn armen storti
Zoveel kinderen spelen een rol in haar

leven. Maar gewaagd naar wat zij voor

hen betekent, aarzelt Christien.'Ik zal

>> Saatg
aunti.e.com.

Workshops

Carolina Konijn:
ruxmo.allcen

enongerutenat-

Icinderlnos.nl
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