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Oh, wat is grote broer
Jort Meilof trots op de
pasgeboren Vinz!
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IK KAN HAAR
NIET MISSEN
Ik ben moeder van Fréderique. Een prachtig
meisje; ik vind mijn nieuwe leven geweldig. Dit
had ik me niet voor kunnen stellen. Voordat ik
zwanger werd, dacht ik dat het moederschap veel
moeilijker zou zijn. Ik had nog nooit op een baby
gepast of een luier verschoond, maar alles gaat
vanzelf. Voordat ze er was, dacht ik ook dat ik
haar makkelijk wel even bij oma zou brengen om
uit te gaan. Maar ik kan en wil haar helemaal niet
missen. Voorheen kwamen we regelmatig op
zondagmorgen thuis uit de discotheek en nu liggen
we zondagmorgen heerlijk met zijn drietjes in bed
te ontbijten. Luisteren we naar kinderliedjes. Ik zie
ertegen op om weer te gaan werken straks en haar
een hele dag te moeten missen. Gelukkig hebben
we lieve ouders, die oppassen. Onze liefdesbaby:
we willen haar veel liefde, warmte en geborgenheid
meegeven. Ik geloof in: wat je erin stopt,
krijg je ook terug.

Dagmar Hendriksen
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“Oh, je bent negentien weken. Ja. Dan zul je wel niet meer zo moe
zijn de hele tijd.” Uhh, jawel! Zwanger zijn staat gelijk aan goede,
ongevraagde bedoelingen en adviezen van de mensen om je heen.
En laat het nou net een periode zijn dat je die niet zo goed trekt.
Laat me met rust! “Is dit jullie eerste kind? Ja? Oh, dan komen
er allemaal nieuwe dingen op jullie af!” Héél slim opgemerkt,
mevrouw Sherlock de echomaakster! Opvallend is ook dat mijn
eigen generatie, mijn vriendinnen met kinderen, adviezen veelal
achterwege laat. Juist een paar generaties voor die van mij denkt
dat ik wat heb aan kronieken over hoe het er in de prehistorie aan
toe ging. De oma’s to be blijven maar met verhalen strooien over
hoe het was toen wij een baby waren. De ene anekdote na de
andere schudden ze uit hun mouwen. En de een is toch eigenlijk
wel heel erg pro ziekenhuis (je weet maar nooit!) en van de ander
mag ik geen draadloze babyfoon in huis halen vanwege de straling
(generatie peace, love and happiness). Misschien heel kinderachtig,
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