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ALs je
duren

dig ligt het gemiddelde op 29,5jaar (bron: NIDI). Zo'ttzevenprocent van
de vrouwen krijgt hun eerste kind als ze boven de 35 zijn. En waarom
ook niet? Als we naar Hollywood-actrices kijken, lijkt niet alleen eeuwi-
ge jeugd mogelijk, maar ook zwanger worden boven de 40 een eitje.
Voorbeelden te over. Zoals 'Desperate housewife' Marcia Cross die op

haar 44" moeder werd van een tweeling, actrice Geena Davis die op haar
46haar eerste kind kreeg en twee jaar later nog een tweeling op de we-
reld zette en ook Celine Dion bleef niet achter,zij kreegvorig jaar op

haar 42' eentweeling via IVF. Onlangs nog beviel Kelly Preston op haar
48"van een zoon. Manlief John Travolta in People Magazine: *We wa-

ren compleet verrast toen Kelly zwanger bleek te zijn. Ben is ons kleine
wondertje." Een wonder, maar wel een waaraan een fors prijskaartje
hangt. Behalve Celine Dion is niemand in Hollywood eerlijk over wat er
aan hun zwangerschap voorafging: vaak dure en pijnlijke vruchtbaar-
heidsbehandelingen in privéklinieken en het gebruik van een eiceldo-
nor. Dus nee, er stroomt geen wonderwater door de Hollywood Hills,
vruchtbaarheid neemt voor alle vrouwen na hun 30" rap af.

Dit zijn de feiten: voor je 30" heb je na een jaar proberen negentig pro-
cent kans om zwanger te worden, op je 35 " is dit zeventig procent, dit
slinkt naarveertigprocent op je 38" en op je 4I" zijnje kansenbijnaver-
keken om moeder te worden (bron: Raad voor de Volksgezondheid en

Zorg). Let wel, dit zijngemiddelde cijfers, bij de ene vrouw zal de vrucht-

baarheid sneller dalen dan bij de andere. Dat er onder vrouwen veel on-

wetendheid is over hun vruchtbaarheid, merkte ook Renske Keizer (27),

socioloog aan de Erasmus Universiteit Rotterd am.Zij promoveerde vo-
rigjaar op het onderwerp kinderloosheid. "We zijnopgegroeid met het
gevoel dat alles maakbaar is. Veel vrouwen denken dat ze zwanger wor-
den zodrazemetde pil stoppen, maar je cyclus heeft soms nog anderhalf
jaar nodig om weer op gang te komen. En als je dan al wat ouder bent,
worden je eitjes er niet jonger op. In de jaren negentigwas er een cam-
pagne van gynaecologen en de emancipatieraad met de leus: 'Een slim-
me meid krijgt haar kind op tijd'. Maar ik heb het idee dat die bij de hui-
dige generatie vrouwen niet is aangekomen, vrouwen beseffen vaak niet
hoe snel hun vruchtbaarheid afneemt na hun 35". Ik pleit voor meer
voorlichting: bij de huisarts, op scholen en in ziekenhuizen." Uit het
onderzoek van Keizer blijkt dat twintig procent van de volwassen Ne-

derlandse bevolking kinderloos is. Een kleine tien procent van de kin-
derlozen heeft daar bewust voor gekozen. Ook is er een groep van tien
procent die van jongs af aan al weet geen kinderen te kunnen krijgen.
Het overgrote deel van de kinderlozen, tachtig procent, is min of meer
onbewust kinderloos gebleven door een samenloop van omstandig-
heden. "Biologisch gezien is een vrouw het best in staat een kind te
krijgen op haar 22". Dat was vaak de leeftijd waarop onze moeders
ons kregen. Maar de huidige maatschappij is heel anders ingericht
dan vroeger: we hebben nu zo veel opties. De komst van de pil en

de mogelijkheid voorvrouwen om langer door te studeren, hebben daar
zeker aan bijgedragen. Sinds de jaren zestig is het aantal kinderl ozen

stopl met de pil, kan het anderh..\f jaar
vffiffiil 3m ffiMffiLrs wffiffifl. ffiË) ffi"ffirï ffii km$ffit'

"En, wil je kinderen? Nu je de der-
tig nadert, moet je er serieus over
gaan nadenken. Ik krrjg zo veel

vrouwen in mrjn praktijk met
vruchtb aarheidsproblemen."
Toen Marloes (29) vorige maand
naar haar huisarts ging voor een

hardnekkige blaasontsteking,
was ze niet voorbereid op het'op-
tij dkinderkrij gpleidooi' van haar
arts: "'Waar bemoeitze zichmee?

Ik weet iiberhaupt nog niet of ik
kinderenwil. En áls ikzewil, dan
pas rond mijn vijfendertigste. Ik
wil eerst carrière maken en reizen
met mijnvriend. Bovendien: ik
heb toch nog tijd zat om kinderen
te krijgen?"
Net als zo veel vrouwen stelt
Marloes het krijgen van kinderen
uit. AI jaren is de gemiddelde leef-

tijd waarop Nederlandse vrouwen
hun eerste kind krijgen, aan het
stijgen. Was dat in I97O nog ge-

middeld rond hun 24,tegenwoor-
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dan ook aanzienlijk gestegen.

Maar ook relaties zíjnveel onsta-

bieler. Vroeger bleefje gewoon bij
elkaar, maar nu moet een relatie
vaak aan een heel eisenpakket
voldoen. Ook stellen veel koppels

het krijgen van kinderen uit, om-

dat de een nog geen vast contract
of vaste baan heeft. Acht procent
van alle mensen die het krijgen



'Toen ik heeL jong was, \ /ist ik aL:

ik wiL een man en drie kinderen,
Mmffi"il e$$m ilïïffiru kwffiflït ru$mt.'

van kinderen uitstelt, blijft kin-
derloos omdat zwanger worden
daarna niet meer lukt."

En dan is er nog de groeiende

groep singles. Naar verïwachting
zijn dat er in 2OLS drie miljoen.
Velen daarvan verlangen wel naar
huisj e -boompj e -beestj e, maar
komen gewoon niet de juiste part-

ner tegen.Zoals Carolina Konijn
(+s): 'Al toen ik heel jong waqzag
ik het ideaalplaatje voor me: een

man en drie kinderen. Het liefst
voor mijn 30". Die man kwam niet
en de beslissing om eventueel aI-

leen moeder te worden, schoof ik
voor me uit. Ik leefde mijn leven,

woonde bijna negen jaar in het
buitenland, maar mijn kinder-
wens bleef altijd sluimerend aan-

wezig. Bij iedere man die ik ont-
moette, hoorde ik een stemmetje
in mijn hoofd zeggenz zou dit een
geschikte vader zijnvoor mrjn
kinderen? Op mijn 38"raakte ik
ongewild zwangervan een one-

nightstand. Hij wilde geen kinde-
ren en ik wist dat ik geen kind
wilde opvoeden zonder man. Ik
koos met pijn in mijn hart voor
een abortus. Daarna realiseerde
ik me dat als ik nogvoor mijn
ideaalplaatje wilde gaan, ik nu
aan de slag moest. Ik ging daten
en op zoeknaar die ware metwie
ik tenminste nog één kind kon
krijgen." Het lukte niet. Daarom
besloot Carolin azichop haar 39"

in te schrijven brj een kliniek voor
Kunstmatige Inseminatie met
Donorzaad (KID). Intussen zocht
ze ook op internet naar een parti-
culiere donor. "Uiteindelijk vond
ik een anonieme donor via een

kliniek toch prettiger. De mannen
worden helemaal gescreend en )

b e p e r l< t 3 ryrrn:á{%Ywnffir

lnvriezen: hoe zithet nou?
De behandeling N*t;x[* hij ívf is r]r' *Ë$"] l-i#rn'iq:r"lm[* fu**il;tl'"r-

e*clÍ[ng rlr:drg v*ut:rri-rt *q* *iil{i}$Ímn 'gg*mr"rgst' $qilftnh}n w*ril$**il. ffiij

#$3n fi*$'"r"1'li.*t* *y*lN* rijpt mn mt.lr"r *r*e'--{ 6:*r k*mr"" {}nrl ril*fiir"nr**ll*ln
t* *ngs;f$il, rvr**t ff*r) \i'r"$ilw rnÈnin'"nir,xtr **n \qrelrirk lr*ng i'lq:rrrnu:ln*n

lmj**t*r"*n lr"l hm;rr L:uiht" Viar *)fiïH"ï p:ilnc'[í*, wi:àfirl":itr el*r"i di-lilnfir

fi;xnlq:i **elr du v-*g,f irïË1\edËïr"l*{ hq,:{,ln gal;*t, w$rritrr'l ,fr*i''nrc$*{*lri m*ht n

t l m n ffi [*n [ [ r* n'g***9ru{' il}r} r' $q*q,* r" $lï ij i **f w* rql*m ai q:l ct ltj e* s r:i ;*m nn ;t

r:àir**t t*ervrN*t"lt *n inpgevr*r'*rï, r"I"ïiiïiïn n$rlxm *i*el$ur: w*l"eier"i r:r"l^

[:*uruq:ht i$"]${r}\,'r{}r*n ivitri"f i*mtim}" Wil qlc* \d$'*Lr!v'l*t"mr rwffir"}ffi*r

w*r"Cmn. d$r"r u'rur.:r*$*n r,l* e[ilm$[*n mili,qi#*rei, L*ul'[mn cl* h;ierrïx{Jtr-
q:$ffn L:*vru*ht r*n t*rr";pgg,r*i:l;**t*,1. {""}rl r:r*xrrr"rmlm ie*f t[jC wffiiïr*$]

c$m Ítjes n$H rrï{:}H*r"} wq:nri**n tmnmg,guplm*tst, vi}ns*ert tussmr"l ci*

4ï: rts"r l${} j*;:rn. hïr rs; u*t *ls h:Ii iuf ffi#rïiqiri*[d ffS p:n***rut k*ns
i)p-ï rw#ngcirrsu:hm6":" h"{a:* j*ngmn el* mÍq":*llmn, h*s rï}trffi" k*n* up:

$1rilfitr$.

Wat kost het? [:mn h*hnnd*lrng k*st;:s'r'l *lnr*r"luixmnti *ur*,
uume*nL:ij rr"larxirlliïffi[ t[*n *iq:milmn w*re$em H#{}r}Ë$t" Vr:q}$" t}#$"} g**r$*
k;*ns *$-ï HWfrrr"Ï${r}r"$f,,ihnp xl}n rninirllm;*i dertÍg à vesr"tigX mi**ltrmn

nmr$i95.

Waar kan het? Hi*s[$errr xnvri*xmri [s in I'Smei*nilmna:tr *$f e*:nr

rïtrlgffif ijk in I'r*t AtVï{) *p rnerc*ir**hsr rneii*:-ttim, hrjvnmrh**lri v*}$r

\ír#[iwsn dim r]** trffir"ï *::h*ri:mFquLrr {}ilvrr**fithelffir vvffird*:n. lr"r d*
""8wnmel* 

Kmrnmr hs{:h:mu"r v*iJrffii {:hristmIijkr* prmr"f,ijmru $"rï{}#ite rn*t
f"w{" rnvniq*;:*rï \li}n q}N**NNmn ruet sq}*::i*[$ nmuimll#fi. ffi[jtr**rL:e*trci

**$s vrmr,JW#r'l $':um q:*.xrri*rr* vff*r"ï-iir^lg wi$$*r"t g*vffin"l, il{'nIs;q* ffi#srï
rn*:ïilr heh:rh*ru. $n mugustus ft*ïil ffiirrvffrl ri* il::mnq:trË)riv*r*niging*rt

vËrrï ffi_Vr"r*e**$a:ffË)r"'ï ern klinis*:h mrnhnvmi*:g*n i*;ïr"ï d;tt h*t invri*-
,J.{*n vi:}n mr**11ffiil q:\mk ilrïl $*{:t;*lr* r*tl{:}n*ilï t"ltuwt [qi*mf]ffiil"ï" [)g ilen
tr;tIer il*:rns"nlssim &dmmsp;chuneia*n i]n*l*1";:er*lq ;:;*{ tru**rs*hllnlij[t
n$it v**rj-*mr"{}#n r"utsp:n;**lk dr,:ern. ln f"relt [:u.rit*nIo*nq"l l* hq*t;xIi;itr*r"l

rn*p;*Ii,;k dmt" Hriluw#ilï {}r"ï"l niq*t n"l*qlrs*ht* r*ql*n*n ht*n *t*mIFen

I;*tmn ínvn"i*.rq*n.

Risico's illp [r*telr'* ler*f t[trd rnc:*d*r w*rrisru is lrr:h;*mr*lijk

r\trÈfr;in*i*r vfllffir vrr")r"iwfin" [in is lvr*rir" krrn* $$"] {:ffirnplàs":nti*il

x*n[$i ulr*#Hg*h*r:rt.#$, r'n*elrlrng4*n r]rï ffi*]r'l v*rher*gt** [:iq:*e"$-

riru$q" #*$q hr*hhmrï vr*tJW*n ciirl *p: [;,:t*nm t**ftijct v*{}r" $"lct emrst

rn*r**$r*r"w*ru$*ri, **tr'r vmrh**gr$m knns *p $**:rstkr:nk*r {} *p tJ*:

ï{).#ffi#}.{.}p ffi*ffi nmIur.rr'$[jlqm rnmili#n r:p lnt*l"n Í**f tijcÍ nl****n
vv*rqlmil v*n[rr*s:gt *tm knns *p r:]{:}rr FqÍn*:$ rnmt f"t*{: sync$r**rn ve*n

ffi*wn" Als j* 'jr:rrgm' mÈ**tr|*n ir:vrimst, Is; eiexm k;ins w{*Ë}r kl*rn*r.
En ook L)q:)kt#r $hml"r'rrnn $itrLl*r, mxpelrt *p hr,lt geh:{*** v-nrr {*n}
vrr"Jflhtil:*l;xrh*ir*,'\rinq:it rimt vr*!"JW*[ijk* tw[ntig*r$ *rffiv*r rn*mt*n"l

nmr:tr*nkr*n **n e"$mraim v*n f"lmt wm*fs*t v;ln ll;emn *t*nstmkk*n t"*t

Intmnr invrn*;:*n. h"{ij e"l**h r$er"m {}p{}rntim v*}r"} 4"f}ffi# c$*l[-*r nl L:ij

vr${"JW$n qlr* ktlr:kmr $"r*$-l[.:*n #n q:$#eln *fiqilruï* $ffiv$'t".{ilh'tfumr*r'vb'{"}r-

*ile*n, rï"if,ifrÏr'lvu$ 'il"r"1 c)#k L:ij g1,eu:*:nr"$* vr#Lj\,^-/{:}n qi*mn. {}*k in F,imei*n-

lernt"i, ín riE*,xq::md*jillrlsq::["]* ri**k*nhl-rix*r"l vun ft]r"mniil']H€]n."1, ["-*rci$rt

mn N[]rulelgmr"l, w*rq"$t ml *p: rHq.reii$q::["']n imcir*:;ttic,r n'"r*t dE*;*q* ru'"1*th*d*

g*Su pl* n i ffi q* ilte *l na$ 
"
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onvervulde kinderwens weinig
informatie tegenkwam over single
vrouwen die in hetzelfde schuitje
zitten, is ze haar praktijk Inako
Coaching en Therapie gestart,
met als specialisatie de onver-
vulde kinderwens van met name
singles. "Dat ik nooit die typische
babygeur van mun eigen kindje
zal kunnen opsnuiven, doet prjn,
maar ik heb het een plek gegeven.
Van mffn abortus heb ik nooit
sprjt gehad, maar wel veel ver-
driet: er is toch een kind van mij
verdwenen. En als ik vrouw en zie

wanhoPige vrouw ov erkomen die
il)ru Ë)ffinltj ms'

die het wél alleen doen, voel ik al_
tijd even een steekvanjaloezie.,,

Wat als je in tegenstelling tot
Carolinawel die leuke man en fijne
relatie hebt, maar hij geen kinde-
ren wil? Blijfje dan bij hem of volg
je je kinderwens? Maaike @2)
koos voor het laatste. Vorigjaar
verbrak ze navijfjaar haar relatie
met Menno (gS). ,'Ik 

heb altijd ge_
weten dat ik kinderen wil. Toen
ik Menno leerde kennen, begon ik
er al vrij snel over. Hij was meteen
duidelijk: kinderen krijgen was
voor hem geen optie. Hij komt uit

een gebroken gezinen wil dat een ander nooit aandoen. Natuurlijk
schrok ik' Even overwoog ik onzerelatie te verbreken, maar we haddenhet zo leuk samen en ware n zoverliefd. En stiekem hoopte ik nog dat zijnkinderwens zou groeien. wel had ik mezelf een tijdslimiet gegeven. AlsMenno binnen vijfjaar niet van mening zou veranderen , zotrik de relatiebeeindigen' Dan was ik nogjong genoeg om kinderen te krijgen en had iknog tijd om een nieuwe relatie op te bouwen." Door de jaren heen bleefMaaikes kinderwens een moeiliik punt. Menno veranderde niet vanstandpunt' Toen Maaike vorigjaar zomer na een kraambezoekvan eenvriendin weer overstuur thuiskwam, wisten ze allebei dat het eind vanhun relatie in zicht was. "Het was heel zwaar.we hielden van elkaar enonze relatie was geweldig, maar ik kan niet om mijn kinderwens heen.Als we bij elkaar waren gebleven, ben ik bang dat ik het hem was gaan

nadragen' Menno begreep dat. Met prjn in ons hart zinwe uit elkaargegaan'" Inmiddels is Maaike druk aan het internetdaten. Maar ook datgaat niet zonder srag of stoot. *Ik 
date nu een heer reuke jongen, maarin zijn profiel stond dat hij misschien kinderen wil. Ik wil niet als eenwanhopige vrouw overkomen die alleen op zoekis naar zaad,op pootjes,

maar ik denk toch dat ik het onderwerp binnenkort moet aansnijden.
lk heb geen zin om me weer in een refatie te storten die niet leidt tothet vervullen van mijn kinderwens." Hoe het ook loopt met haar date,Maaike heeft zichvoorgenomen zichover een halfiaar in te schrijven
voor een spermadonor. En als zeonvruchtbaar blijkt? ,oDan 

ben ik eenhartstikke leuke vent kwijt en heb ik geen kind. Dat is het risico dat ikheb genomen.,,

Er is nog een andere optie: het invriezen van je eicellen voor de toekomst.voor als je uiteindelijk wel die leuke man tegenkomt die ook kinderenwil' Marieke Schell art (37) liet op haar 86" als eerste Nederlandse vrouwhaar eicellen invrieze n. zeging daarvoor naar België en maakte de do-cumentaire 'Ei voor later'. "federe vrouwkent een moment waa rop ze

'lk wiL
trffiffik

( juridisch is alles goed geregeld.
Na een jaar op de wachtlijst was
ik aan de beurt voor een intake_
gesprek. Maar hoe meer ik erover
nadacht en erover sprak met an_
deren, hoe meer ik tot de conclu-
sie kwam dat ik absoluut niet een
vrouwben om een kind alleen op
te voeden. Ik heb vrijheid nodig
om mezelf te ontplooien en ook
financieel leek het me zwaar om
het alleen te doen.,,
Nadat ze vorigjaar, op haar 44",
overspannen raakte, gaf Carolina
haar droom pas echt op. Omdat ze
tijdens haar rouwperiode om haar

22.vlv[

alleen ffiË)
níet als een

lm $-ï ffiftkt Hffif;ftfl:$-

stilstaat blj hoe zehaar toekomst wil invullen : of zekinderen wil of niet.Ik ben blij dat ik op mrin 35" de tijd heb genomen om erover na te denken.Dan zou ik er in elk geval niet op mijn 4É" achterkomen dat ik te laat was.ook het feit dat ik mun eicellen heb laten invriezen, heeft me meer rustgegeven' voordat mijn documentaire werd uitgezonden, had ik slape-
Ioze nachten. Ik dacht steeds: straks weet iedereen dat ik mijn eicellen
heb laten invrieze n, zalik mannen daar dan niet juist mee afschrikken?
Maar ik merk dat zehet juist dapper en interessant vinden.,, Mariekedenkt dat nieuwe technieken als eicellen invr iezende toekomst zijn."De maatschapplj verandert, maar onzebiologische printplaat evo-lueert niet zo snel mee. vrouwen hebben de behoeftsom langer vrucht-baar te zijn'Maar ook mannen voelen die voortplantingsdrift van vrou-welijke dertigers. ook voor hen zou het fijn zijn als er minder druk op

de ketel kwam'" volgens tegenstanders is de behandeling zwaaren pijn-llik' maar Marieke vindt juist van niet: "De hormonen vielen me heel
erg mee' En de punctie is als een vervelend bezoekje aan de tandarts.
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l3ob vincJt dot Ftoor hern op het rrerl<eerde been heeft
glezet en nLr vvil hij otteen nog; zolcel.rll< r:ontoct. lvlortUn

denl<t dot Ftoor inderc1ood vertiefcl is op Botr.

'lk heb in Brussel twffiffiffiru#mrtfiry
hmvilffi rffim mËmffiLLmn Li ggen,
Gewoon voor de zekerheid'

Het oogsten van de eicellen duurt
gelukkig maar vijf minuten. Juist
omdat hetzo meeviel en om mrjn
kansen op een zwangerschap in
de toekomst te vergroten, ben ik
vorige week nog een keer terugge-
gaan. Nu heb ik in Brussel twee-
endertig bevroren eicellen liggen.

Gewoon voor de zekerheid."

Onderzoeker Renske Ketzer, zelf
moedervan een zoontje van twee,

zrethet invriezenvan eicellen als

een noodoplossing. "Rond ons

3O" levensjaar zitten we in het
spitsuur van ons leven: we wil-
len een volgende stap in onze

carrière maken, een huis kopen,
een goede partner vinden, en

ook nog aan kinderen beginnen.
Hoe combineren we dit? Het in-
vriezen van eicellen bÍedt geen

oplossing. Veel vrourtï/en willen
namelijk best rond hun 30" aan

kinderen beginnen, maar krijgen
het op de een of andere manier
niet voor elkaar. Bovendien is de

eicel die je op je 35u invriest, ook
geen ideale eicel meer. En als je
dan later die man vindt, is hij
waarschijnlijk ouder en is zijn
zaaddus van mindere kwaliteit.
Daarnaast is er nog onvoldoende

bekend over de effecten op het
leven en het functioneren van
kinderen die zijngeboren uit in-
ge-vroren eicellen. Wat betekent
het bijvoorbeeld voor een kind om

te weten dat je uit een bevroren
eicel komt?" Toch zietMarieke
Schellart hierin geen probleem:

"Ik denk dat een kind geen trauma
overhoudt aan het feit dat ie een

paar jaar als eicel ingevroren heeft
gelegen. Ivf-kinderen zijntoch
ook niet getraumatiseerd omdat
ze ineen reageerbuisje zijn ver-
wekt? Volgens mij is het voor een

kind belangrijker dat ie opgroeit
binnen een liefdevol gezin en
gewenst is." O

De documentaire 'Ei voor later'
kun je bekijken via eivoorlater.nl

Praat verder over dit
onderwerp op viva.nl/
tijdschrift.

Vriidag
Renske heeft haar pruik

afgezel en een knal roze doek
om haar hoofd gewikkeld. Het

staat haar zo leuk dat ik me

voorneem om ook eens met
zo'n doek te experimenteren.
We kijken naa r' Eal, pray, love'

waarbij we een zak chips weg

knabbelen. Julia Roberts is

erg druk met eten en medi-
teren en die stille momenten
kletsen we vol. "Daniël wil met
me naa r Barcelo na, maar ik
weet n iet of ik wil ."
" Ben je bang dat je het niet
volhoudt?"
Zehaalt haar schouders op.
" lk ga ervan uit dat we veel in

bed liggen."
"Of wilje hem niet vertellen
dat..."
" Laat maaí," onderbreekt ze

me.

Wat een gemiste kansl lk vind
dat Renske Daniël moet
i n I ic hte n ove r haar z ie kte.

Doet zij het niet, dan wil ik

hem vertellen wat er met
haar aan de hand is. Hij heeft
er recht op te weten dat de

vrouw op wie hij stapelgek is,

een hersentumor heeft. lk

$trffiks h*#fL
[Smh: x*'il w$ttm

Lq$ffiil#ilhffir-sfl

neem een nieuw aanloopje:
"Hoe gaat het eigenlijk met
dat ding in je hoof d?"
Gel'rriteerd kijktze me aan.
" Die zit er nog steeds. Wil
je verder nog iets weten, bij-

voorbeeld of ik mijn medicij-
nen wel slik? Of ik genoeg

slaap? Dan kun je beter met
mijn moeder bellen, want
die houdt het exact bij."

Pas tegen de tijd dat de afti-
teling over het scherm rolt,
heb ik weer genoeg moed

verzameld . lk zeg'. " 
I k heb

eens nagedacht over Daniël

en jou. lk vind het natuurlijk
geweldig dat jullie samen zo

gelukkig zi1n, maar ik vind wel

dat hij moet weten hoe jouw
gezondheid ervoor staal." Ze

reageert niet, en als ik opzij

kijk, begrijp ik waarom. Ze is

in slaap gevallen. lk leg haar

benen op de bank en een

fleece deken over haar heen.

l)aar hoofddoek is een stukie
opzijgeschoven w aardoo r

een paar blonde stekeltjes
zichtbaar worden. I k aai

zachtjes over haar wang.Ze
wordt niet wakker.

Zondag
To be or not to be. that's the
question. Ben ik verliefd op

Bob of denk ik voortdurend
aan hem omdat ik zo aan zlln

aanw ezigheid ben gewend?

Lustgevoel lijkt me een goede

graadmeter, maar ik kan me

slecht voorstellen dat ik sex

heb met Bob. lk ben bang dat
hij tegenvalt in z'n blootje.
Bijvoorbeeld dat hilzo'n veer-

tigplusbuikje heeft met daar-

boven een witte kippenborst
met lange grilze haren erop.

Aan de andere kant, een man

hoef t voor mij geen Adonis te

zi1n. Van die sportschooltypes
met afgetra i nde wasbordjes
vind ik nogal griezelig, nog af-

gezien van het feit dat zo'n
man waarschijnlijk meteen

alle chips, chocola en d rank
uit mijn leven bant. Bob dus.

Of geen Bob? Rond een uur
of acht 's avonds ben ik mijn

oeverloze gepieker zo zat dat
ik naar hem toe f iets. o
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