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MelanieNotkin breekt met ‘Otherhood’

nieuws

Melanie
Eénopdetien
Vlaamsevrouwen
tussen35en45
isongewild
kinderloos
Van alle Vlaamse vrouwen tussen 35 en 45
jaar is één op de tien eenOK-vrouw:
Ongewild Kinderloos. Zij voelen zich in
vergelijkingmetmoeders vaker
minderwaardig, en liegen soms over hun
situatie. ‘OK-vrouwen kunnen opweinig
begrip rekenen.’

BARBARA DEBUSSCHERE

Anno 2015 ismoederwordennietmeer zo
vanzelfsprekend. Meer enmeer vrouwenkrij-
gen geen kinderen. Onder hen zijn er twee
groependie erg van elkaar verschillen. Dat
blijkt uit een enquête van iVOX in opdracht
vandeze krant bij duizendVlaamse vrouwen
tussen 35 en45 jaar.

Ruimdehelft van de kinderloze vrouwen
koos daar bewust voor en is er blijmee. Een
kleine helft (44 procent) heeft een bijna even
sterke kinderwens alsmoeders,maar bleef
kinderloos. De belangrijkste reden: ze liepen
de juiste partner niet tijdig tegenhet lijf (51
procent).Minder dandehelft heeftmomen-
teel een partner. De helft van de ongewild kin-
derloze vrouwenheeft haar droomommoe-
der teworden opgeborgen.

De impact ophet gevoelsleven is nefast.
Meer dan een kwart van de ongewild kinder-
loze vrouwen voelt zich “abnormaal in onze
samenleving”, dubbel zoveel als de bewust
kinderloze vrouwen. Meer dan één opdrie
voelt zichminderwaardig ten opzichte van
moeders.

Zichmoeten verantwoordenblijkt de groot-
ste frustratie (56 procent),maar ook gesprek-
ken over kinderen liggen lastig. Ruiméénop
drie voelt zich ongemakkelijk bij gesprekken
over kinderen, één op vijf liegtwel eens over
de redenenwaaromze kinderloos zijn.

Vooroordelen blijken danook een realiteit.
13 procent vandemoeders oordeelt dat kin-
derloze vrouwen vanhun leeftijd “raar” zijn.
66 procent vandemoeders ziet de carrière als
belangrijkste redenwaarom leeftijdsgenoten
geen kinderenhebben. Inwerkelijkheid is dat
bij slechts een absoluteminderheid (1,6 pro-
cent) het geval.

Waar de bewust kinderlozen zichminder
lijken aan te trekken vandie commentaren, is
de situatie voor hunongewild kinderloze zus-
ters vaak pijnlijk. “Zij kunnenopweinig
begrip rekenen omdat hun verlies niet con-
creet tastbaar is. Zeker als ze ook geenpartner
hebben, krijgen ze een dubbele opdoffer en
gaan ze vaak door een rouwfase”, reageert
psychoanalyticus StijnVanheule (UGent).
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een lans voor ongewild kinderloze vrouwen

Het is mogelijk een van de
meest onderschatte sociale
fenomenen van deze tijd:
ongewild kinderloze vrouwen.
Dat zegt de Amerikaanse
onderneemster én OK-vrouw
Melanie Notkin (46), die in
haar boek ‘Otherhood’ een
stem geeft aan deze groter
wordende groep vrouwen.
‘We worden weggezet als
kieskeurige carrièrebitches of
egocentrische losbollen. Dat
beeld wil ik keren.’
BARBARA DEBUSSCHERE

ls kindkrijg jemeedatmeisjes alles
minstens evengoedkunnenals jon-
gens endat je goedmoeten studeren
zodat jeniet afhankelijkmoet zijn van
eenman. Net zoals jemoeder zul je
natuurlijk ookeen levenspartner en
kinderenhebben, later. Maarwan-
neer later aangebroken is, de
diploma’s gehaald ende ‘goeie’ job
binnen, zit je opeendagmet een fol-
derover eicellen invriezen in jehan-
den. Enstel je vast dat er geenmanen
geenkinderenzijn.Hoe isdat kunnen
gebeurenenwatnu?
ZakenvrouwMelanieNotkin (46),

alleenstaand en kinderloos, analy-
seerde haar eigen ervaringen endie
van veel vriendinnen omuit te zoe-
kenhoe ook zij tegenhaar veertigste
in die situatiewas beland enwelke
lessen ze eruit kon trekken.
“Waaromhaalde ook ik zowat alle

andere doelen inmijn leven,maar
een vanmijn diepstewensenniet?
Maakte ik de verkeerde keuzes? Is
het het lot?”, vraagtNotkin zich af in
Otherhood:ModernWomenFinding a
NewKind ofHappiness.
Ze interviewt sociologen, relatiete-

rapeutenenheel veel ‘others’ zoals zij-
zelf, en zeweeft haarpersoonlijke ver-
haal als rodedraaddoorhet grotere
verhaal. “Ikdoealsof ikblij benwan-
neer iknaeenzoveelstedatenaar
mijngeweldigemaarookgeweldig
legeflatwandel”, schrijft zebijvoor-
beeld. “Het lijktwel alsofmijn leefd-
tijd een luidgalmendebiologische
klok isdie iedereenwegjaagt.”

A

interview‘Deobsessiemethet
moederschapmag
weleensophouden’
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Ofze legtuit hoe zij, tegenallerlei
goedbedoeldeadviezen in, haar eicel-
lenniét laat invriezenomtijd te rek-
ken. “Het zoume te veelhet gevoel
gevendat ikhet opgeef, dathetfinaal
te laat is omnogopdegewone
maniermaniermoeder teworden.”
Ennudatophaar46ste echt zo is,
toontNotkinhoezemoedert zonder
zelfmoeder te zijndoorhelemaal op
te gaan inhaar rol als tante.
Dit verhaal is vooralmaarmeer

vrouweneen realiteit, steltNotkin.
Sommigenbelandenuiteindelijkwel
in een relatie,maardan ishetmis-
schien te laat voorkinderen. Anderen
beslissenalleeneenkind tekrijgenof
hebbenplots stiefkinderen. Allemaal
gaanzedoor eenconfrontatiemet
zichzelf endebuitenwereldover iets
wat eengeneratie geledennogvan-
zelfsprekendwas:moederschap.
Terwijl het aantalAmerikaanse

vrouwenzonderkinderen tussen40
en44 jaar in 1976op9procent lag, is
datnu20procent. Die groep is onder-
tussenzoaangedikt dat inoktoberde
eersteNotMomSummitplaatsvindt
inCleveland.
“Nooit eerder indegeschiedenis

blevenzoveel vrouwenkinderloos.
Nogaltijdwordenzij gezienals een
uitzonderingopdenorm.Maardat is
niet langerzoendat ismogelijk een
vandemeestonderschatte sociale
fenomenenvandeze tijd”, zegtNotkin.
“Het zijn vrouwendie al te lang

onzichtbaar zijn geblevenenmisbe-
grepenzijn. Het grootstemisverstand
ismisschienweldat zegeenkinderen
willen, dat ze ervoorhebbengekozen
omdat zeanderedingenbelangrijker
zoudenvinden.”

Uwboekencolumnsover ‘other-
hood’zijneenhit. Geentoeval?
MelanieNotkin: “Dat kanhaastniet.
‘Dit gaat overmij enmijnvriendin-
nen’, zeggenvrouwenmeopgelucht.
Dat komtomdatongewildkinderloze
vrouweneenstilleuitbreidendegroep
vormendie een intens conflictmetde
tijd endemaatschappij beleeft.
“Dezedochters vanhet feminisme

dachtenaltijddat ze, zoalshunmoe-
der, eenmaneneengezin zouden
hebbenendegoeie jobeneconomi-
scheonafhankelijkheid. Vandaag stel-
lenwevast dat steedsmeer vandie
vrouwenuit deGeneratieXweldat
laatsteweten te verzilverenmaarniet
dat gezin. Daaromgaat ‘theother-
hood’ niet over een strijd voor seksu-
ele enandere vrijheden,maarover
een innerlijke, existentiële strijd, over
wathetbetekentomeenvrouwzon-
derkinderen te zijn.”

Hoezietdie ‘strijd’ eruit?
“Zij diewel eengezinwillenmaardat
niethebben,wordenscheef bekeken.
Zelfsnuallerlei onconventionele
levensstijlenaanvaardzijn,wordtde
kinderloze vrouwals eenhalveof
mislukte vrouwgezien. Eenvrouw
dieniet genoegmoeiteheeft gedaan.
Het gaat ernuomdatbeeld tekeren,
wantdatdoetpijn. InEuropa ishet
misschienwat subtieler,maaropinie-
peilingenonderAmerikanen tonen
datbijna40procent vandebevolking
vindtdat kinderloos zijn fundamen-
teel slecht is.
“Eenvrouwvanronddeveertigdie

geenpartnerof kinderenheeft en
enkel kinderenwilmet eengeliefde, is
al snel ‘eencarrièrebitch’, ‘te kieskeu-
rig’, ‘te onafhankelijk’, ‘kil’, ‘geenmoe-
dermateriaal’. Dat is demodernever-
sie vandeoudevrijster. Of zewordt
weggezet als de egocentrische,mate-
rialistische losbol die allesdoetwat ze
wil zoals jedat inSexand theCity ziet.
Dat eenvrouw, tegenhaar verlangen
in, dooromstandighedenalleenen
kinderloos is,wordtmoeilijk aan-
vaard. Hetmoét aandie vrouw liggen,
zo luidthet.”

Terwijldezevrouwenvaakdooreen
dubbelverdrietmoeten?
“We levenzeer terechtmeemet
onvruchtbarekoppelsdiedoor een
ivf-proceduremoeten–ongewildkin-
derlozekoppels. Maar ik tekendever-
halenopvanvrouwendie tijd, energie
en liefde inhunmetekinderen stop-
penen tochnogweggezetwordenals
‘nietmoederlijk.’Of vriendendiemel-
dendat je ‘je bestniet gedaanhebt’ of
‘danwellichtniet genoegvankinde-
renhoudt.’Of ‘Jijweetnietwat liefde
is,want jij hebt geenkinderen.

“Deopmerkingenzijn vaakkeihard
voor vrouwendiewanneer zede leef-
tijdnaderenwaarophunvruchtbaar-
heidafloopt, ergmoeilijkekeuzes
maken. Gaanwe tochmaar in zee
met eenmandieweniet echt graag
zienomalsnogmoeder tekunnen
worden?Krijgenwealleeneenkind?
Blijvenwebij demandiewegraag
zien,maardie geenkinderenmeer
wil?Latenwegeweldige carrièrekan-
sen liggenomdatweeropgokkendat
het er tochnogvanzal komen?
Vriezenweeicellen in?Dit is een
nieuweenzware fase in steedsmeer
vrouwenlevens,maar zewordtniet
erkend.”

Ugebruikt ‘we’wanneeruschrijft
enspreektover ‘theotherhood’.
Hoemisbegrepenvoeltuzich?
“Ik vindhetbelangrijkdat ongewild
kinderloze vrouwenzichals een
nieuwe ‘sisterhood’ verbondenvoelen
met elkaar. Ook ikbegonme, toen ik
deveertignaderde, af te vragenhoe
het kwamdatdemannendie inmij
geïnteresseerdwarenuiteindelijk
tochnooit eenecht engagementwil-
denaangaanenhoe ikmijnverlangen
naar eengezin, dat altijd zoevident
hadgeleken,nogzoukunnenwaar-
maken.
“Ook ikvroegmeafwaaromikkri-

tiekkreegomdat ikzeidat ikwelkin-
derenwilde,maarniet inmijneentje
ofmet iemanddie ikeigenlijkniet
graagzag. Ofwaaromdemannenmet
wie ikdatetealtijdmeteenopzoek
gingennaarwatermis ismetmij en
niet leken tekunnenaanvaardendat je
als vrouwookgewoonpechkuntheb-
bengehad indeafdelingrelaties.”

Overdat laatsteschrijftuopThe
HuffingtonPostpijnlijke,maarook
hilarischecolumns.
“Het idee voorhetboek is opdie
manierontstaan,wantnaaraanlei-
dingvandie columnskreeg ik ergveel
reacties enmerkte ikdatniet alleen
mijnvriendinnenen ik,maarduizen-
denenduizendenandere vrouwendit
allemaalmeemaken. Voor ikhetwist
washet een itemopCNN: ‘dewaar-
heidoverkinderloze vrouwen.’
“Honderden interviews en twee

onderzoeken laterwetenwedat ‘the
otherhood’ een sociologische reali-
teit is. Ik kon opdenduur de gesprek-
ken voorspellen. Altijdweer die ver-
bazing dat een vrouwdie slim, sterk,
niet onknap en onafhankelijk is nooit
lange relaties, laat staan een gezin
heeft. Dan krijg je te horen:
‘Sommigemensenwillen nu een-
maal geen serieuze relatie.’

BIO
Melanie Notkin
(46)

u geboren in een
joods gezin in
1969 in Montreal.
u trok na haar stu-
die naar New York
en werd daar mar-
keting- en com-
municatiemanager
voor verschillende
grote Fortune
500-bedrijven,
waaronder The
New York Times,
American Express
en L’Oréal.
u richtte in 2008
het bedrijf Savvy
Auntie op: een
multimediaal life-
stylemerk voor
tantes, meters en
andere kinderloze
vrouwen die dol
zijn op kinderen en
tips en adviezen
willen over uitjes,
spelletjes, cadeaus.
u Publiceerde in
2011 de beststeller
Savvy Auntie: The
Ultimate Guide for
Cool Aunts, Great-
Aunts,
Godmothers and
All Women Who
Love Kids.
u Publiceerde in
2014 Otherhood:
Modern Women
Finding a New
Kind of Happiness.

‘Vrouwenzijn
beteremultitaskers

danmannen.
Dathelecarrière-
verwijt slaatdus

nergensop’
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“De realiteit dat je bijvoorbeeld zelf
hebtbeslotenniet in slechte relaties te
blijvenhangenofdatmannen jou
hebbenverlaten,wordtniet snel aan-
vaard. Of jebent te kieskeurig. Maar
als kieskeurigbetekentdat je jeniet
neerlegt bij een slechtshalfbakken
liefde, danben ik lieverkieskeurig.”

Devrouwendieuaanhetwoord
laat,hebbenopvallendvaakeen
stevigestatusen job. Isdaarecht
geenverband?
“Ja ennee, denk ik. Inmijngeneratie
zie je tochnogweldatmannenhet
moeilijkhebbenmet eenvrouwdie
henopdat vlakoverklast, eenvrouw
diehendanzogezegd ‘nietnodig’
heeft. Indatingsituaties zie jedandat
vrouwen te veel de ‘man’ spelen, zoals
ze vaakophunwerkdoen, enman-
nen indewarzijnoverhunrol.

“Ikkanerg triest enwoedendwor-
denoverde ‘Career-Womanitis’ die
zovelenalsdiagnose stellenover
vrouwen. ‘Jewerkt teharden jebent
teonafhankelijk.’Demeerderheidvan
devaders endemoederswerken toch
ook? Alsof eenvrouwdiewerktmaar
kinderloos is ‘vergat’ verliefd tewor-
denenaankinderen tebeginnen.

“Vrouwenzijnbeteremultitaskers
danmannen.Dathele carrière-ver-
wijt slaat dusnergensop. Eenman
met eengoeie jobvan43die alleen is,
is gewoonalleen.Eenvrouwmet
exacthetzelfde levenspad is al heel
snel ‘eencarrièrevrouw’. Ook ‘je bent
teonafhankelijk’ kan iknietmeer
horen. Oorzaakengevolgworden
door elkaar gehaald. Ikkanniet
andersdanonafhankelijk zijn. Er is
niemandopwie ikkan terugvallen. “

Welkeoorzaken liggenvolgensu
aandebasisvandit fenomeen?
“De rodedraad inveel verhalen isdat
dezevrouwen, in tegenstelling tothun
moeders, dekanshebbenomte
wachtenopwie echtbij henpast. Dit
zijnniet deoudevrijstersdie ‘niet
gekozenworden’; het zijnnet vaak
succesvolle enaantrekkelijke vrou-
wendieniet per se eenmannodig
hebben. Omdat zemet anderewoor-
dendekanshebbenomzichniet te
moetenvastzetten ineenminder
goede relatie, doenzedat ookniet.

“Daarnaast is er sprakevanwat ik
‘debermudadriehoek’ vanhetdaten
noem. Het lijktwel alsof een35- tot
42-jarige vrouwdieopdate gaat in
eengat zwart verdwijnt.Dat komt
omdat veelmannendandiebiologi-
scheklokhoren tikken. Vaakwillen
singlemannen zichniet zo snel enga-
gerenenaankinderenbeginnen.Dus

mijdenzevrouwen indedeadlineleef-
tijd. Daarnawordthet gelukkigweer
beter, heb ikgemerkt.” (lacht)

Watnu?
“Wemoeteneerlijker zijn. Stoppen
metde scriptsdiewevoorgeschoteld
krijgen– ‘ik vindmijnwerkbelangrij-
ker’, ‘ikwil vrijheid’ – teherhalen.
Sommigenvoelenzichdoorhet femi-
nismebijnaverplicht omdat te zeg-
gen, enookdebewust kinderlozendie
daar erg zelfverzekerdover zijn, over-
stemmenhet verhaal van ‘theother-
hood’.Wemoetendatdoorbreken.
Weesniet bang te zeggendat je rouwt.
Dathet zwaar is om je temoetenver-
antwoordenvoorhet single zijnof
kinderloosheid.

“Aanvaard dat dat verdriet er
altijd zal zijn,maar blijf er ookniet
in hangen.Want door de technologi-
sche vooruitgang is de druk soms
nog groter. ‘Het kanwel nog, dus
moet je hetmaar in je eentje doen’,
hoor ik ook. Ik en veel anderenwil-
len echter geen kind zonder partner.
Dat je je daarvoormoet verantwoor-
den is erg. Zeg dat.Maar ga ook ver-
dermet je leven. Er is geen absoluut
goede keuze en ons idee vanwat het
moederschap is, is ookmaar een
fantasie.

“Watookbelangrijk is, is je leven
metandere zaken invullenenbesef-
fendatmoederschapniet altijd zo let-
terlijkhoeft te zijn. Sommigevande
meestmoederlijke vrouwen, zoals
OprahWinfrey, hebbengeenkinde-
ren. Ikhebzelf eenbedrijf voor ‘tan-
tes’ opgericht,wantheel veel vrouwen
zijn tanteof speleneenbelangrijke rol
inde levensvanneefjes, nichtjes,
metekinderen.

“Alle geweldige zakendie ikkandoen
als ondernemer, tante, vriendinende
rol die ik speel alsmeter, coach,men-
tor inde levensvankinderenhebben
ervoorgezorgddathetnaeen lastige
fasewaarin je jedromenopgeeftweer
veel beter gaat. Dit is niethet levendat
ikhadverlangd,maarhet is een leven
dat opveel vlakkenverbovenmijn
verwachtingen ligt.

“En ja, het is een taboemaarwe
moetenookdringendaf vandemoe-
derschapsobsessie. Overalwaar je
kijkt zie je verhalenenboodschappen
overmoeders, vande roddelpers en
de sterren tot gesprekkenmet col-
lega’s enadviezenoverhoe je eennog
betere ‘übermom’kunt zijn.

“Het idee-fixedathetmoederschap
deenigemanier is omeenvrouwte
zijn,magechtdringenddevuilnisbak
in.”

Hoeevolueertdit fenomeenvol-
gensubijdevolgendegeneraties?
“Ik zie twee trends.Vrouwenvaneind
de twintig, begindedertigpratenal
overhunvruchtbaarheidomdat ze
ons, hunoudere ‘zusters’ die alleenen
kinderloosblijvenzien. Zevragen
zichafhoehet komtdat vrouwendie
bereikthebbenwat zij zelfwillen
bereiken,namelijk een leuk levenmet
eengoedecarrière, tochkinderloos
blijven.Endusbereidenze zich
daaropvoor.Want alshet onskan
overkomen, kanhet ookhenoverko-
men. Zehebbeneen inzicht inde toe-
komstdatwij niethadden. Daarom
gaanze somsal sparenomhuneicel-
len in te vriezen. Ze zijnbeter voorbe-
reid.

“Ook isduidelijkdatde jongeman-
nenvandaagminderbangzijn voor
werkendevrouwendiehenopdat
vlak eventueel overklassen.Maar ik
vraagmeafof dat voldoende tegen-
wicht vormt tegende tweede trend,
namelijkde ‘hook-upcultuur’. Ikpleit
voorweerwatouderwetserdaten,
maaronderde jongeren isdatener
zelfsnietmeerbij. Ze zoekenelkaar
opTinder enhebbenseks, zogezegd
zonder emoties. Ik vraagmeafof dat
het aantal otherhood-vrouwen,
ondankshet grotere inzicht op jon-
gere leeftijd, niet nogzal doen toene-
men.”

Watzouuaanvrouwenwillenzeg-
genopdezemoederdag?
“Aanallemoeders eendikkeduim
omhoogéndevraagomeensextra
begaan te zijnmethunkinderloze
vriendinnen. Zeker voor sommigen
onderhenkandit eenpijnlijkeperi-
ode zijn.”

‘Ik leidniethet
levendat ikhad

verlangd,maarhet
isweleen levendat
opveel vlakken
verbovenmijn
verwachtingen

ligt’

© CIRCE HAMILTON
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eheeft hier langover ge-
twijfeld, zegt ze.Wanthet
onderwerp isdelicaat.
Toenzeermet andere
vrouwenover sprak, von-
dendiehet geweldigdat
dezekranthet thema
aansnijdt,maar er zelf
over getuigen, dat gingen
zeniet doen.Zij doet dat
duswel.Omdathetblijk-
baar ergmoeilijk is om
erover tepratenzonder

dathet als een falenaanvoelt. Daar
zouzegraag iets aanveranderen.
Lisbeth Imbo (39)heeft geenkin-

deren.Niet omdat zehetnietwil,wel
omdathet ernogniet vankwam.
“Veel vanmijnvriendinnenzitten in
die situatie. Engeenvanonshadooit
eenkinderloosbestaan ingedachten.
Als je opeenbepaalde leeftijdnog
geenmoederbent, krijg jeheel snel
een label opgeplakt.Dat ikwel een
carrièrevrouwzal zijn.Of temoeilijk
in relatiesben.Dat soort vanclichés.
Maar ikwil niet gelabeldworden. Ik
wil ookniet dat andere vrouwengela-
beldworden.Er valt niet zomaar een
verklaring te verzinnenvoorhet feit
dat ik geenkinderenheb.Hoogstens
kun je zeggendatmijn levengewoon
opeenanderemanier gelopen is.”

Er zijn veel vrouwen
ongewild kinderloos.
Maar niet iedereen wil
daar publiekelijk over
getuigen. Lisbeth Imbo
(39), hoofdredacteur
van deze krant, doet
dat wel. ‘Het ideaal-
beeld van toen ik 18
was, gaat voorlopig
nog niet weg.’
SOFIE MULDERS

Z

Hoofdredacteur van ‘De Morgen’ (en nu nog OK-vrouw)

Lisbeth ‘Mijn leven isgewoon

mijn verhaal

© JONAS LAMPENS
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Dus ja, zeheeft eencarrière,maar
dat is geenhinderpaal voorkinde-
ren. “AnGoovaerts (cohoofdredac-
teur van ‘DeMorgen) doet al voorde
tweedekeer inhaar carrièredeze
job, enzij ismoeder van twee.Het
ene sluit het anderedusnietuit. Ik
hebooknognooit eenman laten
staanvoormijn carrière. Ikword
gewoonniet gemakkelijk verliefd.”

In2016wordt ze veertig,maar in
haarhoofd is dedeurnaarmoeder-
schapnogniet dicht, zegt ze.Opde
vraaghoeaanwezigdekinderwens
is, antwoordt ze: “Ikworddaarniet
dooroverheerst.Maaraanwezig is
hetwel. Ikhebaltijd gezegddat ik
kinderenwou.Nooit heb ikdaaraan
getwijfeld. Zoals ikwist dat ikooit
grijzeharengingkrijgen, zowist ik
dat ikooitmoeder zouworden.”

Nietmislukt
Nochtans zijn er tegenwoordigbest
veelmogelijkheden. Jekuntmet
donorspermaaande slaggaan. Je
kunt je eicellen laten invriezen. Je
kunt gewoonveel sekshebbenzon-
derdat je in een relatie zit.Opzich is
zwangerwordenniet zomoeilijk als
je geen fysiekeproblemenhebt.

“Misschienheeft het temaken
methetbeelddat inmijnhoofd zit.
Eenkindopdewereld zettenvind ik
eenenormeverantwoordelijkheid,
en ikwil dat indebestmogelijke
omstandighedendoen.Voormij be-
tekentdat:met twee. Ikkenmezelf,
ikheb iemandnodigommeesamen
tewerkenen tebrainstormen. (glim-
lacht)Dat is trouwensookde reden
waaromiknooit een schrijvende
journalist zoukunnenzijn.Alleen
werken, dat isniks voormij. Ikwil
dusook liefst eenkindmet iemand
delen.Natuurlijk loopthet leven
somsanders, engaankoppelsuit
elkaar,maardan isdie goede start er
tenminste tochal geweest.

“Als ikhet alleendoe,moet ikook
van jobveranderen, terwijlmijn job
mijnpassie is engrotendeelsmijn
identiteit bepaalt.Hetmooiste ca-
deaudat je eenkindkunt geven, is
dat je alsmoedergelukkigbent. Ik
zouhetmijnkindnietwillenaan-
doenomtemoetenzeggenwat ik
allemaalhebmoetenopgevenvoor
hemofhaar. Ikwildaarmeeniet zeg-

gendatvrouwendiehetwélalleen
doenzichonvoldoendebewust zijn
vanhunverantwoordelijkheid, of
geengelukkigemoederkunnenzijn.
Ikhebveel respect voorhen, alleen
zouhetvoormijnietwerken.”

Deomstandighedenzijn liefst
optimaal, dat zal voor veel vrouwen
gelden,maarkun jedannog spre-
kenvande term ‘ongewild’ kinder-
loos?Het is geenkeuze, zeggenOK-
vrouwen,maar ishetnet geenheel
bewustekeuzeomtewachten?
“Misschienwel. Ikhebvriendinnen
die45of ouder zijn, voorwiehet
intussen te laat is, en zij zeggenme
ookgeregelddat ik er tochmaar

eensovermoetnadenkenomhet
alleen tedoen. Ikhebeen stevignet-
werk rondme,dushet zouwel kun-
nen.Maar ik zit daarnogniet.Dat
ideaalbeeld van toen ik 18was, gaat
voorlopignognietweg.”

Niet dat zeongelukkig is. Zeheeft
vredemetde situatie,momenteel.
Zeheeft veel kinderenomzichheen,
vanhaarbroers envriendinnen, en
zeheeft geen spijt vanhaarparcours
totnu toe. “Ik voelmenietmislukt
als vrouw,maar ikkanmevoorstel-
lendat zo’ngevoel kanbinnenslui-
penals jeniet inhet reinebentmet
je leven, of als jeniet goedwordtom-
ringd. Ikpraat er geregeldovermet
mijnvriendinnen, envoormezelf
weet ikdat alleswat totnu toe is
gebeurd, demoeitewaardgeweest
is. Ikhebal fantastischedingen
beleefd. (denktna) Ikweetniethoe
ik eropzal terugkijkenals ik vijftig
ben.Maarnuvoel ik geenonvrede.”

Er zijnnatuurlijk ookmannendie

methet themaworstelen. Ze zijn
vooraan indeveertig, hebbengeen
partnermaarwillengraagvader
worden, enwatkrijgenzedan teho-
ren? ‘Ach, alsmanheb je tochveel
meer tijd.’Watwaar is,wantbij hen
staat er veelminderdeadlineop.
Maarmisschienwillenmannenook
lieverniet ophun45stenogvader
worden. “Misschienhalenwe inder-
daadvluggerde schoudersopalswe
het verhaal vanzo’nmanhoren, en
krijgenmannennet als vrouwen te
weinig gehoor.Datproberenwemet
deze campagne tebereiken: dat
menseneroverpraten.Wantdat
doenweveel teweinig.”

Of zij hierovermethaar eigen
moederpraat?Niet echt, zegt ze.
“Omdatweallebeinogdenkendat
hetwel goedkomt.Het is voorlopig
geenproblematischgegeven, dus
moet erooknietnodeloosoverwor-
dengepraat. (zwijgt even)Maaron-
getwijfeld zalmijnmoederdit stuk
nu lezenendenken: ‘Tiens,waarom
vertel je datniet gewoon tegenmij?’”

NottingHill
Misschienzijn vrouwen teweinig
bewustbezigmethunkinderplan-
nen.Misschienmoetenzemeer le-
ren spríngenophetmomentdatde
juiste omstandighedenerwel zijn.

“Ikdenkdatmijngeneratie
daarin eenapartepositie inneemt”,
zegt Imbo. “Mijnmoederheeft drie
kinderengekregen, enzij enmijn
vaderhaddeneenvrij traditioneel
huwelijk. Toenzemijn tweeoudere
broershad,heeft zewelnogge-
werkt,maardaar is zewat latermee
gestopt. Zeheeft haarkinderenwel
altijd gestimuleerdomophuneigen
benen te staan.Demeeste vrouwen
vanmijngeneratiebegonnenniet
aankinderenophun25ste.Maarde
twintigers en jongedertigers vannu
hebbenveel geleerdvande tweege-
neraties voorhen.Zijmakendat ze
eendiploma,werkenzelfstandig-
heidhebben,maar tegelijk zijn ze
zichveelmeerbewust vandie ande-
repool inhun leven, enproberenze
op tijd aankinderen tebeginnen.”

Eencollegavan Imbozei ooit
tegenhaar: “Jouwgeneratie gelooft
echt indegrote liefde.Maar zo
werkthetniet.”Deman isnegen jaar

jongerdanzij, vertelt zenu, enze
moetnogaltijd lachenals zehet
weeroprakelt. “Wat volgenshem
danwelwerkt?Gewoongoedover-
eenkomen.Pasop,misschienheeft
hij gelijk, enhad ik vroeger al eens
moetendenken: gisterenwashet
niet slecht, endat is al veel.” (lacht)

Eénmisverstandwil zeweluit de
wereldhelpen: dat ze te kieskeurig
zouzijn.Onzin, zegtLisbeth Imbo.
“Alsofmijn schoonzussenniet kies-
keurig zijn geweest. Somskomje
gewoonde juistemensen tegenop
het verkeerdemoment. (lacht) En
somskomjehet ophet juiste
momentde foutemensen tegen.”

Dekans isniet geringdat zenadeze
bekentenis een stel sollicitaties zal
mogenontvangen.Ze lacht. “Zozit
ikhelaasniet in elkaar. Ik geloofnog
altijdheel erg indeverrassing. Je
weetwel, zoals bij het boekenwin-
keltje indefilmNottingHillwaarde
liefde van je levenplots komtbin-
nenwandelen.Erghè,maar ikkaner
niks aandoen.Dusnee, ik stel geen
hoopopeventuele kandidatendie
zichnukomenaanmelden.” (lacht)

Morgen ishetmoederdag.Endus
gaatLisbeth Imbohaarmoeder vie-
ren. “Sommigemoeders vragenzich
misschienafwaaromwevandaag
metdeze campagnekomen, opdie
énedag inhet jaarwaaropzij inde
schijnwerpers staan.Uiteraardwil-
lenwediedagniet afpakkenvande
moeders.Wewillengewooneven
aandacht vragenvoorhet feit dat
veel vrouwenniet indie schijnwer-
pers staan, terwijl zedatwel zouden
willen.”

evenandersgelopen’

‘Ikhebnognooit
eenman laten
staanvoormijn
carrière. Ikword

gewoonniet
gemakkelijk

verliefd’

‘Ikwordniet
overheerstdoor
eenkinderwens,
maaraanwezig is
hetwel. Ikheb

altijdgezegddat
ikkinderenwou’
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Eén op de tien Vlaamse vrouwen tussen 35 en 45
is ongewild kinderloos. Deze OK-vrouwen
(Ongewild Kinderloos) worden steeds talrijker
maar daarom niet beter begrepen. ‘Ze botsen tegen
stigmatisering en voelen zich minderwaardig.’
Dat moet anders.
BARBARA DEBUSSCHERE

s een vrouw per definitie een
moeder? Slechts een generatie
geleden was dat nog zo. Vrouwen
van boven de 35 zonder kinderen of
man waren uitzonderingen, een
beetje ‘zonderling’ of erg religieus.
Vandaag zijn die kinderloze
vrouwen een uitdijende groep in de
westerse wereld. Moederschap is
minder vanzelfsprekend dan ooit,
ook bij ons.

Ruim een kwart van de vrouwen
in Vlaanderen tussen de 35 en 45 is
kinderloos, zo leren de cijfers.
Kinderloze vrouwen worden
meestal in twee hokjes gestoken: zij
die geen kinderen wensen, en zij die
omwille van biologische redenen
geen kinderen kunnen krijgen.

Een enquête bij 1.000 Vlaamse
vrouwen tussen 35 en 45 jaar door
het onderzoeksbureau iVOX, in
opdracht vanDeMorgen, legt echter

een andere groep bloot: die van vrou-
wen die biologisch gezien wel een
kind kunnen krijgen, maar om
andere redenen tegen hun wil kin-
derloos gebleven zijn – de ongewild
kinderloze (OK) vrouwen. Maar liefst
44 procent van de ondervraagde
kinderloze vrouwen geeft duidelijk
aanongewildkinderloos te zijn.

“De resultaten leggen een groep
bloot die je misschien nog het best
kunt omschrijven als ‘moeders zon-
der kinderen’”, zegt iVOX-onderzoe-
ker Pieter Glorieux. “Hun kinder-
wens en gevoel over het moeder-
schap is haast even sterk en even
positief als bij moeders. Alleen zijn
die kinderen er niet. En dat maakt
hen ongelukkig.”

De OK-vrouwen zijn dol op kinde-
ren en hadden tien jaar geleden dan
ook een sterke kinderwens. Heeft de
helft van hen deze ondertussen

enquête

I
opgeborgen, dan leeft bij de andere
helft nog een sprankeltje hoop. “Die
laatste groep zijn de vrouwen die wij
over de vloer krijgen om eicellen te
laten invriezen”, zegt Julie
Nekkebroeck, psychologe in de ferti-
liteitskliniek van het UZ Brussel. “Je
voelt bij hen wanhoop omdat de bio-
logie hen nu eenmaal niet meer tijd
geeft.”

Waar liep hetmis?
Die wanhoop heeft maatschappe-
lijke oorzaken. Voor vrouwenlevens
bestaat er geen blueprint meer
zoals voorheen. Omdat vrouwen
tussen hun 20ste en 30ste vandaag
vooral studeren, de belangrijkste
stappen in hun loopbaan zetten en
veel meer keuzemogelijkheden in
hun levens exploreren, is de tijd
waarin ze hun kinderwens moeten
realiseren ingekort.

Moederszonder
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JulieNekkebroeck: “De biologie dic-
teert dat kinderen krijgen ten laatste
tussen de 30 en40moet gebeuren.
Sommigenhalen dat niet, omdat
andere elementen in vrouwenlevens
veel belangrijker geworden zijn.
Omdat de traditionele conventies
veelminder doorwegen. Vroeger
kregen ook koppels die niet zo goed
bij elkaar pasten toch kinderen.
Omdat dat zo vanhenwerd ver-
wacht. Vandaaghebbenwe veel
meer vrijheid,maar hangenweook
meer af van toeval en geluk. En
ondanksmisgelopen relaties blijft
de kinderwens vaak erg sterk.”

Buitengesloten
VandeOK-vrouwen geeft 51 procent
‘relatiepech’ op als oorzaak vanhun
kinderloos bestaan, gevolgd door
‘andere omstandigheden’ (22 pro-
cent) en ‘onvruchtbaarheid’ (14 pro-
cent). Hoewel het gaat ompech, rea-
geert demaatschappij vaakweinig
begripvol. Datmerkt ook relatiedes-
kundigeRika Ponnet uit de verhalen
van 35-plus vrouwendie nog een
partner proberen te vinden: “Deze
vrouwenkrijgen temakenmet
terechtwijzingen als ‘je hadmaar
betermoeten plannen’, en goedbe-
doelde adviezen als ‘leg je lat eens
wat lager voor eenpartner’. Zewor-
den ter verantwoording geroepen of
buitengesloten. Dat is allemaal erg
pijnlijk enhet verbaastmeniets dat
zij dan ook soms liegen of vermij-
dingsgedrag tonen.De empathie
voor deze groep zou echt groter
mogen zijn.”

Nekkebroeck enPonnet bevesti-
genhet belang van relatiepech. “De
meerderheidwil enkel kinderenmet
eenpartner enheeft gestrande rela-
ties achter de rug. We zien ook vrou-
wenmet eenpartner die al kinderen
heeft en er geenmeerwil”, zegt
Nekkebroeck.

Over relatiepech benadrukt de
psychologe twee punten tegenover
de vrouwendie ze ziet. “Velen stel-
lenmede vraag hoe anderenhier-
mee omgaan. Ik ben geen relatie-
coach, ik stel alleen vast dat
vrouwen eicellenwillen invriezen
omdat relaties scheef lopen. Maar
het helpt omaan te gevendat ze
zeker niet alleen zijn, hoewel ze zich
wel zo voelen. Dit onderzoek beves-
tigt dat.”

Daarnaast vraagtNekkebroeck de
vrouwenmet aandrang ommoeite
te doen eenpartner te vinden.
“Eicellen invriezen is ietswat je kunt
controleren. Maar omdat demeer-
derheid zeker geen kind alleenwil
en eenpartner zoekt,moet ik ze
eropwijzen dat ze daar ookwerk
vanmoetenmaken. Dit zijn geen
vrouwendie niet van straat raken.
Demeeste hebben lange relaties

gehad. Zo’n 60procent zit nuwel op
datingsites,maar anderenhebben
het opgegeven. Ik vraag hen toch
werk te blijvenmakenomeenpart-
ner te vinden.”

Vanuit de relatiebemiddeling ziet
Ponnetwel dat vrouwenbovende
35 jaar een stuk lastiger een partner
vindendan jongere vrouwenomdat
mannende biologische klokken te
hardhoren tikken. “Sommige vrou-
wen zijn echt geobsedeerd endat
werk natuurlijk averechts”, zegt
Ponnet. Ook ziet zij naast pech en
toeval ‘boycotgedrag’ bij OK-vrou-
wen.

Ponnet: “Soms verbaast hetme
toch dat vrouwendie bewerendat
ze een sterke kinderwens hebben,
de tijd lieten passeren en veel te lang
in een relatie blevenhangenwaar-
van zewisten dat die niet zou blijven
duren.Niet zelden is er toch ook
sprake van verlatings- en bindings-
angst, een onvermogen omzich echt
kwetsbaar op te stellen en over te
geven. Zoiets heeft temakenmet de
jeugd of de bagage van eerdere rela-
ties enhet uit zich vaak in stoer
gedragwaarbijmannende bood-
schap ‘Ik hebniemandnodig’ krij-
gen. Of er is de onwil ombijvoor-
beeld open te staan voor een
gescheidenmandie al kinderen
heeft, voor eenmandie niet aanhet
perfecte ideaalbeeld voldoet.”

Vooroordelen
In het iVOX-onderzoekwerd aan
moeders gevraagdwaaromzij den-
ken dat andere vrouwenkinderloos
zijn.Het antwoord is niet verras-
send. Volgens demoeders geven
kinderloze vrouwen voorrang aan
hun carrière. Een cliché dat echter
niet blijkt te kloppen,want slechts
1,6 procent vandeOK-vrouwen zegt
dat er geen kinderen kwamen
omdat ze voorrang geven aanhun
carrière.

Keer op keermoeten ook
Nekkebroeck enhaar collega’s het
vooroordeel ontkrachten datOK-
vrouwen ‘carrièrevrouwen’ zijn die
hunkinderloosheid en singleschap
zelf gezocht hebben. “Dat is zo onte-
recht,want hetwoord ‘carrière-
vrouw’, dat je te vaakhoort of in
sommigemedia ziet staan, roept
associaties opmet kille, berekende
wezens die enkelmet status en inko-
menbezig zijn”, zegtNekkebroeck.
“Maar onder de vrouwendie hun
eicellen laten invriezen zienwe
zogoed als nooitmensendie dat
doen omdat ze hun loopbaan voor-
rangwillen geven. Natuurlijk heb-
bendemeeste vrouwen eenbaan.
Zo ongeveer iedereenmoetwerken
enhet aantal hoogopgeleiden is
altijdmaar gestegen. Dat zijn echter
niet de redenenwaaromdeze vrou-

wenonbedoeld kinderloos zijn.”
Uit het onderzoek blijkt duidelijk

datOK-vrouwen zichmisbegrepen
voelen en liever het onderwerpuit
deweg gaan. Zichmoeten verant-
woorden overwaaromze geen kin-
derenhebben, blijkt de grootste
frustratie,maar ook gesprekken
over kinderen liggen gevoelig. OK-
vrouwen voelen zich vaker ongeluk-
kig danhun leeftijdgenoten. Ze heb-
ben vaker eennegatieve indruk over
zichzelf, liegenmeer over hun ver-
haal enmijden sommige vrienden
of situaties die henmet hunkinder-
loosheid confronteren.

‘Ikmerkveel
wanhoopbijdeze

vrouwen. Ze
moetenafscheid
nemenvaneen
levensdroom’

RIKA PONNET
RELATIEDESKUNDIGE

© CHARLOTTE DUMORTIER
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Meer dan vier op de tienOK-vrou-
wen voelt zich helemaal niet ‘oké’,
maar abnormaal in onze samenle-
ving, dubbel zoveel als bij de bewust
kinderlozen (21 procent). Meer dan
één opde drie voelt zichminder-
waardig ten opzichte vanmoeders.

In therapie
Onderzoek vanNekkebroeck en
haar collega’s bevestigt dat deOK-
vrouwen zichniet zo goed in hun vel
voelen: “Eén op vijf van de vrouwen
die bij ons aankloppen omeicellen
in te vriezen, is in therapie of neemt
medicatie, en dat is zeer vaak omdat
zeworstelenmet hun situatie. Ze
willen uitzoekenwaaromze altijd
opmannen vallen die zich nietwil-
len engageren ofwat er eventueel
mis ismet hen. Dat laatste is soms
redelijk hartverscheurend. Niet
alleen zitten zemet frustratie en ver-
driet, ze leggende schuld bij zich-
zelf. En dat doet ook de buitenwe-
reld te vaak”, zegtNekkebroeck.

“Er zit inderdaadveel leed indie
hoek”, bevestigtRikaPonnet. “Ik
merkveelwanhoopbij hen. Hunver-
haal gaat overopeengestapeldever-
lieservaringen. Dezevrouwengaan
tegenhun40stehoedanookdoor
een rouwfaseomdat zeafscheid
moetennemenvaneen levens-
droom. Zekerwie zowel geenpart-
ner als geenkinderenheeft,mist de
intiemekantenvanhet levenendus
in feitede essentie ervan.”

OokpsychoanalyticusStijn
Vanheule (UGent) ziet deOK-vrou-
wenvaker in zijnkabinet. “Vooral
wanneer erpartnernochkinderen
zijn, is het zwaar. Dezevrouwen
genietenniet vaneengezin zoals
moedersdatdoenenookniet vande
vrijheiddiebewust kinderlozen, die
veel vaker eenpartnerhebben, zo
hoog inhet vaandel dragen.
Bovendien ishunverlieservaringniet
concreet of tastbaar. Zehebbengeen
kindofpartner verloren, zehebben
eenervaringverloren. Vaak isdaar

ooknietmeteen iets concreets aan te
doen. Omdie twee redenen is er veel
minderbegrip voorhunverdriet en
ishet een taboe.Vandaarde soms
harde reacties.”

En nu?
Bijnadrieopde tienOK-vrouwen
onderneemtvandaagvanalles om
tochnogkinderen tekunnenkrijgen.
VandieondernemendeOK-vrouwen,
overweegtmeerdaneenderdeadop-
tie, stelt éénopdevijf haar eisenvoor
eenpartnerbij en schrijft éénopde
tienzich inopeendatingsite. 6pro-
cent laat eicellen invriezen.

Aldie strategieëngaranderenech-
terniets enzijn complex, zoblijkt.
“DeOK-vrouw illustreerthoe funda-
menteledingen inhet leven, een rela-
tie enouderschapveelmindermaak-
baar zijndanwemisschienwillen
denken”, zegtVanheule.

De fertiliteits-en relatie-experts
bevestigendat. “Eicellen laten invrie-
zen, betekentpsychischeenopluch-
tingomdat jede tijdwat rekt”, zegt
Nekkebroeck. “Maarhet isnogaltijd
eenheleprocedure, het kostwelwat
enhet geeft geengarantie opeen
kind. Hetblijft stukkenomslachtiger
dan ‘op tijd’moederworden.”

De experts zijn het erover eens
dat deOK-vrouwen zelf van alles
kunnendoen, zoals eventueel thera-
pie over bindingsangst, daten, eicel-
len invriezenmaar ook betekenis-
volle bandenmet andere kinderen
opbouwen.

Vanheulewijst verder ophet
belang van rolmodellen en lotgeno-
ten zoeken: “Na eenperiode van
diep verdriet zie je toch dat die vrou-
wen vaak anderemanieren vinden
omhun leven betekenis en invulling
te geven. Maar het zou allemaalwat
minder zwaar zijnmochten ze deze
ervaring delenmet andereOK-vrou-
wen enmochten er BV’s of andere
bekende figuren laten zienhoe kin-
derloos blijvenniet per se een onbe-
vredigend levenhoeft te betekenen.”

Ponnet vindt ten slotte dat het
oerklassieke scriptmoet verande-
ren. “Ermoet eennieuwverhaal
geschrevenworden. Moeders zijn
inderdaad vaak drammerig enheb-
benhet de hele tijdmaar over hun
kroost. Dat is beklemmend en sti-
muleert de stigmatisering van kin-
derloze vrouwen.Het idee-fixe dat
moederschaphet ultiemedoel is
van een vrouwenleven,magwel
eens opde schop. Ongewild kinder-
loze vrouwenkunnende brug slaan
tussen demoeders en de bewust
kinderlozen door te laten zien dat
een vrouwenleven even rijk, vol, fan-
tastisch, vrouwelijk en ook vol van
liefde voor kinderen en solidariteit
metmoeders kan zijn zonder dat je
per se letterlijkmoedermoet zijn.”

‘OK-vrouwen
wordenter

verantwoording
geroepenof

buitengesloten.
Deempathiemag
watgroterzijn’

JULIE NEKKEBROECK
PSYCHOLOGE

Bewust
kinderloos
56 procent van de Vlaamse kin-
derloze vrouwen heeft bewust
voor hun situatie gekozen. Zij wil-
len hun vrijheid liever niet opge-
ven, hebben geen last van een tik-
kende biologische klok of zien
geen moederrol voor zichzelf
weggelegd. Die groep heeft dan
ook een levensvisie en overtui-
ging die frontaal botst met die van
moeders en ongewild kinderloze
vrouwen.
Slechts een kwart van die bewust
kinderloze vrouwen droomde
ooit van een kind. De bewust kin-
derloze en ongewild kinderloze
vrouwen (‘OK-vrouwen) delen de
ervaring dat ze zich telkens weer
moeten verantwoorden voor hun
situatie. Bijna de helft van de
bewust kinderlozen (46 procent)
en nog iets meer van de OK-vrou-
wen (56 procent) noemt dat als
grootste frustratie.
Ze delen ook het gevoel dat moe-
ders voorgetrokken worden in
onze samenleving. En hebben
niet altijd evenveel begrip voor
moeders. Bijna 6 op de 10 kinder-
loze vrouwen zijn van oordeel dat
vrouwen zonder kinderen meer
tijd hebben voor de essentiële
zaken in het leven. Bijna de helft
beweert dat vrouwen zonder kin-
deren simpelweg meer uit het
leven halen. Acht op de tien
bewust kinderlozen is van mening
dat vrouwen van hun leeftijd met
kinderen slaven zijn van de
hobby’s van hun kinderen.
“Het is typisch dat die scenario’s
zo botsen”, zegt psychoanalyticus
Stijn Vanheule. “Aan moederschap
wordt zo veel belang gehecht dat
je bijna niet anders kunt dan je fel
positioneren wanneer je niet voor
dat klassieke verhaal kiest. De
bewust kinderloze vrouwen kun-
nen dat en doen dat duidelijk, de
ongewild kinderlozen zitten in
een gewrongen positie omdat zij
wel die kinderwens delen met de
moeders. Meer wederzijds begrip
onderling zou mooi zijn.” (BDB)
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Charlotte* (39) weet het nuwel zeker: het is
te laat. Na het geworstelmet het verlies van
de kans omooitmoeder teworden, is er nu
een soort berusting. ‘Soms denk ik dat de
biologische klok de kinderwens van vrouwen
sterkermaakt dan dat ze in feite is.’

“Ik kom uit een fijn gezin met drie kinderen. Mijn
ouders willen kleinkinderen. Soms ben ik daar
meer bezig dan met mijn eigen gevoelens. Maar
zij worden misschien wel nog grootouders, want
ik ben de oudste. Zelf weet ik nu wel zeker dat het
moederschap aan mij voorbijgaat”, zegt commu-
nicatiemanager Charlotte.

Hoe weet ze dat zo zeker? “Ik ben single en 39.
Ik heb mij verdiept in de statistieken en de kans
om nog op natuurlijke wijze moeder te worden
zakt na je 36ste tot enkele procenten. Overtuigd
door vriendinnen ben ik ook langsgeweest bij een
fertiliteitscentrum. Dat is heftig, zo in je eentje. Ze
prikken en checken.

“Je zit daar tussen koppels die samen door een
ivf-procedure gaan en alles terugebetaald krijgen.
Dan voel je je toch eenzaam. Door die tests weet
ik dat mijn vruchtbaarheid op haar einde loopt.
Invriezen heb ik overwogen, maar ik kan het niet
betalen. Anders had ik dat wel gedaan om wat
mentale rust te kopen.”

‘Als je het echt, echt wilt, kun je dat wel beta-
len’, zo reageren sommige vrienden. “Vreselijk”,
zegt Charlotte. “Het suggereert dat je heel veel
voor het moederschap over moet hebben. Maar
te duur is te duur. Ik leef nu, niet in een hypotheti-
sche toekomst. Die procedure is trouwens ook
geen garantie.”

Afgewezenworden
En ja, misschien is Charlottes drang om moeder
te worden net iets minder sterk dan bij anderen.
“Ik zou het niet willen zonder geliefde en die heb
ik nu niet. Het is akelig om op die leeftijd te besef-
fen: ‘Ik mis iets wat wellicht geweldig is en er is
niets wat ik kan doen.’ Het is rauw en rouw. Maar
tegelijkertijd zie ik hoeveel geluk ik in allerlei
andere facetten van mijn leven heb, en hoe
andere vrouwen zonder kinderen het erg goed
stellen. Ik ben blij dat ik hen ken. Zij stellen mij
misschien geruster dan eitjes in de vriezer.”

Charlotte
‘Het is rauwenrouw’

mijn verhaal

Ter afsluiting van deze special vertellen drie vrouwen van
rond de veertig over hoe ze omgaan met de tikkende klok
en de negatieve commentaren. ‘Ben ik echt te lang bezig
geweest met zaken die er misschien niet zo toe doen?’

Had ze dan niet gedacht dat het zo zou lopen?
“Als puber en twintiger voelde ik weinig voor kin-
deren. Daarna had ik een lange relatie en rond
mijn 33ste begon ik dat verlangen wel te voelen.
Die relatie liep op de klippen, onder andere net
omdat mijn geliefde toen ‘nog niet klaar’ was. En
ja, dan word je 35 en 36 en 37. Ik had drie jaar een
andere relatie met iemand die zich ook weer niet
wilde binden.”

Mocht ze keihard de biologische klok hebben
voelen tikken, dan had Charlotte ‘niet zo haar tijd
verdaan’, zeggen sommige vrienden. “Maar ik
ben een romanticus. Ik kan relaties niet zo prag-
matisch bekijken. Net daarom ook kan ik nooit
een eenduidig antwoord formuleren op de vraag
of ik kinderen wil. Dat hangt echt af van met wie
ik samen ben.

“Het bangst ben ik eigenlijk nog om afgewezen
worden omdat je ondertussen te oud bent om nog
kinderen te krijgen. Dat zou wel bitter zijn. De
ene man ‘was er nog niet klaar voor’, nu zou het
dan te laat zijn.”

Kwetsende ‘adviezen’
Vandaag is er sporadisch nog eens een vlaag van
angst en verdriet. “Tegelijkertijd heb ik sterk
gevoeld hoe hard je iets kunt willen, net omdat je
het aan het verliezen bent. Soms denk ik dat enkel
die tijdsdruk de kinderwens van vrouwen in deze
fase sterker maakt dan ze in feite is.”

Dat besef helpt. En Charlotte heeft heel wat vrien-
den, onder wie veel mensen die ook partner noch
kinderen hebben. “Met hen geniet ik nog bewus-
ter en harder van de voordelen die vasthangen
aan géén kinderen hebben. De kwetsende ‘advie-
zen’ hoor ik ook minder en minder, en stilaan
komt het gevoel bovendrijven dat een leven zon-
der kinderen misschien toch het beste leven voor
mij kan zijn. Ik heb gelezen dat tweeverdieners
zonder kinderen systematisch de gelukkigste
mensen blijken. Dus ik verleg mijn ambities.”

En ze bekijkt het filosofisch. “Dankzij mijn
eigen moeder. Die zegt: ‘Ik was een kind van mijn
tijd en kreeg gewoon kinderen omdat dat zo was.
Jij bent ook een kind van je tijd. Je hebt meer kun-
nen experimenteren en van alles proeven, waar-
door je nu op dit punt bent beland. Maar je hebt al
veel gerealiseerd waar je ook trots op kunt zijn en
kunt in opgaan. Koester dat. Er is niets dat geluk-
kiger maakt.’” (BDB)

* Charlotte is een schuilnaam.

‘Anderevrouwen
zonderkinderen

stellenmemeergerust
daneitjes indevriezer’
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Anneke
‘Als ik singlewas, zou ikmeer
inpaniekzijn’

mijn verhaal

CommunicatiespecialisteAnnekeuitBrussel heeft
een relatie die “helemaal goedzit”. In combinatie
methaar leeftijd (38)heeft dat dekinderkwestie op
devoorgrondgeduwd. “Ikhebnooit gehandeld
naar een sterkekinderwens. Diewaser,maar ze
was latent. Eenduidelijkdeel vanmijn toekomst-
beeld ishetnooit geweest. Zelfs als kleinmeisjehad
ikmaar eenkortepoppenfase.”

Maarvandaag is erwel een ‘nu-of-nooit’-fase.
“Diedeadlinedringt zichop.Bovendienzit iknu,na
relatiesdie afliepenen langereperiodes als single,
in een situatiewaarbij het kan.Wantalleenzou ik
nooit eenkindwillen. En ikmoetook toegevendat
het tochwel opvalt hoe supermijngeliefdemetkin-
deren is. Datdoet toch ietsmetmij.”

Debandmetdatmetekindje, dedochter vaneen
vriendin, herinnertAnnekeerookaanwathet is of
kanzijn, eenkindje zienopgroeien. “Ik volghaar
vandichtbij. Als ikhaar enhaaroudersbezig zie,
denk ik soms: ‘Ernon,waar zat jijmet je gedachten,
ge zijt tochniet iets ergbelangrijks vergeten, hè?’
Wantmisschien is eenkindhebbenwel iets erg
knaps enben ikal die jarenbezig geweestmet
zakendie ermisschienniet zo toedoen?Nu,mijn
lichaamheeft ermij in ieder gevalniet opgewezen.
Nooit heb ikdiebiologischeklokgevoelddie ikbij
sommigevriendinnenaanhetwerkzie.”

Maardwingendevraagvanhet lichaamofniet,
dekinderkwestie ligtop tafel. Enzokomthetbelang
van familie sterkeropdevoorgrond. “Ikkomuit een
grote, leuke familie envindhetheerlijkommijn
bandenaan tehalenmetnichtendiemijnog inhun
armenhebbengehouden toen ikpasgeborenwas.
Altijdalhechtte ikveelbelangaanmijn familie,
maarpas indezeperiodevanmijn levensta iker
voorhet eerstbij stil dat ikhetmaareenakelige
gedachtezouvindenmochthetbijmij stoppen.”

Nooit eerderkwamenaldie vragenovermoeder
wordenzoaandeoppervlakte. “Ikhebvriendinnen
bijwie eenkindkrijgeneendoel opzich is. Bijmij
washet altijd situationeel. Indiebepaalde relatie
wel, indie andereniet. In eenvorige relatieheb ik
eenperiodeeenkinderwensgehadomdatdekaar-
ten juist lagen.Maarhet kwamerniet van.
Ondertussenweet ikdat ikbestnaarmijngevoel
luister. Nuvoel ikdatdeoptienogopen ligt endat is
eengeruststellendegedachte.”

Zelfsnu, inde laatste rechte lijn, is hetmet
anderewoordengeenabsolute topprioriteitwaar
verbetenaanwordt gewerkt. “Zozit ikniet in elkaar.
Mocht jemij nuvragenwathetbelangrijkste in
mijn leven is, danzou ikniét zeggen: ‘moederwor-
den’maar : ‘innerlijke rust enharmonie’, ‘dedag
plukken’.Wellicht zou ikmeer inpaniek zijnmocht
iknusingle zijnof begindeveertig. Nu ik in een
situatie zitwaarinhet kaneneenfijnegedachte
lijkt, sta ik ervooropenenkan ikmeaande idee
overgeven.Maarmijn relatie, de liefdedie je geeft en
krijgt, blijft het belangrijkste.

“Ofdaar eenkindbijkomt,wil ikniet forceren,
ookal stel ikmenualdie vragenovermoederschap.
Komthet erniet van, danga ik, denk ik, niet in een
zwart gat vallen.” (BDB)

Anneke Ernon (38) voelde nooit de
biologische klok die bij sommige van haar
vriendinnen plotswel begon te tikken.
Maar vandaag liggen de kaarten anders.
‘De deadline dringt zich op,maarmoeder
worden is niet het belangrijkste inmijn
leven.’

‘Ikhebvriendinnen
bijwiekinderenkrijgen

eendoelopzich is’
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Ik zagmezelfwel altijd alsmoeder,
ooit. Je groeit opmet de idee dat je
ooit een partner zult ontmoetenmet
wie je samen zult beslissen omkin-
deren temaken”, zegt Francesca
Vanthielen.
Tusseneen tangofestival endeTen

Milesdoor,wil zehetwel graageens
hebbenoverhet ‘gerateerde’moeder-
schap. “Straksga ikmijndrie stief-
dochtersophalenvanschool. Ikben
al drie jaarhun ‘plus’-mama.
Momenteelheb ikniethet gevoel dat
ik iets gemisthebomdat ik geen
eigenkinderenheb. Niet dat ikhun
moederwil of kanzijn. Maar ik voed
henwelmeeopendat is ergfijn.”
Zohad ze het zich echter nooit

voorgesteld. “Ik geloofde toen ik
jongwas nog erg in demaakbaar-
heid vanmijn toekomst. Ik zag kin-
deren krijgen als ietswat ik op een
bepaaldmomentmetmijn parner
zoubeslissen.”
Wel ‘wist’ ze in haar tienerjaren al

dat zewellicht nooit een jongemoe-
der zouworden. Vanthielen: “Dat
was een latente gedachte die sterker
werd toen ik voor de televisie ging
werken enmijn zus kinderen kreeg.
Bij haar zag ik hoeheftig het kan
zijn, kinderen opvoeden. En inmijn
jobhad ik het zo fantastisch dat ik
me voornamvooral eerst daar van
te genieten.
“Totmijn zesentwintigste heb ik

in feite alleenmaar gereisd voor het
werk. Ik had toen een vaste relatie,

maarwij reisden enwerkten samen.
Datwas zouitzonderlijk dat de
gedachte ommoeder teworden
werduitgesteld. Ik had daar toch
nog jaren de tijd voor.
“Volgensmij ben ik ookniet een

vandie geborenmoeders die als ze
nog jong zijn al natuurtalenten blij-
ken te zijn. Datmerk ik nu,met de
stiefdochters. Kinderen kunnen je
echt uitdagen. Je hebt soms stalen
zenuwen enonderhandelingstack-
tiekennodig.
“Kalmblijvenwanneer ze je het

bloed van onder de nagels halen.
Niet autoritair doenmaar toch ook
niet over je heen laten lopen, en je
kunnen verplaatsen in de positie
vanhet kind, dat is erg belangrijk.
Opmijn 26ste kon ik dat allemaal
niet. Ik zou toen geen goedemoeder
geweest zijn.”

Deadline
Ennu is ze geenmoeder. Of toch
niet letterlijk. Het geloof in demaak-
baarheid vande toekomst brokkelde
langzaamaf.
“Op eenbepaaldmoment is het

danwel het goedemoment en dan
heb je net geen relatie of niet een om
kinderen in te hebben. En ikwilde
zeker nooit alleenmoederworden.
Ik heb een jaar in Londen gezeten
ennamijn dertigste ging ik veel
naar BuenosAires, omme te verdie-
pen in de tango. Datwasmisschien
een soort vluchtroute,want de

meeste vrienden kregen kinderen.
“Telkenswanneer een relatiemis-

liep, treurde ik niet omhet verlies
vanmijn kans ommoeder tewor-
den,maar omhet verlies van die
relaties zelf. Wanneer het er eenwas
waarin ik kinderenhad kunnen
hebben, danhad ik verdriet omwat
had kunnen zijn, in die specifieke
verhouding,met die specifiekeman.
Dat is anders dande diepe rouwdie
ik bij sommige vrouwen zie over
gerateerdmoederschap.”
Eenheftige drang ommoeder is

er dan ooknooit geweest. “Hetwas
meer een verlangen vanuit het hart
dan vanuit de buik. De obsessie,
paniek enwanhoopdie ik bij ande-
ren zie, heb ik niet ervaren.”
Zelfs nooit ietswat in de buurt

kwam? “Ik denkdat ikmezelfmen-
taal voorbereid heb opde biologi-
sche deadline. Dan zag ik bijvoor-
beeld eenuiterst schattig kindje en
dan smolt ik. Op zulkemomenten
ging ik, toen ik halverwege de dertig
was,wel aan introspectie doen.Was
ik zo vertederd omdat daar toch een
dieper verlangen onder zat? Ik zocht
dat uitwant ikwouniet opm’n veer-
tigste plots in de stress schieten.”
Datwas de leeftijd dieVanthielen

voor zichzelf als grens stelde om
moeder teworden. “Ik vondhet

Francesca
‘Ikvoelmegeenhalvevrouw
omdat ikgeeneigenkinderenheb’

Ook Francesca Vanthielen (43) stelde na jaren
gretig leven in medialand vast dat er dan toch
geen kinderen kwamen. ‘Het leven is minder
controleerbaar dan we willen.’
BARBARA DEBUSSCHERE

‘Opeenbepaald
ogenblik ishetdan

wélhetgoede
moment, endan
heb jenetgeen

relatie’

“

mijn verhaal



zaterdag09/05/2015 15

geen goed idee om langer tewach-
ten. Ik vind ook dat je geen recht
hebt op een kind, dus ik zagmij ook
niet via de techniek de tijd rekken
terwijl ik de veertig voorbijwas.”

Maxi Cosi, nomore
Erwaren ook de tantes die
Vanthielen toondendat een kinder-
loos vrouwenleven zeker geen
trieste zaakhoeft te zijn. “Die levens
waren rijk gevuldmet partners, stu-

dies, interessantwerk, heel veel
vrienden. Een vanhenwas ook een
soortmentor voor anderen, speelde
een rol in de levens van andere kin-
deren. Daar heb ikwel aan gedacht
toen ik zelf uitzochtwat ik nupre-
cieswilde.”

En toen kwamzehaar partner
tegen die al drie dochters had en in
een andere stadwoonde. “In theorie
haddenwemeteen aan eenbaby
kunnenbeginnen,maar demeisjes

ren. In dat proces heb ik gemerkt
datmijn levenshouding er tochheel
erg een is van: ‘Neemhet leven zoals
het komt. Bedenkdat je kanker had
kunnen krijgen, of een auto-ongeluk
of dat je een zwaar en armoedig
levenhad, zoals zo veelmensen.’”

Hetmaakbaarheidsidee vervan-
gen door de realiteit vanhet toeval
hielp ook. “Mocht ik op die dag op
een ander terras gezetenhebben,
was ikmisschien een andereman
tegengekomen enwas ik numis-
schien een gescheidenmoeder. Het
leven isminder controleerbaar dan
wewillen.”

Onzin
Negatieve commentaren zijn er nau-
welijks. “Misschien omdat ik
bekendben. Ik hoor somsdat ande-
ren daaromalleen achtermijn rug
kritiek geven. Maar ikweet dat som-
mige kinderloze vrouwenhoren: ‘Jij
kunt nietwetenhoe de bandmet
een kind is.’ In zekere zin is datwaar,
ik heb geen kind opdewereld gezet,

maar die biologische band is niet
noodzakelijk omkinderen graag te
zien.Het enigewat ik zelfs soms
hoor is het ‘carrière-argument’.
Onzin diemij niet raakt. Alsof er
niet heel veelmensenmet kinderen
carrières hebben.”

Vanthielen heeft ookniet de
indruk dat ze zichmoet inhouden
als ze de voordelen van een leven
zonder eigen kinderen in de verf zet.
“Ik hou van een gevarieerd en
gevuld levenmet ruimte voor
improvisatie. Mijn vriend kanbij-
voorbeeld niet ingaan op geweldige
aanbiedingen vanbuitenlandse uni-
versiteiten omdat hij jonge kinderen
heeft. Ondertussen kan ikmijn
sterke zorgfactor,mijnmoederlijke
kant botvieren bijmijn stiefdochters
en vrienden.

“Moederenhoeft niet per se let-
terlijk te zijn. Mijn eigenmoeder is
als jongste vannegenmeer opge-
voed door haar oudste zus dandoor
haar eigenmoeder. Ik soigneer
mensen graag en ik vertroetel ook
andermans kinderen. Nee, ik heb
geen spijt en voelmij zeker geen
halve vrouwomdat ik geen eigen
kinderenheb.”

‘Ikvindnietdat
je réchthebtop
eenkind,dus ik
zagmijookniet
viade techniek
de tijdrekken’

waren toen één, zes en tien, en de
oudstenhebben ons tochwel laten
inzien dat opnieuween klein kindje,
speeltuinen,Maxi-Cosi’s, et cetera
een grote druk opdat nieuw samen-
gestelde gezin zouden zijn.”

OndertussenwasVanthielen er
ookwel uit. Het zouniet gebeuren.
“Het liep nu eenmaal anders en ik
heb er vredemee. Al bij al ben ik er
langmee bezig geweest en zoheb ik
het heel geleidelijk kunnen accepte-
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