
‘Ik haal het bloed onder  
Willems nagels vandaan’
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geef ik een soepstengel’
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VIVA Mama is hét lijfblad 
voor vrouwen die (bijna) 
moeder zijn. Een blad met 
alles wat jou  interesseert in 
deze nieuwe fase: van 
babymode tot bed perikelen. 
Nuchter, eerlijk en  altijd 
met humor gebracht.

GA NAAR 
VIVA.NL/VIVAMAMA 
OF BEL 088-550 01 16 
(MAANDAG T/M VRIJDAG 9-21 UUR)

 OOK LEUK
je krijgt de 

digitale  
versie er  

GRATIS bij!

DE AANBIEDING IS GELDIG TOT EN MET 31 DECEMBER 2017. PRIJSWIJZIGINGEN EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN. JE 
ABONNEERT JE TEN MINSTE VOOR DE OPGEGEVEN PERIODE EN TOT WEDEROPZEGGING. VIVA MAMA KOST IN DE WINKEL 
€ 2,99. OP DEZE ABONNEMENTSOVEREENKOMST ZIJN DE LEVERINGSVOORWAARDEN EN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID 
VAN SANOMA MEDIA NETHERLANDS B.V. VAN TOEPASSING. VOOR ABONNEMENTEN BUITEN NEDERLAND GELDEN ANDERE 
VOORWAARDEN. KIJK VOOR ALLE VOORWAARDEN OP KLANTENSERVICE.SANOMA.NL ONDER HET KOPJE SERVICE & CON-
TACT. GA NAAR TIJDSCHRIFT.NL/ACTIVEER.VOOR MEER INFORMATIE OVER JE DIGITALE ABONNEMENT.

4X
VOOR € 9,95
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Mariëtte Middelbeek (34) is chef redactie van  
VIVA Mama en moeder van Casper (3) en Nora (1).

Voornemens
Ik wist het precies, lang voordat ik moeder werd. Geen baby te bekennen, 

maar voornemens genoeg. Ik zou geduldig worden, sowieso. Eindeloos 

consequent. De liefste ter wereld. Vol aandacht, niet met één oog op m’n 

telefoon en het andere op m’n kind. Relaxed. Rechtvaardig. Zacht, maar 

streng genoeg om niet over me heen te laten lopen. Ik zou urenlang spelen 

met mijn kinderen, torens bouwen, theekransjes met beren en poppen.  

En ik zou natuurlijk nooit schreeuwen, want wat bereik je daar nou mee, hè?

En toen kwam Casper en werden mijn voornemens alleen maar sterker.  

Ik voegde er nog wat aan toe. Ik zou nooit boos worden, want hoe zou ik dat 

kunnen op dit kleine wezentje? Ik zou uitleggen waarom iets wel of niet mag 

en nooit zomaar nee antwoorden. En ik was zo eindeloos naïef dat ik het niet 

geloofde toen mijn moeder zei: ‘Nou, wacht maar tot-ie twee is.’

Spoiler-alert: het liep anders. Sommige dingen heb ik zeker waargemaakt.  

Ik ben relaxed, ik ben lief, ik ben parttime geduldig en heus weleens conse-

quent. Maar ik ben ook allergisch voor gejammer, soms te snel boos  

en anderhalf uur lang duplo-torens bouwen, ik heb het niet in me. Heb ik 

mezelf verrast als moeder? Ja. Was dat altijd op een leuke manier? Nee. Daar 

voelde ik me lang schuldig over, want waarom kreeg ik het niet voor elkaar 

om de moeder te zijn die ik voor ogen had? Inmiddels begrijp ik ook wel dat 

het antwoord simpel is: omdat moeders net mensen zijn. Er bestaan vast 

perfecte exemplaren, maar helaas ben ik er niet één van. Al vind ik  

het nog steeds lastig als ik mezelf ineens tegenval. Als ik loop te ‘hmm’-en 

wanneer Casper iets wil laten zien en ik in een mail op mijn telefoon verdiept 

ben. Of als ik toch schreeuw naar de achterbank dat IEDEREEN NU Z’N KOP 

MOET HOUDEN OMDAT MAMA STAPELGEK WORDT VAN DAT GEZEUR. En 

dan die beteuterde snuiten, niet te doen. Maar aan de andere kant: ik had 

ook nooit verwacht dat ik elke avond minstens een halfuur zou knuffelen en 

troetelen met twee in badcape gehulde kindertjes en eindeloos lang het 

geluid van een meerkoet zou nadoen, met hinnikend gegiechel tot gevolg. Dus 

ja, wie weet, misschien doe ik het toch niet zo slecht allemaal.

Marië t te
Op pagina 23 lees je in onze nieuwe rubriek 'Nooit gedacht' hoe  
Marit zichzelf als moeder verraste. En we hebben Viva Mama nog meer 
vernieuwd, bijvoorbeeld met de rubrieken 'Lust & zo' op pagina 55 en  
'Mijn vent' op pagina 41. 
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Cadeau
Elke Viva Mama  verloten we 

een mooi cadeau onder onze 

abonnees. Deze keer: een bon 

van Noppies ter waarde van 

€ 50.

 

De winnaars zijn:

• San-San Chang uit 

Eindhoven

• Karin Hansma uit Zuidhorn

• Tekla Boskma uit Zwijndrecht

Gefeliciteerd! De winnaars 

krijgen hun cadeau 

thuisgestuurd.

COVERFOTO HENRIKE 
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MAUREEN KENGEN 
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MOEDER GEZOCHT
Als je een kind krijgt, gaat er een nieuwe 

wereld voor je open. Een leuke en verrassende 

wereld, maar ook een die eenzaam en een 

beetje leeg kan aanvoelen. Zeker als je 

vrienden prioriteiten en schema’s hebben die 

niet bij de jouwe passen. De Britse Michelle 

Kennedy – het brein achter de dating-apps 

Badoo en Bumble – kwam zelfs in een 

isolement terecht toen ze vier jaar geleden 

moeder werd. Ze was de eerste met een baby 

in haar vriendengroep en terwijl haar 

vrienden gingen 

stappen, was zij aan 

huis gekluisterd. En dus 

bedacht ze de app 

Peanut, een soort 

Tinder waarop 

moeders met dezelfde 

interesses worden 

gematcht. Wij zeggen: 

gouden greep. En fijn: 

Peanut wordt ook 

gelanceerd in 

Nederland, maar 

wanneer is nog 

onbekend. MEER INFO  

OP PEANUT-APP.IO

Wat is ie goed 
bezig hè? Vader in 
spe Jan Versteegh 
probeert alvast 
hoe je zo’n ding op 
de achterbank 
manoeuvreert. 

 Says who?
‘Autostoeltje 

 testen! CHECK! Bij 
gebrek aan baby 
de beer gebruikt’

minuten duurt gemiddeld het bedritueel van een peuter, volgens 
Brits onderzoek. Meegeteld in het ritueel zijn het geven van een 
fles, badderen of douchen, pyjama aantrekken en een verhaaltje 

voorlezen. Leuk: voorlezen voor het slapengaan duurt 22 
minuten, net zolang als badderen of douchen. 

BRON: BABYCENTRE.CO.UK

Wil je eens wat anders 
dan bier of wijn? 
Trakteer jezelf op 
Sterkwater; dit licht 
bruisende sodawater 
met wat alcohol (4,5%) 
is fris en hee! een licht 
zilte afdronk. En met 
maar 69 kcal per flesje 
en geen suikers is het 
lekker minimalistisch. 
Toch een beetje saai? 
Leef je uit met verse 
komkommer, munt, 
gember, basilicum of 
een schijfje limoen.  
TE KOOP VIA STERK.AMSTERDAM EN 

DRANKDOZIJN.NL

 Opfrisbeurt
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Stijlvol alternatief voor het eeuwige 

elastiekje in je haar: deze haarpin, 

ontworpen door de Rotterdamse 

Charlotte Wooning.

CHARLOTTEWOONING.COM € 78 

Het Nederlandse Goat hee! het 

perfecte shirt voor dagen waarop je 

geen gezeur kunt gebruiken. Of je 

kinderen zich er iets van aantrekken 

laten we in het midden.

GOATORGANICAPPAREL.COM € 34,95

Marloes Hoedeman, oprichter van 

lingerielabel Love Stories, droeg tijdens 

haar zwangerschappen gewoon haar 

eigen ontwerpen. Maar toen de 

periode van borstvoeding aanbrak, kon 

dat niet meer en baalde ze van het 

saaie beha-aanbod. En dus – je bent 

lingerieontwerper of niet – bedacht ze 

deze stijlvolle voedingsbralette. 

LOVESTORIESINTIMATES.COM € 70

Verslond je het eerste seizoen van Stranger things? Zorg dan voor vrije avonden vanaf 

27 oktober, want dan is de succesvolle neo-eighties scifiserie terug. De inwoners van het 

stadje Hawkins in Indiana zijn nog steeds in de ban van de verschrikkelijke  gebeurtenissen 

die een jaar eerder plaatsvonden. Alles lijkt weer normaal, maar schijnt bedriegt.

VANAF 27 OKTOBER OP NETFLIX

Kijkvoer 
 Binge-modus AAN
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Vrouwen met een flexibel contract krijgen gemiddeld later kinderen dan vrouwen die als 

zzp’er werken of een vast contract hebben. Voor dit onderzoek werd een grote groep 

kinderloze vrouwen tussen de 18 en 45 jaar vrouwen twaalf jaar lang gevolgd. Wat bleek? 

Van de vrouwen met een flexibel contact kreeg 13% binnen een jaar een baby, tegen-

over 18,8% van vrouwen met een vast contact en bijna 17% van de vrouwen die zzp’er 

zijn. BRON: CBS 
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BEDJE VAN PAPIER
Bruin karton lijkt misschien saai, maar 

tegenwoordig worden er te gekke voor-

werpen van gemaakt. Festivaltenten, krukjes 

en zelfs hele tafels en bureaus. Niet zo gek, 

want karton is lekker licht, goedkoop, stevig en 

omdat het vaak gemaakt is van gerecyclede 

grondstoffen, ook nog eens eco. De karton-

movement is ook doorgedrongen in de 

babykamer. Het Roemeense merk Foldo 

ontwierp Foldo Bebe: een wieg gemaakt van 

karton. De makers dachten er goed over na: je 

vouwt ’m in een minuut uit, hij weegt nog 

geen drie kilo en is makkelijk mee te nemen.

WIEG EXCLUSIEF MATRASJE (FOLDO.RO € 52)

Nou staan designertassen waarschijn-

lijk niet boven aan je prioriteitenlijstje, 

maar voor dit oversized exemplaar wil 

je misschien wel een uitzondering 

maken. Het schijnt de nieuwe it-bag 

te zijn, hier gedragen door actrice 

Olivia Culpo. Het Zweedse label 

HVRMNNSN hee% duidelijk rekening 

gehouden met moeders, want zeg 

nou zelf: voor alles wat je mee wilt 

nemen is plek zat. Sterker nog, de hele 

buggy past erin. Wachten op de 

namaakversie is aan te raden, want 

deze is dúúr: € 2090. HVRMNNSN.COM 

STOP MET PROPPEN

 Ik wacht wel even

 Vastvoedselland
Als je baby begint met groente- en 

fruithapjes kom je wéér in een wirwar 

van informatie terecht. Want met welke 

ingrediënten begin je? Hoe vaak?  

En waar haal je in *&^naam de tijd 

vandaan om ook nog apart voor je 

baby te koken? Dit boek maakt je 

wegwijs in het eet-oerwoud met 

makkelijke recepten, eetschema’s en 

adviezen. EIBERTJE KIEST BABYVOEDING, DOOR  

EIBERTJE VAN HALTEREN (UITGEVERIJ KOSMOS € 15)

WHAT WE LIKE



 Buik in de bus
Als je met je dikke buik afhankelijk bent van het ov is dat geen stroll in the park. Overal 

zwierende ellenbogen, weinig zitplaatsen en mensen die in de weg lopen. In Japan is er 

daarom een speciale taxi service voor zwangeren. Deze taxi’s brengen ze wanneer ze maar 

willen naar de verloskundige of afspraken in het ziekenhuis. En zijn de weeën begonnen? 

Dan krijgt die taxirit meteen voorrang. Ook weten de chauffeurs wat ze moeten doen als 

onderweg de vliezen breken en hebben ze altijd handdoeken, water en dekens bij zich. 

Dichter bij huis, in Londen, denken ze ook mee. Met de app Babee on board vind je met je 

dikke buik snel een vrije zitplaats in de metro. Ook handig! BABEEONBOARD.COM

NUCHTER OPVOEDADVIES
Het magazine Kek Mama hee! haar eigen 

opvoedtantes. Maandelijks beantwoorden 

deze tantes Els en Do opvoedvragen in het 

blad. De antwoorden zijn lekker nuchter, 

want vaak gaan de vragen over moderne 

opvoedtrends en daar hebben Els en Do 

niet zoveel mee. De draagdoekmaffia, 

attachment parenting, alles met je kleuter 

overleggen: de tantes laten hun nuchtere, 

vrolijke en verfrissende blik erover schijnen. 

Een verademing voor wanneer je weer 

eens in een perfectionistisch opvoedstuip 

bent geschoten. GEEF DAT KIND EEN SLOK JENEVER –  

70 JAAR GELEDEN SLIEPEN OUDERS VREDIG & ONGESTOORD 

DOOR DORINE HERMANS EN ELS ROZENBROEK (UITGEVERIJ 

SPECTRUM € 15) 

HELP, EEN BABY
Het eerste jaar met een baby kan gek, 

vermoeiend en zwaar zijn, ook voor 

nieuwbakken vaders. Dit boek gee! ze een 

steuntje in de rug met humoristische 

oneliners en praktische tips en loodst ze  

zo de eerste twaalf maanden door. 

VADERS EERSTE JAAR DOOR GERARD JANSSEN  

( UITGEVERIJ SNOR € 14,95)

AAPJES KIJKEN
Het beschermen van dierenrechten is 

natuurlijk een serieuze zaak, maar de 

Spaanse fotograaf Yago Partal creëert er 

op een geinige manier bewustwording voor. 

Met zijn project Zoo Portraits vermenselijkt 

hij bedreigde en niet-bedreigde dieren 

door ze aan te kleden. Het resultaat: 

hilarische beelden. Dit boek met een 

overzicht van de foto’s is een feest om door 

te bladeren, vooral met kinderen. ZOO 

PORTRAITS, DOOR YAGO PARTAL (UITGEVERIJ TENEUES € 19,90). 

MEER OP ZOOPORTRAITS.COM 

 

KUNST IN JE KAST
Het Gemeentemuseum in Den Haag gee! 

bij een deel van hun expo’s kinderkunst-

boeken uit. Dromen van de Oriënt is de 

nieuwste aanwinst. De allerkleinsten kunnen 

genieten van de mooie tekeningen en voor 

volwassenen zijn de verwijzingen naar 

andere kunstenaars een fijn zoekplaatje. En 

die cover, die wil je gewoon aan de muur 

spijkeren. DROMEN VAN DE ORIËNT, DOOR ENZO 

PÉRÈS-LABOURDETTE (UITGEVERIJ LEOPOLD € 14,99). HET BOEK 

SLUIT AAN OP DE TENTOONSTELLING VAN POIRET EN ART DÉCO 

IN HET HAAGSE GEMEENTEMUSEUM, TE ZIEN T/M 5 MAART

PEACE PLEASE
Blij! prachtig: John Lennons Imagine. Zijn 

indrukwekkende songtekst staat nu ook in het 

gelijknamige prentenboek, over een duif die 

over de wereld vliegt. Hij verspreidt vrede, 

liefde en vriendschap naar alle vogels, 

ongeacht de kleur van hun veren. De 

bekende Franse illustrator Jean Jullien 

tekende het verhaal. Het prentenboek is 

uitgegeven in samenwerking met Amnesty 

International om een nieuwe generatie te 

inspireren. IMAGINE, DOOR JOHN LENNON, VERTALING DOOR 

TED VAN LIESHOUT (UITGEVERIJ LEOPOLD € 14,99)

Leesvoer 

9 VM

»



1. Een glimmend koppie na een 

rondje weekboodschappen?  

Dit kussentje absorbeert de olie in 

je huid en maakt je gezicht weer 

mat. BLOTTERRAZZI (BEAUTYBLENDER VIA 

DOUGLAS.NL € 19,95) 

2. Deze oogcrème pakt wallen, 

kringen en fijne lijntjes aan. Ideaal 

als je slaap tekortkomt.

ANTI-FATIGUE EYE RESCUE CREAM  

(MADARACOSMETICS.COM € 31)

3. Afbladderende nagellak? Met 

deze correctiepen werk je alles snel 

bij. Binnen 40 seconden is ie droog. 

MAGIC MANI (LOREAL-PARIS.NL € 9,99)

4. Natuurlijk haarpoeder dat je 

haar verfrist zonder dat je het een 

complete shampoobeurt hoe% te 

geven. SHAMPURE DRY SHAMPOO  

(AVEDA.NL € 30)

5. Met het handige spiegeltje werk 

je je lippen on-the-go bij.

LIP PALETTE (THEBODYSHOP.COM € 20)

Samen in de plassen stampen. KINDER- EN 

VOLWASSENENLAARS (SARENZA.NL € 35 EN € 57)

Beestachtig leuk, zoals alles van dit nieuwe 

Franse kidslabel. HALFHOGE LAARSJES (BOXBO VIA 

LITTLELEGENDS.NL VANAF € 32)

Handig nu het zo vroeg donker wordt.

MET INGEBOUWDE LAMPJES (HEMA.NL € 15)

5X 
snelle

mooimaker

3X 
droge 
voeten1

3 2

4
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Je knippert één keer met je ogen en 

alle rompers zijn te klein. Of is er wéér 

een broek met een gat op kniehoogte. 

Bij goedkope ketens shop je lekker veel 

nieuws voor weinig, maar of het milieu 

daar nou zo blij mee is... Gelukkig zijn 

er steeds meer duurzame initiatieven. 

Bij het Nederlandse Mad Monkeys 

lease je voor € 9,95 per maand een 

broek voor je kind. Zit er een scheur in 

of wordt ie te klein? Dan stuur je ’m op 

en krijg je een nieuwe. De oude broek 

gaat in hun tweedehandscollectie. 

In België is er de online kledingbiblio-

theek Happy Kiddo. De kledingstukken 

die je hebt uitgezocht uit hun collectie 

van duurzame merken mag je na een 

maand inruilen. Je betaalt per maand 

gemiddeld € 6 voor een kledingstuk.  

MAD-MONKEYS.NL, VANAF MAAT 98. 

HAPPYKIDDO.BE VOOR KINDEREN VAN 0-3 

JAAR LEVERT (NOG) NIET IN NEDERLAND.

Een warme muts of pet is 
geen overbodige luxe om 
kleine oortjes te beschermen 
tegen de Hollandse wind. De 
kids-collectie van het 
Amerikaanse hoedenmerk 
Brixton is zo stoer en leuk, dat 
je haast een flink stuk zou 
omfietsen om je knappe kind 
met dito muts of pet te 
showen. MUTS EN PET (BRIXTON.

COM € 20 EN € 35)

Coolness voor de herfst: een stoere en lekker 

warme sweater. MET BOLLETJES (HM.COM € 24,99) A LA 

COOL (HUNDRED PIECES VIA SMALLABLE.COM € 63) BREAK THE 

RULES (HILITTLE.COM € 49)

 

3X 
sweater 
weather

 Doortrappers

 Bibliobroek
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Met Zwitsal geurbuiltje 
Daarom zit er in elk pak luiers een geurbuiltje met die unieke Zwitsal geur. Voor in de 
commode. Maar even onder ons, in je kast tussen de rompertjes doet dat geurbuiltje 
het ook fantastisch. Zwitsal Luiers, met geurbuiltje, zijn er in maat 1, 2, 3, 4, 4+, 5 en 6. 

Geboren! Luiers van Zwitsal. 

014401001 CU Krystal Spread 221x274mm VivaMama.indd   3 14-09-17   14:02

Ons nieuwe kindje!

Zacht en Zeker 
Dolblij zijn wij met onze gezinsuitbreiding. Want Zwitsal Luiers zijn superzacht, blijven lang droog en 
zitten heerlijk. Op en top comfortabel voor je kleintje en daarmee ook voor jou. En natuurlijk zijn ze 
dermatologisch getest. Oh, en we hebben onze luiers niet geparfumeerd. Dat laten we aan jou over. 

Te koop bij:

014401001 CU Krystal Spread 221x274mm VivaMama.indd   2 14-09-17   14:02
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‘Hield ik een  
manvrije  vakantie, 

kwam ik  Willem 
tegen’ 

Geheimen? Die heeft Rachel van Sas – bekend als vlogger  
De Huismuts – niet voor haar volgers. Alles wat ze meemaakt, slingert ze 

online, inclusief relatie-irritaties. ‘Ik wil het echte leven laten zien.’
Interview Milou van der Will Fotografie Henrike Grijsen Styling Maureen Kengen  

Visagie Jana Boekholt Met medewerking van OU. Boutique Stories

 Rachel  van Sas

14VM



T-SHIRT H&M 
JASJE FABIENNE CHAPOT 
GLANSBROEK AMATØR 
LAARZEN FABIENNE CHAPOT
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JURK  
FABIENNE CHAPOT 
LAARZEN 
FABIENNE CHAPOT

JURK AMATØR
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Je laat veel van jezelf zien in je vlog.  
En onlangs deelde je ook de foto’s van  
je bruiloft met je 25.000 volgers. Twijfel 
je weleens of je iets privé wilt houden?  
‘Hoe langer ik vlog, hoe logischer ik het 
vind om mijn kijkers juist bij alles te 
betrekken. Om te laten zien dat elk jong 
gezin dezelfde issues en onzekerheden 
heeft – ongeacht hoeveel volgers je hebt. 
En onze bruiloft was zo’n hoogtepunt in 
ons leven: dat wilden we maar wat graag 
delen, vooral ter inspiratie. Onze bruilofts-
band heeft inmiddels al veel nieuwe 
boekingen: te gek. Als ik ergens enthou-
siast over ben, gun ik dat iedereen.’
Is dat het geheim achter je succes?
‘Ik denk dat mensen het leuk vinden om  
te zien hoe ik mijn leven leid. Misschien 
herkennen ze zich in me. Online is erg van 
het perfecte plaatje, maar ik laat juist het 
‘echte’ leven zien. Als Willem en ik een 
ruzietje hebben, neem ik dat in mijn vlog 
mee. Dan zien mensen: gelukkig, zij zijn 
ook niet het perfecte koppel.’
Is hij je instagramhusband die steeds 
foto’s van je moet maken?
‘Dat was hij wel een beetje, maar dat is 
niets voor hem. Was hij eindelijk vrij van 
zijn werk, werd hij weer door mij opge-
trommeld voor een fotosessie. Eerst op 
zoek naar locaties, dan poseren. En hij is 
van het type ‘twee keer klik en klaar’.  
Zo werkt het alleen niet. Er zit een heel 
concept achter mijn instagramfeed. Maar 
goed nieuws: ik krijg een leuke stagiaire 
die de rol van fotograaf op zich neemt.’
Waar heb je Willem ontmoet?
‘Op een dakterras in Marokko. Daar was 
ik met twee vriendinnen, omdat we klaar 
waren met mannen en scharrels en al dat 
gedoe. We wilden een manvrije vakantie.’

Dat is niet helemaal gelukt.
‘Nee. We kozen expres nog Marokko uit, 
tijdens ramadan. Lekker rustig, dachten 
we. Tot we op een avond op een dakterras 
zaten en twee Nederlandse mannen 
tegenkwamen. We raakten aan de praat, 
dronken nogal veel en hadden het zo 
gezellig dat we besloten hun laatste vijf 
dagen daar met z’n allen door te brengen. 
We propten al die backpacks in een te 
kleine huur-Fiat en gingen op roadtrip.’
En toen sloeg de vonk over.
‘Zeker niet, want Willem had een vrien-
din. Sterker nog: ik gaf hem liefdes-
adviezen, want hij worstelde met zijn 
relatie. Natuurlijk vond ik hem een leuke 

goed, laten we ervoor gaan. Garanties heb 
je toch nooit.’
Sta je met alles zo in het leven?
‘Ja, ik ben een fladderaar. Ik kijk naar wat 
er op mijn pad komt en gá. Als ik val, dan 
maar hard. Daarin ben ik anders dan mijn 
ouders, die altijd meer voor veilig kozen.  
Ik ben een nieuw en onzeker beroep gaan 
doen, omdat ik mijn hart volgde. Toevallig 
heeft dat goed uitgepakt, maar als dat niet 
zo was geweest geloof ik dat er een ander 
pad voor mij bedoeld is.’
Qua relatie pakte die instelling ook goed 
uit, want jullie zijn onlangs getrouwd.
‘Ja, maar we zijn ook heel eerlijk geweest. 
Als je zo bent, kan het goed gaan, maar 
het kan net zo goed misgaan. Het is niet 
dat we er als twee naïevelingen in zijn 
gedoken. We hebben bewust ons hart 
gevolgd. Vooral de eerlijkheid is ons 
geheim, denk ik. Vanaf de eerste date 
spreken we ’s avonds naar elkaar uit: wat 
vond je leuk aan mij vandaag? En wat 
vond je gek? We zijn zo eerlijk met elkaar 
gestart dat we elkaar in korte tijd heel 
goed hebben leren kennen. En daardoor 
hebben we het zo fijn. Willem is de eerste 
partner aan wie ik niks zou willen 
veranderen. Voorheen had ik altijd wel 
dingetjes. Maar met hem is dat niet. Hij  
is gewoon goed zoals hij is.’
Is die eerlijkheid weleens slikken 
geweest?
‘Misschien alleen toen we in de eerste 
week van onze relatie heel romantisch in 
het park zaten en hij ineens zei: ‘Ik vind 
het echt zwáár irritant hoe jij popcorn zit 
te eten.’ Blijkbaar smakte ik erg of zo. We 
hebben er onwijs om gelachen, maar dat 
was wel even een awkward moment. Toch 
ben ik blij dat we dat soort dingen gewoon 

man, maar ik was net bedrogen door mijn 
ex. Een man die met mij vreemd zou gaan  
zou net zo’n klootzak zijn als hij. Nee,  
ik nam mijn taak als adviseur hartstikke 
serieus en pas toen hij na die vijf dagen 
weg was dacht ik: shit, misschien vind ik 
hem toch leuker dan ik dacht.’
En toen?
‘Mijn vriendinnen en ik trokken drie 
dagen de woestijn in. Geen bereik, geen 
contact met Willem. Terug in de bewoonde 
wereld kreeg ik een berichtje, zijn relatie 
was over. Ik raakte helemaal in de war,  
nu was het ineens een optie. Vanaf dat 
moment appten we de hele tijd. Ik dacht 
wel: loop ik het niet te romantiseren? Hoe 
lang ken ik hem nou? Vijf dagen. Wel vijf 
intense dagen, in een veel te kleine Fiat, 
maar toch... En toen stond hij dus op 
Schiphol te wachten. De volgende dag 
bleef hij slapen en is hij nooit meer 
weggegaan. We zijn er meteen serieus 
ingestapt. We dachten: we kunnen wel 
maanden gaan scharrelen en elkaar eerst 
rustig leren kennen, maar dit voelt zo 

‘Willem is de 
eerste man aan 
wie ik niks wil 
veranderen’ 
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‘Ik wil eindeloos 
poseren, hij is 
van twee keer 
klik en klaar’
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BLOUSE GESTREEPT SISSY-BOY
BROEK GESTREEPT SISSY-BOY
ORANJE TRUI LEON AND HARPER
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PET FABIENNE CHAPOT 
T-SHIRT YEEZELOUISE 
BOMBER SELECTED FEMME 
LEGGING RAGDOLL 

De Huismuts
Rachel van Sas (28) woont  

met man Willem en dochter Pip 

(1,5) in Amsterdam. Op  

dehuismuts.com blogt en vlogt ze 

over interieur, hotspots, eten en 

haar gezinsleven. Met succes, 

want ze weet wekelijks 25.000 

volgers te bereiken.
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uitspreken, want dan wordt het nooit een 
probleem. Zo voorkom je ruzies.’
Als jullie toch ruzie hebben, waar gaat 
het dan over?
‘Meestal over verwachtingen die we niet 
uitspreken. Onze dochter Pip sliep in het 
eerste jaar heel onrustig. Willem werkt als 
guest service manager in een hotel en had 
soms wel vier nachtdiensten achter elkaar, 
waardoor ik er alleen voor stond met Pip. 
Ook overdag, want dan sliep hij. Na die 
laatste nachtdienst dacht ik: hè hè, kunnen 
we het weer samen doen. En hij dacht: hè 
hè, kan ik weer een biertje drinken in de 
stad. Ja, daar krijg je dan ruzie over.’
Hoe ben jij in een ruzie?
‘Dan kan ik het bloed onder zijn nagels 
vandaan halen. Ik kan heel onredelijk 
worden en er allerlei bullshit bij halen. Ik 
dik het drama soms wel een tikje aan... 
Met zwangerschapshormonen was dat nog 
extremer. Vraag maar aan Willem.’
Vertel...
‘Toen ik drie maanden zwanger was, kreeg 
hij ineens even de zenuwen over het 
lifechanging feit dat hij vader werd. Had-ie 
behoefte om elk weekend in de lampen te 
hangen. En nadat ik drie weekenden 
alleen op de bank had gezeten – ik was de 
eerste in onze vriendengroep die zwanger 
was en had dus nog geen vriendin om 
samen The Voice mee te kijken – was ik  
er klaar mee. Hij kwam niet thuis op het 
tijdstip dat we hadden afgesproken en  
toen kwam het slechtste in me boven. Ik 
draaide de deur op slot met de sleutel erin 
en zette het geluid van mijn telefoon uit. 
Heel erg, maar hij heeft die nacht in een 
hotel moeten slapen. Achteraf zei hij 
gelukkig: je had gelijk, het was ook een 
beetje too much.’

Wanneer wist je dat je een kind wilde?
‘Ik wist in Marokko al dat Willem een 
kinderwens had en zelf had ik die sinds ik 
voor het eerst een pop vasthield. Je moet 
alleen de juiste partner tegenkomen. 
Tussen ons voelde het goed en toen ook 
nog eens bleek dat we allebei die wens niet 
ver vooruit wilden schuiven, klopte het.’
Hoe verliep je zwangerschap?
‘We hebben de wens voor nog meer 
kinderen, maar ik kijk niet uit naar weer 
negen maanden zwanger zijn. Ik heb 
vriendinnen die hebben genoten van hun 
zwangerschap, maar als fladderaar zit  
ik niet zo graag op het nest. De zwanger-
schap verliep probleemloos, maar toch: 
geef mij die baby maar als-ie één is.’
Wat vind je lastig aan op het nest zitten?
‘Toen ik zwanger werd, was niemand in 
mijn omgeving zwanger en hun leven  
ging gewoon door. Ik had het gevoel dat ik 
moest inleveren. Ik ging niet meer naar de 
vrijdagmiddagborrel, op verjaardagen ging 
ik eerder naar huis omdat iedereen lam 
was en ik moe. Ik was ontzettend blij dat 

bij te brengen, is om daarin het goede 
voorbeeld te zijn. Ze doet me in alles na, ze 
observeert me de hele tijd. Dat maakt mij 
een beter mens, want voorheen kon ik bij 
een tegenslag weleens chagrijnig in de 
woonkamer zitten en de hele wereld kut 
vinden. Nu laat ik dat wel.’
Maar je mag de wereld toch wel af en 
toe kut vinden?
‘Zeker, maar ik hoop dat het positieve 
overheerst. Dat Pip zich een jeugd herin-
nert waarin de sfeer goed was en dat er 
over gepraat werd als dat even niet zo was.’
Denken jullie al aan een tweede?
‘Zeker, vooral omdat ik dat heel leuk zou 
vinden voor Pip. Maar we zien het wel. We 
laten ons leiden door de dingen die op ons 
pad komen. Zo gaan we begin volgend jaar 
twee maanden naar Bali. En dan komen 
we terug, of niet. Ik kan overal werken en 
als Willem daar een leuke baan vindt, 
blijven we er misschien wel een tijdje. 
Nu Pip nog niet leerplichtig is, kunnen  
we doen wat we willen.’
Hoe heeft Pip jullie leven veranderd?
‘Bij ons draait niet alles alleen maar om 
het gezin of onze dochter. We zijn ook nog 
man en vrouw en nemen de tijd voor 
elkaar. Gaan we samen eten, of naar een 
concert. Onze eerste date na de zwanger-
schap was een concert van de Pierce 
Brothers in Paradiso – die band hebben  
we samen ontdekt op Lowlands. Dat was 
trouwens echt een raar concert: ik was net 
bevallen en besefte ineens dat niemand 
dat aan me kon zien. Al die mensen, ze 
hadden er geen idee van dat ik net moeder 
was geworden. Ze hadden geen idee van de 
bubbel waar ik nog half in zat. Ik was 
ineens weer net als iedereen. O ja, besefte 
ik, dit leven is er ook nog.’ •

Pip er was na die negen maanden. Vier 
weken later stond ik op een festival en had 
ik het gevoel dat ik er weer een beetje was.’
Ging de bevalling goed?
‘Vreselijk was het. Echt, ik kan het maar 
moeilijk geloven als mensen zeggen dat 
zoiets een mooie ervaring is. De weeën-
storm die ik kreeg maakte het zo pittig dat 
ik er – heel eerlijk – geen traan om zou 
laten als bij een tweede blijkt dat het een 
keizersnee moet worden.’
Wat wil je je dochter graag meegeven?
‘Mijn ouders hebben me geleerd om altijd 
beleefd te zijn. Om iedereen met een 
glimlach achter te laten. Dat wil ik Pip ook 
meegeven. De beste manier om haar dat 

‘Ik kijk niet uit 
naar weer negen 

maanden  
zwanger zijn’
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Ninthe is 22 maanden en zegt sinds kort ‘nee’ tegen groente. Lastig, 

want moeder Priscilla maakt zich toch een beetje zorgen. Wist je trouwens dat 70% 

van alle ouders het lastig vindt om hun peuter voldoende groente te laten eten? 

NUTRICIA SAMEN MET VIVA MAMA

‘Zo geef je haar net dat extraatje mee’  

Wil je weten of jouw peuter voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt? Kijk dan op eetwijzer.nl

Advies voor Ninthe
Anneloes is voedingskundige bij Nutricia Kindervoeding Service. 
“Herkenbaar dat Ninthe op deze leeftijd geen groente wil. Dat heeft 
de helft van de kinderen in deze fase. Ze ontdekt haar eigen willetje. 
Helaas gaat dat vaak ten koste van de warme maaltijd.”

Ninthe van bijna twee is dol 
op vis en vlees, dat verdwijnt 
als eerst van haar bordje. 
Maar groente en rauwkost 
laat ze liggen. Priscilla: “Als ik 
het pureer met aardappelen 

dan gaat het wel, maar verder 
is het consequent ‘nee’. We 
vragen ons soms af of Ninthe 
wel genoeg groente en fruit 
binnenkrijgt. Daarom hield ik 
een eetdagboekje bij.”

Ontbijt: 1 fles met melk,  1 volkoren 
boterham met pindakaas
Tussendoortje: bakje fruit met halve peer 
en halve banaan
Lunch: 2 volkoren boterhammen, 1 met 
humus, 1 met halvarine en kipfilet
Tussendoortje: rozijntjes, beker met 
beetje Roosvicee, drie partjes gedroogde 
appel, bekertje(s) water
Avondeten: macaroni (de groenten vist ze 
eruit), bakje yoghurt

DAG UIT HET EETDAGBOEKJE 
VAN NINTHE 

Blijf variëren 
“Dagelijks hebben peuters 50 tot 100 gram groente 
nodig, toch twee opscheplepels. En ook al hoor je vaak 
‘nee’, blijf het proberen. Kinderen moeten echt wennen 
aan nieuwe smaken.  Tip: groente kun je ook heel 
goed verstoppen, bijvoorbeeld in een soepje. Kook 
eens 50 gram groente in een laagje water en voeg 
om te binden een halve aardappel toe. Na 20 
minuten koken maak je er met de staafmixer een 
glad soepje van.”

Daarom dreumesmelk
“Probeer ook dagelijks 300 ml dreumesmelk te 
geven. Dat zijn twee bekertjes van 150 ml, waarmee 
jouw kindje net wat extra vitamines A, C, D en ijzer 
binnenkrijgt. Recent onderzoek bevestigt namelijk 
dat dit een goede manier is om aan de ijzer en vita-
mine D behoefte te komen. Zo geef je Ninthe net dat 
extraatje mee wat ze nu zo nodig heeft.”

Fijn: vis!
“Wat fijn zo’n visliefhebber. Ons advies is één keer 
per week ’n vette vissoort als zalm, forel of makreel. 
Daarin zit veel DHA in, een visvetzuur die goed is voor 
de ontwikkeling van de hersenen.”

Volop vezels
“Dat Ninthe lekker fruit eet en dagelijks 3 boterham-
men is super. Zo krijgt ze voldoende vezels binnen, 
die belangrijk zijn voor de darmen en stoelgang. Ook 
in groente, aardappelen, zilvervliesrijst en volkoren-
pasta zitten vezels. Tip: vooral peer, framboos en 
avocado zijn vezelrijk. Qua groente zit je goed 
met broccoli, bietjes en worteltjes.”

VIVAMAMA - NUTRILON NINTHE.indd   1 14-09-17   16:12



 Orde > chaos
Marit (30, orthopedagoog) woont samen en 
is moeder van een dochter (1). ‘‘Marit de 

Planner’ noemden mijn vriendinnen me 

vroeger. Ik was een kei in organiseren,  

wist hoe ik iets moet aanpakken en onthield 

wanneer wat moest gebeuren. Lijstjes, ik 

maakte ze zelden. Het lukte me prima om orde 

in mijn hoofd te houden. Nu zou ik niet meer 

zonder kunnen: echt alles schrijf ik op. Toen 

mijn dochter nog de fles kreeg, noteerde  

ik alle voedingen en tijden. En als ik een 

belangrijke afspraak heb, zet ik meerdere 

herinneringen in mijn telefoon. Ook laat ik 

ineens sleutels in deuren zitten. Alsof die 

hormonen een soort chaos in mijn hoofd 

hebben veroorzaakt en ook wat IQ-punten 

hebben meegenomen.’

 Onrustig > geduldig
‘Het blij! een grappig idee dat ik vroeger op 

zondagochtend vaak pas om half zeven 

thuiskwam van een feest, en nu op datzelfde 

tijdstip met de Duplo zit te spelen. Ik wilde altijd 

overal bij zijn, constant op pad, was onrustig 

en ongedurig. Daar heb ik nu veel minder last 

van. Sterker nog: ik geniet er zelfs van om op 

zondagochtend winkeltje te spelen.’

 Altijd vrolijk > humeurig
‘Sinds ik moeder ben, ben ik regelmatig de 

slechtste versie van mezelf. Vooral ’s ochtends, 

als dat stresserige gevoel opkomt omdat er 

nog van alles moet gebeuren. Dan moet mijn 

vriend het ontgelden ja. En dat terwijl we 

vroeger nooit ruzie hadden. Het servies vliegt 

niet door de kamer, maar de sfeer is, zeg 

maar, wat vaker geprikkeld. ‘Je hebt ineens 

een ochtendhumeur hè,’ merkte hij laatst 

fijntjes op.’

 Relaxed > controlfreak
‘Ik had verwacht dat ik mijn dochter prima kon 

loslaten. Dat ik haar zorgeloos bij een oppas 

kon droppen, om lekker een weekend te gaan 

feesten. Maar de eerste keer dat ik haar naar 

mijn ouders bracht, had ik meer last van die 

vrijheid dan dat ik ervan genoot. Die dag 

stond ik met een enorme lijst met aanwijzingen 

bij hen op de stoep: ‘Zo en zo laat slapen, dan 

fles, dan boeren, dan geprakte banaan PAS 

OP! GOED PRAKKEN!’ en ga zo maar door. 

Inmiddels gaat het iets beter, maar het valt me 

tegen. Liever was ik wat makkelijker geweest. 

Dan zou ik veel meer tijd voor mezelf hebben. 

Best gek, want dat relaxte zit van nature wel 

in me.’

 Zelfstandig > afhankelijk
‘Vroeger lachte ik om mensen met een 

gezamenlijke agenda. Het leek me overbodig, 

een beetje tuttig ook: waarom zou je alles met 

elkaar moeten afstemmen, en zo ver vooruit? 

Maar onze agenda gaat tegenwoordig nog 

verder dan dat. Onze dochter bepaalt nu 

alles: als zij ziek is, gooien we alles om. Krijgt zij 

kiezen, dan hebben wij een rotweek. En ja: als 

wij iets leuks willen doen, dan moeten we dat 

weken van tevoren vastleggen. Zelfs onze 

gespreksonderwerpen worden door haar 

bepaald. Dan hebben we het ineens dood-

serieus over de structuur van haar poep. 

Terwijl we altijd zeiden: dat gebeurt ons nooit.’

 Konijnen > altijd moe
‘Voor de geboorte van onze dochter hadden 

we een goed seksleven: we deden het elke 

dag. Maar die vermoeidheid, en hoe dat erin 

hakt: daar was ik niet op voorbereid. Nu doen 

we het één keer per week. Oké, het kan erger, 

maar voor ons doen is dat echt weinig. 

Gelukkig kunnen we er zelf wel om lachen. Dat 

scheelt, denk ik: dat we het gewoon  bespreken. 

‘Morgen dan hè,’ zeggen we vaak, na zo’n 

gesprek. ‘Jaahaa, morgen wel. Morgen zeker.’’ •

Marit: ‘Vroeger lachte ik om mensen  
met een gezamenlijke agenda’

Nooi t gedacht
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De een wil sinds de bevalling elke dag seks. De ander fiets het 
liefst zonder kinderzitjes. Haren los, hakken aan. Anoniem delen 

moeders wat ze wel denken, maar niet hardop durven te zeggen
Tekst Femke Zijlema Foto Istock

‘Soms twijfel  
ik of ik wel  

moeder had  
moeten worden’
En nog 12 supereerlijke bekentenissen van moeders
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Hup je bed in 
Martine (38) haat het om 
haar drie kinderen van 2, 4 en 
6 naar bed te brengen: 
‘Regelmatig hoor ik ouders 
zeggen dat ze het qualitytime 
vinden; ik zou het liefst in een 
tijdmachine stappen. Het 
maakt niet uit of ik die dag 
hard heb gewerkt of thuis was 
bij de kinderen: ik vind dat 
spitsuur vreselijk. Soms ga ik bij 
mijn ouders eten en dan hoop 
ik dat ze in de auto onderweg 
naar huis in slaap vallen, dan 
hoef ik dat bedritueel niet te 
doen. Boekjes raffel ik ook 
altijd af: bladzijdes overslaan, 
dat werk. Als ze eenmaal in 
bed liggen, man, halleluja.’

ROZE WOLK 
Venessa (35), moeder van twee 
dochters (6 en 6 maanden), geniet 
keihard van haar newborn: ‘Ik heb 
lang gewacht om zwanger te 
worden van de tweede. Ik zag er 
vooral erg tegenop. Die luiers, die 
gebroken nachten. Vriendinnen die 
voor de tweede keer moeder 
werden, hoorde ik alleen maar 
klagen. Nu ze er is, ik durf het bijna 
niet te zeggen: ik vind het heerlijk. 
Ze slaapt en drinkt goed en ik heb 
zelfs nog tijd voor mezelf. Ik zeg dit 
allemaal nooit hardop, dan lijkt het 
net alsof ik een betere moeder 
ben of zo. Dat bij mij wel alles lukt.’

PLAY HARD Spelen met je kind? Dat is aan Nieke (32), moeder van een dochter van 4, 

niet besteed: ‘Ik heb er geen zin in, de puf er niet voor en áls ik dan wel eens meespeel, weet ik vaak niet wat 

ik moet doen. Laatst zat ik met mijn dochter gordijntjes van wc-papier voor haar zelfgemaakte poppenhuis 

te maken en toen dacht ik alleen maar aan al die honderdduizend andere dingen die ik nog moest doen en 

eigenlijk liever wilde doen.’

MOEKE OP DE FIETS 
Femke (37), moeder van een zoon (2,5) en een 

dochter (1) fietst het liefst zonder zitjes: ‘Ik heb thuis 

twee fietsen: eentje met twee kinderzitjes en eentje 

zonder zitjes. Die eerste fiets vind ik vreselijk. Ik voel 

me dan zo’n moeke. Zo volgeladen. Uitgezakt. 

Uitgespeeld. Dus als ik geen kind hoef te vervoeren, 

pak ik mooi die andere. Die stamt nog uit mijn 

vrijgezellentijd en die weiger ik weg te doen. Dan 

doe ik mijn haar los, hakken aan en gaan. Niemand 

ziet dat ik twee kinderen heb. Dat gevoel heb ik af 

en toe echt nodig.’

‘Als ze eenmaal 
in bed liggen, 
man, halleluja’
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MIJN BANK Margriet (39) stopt 

haar drie kinderen (1, 5 en 7) elke avond heel 

vroeg in bed. ‘Om 17 uur begin ik met koken, zodat 

ze nooit na 19 uur in bed liggen. Niet omdat dat 

nou zo goed is voor hun nachtrust, maar ik vind 

het zelf mooi geweest. Ik wil míjn bank terug, míjn 

televisieprogramma’s kijken. Die moeders die 

zeggen dat ze 24/7 moeder zijn, nou, daar ben ik 

er niet een van.’

 

HEIMWEE NAAR VROEGER 
Miek (32) schaamt zich er enorm voor, maar soms stelt ze zichzelf de 
vraag: als ik alles van tevoren had geweten, zou ik dan weer moeder 
worden? ‘Mijn eerste reactie is echt twijfel. Mijn zoon is 1,5 en ik geniet 
vreselijk van hem, maar ik kan die heimwee naar vroeger maar niet 
loslaten. Op sommige dagen verlang ik zo terug naar mijn appartement 
in de stad. Was ik niet geschikter voor een leven met verre reizen en zien 
waar het schip strandt?’

VISWIJF Hysterisch wordt Mirthe (34), moeder van drie kinderen van 3, 5 en 7, regelmatig: 

’Iedereen denkt altijd dat ik een perfecte moeder ben en alles onder controle heb. De waarheid: soms treed 

ik buiten mezelf en dan ga ik als een viswijf tegen mijn kinderen tekeer. Gelukkig kennen ze me langer dan 

vandaag en nemen ze me op zo’n moment niet meer serieus. Sterker nog: ze lachen me dan vaak uit. Het is 

punt is alleen: ik heb mezelf dan niet onder controle. Ik weet dat het eigenlijk niet kan en dat ik misschien 

hulp zou moeten inschakelen.’

Sufkut
Inge (32) hee! een zoontje van bijna 2 en is het liefste huismoeder. ‘Toen ik zwanger was, 
wilde ik fulltime blijven werken. Nu ik een zoon heb, blijf ik het liefste thuis. Je kunt me niet 
gelukkiger maken dan dag in dag uit zijn schema afdraaien. Op feestjes en partijen zeg ik 
dat ik een sabbatical heb genomen om te kijken welke carrièreswitch ik wil maken. Maar 
dat is dus niet zo. Ik vind fulltime thuis zijn heerlijk. Maar ik ben wel bang dat iedereen me 
suf vindt. Ik maak natuurlijk ook vrij weinig mee.’

‘Was ik niet  
geschikter voor een 

leven met verre  
reizen’
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 KINDERACHTIG 

Als Margje (29) mag kiezen spreekt ze alleen nog 

maar met vriendinnen zonder kinderen af in haar 

vrije tijd. ‘Het liefst praat ik dan over zaken die er 

echt toe doen. Ik kán dat gewoon niet, dat kinder-

achtige geklets over luiers en poep en sprongetjes. 

Foto’s kijken van andere kinderen gee! me ook een 

ongemakkelijk gevoel. Ik hou van mijn twee eigen 

kinderen, maar die van vrienden vind ik vaak 

gewoon niet leuk. Dat uitspreken is natuurlijk  

een gotspe.’

KONINGIN SNOEP 
Anne (34) hoort om haar heen ook wel dat suiker 

helemaal niet goed is voor kinderen, maar het kan 

haar eerlijk gezegd niet bommen. ‘Ik vind dat zeuren 

over snoep vooral een hetze tegen alles wat vet en 

zoet is. Ik doe wel altijd alsof ik mijn kind geen snoep 

geef, bij het consultatiebureau word ik er zelfs om 

geroemd, maar als mijn dochter van 2 erom vraagt, 

geef ik het gewoon.’

Onder de afzuigk ap
Barbara (31), moeder van twee dochters van 2 en 4, rookt. ‘Ik ben al vaak gestopt. Ook 
tijdens de zwangerschap, maar daarna begon ik toch telkens weer. Tegen iedereen zeg ik 
dat ik alleen in de tuin rook als de kinderen slapen. Maar overdag duik ik regelmatig even 
onder de afzuigkap. Ik maak mezelf wijs dat niemand me ziet en dat iedere moeder wel iets 
hee!. Ondertussen kan ik niet genieten als ik hijsend onder die herrie sta. Wat bén ik voor 
voorbeeld? En ik voel me schuldig, omdat ik de meisjes wéér achter de tv heb gezet, zodat 
ik even ongestoord kan paffen.’ •

DIKKE BULT Alice (36) hee! een 

dochter van 2,5 die haar af en toe leegzuigt. ‘Op 

sommige dagen wil ze niets. Ze zeurt. Piept. Ik word 

daar echt zo chagrijnig van. Ik blijf maar zeggen: 

‘Nee, niet van de trap springen. Nee, niet op de stoel 

staan.’ Als ze na heel veel waarschuwingen dan toch 

valt, denk ik: haha, eigen schuld. En ik vind het dan 

niet zielig. Nee, ik ben dan zo geïrriteerd na zo’n 

lange dag dat ik het heel terecht vind dat ze valt.  

Zo erg. Troosten lukt me dan ook slecht. Later voel ik 

me schuldig dat ik zo’n harde moeder ben.’

NIET TE HOUDEN 
Ruth (31) lust er wel pap van sinds 
ze een dochter (9 maanden) hee!. 
‘Sinds ik moeder ben, heb ik het 
liefst elke dag seks. Sommige 
vrouwen klagen weleens over het 
moederschap combineren met  
hun man en dat ze vaak moe zijn. 
Maar die bevalling hee! iets in 
mijn clitoris aangewakkerd. Ik ben 
niet te houden. Tegen vriendinnen 
zeg ik dat we een matig seksleven 
hebben, anders klinkt het zo 
opschepperig.’

‘Die bevalling heeft 
iets in mijn clitoris 
aangewakkerd’
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Nynke

Buren 
Voordat ik kinderen had, zei ik ze gedag.  

Ik maakte weleens een praatje, leende ze  

een pak melk of een pleerol, maar om nou  

te zeggen dat ik echt zo’n burenmens was: 

nee. Op nationale burendag verzon ik altijd 

een blessure om onder de buurt-zeskamp  

uit te komen. 

Tot we verhuisden naar ons nieuwe buurtje 

en ik inmiddels ruim twintig weken zwanger 

was. We huurden het appartement onder de 

familie W. Eerst kwamen we niet verder dan 

hoi en doei, maar toen Janne geboren was, 

stonden ze al snel op de stoep. De oudste 

twee kinderen hadden tekeningen gemaakt. 

Voorzichtig hield de oudste Janne even vast. 

En toen waren we beste buren van elkaar.  

De kindjes kloppen om de haverklap aan, om 

even te vertellen over een paardrijexamen of 

om een nieuwe pyjama te showen. De jongste 

zoon staat regelmatig op de kokosmat ‘JANNE’ 

te brullen. Waarna onze dochter enthousiast 

‘ABEL ABEL’ roepend naar de voordeur tijgert. 

Als stel met een jong kind zijn goede buren 

echt een godsgeschenk. Je denkt eerst nog 

dat je zonder kunt, maar je hebt geen idee 

hoe belangrijk ze voor je worden. Wie hee! er 

om elf uur ’s avonds nog melk in de koelkast 

Nynke de Jong (32) is journalist en schrijfster. En moeder van Janne (1).

Ineens zat ik op 
Funda te kijken 
naar huizen in 

datzelfde stadje. 
Gekkenwerk

staan? Wie let op de babyfoon zodat jij en je 

vriend weer eens uit eten kunnen? Wie past 

op je kind wanneer je zelf met een gebroken 

bekken in bed ligt? 

Je buren. Zoek ze alvast, als je zwanger bent. 

Pap aan met de leukste mensen van de 

straat. Regel het, ze zijn degenen die je de 

komende jaren vaker gaat zien dan je beste 

vrienden.

Maar de familie W. gaat verhuizen, naar  

een stadje verderop. ‘Kunnen jullie niet 

meeverhuizen?’ opperde de buurvrouw, 

verteerd door vooruitgesnelde heimwee. En 

ineens zat ik op Funda te kijken naar huizen 

in datzelfde stadje. Gekkenwerk. We willen 

daar niet wonen. We willen alleen onze 

buren niet kwijt. 

‘Ik heb wel zin in het nieuwe huis,’ zei de 

oudste laatst tegen haar oma. ‘Maar er is 

één iemand die we allemaal heel erg gaan 

missen.’ Oma woont zelf in Utrecht, net als 

opa, ooms en tantes, en al hun vriendjes en 

vriendinnetjes van school en van de manege. 

Er valt nogal wat te missen.

‘En die persoon is Janne,’ sprak de oudste 

plechtig. Haar zusje knikte. Haar broertje riep 

‘JANNE JANNE,’ en rende naar de voordeur. 

Toen ik het hoorde, knalde m’n hart in grote 

stukken uit elkaar. •
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Pyjamadag? Bij de gedachte alleen al moeten deze moeders 
aan de beademing. Hun kinderen lopen er altijd piekfijn bij. 

Net als zijzelf trouwens. 
Productie en foto’s Daphne Ponsteen Interviews Renée Lamboo - Kooij

‘Als ze  
weigert te  poseren,
geef ik een 
soepstengel’
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Lisa Jane Diepeveen (33,  
accountmanager bij ONLY) 
post de outfits van dochter
Sunny Mae (17 maanden) fana-
tiek op Instagram (@lisajaned).
Mamarazzi ‘Ik ben een echte 

Insta-mom. Ik zet graag foto’s van 

mijn dochter en haar outfits online. 

Soms weigert ze te poseren. Een 

soepstengel kan dan helpen.’

Goed voorbereid ‘Ik maak altijd 

setjes voor Sunny Mae. Als we een 

paar dagen weggaan leg ik alles 

van tevoren klaar. Ook als mijn 

moeder of schoonmoeder oppast, 

hang ik aan de kast een outfitje. 

Dan hoeven zij niet te zoeken in die 

overvolle kledingkast en weet ik dat 

ze er fashionable uitziet.’

Verzamelaar ‘Schoenen zijn mijn 

grote zwakte. Sunny Mae hee! nu 

zo’n vij!ien paar. Van bikerlaarsjes 

tot Nikes en Adidasjes. Elke outfit 

hee! net weer een andere schoen 

nodig.’

Vies = weg ‘De basics koop ik 

gewoon bij Hema. Zijn ze vies  

en niet meer schoon te krijgen? 

Dan kan ik ze gewoon weggooien 

zonder dat mijn maag zich 

omdraait omdat ik weet dat het  

me een vermogen hee! gekost.’
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‘Hij heeft heel 
wat designers in 
de kast hangen’

Iris Poldervaart (36) is mede-
eigenaar van kappersketen 
The Color en moeder van  
Skyler (3,5).
Zwemles ‘Ik maak mezelf elke dag 

mooi. Haar, make-up, goede outfit. 

Een zondag in huispak? Dat doe ik 

nooit. Ik ga zelfs op hoge hakken 

naar het zwembad voor Sky’s 

zwemles.’

Uniseks ‘Toen Skyler een halfjaar 

oud was, kocht ik een legging met 

luipaardprint voor hem. Op straat 

kreeg ik opmerkingen. Dat dat niet 

voor een jongen was. Bullshit. Als 

Skyler straks in een tutu naar 

school wil, breng ik hem met alle 

liefde zo weg.’

Lekker baggy ‘Sky hee! veel 

designers in de kast hangen. Marc 

Jacobs, Kenzo, Tommy Hilfiger. Niet 

goedkoop, maar ik koop het altijd 

een paar maten groter. Dat kan  

bij een jongen. Noem je het in het 

begin gewoon baggy.’

Pakketjes ‘Vroeger kon ik hele 

dagen in stad struinen naar 

pareltjes. Geen tijd meer voor. 

Thank god dus voor webwinkels.  

De pakketbezorger vindt ons huis 

met zijn ogen dicht.’
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‘Schoenen 
maken de outfit. 
Ook als je drie 

maanden bent’

Voor Justine Wouterson  
(28, freelance editor en copy-
writer) en dochter Evan Rae  
(3 maanden) gaat er geen dag 
voorbij dat ze er níet tiptop  
bij lopen.
Pyjamadag ‘Mijn man zegt 

weleens: ‘Vandaag is het pyjama-

dag.’ Wat hij doet, moet hij zelf 

weten, maar onze baby krijgt 

gewoon een leuke outfit aan.  

Ik heb niet een kast vol mooie 

babykleding om haar de hele dag 

in haar pyjama te laten liggen.’ 

Kwijl ‘Ik loop de hele dag heel 

dri!ig achter mijn dochter aan met 

een hydrofiele doek. Steeds maar 

weer haar mondje afvegen, zodat 

al die leuke kleren niet binnen drie 

seconden weer in de wasmand 

belanden.’ 

Voetzoekers ‘Ik werk hard aan mijn 

dochters schoenencollectie. Ze kan 

nog niet lopen, maar toch. Ze  

hee! onder andere hoge en lage 

All Stars, en leren mocassins. 

Schoenen maken de outfit, ook als 

je pas drie maanden oud bent.’ 

Kleedgeld ‘Ik geef ongeveer 250 

euro per maand uit aan kleding en 

accessoires voor Evan Rae. Als ik 

iets écht leuks tegenkom, koop ik 

het in twee maten, anders past ze 

het in no time niet meer.’ »
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Chantal Horsthuis (28) werkt 
als interieurstylist en is 
 personal shopper, óók voor 
dochter Aimée (16 maanden). 
Chantal is 23 weken zwanger 
van een meisje.
Geen excuus ‘Ik ben anti zwanger-

schapskleding. Het is zó truttig. 

Normaal gesproken loop ik niet in 

T-shirts met van die clichéteksten 

erop of plaatjes van een zons-

ondergang, dus ook niet als ik 

zwanger ben. Een dikke buik is 

geen excuus om een joggingbroek 

te dragen, vind ik.’

Regenboog ‘De kledingkast van 

mijn dochter is op kleur gesorteerd. 

In dezelfde volgorde als de 

regenboog, van rood naar blauw.’

Niet praktisch ‘Voordat Aimée 

geboren werd, had ze al een 

kledingkast vol spullen. Meteen 

toen ik ontdekte dat ik een meisje 

kreeg, ging ik los. Wist ik veel dat 

die boxpakjes die je helemaal moet 

uittrekken bij elke luier niet praktisch 

zijn. Dat doe je bij een tweede niet 

meer.’

Match ‘Haar mooiste kleren trek ik 

haar aan wanneer ze bij mij is.  

Dan doe ik zelf iets leuks aan wat 

erbij past en kan ik in de stad lekker 

met haar pronken.’

‘Ik ga de stad in 
om met haar te 

pronken’
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Rumailah Burden (27) is  
accountdeveloper en blogt op 
ohmothers.com over dochter  
Giselle (18 maanden).
Duurste ‘Het duurste wat ik ooit 

voor mijn dochter kocht was een 

boxpakje van Stella McCartney. Het 

kostte honderd euro. Er stonden 

leeuwtjes op en allerlei circus-

dieren. Na twee maanden paste  

het haar niet meer.’

Allerduurste ‘O nee, het aller-

duurste was haar customized leren 

jasje van Cookie Club Kids, met 

haar achternaam achterop. 

Honderdvij!ig euro kostte het.  

Mijn man vond het een geweldig 

ding, ik heb hem maar niet verteld 

hoe duur-ie was.’

Van Kanye ‘Mijn dochter hee! 

twee paar Yeezy’s. Sneakers 

ontworpen door Kanye West, daar 

is heel moeilijk aan te komen. 

Giselles oom en tante hebben een 

sneakerwinkel en konden het 

daardoor regelen. Dat exclusieve 

vind ik wel leuk. Dan weet ik 

tenminste zeker dat niet iedereen 

op de crèche ze ook hee!.’

Geen grijs ‘Natuurlijk hee! Giselle 

ook joggingbroekjes, maar dan  

wel leuke. Niet van die grijze, wijde 

dingen. Daar zul je mijn kind –  

en mij trouwens ook – echt nooit  

in zien.’ •     ‘Geen kind op  
de crèche heeft 
zulke exclusieve 

sneakers’
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mijn 
kinderen 

‘Ik kan 
ze niet 

 leuk te 
Haar jeugd was allesbehalve warm, 

maar Julia wist zeker dat haar ouders 
een inhaalslag zouden maken als er 

eenmaal kleinkinderen zouden zijn. ‘Ik 
moest en zou de traditie van afstand  

en kilte eindelijk doorbreken.’
Interview Renée Lamboo-Kooij

dwingen

 vinden’
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‘In het weekend vind ik het het pijnlijkst. 
Mijn zoontje fietst dan op zijn driewieler 
naar de speeltuin, waar het uitgestorven is. 
Veel kinderen zijn naar opa en oma toe. 
Daar kijken ze dagen van tevoren al naar 
uit en dat vertellen ze ook aan mijn zoon. 
Dat oma tijdens zo’n logeerweekend met 
ze knutselt, dat opa met ze fietst. Hij 
begrijpt er niets van. Hem lijkt het maar 
niets om bij een van zijn opa’s of oma’s te 
logeren. Ik snap dat wel. Hij kent ze amper.
Het doet pijn om te zien dat mijn vader en 
moeder nu op dezelfde manier met onze 
zoons omgaan als vroeger met mij. In mijn 
jeugd voelde ik me onbelangrijk. Het 
kostte heel wat volwassen jaren om dat 
gevoel weg te poetsen. Veel liefde van mijn 
man ook, trouwens. De eerste jaren, toen 
we nog maar één kind hadden, trok ik als 
een gek aan een dood paard. Ik wilde zo 
graag dat mijn ouders en kind een speciale 
band met elkaar kregen, zoals ik bij andere 
families om me heen zag. Ik kende dat 
niet. Mijn opa’s waren overleden voordat 
ik geboren werd, mijn oma’s hadden 
allebei meer dan twintig kleinkinderen. Er 
was geen ruimte voor een-op-eencontact. 
Ik was vastberaden in deze generatie iets te 
doorbreken. Een traditie van afstand en 
kilte. Ik wilde dat mijn kinderen de eerste 
in onze familie zouden worden die oma en 
opa zouden knuffelen in plaats van een 
hand te geven. Dat ze oprecht van ze 
hielden en lol hadden samen. Het lukte 
niet. Ik bekogelde mijn ouders met lieve 

foto’s van hun eerste en enige kleinkind. 
Zijn eerste lachje. Filmpjes ook. ‘Even 
zwaaien naar oma,’ en dan zelf zijn handje 
bewegen. Na de eerste paar weken kwam 
er niet eens meer een reactie. 
Mijn man zegt dat ik het moet opgeven. 
Als je de verwachting wegneemt, kan het 
ook niet meer tegenvallen, zegt hij. Wijze 
woorden. Maar het is me nog niet gelukt.
Mijn man heeft door geweld in zijn jeugd 
al sinds zijn veertiende geen contact met 
zijn moeder. Zijn vader doet zijn best, maar 
is sociaal niet zo sterk. Hij blijft die oude 
man die soms langskomt en dan op de 
bank zit. Van mijn ouders had ik meer 

rijden bij ons vandaan, maar daar draai  
ik mijn hand niet voor om. Alles voor  
een goede relatie tussen kind en oma. De 
eerste keer zei ze nee, want ze moest die 
dag sporten en dat wilde ze niet afzeggen. 
De keer erna was ze moe na een veel te 
drukke week. De laatste keer mochten we 
bij Gods gratie komen, maar niet nadat ze 
eerst met haar nieuwe man had overlegd. 
Toen ik bij de telefoon zat te wachten tot 
ze terugbelde met de uitslag van hun 
conclaaf, zei mijn man: ‘Laat zitten, joh. 
Hou ermee op. Het doet je alleen maar 
pijn.’ Hij vindt dat ik en onze kinderen 
beter verdienen. Hij heeft gelijk, natuur-
lijk. Mijn ouders worden nooit de groot-
ouders die ik wens voor mijn kinderen. 
Ook niet als ik er ieder weekend naartoe 
zou rijden. 
Erover praten met mijn ouders vind ik 
lastig. Vragen om liefde, om aandacht en 
genegenheid. Dat voelt zo kwetsbaar. Het 
maakt me klein en dat wil ik niet zijn. Ik 
kan mijn ouders niet dwingen mijn 
kinderen lief te hebben. Op goede dagen 
denk ik: ze hebben zich zelf ermee. Onze 
jongens hadden hun leven kunnen 
verrijken. Op minder goede dagen ben ik 
boos. Voel ik me tekort gedaan. Laatst vroeg 
mijn oudste waarom opa altijd zo kort blijft. 
Als hij hier langskomt, is het altijd om iets 
te regelen. Dan moet ik zijn computer 
maken, of hem helpen met een rekening 
betalen via internetbankieren. Hij geeft 

‘Ik bekogelde ze 
met lieve foto’s. 

Na de eerste 
weken kwam er 
niet eens meer 

een reactie’

verwacht. Ik snap het niet. Hoe kun je 
twee van die heerlijke kinderen nou niet 
in je leven willen? Hoe kun je niet hand  
in hand met de oudste over de hei willen 
hobbelen? Of zijn ellenlange verhalen over 
dinosaurussen aan willen horen? Laat 
staan knuffelen met onze jongste, genieten 
van zijn bolle wangen. Het is hun eigen 
vlees en bloed. Dé kans om lief te hebben 
zonder verantwoordelijkheid.’

Smeken om liefde
‘Soms probeer ik het nog een keer. Dan  
bel ik mijn moeder op en vraag of ze  
het leuk vindt als we komend weekend 
langskomen. Ze wonen anderhalf uur 
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onze jongens een aai over de bol en vertrekt 
weer. Ik heb tegen mijn zoon gezegd dat opa 
het heel druk heeft. Ik kan een kind van 
drie moeilijk vertellen dat opa niet zo veel 
interesse in hem heeft. Laatst had ik mijn 
vader zover dat hij even met onze oudste 
ging fietsen. Binnen vijf minuten stond hij 
weer in de tuin. ‘Dat was leuk, hè?’ zei hij. 
Ik kon wel janken.’

Valse belo!es
‘Mijn moeder was een regelmoeder. 
Iemand die altijd alles goed verzorgde, van 
het huishouden tot de inhoud van onze 
broodtrommeltjes. Knuffelen, dat deed ze 
niet echt. Ze was altijd zo druk met zorgen 
dat de rest erbij inschoot. Ik miste dat 
knuffelen vreselijk. Toen ik volwassen werd, 
dacht ik: ze maakt een inhaalslag als ze 
oma is. Dan heeft ze al die verantwoorde-
lijkheden niet meer op haar schouders en 
kan ze gewoon genieten. Misschien was het 
iets wat ik mezelf voorhield om het gebrek 
aan warmte in mijn jeugd goed te praten. Ik  
had kunnen zien aankomen dat het niet zo 
zou gaan. Als ik eerlijk naar mezelf was 
geweest. Al zolang als ik me herinner,  
roept ze dat ze geen vaste oppas wordt  
voor haar kleinkinderen. Ze had te veel 
vriendinnen die op hun oude dag weer een 
barstensvolle agenda hadden, zei ze. Dan 
pasten ze op het ene kleinkind, dan weer op 
de andere. Daar zat zij niet op te wachten. 
‘Snap ik wel,’ zei ik altijd. Maar dat ze 
helemaal nooit op zou passen, dat had ik 

niet begrepen. Onze jongste is in een paar 
weken tijd razendsnel van klein en 
breekbaar, stevig en eigenzinnig geworden. 
In die drie maanden zag hij mijn vader één 
keer, mijn moeder twee keer. Nadat zij hem 
vijf weken niet had gezien, stond ze boven 
zijn maxi-cosi te toeteren dat hij zo groot 
was geworden. Dat het allemaal zo hard 
ging. Ik ergerde me. Als je er nooit bent, dan 
vliegt de tijd ja. Met een babystemmetje zei 
ze: ‘We laten het niet zo lang meer duren 
hè, voor we elkaar weer zien.’ Ik fluisterde, 
net iets te hard, dat ze geen dingen moest 
beloven die ze niet zou nakomen. Zij deed 
net of ze het niet hoorde.’

hij. Ik moest de telefoon uit zijn handen 
trekken om hem tegen te houden. Ik wilde 
het niet. Het blijft mijn vader, ik blijf zijn 
kind. Erover praten maakt het ongemak-
kelijk, geforceerd. Mijn vader is geen 
knuffelbeer. Ik wil ook niet van hem 
vragen om te zijn wat hij niet is. Of hem 
dwingen zijn prioriteiten te verleggen. 
Toen we een paar weken later bij mijn 
vader en zijn vriendin op visite waren, 
vertelde hij in geuren en kleuren over het 
uitje. Zonder een spoortje ongemak. Hij 
had geen idee van hoe hij zijn eigen 
kleinkinderen negeerde. En ik zat nog 
vrolijk terug te lachen ook. Tot mijn zoon 
opeens vroeg of ze ook leeuwen hadden 
gezien. Zijn ogen glinsterden. ‘Zo’n dagje 
dierentuin had jij ook wel leuk gevonden, 
hè?’ Mijn man kon zich niet langer 
inhouden. Mijn zoon knikte en kroop 
verlegen tegen me aan. Toen was het even 
heel stil. Ik dacht: de boodschap komt aan. 
Maar na een paar tellen begon mijn vaders 
vriendin te tetteren dat er zo vaak verko-
pers aan de deur kwamen tegenwoordig. 
Toen dacht ik: laat ook maar. Het is hun 
onvermogen, zo probeer ik het te zien. 
Maar dat onvermogen zal niet nog een 
generatie doorsijpelen. Ik zal later de beste 
en liefste oma zijn die mijn kinderen zich 
maar kunnen wensen. Als we ooit zo rijk 
mogen worden om kleinkinderen te 
krijgen. Want wij zien wél hoe ontzettend 
bijzonder dat is.’ •

‘Binnen vijf  
minuten stond hij 

weer in de tuin. 
‘Dat was leuk, hè?’ 
zei hij. Ik kon wel 

janken.’

Geen knuffelbeer
‘Het werd na twee maanden weer eens tijd  
om mijn vader te bellen. Na lang overgaan 
hoorde ik zijn stem vaag in de verte. Het 
was rumoerig om hem heen. ‘Waar ben 
je?’ vroeg ik. Hij zei dat hij in Artis was, 
met de kleinkinderen van zijn vriendin.  
Ik hoorde ze op de achtergrond lachen.  
De tranen liepen meteen over mijn 
wangen. Met zijn eigen kleinkinderen had 
hij dat nooit gedaan. Hij had zelfs nog 
nooit opgepast. Ik rondde het gesprek met 
een smoes af en vertelde mijn man 
huilend wat er was gebeurd. Hij sloeg zijn 
armen om me heen. ‘Wat een klootzak, ik 
ga hem nu bellen om dat te zeggen,’ zei 
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Rogier en Fender (2)

Yannick en Aylin (1)

Chun See Daniel en 
Boyan (12 maanden)

Niels en Pip (2 maanden)

Bernd en Wolfgang 
(9 maanden)

Ruud en Tommie (15 maanden)

Ook zo’n leuke man thuis?  
Zet ’m in de spotlights! Mail naar  

vivamama.nl@sanoma.com

Mari en Bo (4)

MIJN VENT

41 VM



VEJA € 99

Laat 
het 
los

Hooggehakt en tot in 
de puntjes gestyled je 
kind naar de crèche 
brengen? Waarom zou 
je? Relaxbroek, lekkere 
sweater plus sneakers 
aan en gaan. Ben je 
met je pyjamalook nog 
hip bezig ook. 
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SAMSØE & SAMSØE € 149

VAN HAREN 
€ 24,90

PRIMARK € 14

VANS € 95

NIKE VIA  
WEHKAMP.NL  
€ 69,90

COSTES € 69,95

DIADORA € 125

PUMA VIA 
WEHKAMP.NL 
€ 99,95
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MBYM € 69,95

MISS GUILTY € 42,90

MAMALICIOUS € 49,99

WEEKDAY € 40

QUEEN MUM SISTERS € 44,99

MONKI € 20

LOVE2WAIT VIA WEHKAMP.NL € 59,99

CATWALK JUNKIE € 59,95

MY JEWELLERY € 49,95
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H&M € 59,95

MARKS & 
SPENCER  
€ 31,95

FABIENNE CHAPOT  
€ 149,99

MY JEWELLERY € 49,95

VERO MODA € 36,99

SELECTED FEMME 
€ 69,99

YAS € 80

MONKI € 30

ZARA € 59,95
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FABIENNE CHAPOT  
€ 149,99

NOISY MAY € 34,95

SUPERMOM € 49,99

VERO MODA € 34,95

PUMA VIA WEHKAMP.
NL € 49,95

H&M € 39,99

MARKS & SPENCER € 26,95

LOVE STORIES € 80

REEBOK VIA  
ZALANDO.NL 
€ 54,95
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Ongestoord bijkletsen is er niet meer bij sinds journalist Femke Zijlema moeder is. 
Sterker nog: dat ze kinderen heeft, zet haar vriendschappen extreem onder druk. 

Tekst Femke Zijlema Foto IStock
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Mijn vriendin en ik zitten ’s middags aan 
mijn eettafel koffie te drinken. We 
noemen dat een aanwaaikoffie en vroeger, 
voordat ik kinderen kreeg, deden we dat 
elke week wel een keer. Vandaag is mijn 
zoon Seth een bladblazer, terwijl mijn 
vriendin probeert te vertellen over een 
conflict op haar werk. Zelf heeft ze geen 
kinderen, en die wil ze ook niet. Onder het 
blazen schreeuwt ie: ‘Mam, kijk, ik ben 
een bladblazer.’ Als ik niks zeg, blijft ie 
roepen. En omdat mijn vriendin telkens 
onderbroken wordt, zeg ik: ‘Als mama 
praat, moet je even wachten tot je aan de 
beurt bent.’ Seth is 2,5. Ik wil hem dat 
niet-door-mij-heen-praten graag aanleren, 
maar hij is nog zo jong en kijkt me aan 
alsof ik iets zeg in de trant van: ‘De paus 
heeft net loempia’s besteld op een olifant 
in Italië.’ Mijn vriendin zegt: ‘Zal ik mijn 
verhaal even afmaken?’ Graag, want ik 
wil het horen. Maar dan wordt mijn 
dochter Kee (1) wakker en zet een keel op. 
Ik sta op om haar uit bed te halen, terwijl 
ik me verontschuldig. Mijn vriendin:  
‘Je kunt haar toch wel even laten huilen? 
Je moet geen mietje van haar maken. 
Misschien valt ze wel weer in slaap.’ Ik  
ga weer zitten, maar eigenlijk wil ik mijn 
dochter ophalen. Ze gaat echt niet meer 
slapen, dat hebben we namelijk al vaker 
geprobeerd. Mijn vriendin praat door.  
Kee huilt en ik ben gestopt met luisteren. 
 
Kortom: wat vroeger gezellig was, kan met 
een kind ineens ingewikkeld worden met 
vrienden die er andere opvoedpraktijken 
op na houden, of die jou aanspreken op 
jouw manier van opvoeden. En dan zijn  
er ook nog de kinderen van vrienden, de 
vrienden zonder kinderen, de vrienden  

die ábsólúút geen kinderen willen en de 
vrienden die ze dolgraag willen en daarom 
liever niet over kinderen praten. En de 
vrienden die (terecht) aangeven dat we 
elkaar veel te weinig zien.

Kwestie van tijd
Dat van dat weinig zien, herkent ook mijn 
vriendin Margreet. Ze heeft een relatie 
met Max en samen hebben ze een peuter-
zoon. Max werkt op onregelmatige tijden 
en ze zitten niet ruim in de oppassen. ‘Ik 
vind het echt vervelend dat ik niet meer 
spontaan kan afspreken. Al dat geregel 
met die opvang, zo irritant. En omdat Max 
vaak ’s avonds werkt, kan ik bijna nooit 
een beroep op hem doen. Ik zie mijn 
vriendinnen daarom minder vaak en krijg 
daardoor minder van ze mee. Gelukkig 
hebben we allemaal kinderen. Ik probeer 
nu vaker thuis af te spreken als mijn zoon 
slaapt. En ik bel meer. In de auto naar 
mijn werk, want dan heb ik tijd.’ 

Hou op over je kind
Dat mijn aanwaaikoffievriendin geen 
kinderen heeft en ze ook niet wil, maakt 
het er niet gemakkelijker op. Dat vindt  
ook Inge (34 en moeder van twee jongens 
van 7 maanden en 4 jaar): ‘Ik heb twee 
vriendinnen die geen relatie én geen 
kinderen hebben. Met hen spreek ik 
minder af, hoewel ik ze wel graag wil zien. 
Ik merk ook dat ze minder zin hebben om 
mij te zien. Als we dan afspreken, probeer 
ik het niet te veel over de kinderen of mijn 
relatie te hebben, omdat ik bang ben dat 
het onprettig voor ze is. Dus hebben we  
het eigenlijk altijd over hun leven. Als de 
kinderen erbij zijn, voel ik me ook echt 
zo’n moeke. Zeker op mijn vrije dag doe  
ik thuis totaal geen moeite om er leuk uit 
te zien. Ik ben dan druk in de weer en  
voel een soort schaamte, omdat ik er zo 
slonzig bijloop en voortdurend aan het 
rennen ben.’
Ik heb me zelf weleens afgevraagd of ik 
met sommige vriendinnen misschien 
maar eventjes niet meer moet afspreken, 
of minder vaak. Want even niet praten 
over je kinderen is prima, maar het 
onderwerp nooit kunnen bespreken voelt 
toch gek. Ik had ooit een vriendin die me, 
toen ik iets nietszeggends maar wel liefs 
over Seth wilde vertellen, onderbrak en 
zei: ‘Vanavond praten we even niet over de 
kinderen!’ ‘Doe ik dat dan altijd?’ vroeg ik 
haar later. ‘Nee, zeker niet,’ maar ze had 
die dag al met een andere vriendin over 
kinderen gekletst. Tuurlijk begrijp ik dat, 
maar ik bleef er zo’n zeurderig pijntje over 
voelen. Het was namelijk niet de eerste 
keer dat ze het zei. Onderweg naar huis 
realiseerde ik me ineens dat ze nooit naar 
mijn kinderen vraagt. 

‘Je moet geen 
mietje van haar 
maken,’ zegt ze. 

En dus ga ik weer 
zitten en laat  
Kee huilen

Voor Margreet werkt het. ‘Ik kan rustig 
praten én luisteren. En ik voel me ook  
niet zo verscheurd qua aandacht. Even 
bijkletsen of rustig eten kan ik niet met 
mijn peuter erbij.’ Wat ook werkt: bij een 
speeltuin afspreken, heb ik ontdekt. Of 
met z’n allen gaan fietsen. Dat doen 
Margreet en ik soms. Af en toe wijzen we 
naar een koe en stoppen bij een schaap.  
En verdomd, dat bijkletsen gaat best 
makkelijk. En ik ben zelf ook relaxed, 
want ik kan iedereen aandacht geven. 
Soms zeg ik tegen vriendinnen: ‘Leuk als 
je komt, maar ik heb geen oppas. Dus uit- 
gebreid kletsen wordt lastig.’ Dat lucht op. 
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Je voedt niet goed op
Mijn aanwaaivriendin zei het nog net niet 
met die woorden, maar zo voelde het wel 
toen ze zei dat ik van Kee geen mietje 
moest maken: je voedt je kind niet goed 
op. Nu kun je denken, wat boeit het als 
anderen er iets over zeggen? Nou, mij boeit 
het best wel, eigenlijk. Eva (31, moeder  
van dochter Kaat van 2,5) heeft het ook 
weleens gehoord. ‘‘Kaat is wel stevig hoor. 
Eet ze niet te veel? Misschien moet je wat 
snoeptomaatjes proberen?’ zei een 
vriendin tijdens het eten. Haar driejarige 
tweeling zat keurig op de curve van het 
consultatiebureau en at óók nog met vork 
en zonder slab. Hoe dóét ze dat?’ Eva 
voelde zich ongemakkelijk. ‘Alsof ik mijn 
kind zelf te dik maak! Dat ongevraagde 
commentaar, zelf probeer ik het nooit te 
geven. Mijn man en ik zitten ook weleens 
hoofdschuddend terug in de auto en een 
opvoedtip of advies vind ik juist fijn, maar 
commentaar op hoe ik opvoed: lastig.  
Het raakt me meer dan ik zou willen.’ 
Misschien moet je in vriendschappen 
afspreken dat je niet ongevraagd  
commentaar levert? Eerlijk is eerlijk:  
ik vind sommige vriendinnen ook niet 
leuk als ouder. Omdat ze bijvoorbeeld 
nooit met hun kinderen spelen, maar wel 
perfecte plaatjes op Instagram plaatsen.  
Of omdat ze niet opvoeden en hun 
kinderen vooral ‘lekker zelf hun grenzen 
laten ontdekken’. En andersom is het 
natuurlijk ook zo: ik ben helemaal geen 
coole moeder en daardoor misschien ook 
een minder leuke vriendin, denk ik 
weleens. Wil je bijvoorbeeld spontaan met 
mij en de kinderen in een restaurant 
lunchen, dan zeg ik vaak nee. Want ze 
moeten rond 13 uur slapen, en in zo’n 

lunchtent ben ik alleen maar bezig om 
ervoor te zorgen dat er geen eten of servet 
door de lucht vliegt. 

Rotjong
Klaartje (29) neemt haar zoon (4) om een 
andere reden vaak niet meer mee en 
daardoor ziet ze haar vriendinnen minder: 
‘Hij heeft woedeaanvallen. Ik schaam me 
dood. Andere ouders geven me dan zo’n 
blik, zo van: jij kunt niet opvoeden.’ Soms 
merkt ze ook dat vrienden haar zoon 
negeren. Aankaarten helpt niet. ‘Dan 
zeggen ze dat zo’n woedeaanval niet erg is. 
Yeah right.’ Ook een variant: als je je 

van zijn dochter afgekeurd en dus com-
mentaar geleverd. Laatst zei hij: ‘Nee, nu 
hebben we wel genoeg gesnoept hoor,’ 
tegen haar en vervolgens zette zijn dochter 
een keel op. Die was dat duidelijk niet 
gewend. Gezellig!’  

Nieuwe tijden
Maar wacht even: zijn vriendschappen 
niet sowieso aan verandering onderhevig? 
Ook als je vriendin in het buitenland gaat 
wonen of een dorp verderop of een relatie 
krijgt met iemand die je niet zo tof vindt. 
Of ineens een carrièretijger is en heel veel 
werkt. Of een assertiviteitscursus heeft 
gedaan. Of een kind kreeg. Het hoort er 
gewoon een beetje bij en daar doe je niks 
aan. Uit elkaar groeien heet dat toch?
Voor mij kwam de oplossing vanzelf, 
omdat mijn aanwaaivriendin sinds kort 
een zwangere zus heeft en zich wat meer 
in de materie lijkt te verdiepen nu ze tante 
wordt. We drinken weer vaker koffie. Ze 
speelt mee met mijn kinderen en bewaart 
haar verhalen voor later, als we alleen zijn. 
We hebben ineens meer om over te praten.  
En er waaien ook nieuwe vriendschappen 
aan. Zoals het pufclubje van Inge: ‘We 
hebben zo’n whatsappgroep en praten de 
hele dag over kinderen. Heerlijk.’ Ook 
handig: hoe ouder kinderen zijn, hoe 
makkelijker ze zichzelf kunnen vermaken. 
En: via de kinderen komen er ook weer 
nieuwe amigo’s. Zoals de ouders van Seths 
vriendje van de crèche. Met hen eten we 
met z’n allen pizza. Samen zorgen we dat 
alle kinderen aan tafel blijven zitten. 
Ondertussen drinken we Corona en 
lachen. Zolang het duurt.  
En dan loopt het soms allemaal, ook met 
vrienden, exact zo gezellig als je hoopt. •

Eerlijk is eerlijk:  
ik vind sommige 
vriendinnen ook 

niet leuk als ouder

vrienden leuk vindt, maar hun kinderen 
irritant vindt. Inge: ‘Mijn oudste zoon 
trekt het oudste kind van vrienden niet. 
Hun kinderen zijn heel druk en maken 
continu ruzie en onze vrienden treden 
nooit op. Wij durven niets te zeggen over 
hun aanpak. Ik wil niet belerend over-
komen, maar heb wel zo mijn ideeën.’  
En daarom spreken ze eigenlijk liever 
zonder de kinderen af en kijken ze ook 
ineens anders naar hun vrienden. Want 
die kant van hen kenden ze nog niet.  
Een vriend van mij heeft een dochter die 
de hele dag zeurt om snoep. En als ze het 
niet krijgt, dan gaat ze krijsen. Waarna 
mijn vriend zijn kind én het mijne maar 
weer een snoepje geeft. Eigenlijk is het 
nooit relaxed als zij erbij is. Maaike (37) 
herkent het probleem, zij heeft ook een 
vriend die er voor zijn kind andere 
eetregels op nahoudt. ‘Ik heb het bij hem 
aangekaart en bij het tweede vreetmoment 
gezegd dat ik niet wil dat hij mijn kind ook 
zo veel snoep geeft. Mijn vriend trok zijn 
wenkbrauwen op. Nu is het ongemak 
alom, want indirect heb ik het eetgedrag 
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Carolien 

Dadendrang
Met de komst van een kind wordt je woorden-

schat behoorlijk verbreed. Waar je vroeger 

dacht dat tepelhoedjes een stout accessoire 

waren voor je carnavalsoutfit, kijk je je 

collega-moeders inmiddels begripvol aan als 

ze het hebben over tepelkloven, spruw of 

stuwing.

Sinds onze eerste familievakantie is er weer 

een nieuw woord aan mijn vocabulaire 

toegevoegd: dadendrang. Want wat wil je 

graag aan jezelf en aan de buitenwereld 

bewijzen dat je heus hetzelfde leven kunt 

voortzetten met een kleintje erbij. Nu ging de 

vlucht naar Frankrijk perfect en hee! Otis 

alleen maar gelachen naar iedereen aan 

boord. Je hoorde ze denken: wow, wat een 

lieve en relaxte baby. Douze points voor 

meneer. Maar toen kwamen de uitstapjes die 

we normaal gesproken ondernemen zonder 

er ook maar één seconde over na te denken. 

Zoals een dagje strand, waarvoor manlief 

doodleuk twee boeken en vier tijdschri!en 

inpakte en vervolgens vroeg of hij Yahtzee 

mee moest nemen. ‘Mag ik vragen hoeveel  

tijd je ‘vrij’ denkt te hebben straks onder je 

parasolletje?’ vroeg ik ietwat cynisch. En ja 

hoor, na dat dagje aan zee – iedereen 

Actrice Carolien Karthaus-Spoor (29) is moeder van Otis (4 maanden).

Ik moest en zou 
bewijzen dat ons 
kind niet jengelt

staarde ons geïrriteerd aan toen we met de 

kinderwagen kwamen aangelopen, bang voor 

een jengelend kind naast hun bedje – hadden 

we welgeteld anderhalve pagina van ons 

boek gelezen. Want ook daar op het strand 

was er meteen weer die drang om te bewijzen 

dat ons kind echt niet zou jengelen zodat alle 

badgasten aan het einde van de dag 

bevestigend onze kant op zouden knikken: ‘Well 
done! Die kun je er makkelijk bij hebben.’

Ook op de vakantieplanning: onze jaarlijkse 

lunch bij een überchic restaurant. Eindelijk kon 

ik me weer eens uitdossen en Otis hees ik in 

zijn allerschattigste pakje. Eenmaal binnen 

zette hij het op een huilen. Met vlekken in mijn 

nek probeer ik hem te sussen; ik voelde de 

starende blikken van de andere gasten. ‘Liefje, 

doe nou eens rustig,’ zei Jon. ‘Het is een baby 

en baby’s huilen af en toe. Dat vindt niemand 

erg en de meesten hebben dit ongetwijfeld 

ook ooit meegemaakt.’ Natuurlijk had hij gelijk; 

ik heb nog nooit iemand een restaurant zien 

verlaten omdat er een baby even aan het 

huilen was. Na vijf minuten was Otis gekal-

meerd en begon hij aan zijn middagdutje, 

waarna wij alsnog konden genieten van de 

overheerlijke lunch. Inclusief gigantische 

melkvlekken op mijn chique jurkje, maar ach: 

dan maar niet vlekkeloos door het leven.

Heb je een ultieme mommy-tip voor 
Carolien? Mail naar redactie@vivamama.nl
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1. Zo’n verslavende geur, ik gebruik deze bodylotion stiekem ook voor  
mezelf (TINY RITUALS € 12,50) 2. Ga met Paco mee op avontuur in 'rockstad' 
Londen PACO IS EEN ROCKSTER (CLAVIS € 16,95) 3. Door de wiegende beweging 
komt Otis helemaal tot rust in deze wipper NUNA LEAF CURV (NUNA € 199)

4. Word ik blij van: dierenprints (MINI RODINI VIA BONBON ON THE BLOCK € 32)

5. The coolest kid in town met deze shoes (ROLLIE KIDS € 69,95) 6. Otis is dol 
op deze babykaarten (WEE GALLERY € 13,95) 7. Stoer: dit leren tasje met de 
naam van je kind erop (OWNED BY € 49,90) 8. Tot over mijn oren verliefd op 
dit pakje SWEATER EN BROEKJE (SPROET & SPROUT € 42,95 EN € 39,95)
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Zo gefikst
Topkastje

Is dat oude, versleten tafeltje naast je bed dat jij je 
nachtkastje noemt aan vervanging toe? In no time zet je dit 

prachtexemplaar zelf in elkaar.
 

Productie Lisanne de Munck Foto’s Daphne Ponsteen (sfeer) en Lisanne de Munck
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2. Lijm de boeken een voor  

een op elkaar. Begin onderaan  

en werk naar boven. Volgorde 

vergeten? Bekijk je eerder 

gemaakte foto. En laat de lijm 

even drogen voor je het volgende 

boek erop plakt. 

3. Nu mag je je uitleven: schilder 

de boeken met krijtverf. Je hoe! 

geen grondverf te gebruiken, 

want de verf is meteen dekkend. 

Opgedroogd? Daar heb je je 

nachtkastje. Let wel op: je kunt ’m 

alleen aan de onderkant optillen 

en hij is nógal zwaar.  

1. Stapel de boeken op elkaar  

om te kijken in welke volgorde ze 

het mooiste nachtkastje vormen.  

Slim: leg de grootste boeken 

onderop, dat maakt ’t namelijk 

lekker stabiel. Neem daarna een 

foto van je stapel als geheugen- 

steuntje.Wat heb je nodig?
• 8-10 grote, dikke boeken 

• sterke lijm, zoals Bison Kit

•  potje krijtverf (€ 12,50 dubbel-

leven.info)

•  blokkwast (€ 7,95 dubbelleven.

info)

Tip: Heb je niet zo veel boeken in huis of zijn alle boeken in je 

boekenkast je te lief? Ga dan naar de kringloopwinkel. Wij kochten 

deze stapel encyclopedieën, wegenboeken en atlassen voor € 12.
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Geen zin om zelf aan de 
slag te gaan? Deze krukjes 
en tafeltjes doen het ook 

goed als nachtkastje.

MET TERRAZZO- 
ACHTIG BLAD 

(SOSTRENEGRENE.COM  
€ 55,88)

KRUKJE VAN KARTON 
(DUTCHDESIGNBRAND.COM 19,95)

DIENBLAD OP POOTJES 
(PUIKDESIGN.COM € 169,95)

DRIEPOOT VAN 
GEVLOCHTEN ROTAN 
(BLOOMINGVILLE.COM 

€ 239)

EXTRA STEVIG DANKZIJ DE 
ZITTING VAN KATOENEN 

KOORD MET IJZER (POMAX 
VIA VTWONEN.NL € 185)

ZWART METAAL + HOUT 
(HOUSEOLOGY.COM  

€ 84,95)

 IN DIAMANTVORM 
(CUCKOOLAND.COM  

€ 141,50 )

DIENBLAD EROP EN KLAAR
 (HOUSE DOCTOR  
VIA LIL.NL € 197,95)

GA VOOR GOUDKLEURIG 
(MONSOON.CO.UK € 182)

NET EEN BOOMSTRONK 
(HKLIVING VIA VTWONEN.

NL € 75)
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Isabel (32) is getrouwd met Roeland (33) en 

moeder van Indy (4) en Jonathan (2).

‘Het sloop erin. De voedingsbeha die ik bleef 

dragen, ook al gaf ik al een jaar geen 

borstvoeding meer. Het ding zat zo lekker en 

knelde nergens. De big T-shirts als pyjama die 

geen kwaad konden als er een keer een baby 

op spuugde en mijn blubberbuik verstopten, 

maar weinig flatterend stonden. En dan ook 

nog eens knalroze wollen sokken. Heerlijk 

tijdens koude nachten, maar absolute 

libidokillers. Maar niet alleen bij mij was er een 

soort Ma Flodder in de slaapkamer gekropen, 

ook Roeland deed nog weinig om de boel op 

te leuken. Er groeiden overal haren in en uit 

en hij sliep in een shirt van de Marillion-

tournee uit 2005 afgewisseld met een shirt 

van Toy Story. Beide niet bepaald opwindend.

Het had zijn weerslag op ons seksleven. Daar 

waar we in onze verkeringstijd makkelijk twee 

keer per week seks haalden, moesten we er 

ons nu toe zetten in elk geval twee keer per 

maand te vrijen. En dan was het vaak een 

vluggertje onder de douche of wat onge-

interesseerde hand- en spandiensten. Ik nam 

nooit meer het initiatief, omdat ik nauwelijks 

opgewonden te krijgen was. Ik stond nooit 

‘Er is een slaapkamerverbod 
voor alles wat lekker zit, maar 

niet lekker staat’
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meer ‘aan’. Alsof ik vergeten was hoe het 

moest. Toch bleek de oplossing simpel. Via 

Groupon had ik een goedkoop lingeriesetje 

besteld, dat een tikkie spannender uitpakte 

dan het op de foto had geleken. Toen ik het 

setje aantrok en mezelf in de spiegel bekeek, 

vond ik mezelf er übersexy uitzien. De beha 

zorgde voor een fijne push-up en mijn 

blubbuik toonde een stuk minder dik door de 

kanten hipster. Ik kreeg acuut kriebels in mijn 

buik. Toen ik ’s avonds trots voor Roeland 

poseerde, kon hij zijn ogen en handen niet van 

me afhouden. Met een spontane sekspartij op 

de bank tot gevolg. Al snel ging ik op zoek 

naar setjes om hetzelfde gevoel op te roepen.  

Mijn eigen lingerielade zag er treurig uit: 

slecht passende beha’s uit een vorig leven en 

verwassen, uitgerekte onderbroeken.  

De hele uitstraling was: comfortabel. Maar  

om weer áán te gaan staan, moest het 

veranderen naar sexy.

Ik breidde mijn collectie uit met spannende 

rode, kanten en doorschijnende setjes. Die 

kocht ik via een erotische website, maar ook 

gewoon bij de Hema. Ook Roeland bekom-

merde zich meer om zijn uiterlijk. Hij schoor 

net als vroeger zijn schaamhaar weg en kocht 

mooie boxers. En dat maakte dat we allebei 

weer veel meer geprikkeld raakten om elkaar 

uit te dagen en te plagen. 

Het klinkt misschien oppervlakkig: trek iets 

verleidelijks aan en de passie keert terug, 

maar zo simpel was het voor ons. We halen 

nu met gemak één keer per week seks, of 

vaker. Voor seksloze XL-shirts geldt een 

slaapkamerverbod. Eigenlijk geldt dat voor 

alles wat lekker zit, maar niet lekker staat.’ •

Lust     zo
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3 TOFFE KINDERKAMERS

‘Het is een  
beetje  

uit de hand  
gelopen’
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De ijsjeskamer van 
Dorith (14 maanden)
Rianne: ‘Tijdens mijn zwangerschap 

zag ik het ijsjesbehang van het merk 

Eef Lillemor op Instagram. Ik was 

meteen fan en kocht behang voor 

één muur. Daarna is het een beetje 

uit de hand gelopen. Op mijn 

babyshower kreeg ik een ijsjesmobiel 

voor boven het bedje. Er volgden 

knuffels, rammelaars, jurkjes, 

posters, lampen... als het maar met 

ijsjes te maken had. Voor haar 

geboortekaartje hebben we grafisch 

ontwerper Noraly Avalon ijsjes-iconen 

laten ontwerpen. Doriths eerste 

verjaardag was ook in ijsjes-stijl. 

Patissier Marlon Koning had twee 

melted icecream-taarten gemaakt, 

waarvan Dorith er één helemaal 

kapot mocht maken. Met al die ijsjes 

om zich heen is ze soms net de 

ijscoman.’ 

‘ Zelfs haar 
verjaardag 
had een  
ijsjesthema’
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Het zoldertje van 
Thomas (4 maanden)
Ada: ‘Mijn man Robert en ik moesten 

creatief zijn om het kamertje van 

Thomas te maken. Het is namelijk 

een kleine ruimte met veel schuine 

wanden. Daardoor kunnen we 

bijvoorbeeld geen hoge kledingkast 

plaatsten en past er geen gewone 

deur in. Gelukkig had ik veel ideeën 

en is Robert heel handig. In plaats 

van een kledingkast bedacht ik dit 

stoere kledingrek van steigerhout en 

-buizen. Robert hee! het rek voor 

nog geen € 50 aan materiaal 

gemaakt. Ook maakte hij de deur 

helemaal op maat, zodat ook de 

commode in het midden kon blijven 

staan. Thomas’ kamer is zo echt een 

project van ons samen geworden. 

Nog een uitdaging: het plafond strak 

en streeploos wit krijgen. Na vijf 

lagen verf hebben we het opge-

geven. Heel even overwoog ik een 

zesde keer, tot ik van het fenomeen 

spuitluiers hoorde. Gelukkig zijn de 

muren en het plafond dat tot nu toe 

gespaard gebleven.’ OPBERGMANDJES EN 

AANKLEEDKUSSENHOES (INI & MINI)

‘ Na vijf  
lagen verf 
heb ik het 
opgegeven’
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‘ Mijn vriend 
moest wel 
even slikken’

De kleine kamer van 
Hazel (18 maanden)
Lisanne: ‘Toen ik zwanger bleek te 

zijn woonden mijn vriend en ik in een 

klein appartement in Amsterdam. 

Voor Amsterdamse begrippen waren 

we luxepaarden, want ons apparte-

ment had een tweede slaapkamer. 

Deze kamer was de mancave van 

mijn vriend, met op maat gemaakte 

kast waar zijn gameconsoles in 

pasten. Voor hem was het even 

slikken dat zijn Nintendo’s, Xbox en 

Playstations plaats moesten maken 

voor een wieg en commode. 

Gelukkig hadden we de kamer ruim 

op tijd in orde. Niks voor ons, we 

doen altijd veel op het laatste 

moment. De avond voordat Hazel 

werd geboren vierden we nog een 

feestje en lag de hele woon-kamer 

vol lege bierflesjes. We waren net 

klaar met opruimen toen de weeën 

begonnen.' •
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HIER MET DAT 
KIND
Liedjesschrijver Ruben 

(gespeeld door Gijs Naber) 

neemt het leven niet al  

te serieus. Als hij na de 

onverwachte dood van een 

scharrel de vader blijkt te zijn 

van haar acht maanden 

oude zoon, staat zijn leven 

compleet op zijn kop. Zonder 

enige voorbereiding hee! 

Ruben ineens de zorg voor 

baby Oscar. En alsof dat nog 

niet ingewikkeld genoeg is, 

besluit zijn losbollige nieuwe 

schoonzus Lucy (Hanna van 

Vliet) dat zij ook voor haar 

neefje wil zorgen. Desnoods 

met Ruben erbij. Een lekkere 

romantische komedie om 

voor in het pluche te ploffen. 

Geregisseerd door Thomas 

Acda. OH BABY, VANAF 9 NOVEMBER  

IN DE BIOS

JONGE 
HONDEN
Alice (Reese Witherspoon) 

staat er na de scheiding 

alleen voor en verhuist met 

haar kinderen naar haar 

geboorteplaats Los Angeles. 

Tijdens het uitgaan ontmoet 

ze de knappe Harry (Pico 

Alexander) en zijn twee 

vrienden. Zij proberen als 

jonge filmmakers door te 

breken en Alice biedt hen 

aan tijdelijk in haar gasten-

verblijf te komen wonen. 

Door de aanwezigheid van 

het energieke drietal bloeit 

Alice op, maar aan haar 

nieuwe gekozen ‘familie’ en 

crush komt abrupt een einde 

wanneer haar ex plotseling 

op de stoep staat. Heerlijk 

ongecompliceerde romanti-

sche komedie. HOME AGAIN, 19 

OKTOBER IN DE BIOSCOOP 

DAAR STA JE 
DAN
Na een tragische vliegtuig-

crash zijn twee vreemden 

(gespeeld door Kate Winslet 

en Idris Elba) op elkaar 

aangewezen om onder  

barre omstandigheden op 

een afgelegen, met sneeuw 

bedekte berg te overleven. 

Als ze zich realiseren  

dat er geen hulp zal  

komen, beginnen ze 

nood gedwongen aan een 

verschrikkelijke tocht door 

honderden kilometers 

wildernis. Gebaseerd op  

het gelijknamige boek van 

Charles Martin, in Neder- 

land uitgebracht als  

Over bergen heen. 

THE MOUNTAIN BETWEEN US, VANAF 

26 OKTOBER IN DE BIOS

 Onderdeurtjes
Tiny Doors ATL is een kunstproject in de 

Amerikaanse stad Atlanta. Het project 

bestaat uit een soort muizendeurtjes  

die overal in de stad geplaatst zijn. Je 

kunt er specifiek naar op zoek gaan of 

er zomaar tegen aanlopen. De makers 

willen je nieuwsgierig maken en je 

fantasie ermee prikkelen. Woonden wij 

in Atlanta, dan zagen we het al hele -

maal voor ons: samen met de kinderen 

op zoek naar het volgende deurtje en 

bij het vinden ervan een fantastisch 

verhaal verzinnen. Kan iemand dit in 

Nederland introduceren, please? JE VOLGT 

TINY DOORS ATL OP INSTAGRAM.COM/TINYDOORSATL

The mountain between usJonge honden

Oh baby

STAPPEN & SLEMPEN
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Nooit meer naar huis
Nadat papa Garett zijn app Scan voor miljoenen verkocht 

aan Snapchat, besloot de Gee-family een paar maanden 

te gaan reizen. Dat beviel zo goed dat ze hun huis ver- 

kochten en nu fulltime de wereld over vliegen. De Gee’s, 

ook bekend als The Bucketlist Family, proberen in het land 

waar ze zijn zich niet als toeristen te gedragen, maar leven 

zo veel mogelijk als locals. Jaloersmakend natuurlijk, niet  

zo gek dus dat ze op Instagram ruim 800.000 volgers 

hebben. THEBUCKETLISTFAMILY.COM

IK NEEM JE MEE OP REIS
Ken je veel leuke hotspots in eigen stad die je graag deelt met 

toeristen? Of andersom: ga je op reis, en krijg je liever tips van een 

local dan uit een reisgidsje? Dan ben je niet de enige. Trend van het 

moment: reisagent spelen. En er valt nog iets mee te verdienen ook. 

Het werkt ongeveer zo: boekt iemand jouw reis, route of help je 

iemand wegwijs worden? Dan staat daar een commissie tegenover.  

KIJK VOOR MEER INFO OP PLATFORMS ALS TRVL.COM EN TROLLIE.COM

 Sint in de zon
Kunnen jullie wel een shot 

zonlicht gebruiken? Laten 

december, januari en februari 

nou net de maanden zijn 

waarin het perfect weer is  

in Australië! Via het peer- 

to-peer platform Camptoo 

huur je een camper waar 

jullie allemaal in passen en 

waarmee het goed road-

trippen is. Schoentjes zetten in  

de buitenlucht, pakjesavond 

bij een kampvuur en het 

kerstontbijt op camping-

stoeltjes: wat een avontuur 

zou dat zijn! CAMPTOO IS OOK 

BESCHIKBAAR IN VEEL EUROPESE LANDEN, 

CAMPTOO.NL

 In je dromen
Marloes de Hooge, hoofdredacteur  

van reisblog travelvalley.nl, verzamelde 

voor haar boek Bucketlistreizen 25 

indrukwekkende bestemmingen. Naast 

veel avontuurlijke ideeën – denk: 

snorkelen op het Great Barrier Reef en 

het beklimmen van actieve vulkanen op 

Hawaï – vind je in dit boek ook inspiratie 

voor kindproof activiteiten. Struinen over 

de soeks van Marrakech of een roadtrip 

langs de mooiste plekken van Canada 

maken bijvoorbeeld. Heerlijk wegdroom-

materiaal voor als de regen tegen de 

ruiten slaat. 

BUCKETLISTREIZEN, DOOR MARLOES DE HOOGE (KOSMOS 

UITGEVERS € 20)
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Swan Market is een platform voor startende, creatieve 

ondernemers die hun producten aan een groter publiek 

willen tonen. Je vindt er handgemaakte sieraden, acces-

soires, fashion, vintage, kids items en betaalbare kunst. 

Hongerig van het shoppen? Scoor iets lekkers bij een van 

de authentieke foodtrucks en luiste naar livemuziek van 

opkomende tot gerenommeerde artiesten. Ook voor kleine 

bezoekers is genoeg leuks te doen. OP 29 OKTOBER IS SWAN MARKET 

IN TILBURG, OP 12 NOVEMBER IN ROTTERDAM, SWANMARKET.NL

29-10-17

STAPPEN & SLEMPEN
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Auto’s zijn ontworpen voor volwassenen, niet voor kinderen. Om 
kinderen onderweg nog beter te beschermen introduceert Maxi-Cosi 
het eerste autostoeltje ter wereld met geïntegreerde airbags, de 
AxissFix Air. 

Het nekje van jonge kinderen is de zwakste schakel bij een aanrijding, 
omdat het hoofdje relatief zwaar is. De airbags vangen het hoofdje en 
het nekje zachtjes op, alsof het kussens zijn. De Maxi-Cosi Air Safety 
Technology® verlaagt bij een aanrijding de 
krachten op het nekje tot 55%.
Geïnspireerd door airbagjassen van 
motorrijders en airbaggordels in 
vliegtuigen is het autostoeltje 
doorslaggevend voor de veiligheid 
van kinderen in de auto.

Extra handig: het stoeltje is ook 
360° draaibaar, waardoor het zowel 
achterwaarts- als voorwaarts 
gebruikt kan worden.

Ga voor meer 
informatie naar 
maxi-cosi.com/axissfi xair

Perfecte trommel

Perfecte trommels voor onderweg en mee 
naar het kinderdagverblijf. Lunchbox 
set Lama & Friends bestaat uit drie 
trommels, de grootste is geschikt voor 
twee boterhammen, de middelste ideaal 
voor fruit en het kleintje voor snacks 
zoals crackers en rozijntjes. Bijpassend 
zijn er drinkfl essen met een tuit. 
Lunchbox set € 6,95, Drinkbeker 
€ 7,95. psikhouvanjou.nl

WE LOVE KIDS

promotie

Veilige

fietszitjes

Handig herkenbaar

Speciaal voor jouw 

kleintje

Bobike ontwerpt stijlvolle, 
comfortabele en bovenal veilige 
fi etszitjes die jou en je gezin helpen 
om de wereld te ontdekken op een 
veilige, gezonde, makkelijke en leuke 
manier. Zowel voor de kersverse 
ouder die alles nog moet ontdekken, 
als voor de ervaren ouder die van hot 
naar her fi etst. bobike.com

Creëer een gezellig en knus zithoekje in de 
(kinder)kamer met het stoeltje van Houtwerk 
Hattem. Laat de naam van jouw kleintje graveren 
in het stoeltje en maak hem zo helemaal eigen. 
Ze kunnen er lekker op zitten, mee leren lopen 
of schaatsen. Een stoeltje voor het leven, 
speciaal voor dat ene kleintje! houtwerk.com

Altijd de juiste lunch voor jouw kind! De persoonlijke 
MyMepal-producten zijn niet alleen leuk, maar 
ook heel handig! Zo zal je kind zijn of haar 
lunchspullen altijd herkennen. En je weet zeker 
dat niet iemand anders per ongeluk de lunch 
van jouw kind opeet. Nu 15% korting met de 
code ‘VV1710’ (geldig t/m 11-2017). mymepal.com

TIP!

Alles goedgemerkt

Tover de kamer van jouw zoon of dochtertje in een handomdraai om tot een stijlvol modern 
baby- of kinderkamertje met IXXI wanddecoratie. Wat is nu leuker dan een heerlijk plekje te 
creëren voor hem of haar waar dromen tot leven komen? Of zie hoe je kindje groeit met de 
schattige prinsessen of stoere Dino IXXI groeimeter.

Haal met all-time Disney iconen als Mickey, Bambi, Stamper en Winnie de Pooh sprookjes 
naar de kinderkamer. Of kies voor Nederlands klassieker Nijntje als IXXI’s bekende pixel 
of juist voor subtiel en stijlvolle minimalistische designs. Meer inspiratie en oneindige 
mogelijkheden op ixxiyourworld.com en laat het kind even in je los. IXXI your world!

ixxiyourworld.com

Laat dromen tot leven komen

met de sprookjes iconen van IXXI

Altijd de juiste lunch voor jouw kind! De persoonlijke Altijd de juiste lunch voor jouw kind! De persoonlijke 

mymepal.com

15%
korting

Voorkom dat schoolspullen kwijt of verwisseld 
raken met de Naamstickers en Kledinglabels 
van Goedgemerkt! Merk in een handomdraai 
broodtrommels, bekers, etuis, jasjes, 
gymkleding en alle overige schoolspullen. De 
labels van Goedgemerkt zijn van de hoogste 
kwaliteit (gaan minimaal 200 wasbeurten 
mee) én kindvriendelijk! Bestel nu zonder 
verzendkosten met code ‘GG-VIVA-0717’ 
(geldig t/m 31-03-2018). goedgemerkt.nl

Eerste woordjes leren met nijntje en 
haar vriendjes. In deze slipcase zitten 
vier vrolijke kartonboekjes met heel 
veel illustraties. Elk boekje heeft een 
eigen thema: eten en drinken, spelen, 
dieren en vervoersmiddelen. Kijk naar 
de plaatjes, wijs maar aan en lees mee! 
€ 14,95. nĳ ntje.nl

Eerste woordjes

€14,95

’s Werelds eerste autostoel met airbag 

Nog veiliger met je kindje op stap

360° draaibaar, waardoor het zowel 360° draaibaar, waardoor het zowel 

maxi-cosi.com/axissfi xair

GRATIS
verzending
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Ouders over hun naakte lichaam

Naam Nienke (29), Bastijn (3 maanden) en Ramon (40)  
Lengte 1.70 en 1.77 meter Gewicht 78 en 68 kilo Kledingmaat 40 en 48 

Behamaat 85C Relatie getrouwd Zij vindt mooi zijn billen, benen en rug 
Minder mooi slappe borst Hij vindt mooi haar borsten en taille  

Minder mooi buikje en dijen

Nienke: ‘Het was niet de droombevalling die  

ik me had voorgesteld. Ik wilde het graag thuis 

doen, maar omdat Bastijn twee weken over 

tijd was, werd het een ziekenhuisbevalling met 

morfinepomp. Toen ik na twaalf uur puffen 

moest gaan persen, werd ik een beetje bang. 

Ik bedoel, er moet wel een kind uit je vagina 

komen. Ik wilde altijd een groot gezin, maar op 

dat moment was ik daar niet meer zo zeker 

van. Tot die oerkracht kwam. Dan pers je dat 

kind er zo uit.’

Ramon: ‘Ik kon alleen maar denken: wanneer 

komt ie nou? Ik vond het moeilijk om Nienke te 

zien lijden, maar we waren in goede handen 

en ik had er vertrouwen in dat ze het kon. Wel  

jammer dat ik de baby niet in mijn handen 

kon opvangen, zoals we van tevoren hadden  

besproken. Het ging ineens zo snel dat er 

geen tijd meer voor was.’

Nienke: ‘Het moederschap voelt heel natuur- 

lijk. Het vergt nog wat logistieke planning en 

we hebben nog geen vast ritme, maar ik  

kan me een leven zonder Bastijn niet meer 

voorstellen. De borstvoeding ging direct goed. 

Het is het enige wat hij krijgt, dus ik bewaar 

altijd wat flesjes in de vriezer voor als ik 

wegga. Op m’n werk kijk ik tijdens het kolven 

naar een filmpje van Bastijn op mijn telefoon 

om de boel op gang te brengen. Mijn lijf is 

weinig veranderd, ik ben alweer op mijn  

oude gewicht. Alleen heb ik wel een beetje 

een flubberbuik. Eigenlijk zou ik buikspier-

oefeningen moeten doen en weer moeten 

gaan hardlopen.’

Ramon: ‘Nienke hee# nu grotere borsten, dus 

je hoort mij niet klagen. De eerste weken van 

de borstvoeding had ze stuwing, toen waren 

ze nog groter, niet normaal! Dat van die buik 

zie ik, ik ga ervan uit dat die wel weer strakker 

wordt. Maar we willen er nog twee, dus ik zou 

niet te veel moeite doen.’

Nienke: ‘De eerste keer seks na de bevalling 

voelde alsof ik ontmaagd werd. De hechting 

was nog hard en een beetje pijnlijk. We waren 

er vlot bij, al na vijf weken. We hebben nu  

wel iets minder vaak seks dan vroeger. We 

vinden het ook fijn om met z’n drieën in bed 

te liggen.’

Ramon: ‘Ik heb nu het leven dat ik altijd wilde, 

met mijn eigen gezin. Ik vind het mooi om 

onszelf in Bastijn terug te zien. Het is dat ons 

huis klein is, anders zou ik wel tien kinderen 

willen.’ 

Nienke: ‘Voor 
mijn flubberbuik 
zou ik oefeningen 

moeten doen’

Ramon: ‘Doe niet 
te veel moeite 
voor die buik: 

 we willen er toch 
nog twee’
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50% korting op een Andrélon Keratine Colour product naar keuze.

• Geldig op alle Andrélon Keratine Colour varianten.
• Geldig in alle Kruidvat-fi lialen in Nederland.
•  Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen

en/of kortingsbonnen.
•  Geldig t/m 15 december 2017.

Deze lijn is speciaal ontwikkeld voor 
de bescherming en verzorging van je 
geverfde haar, waardoor je gekleurde 
haar er langer gezond en stralend uit 

blijft zien. De Andrélon Keratine Colour 
lijn bestaat uit een shampoo, conditioner, 
herstellend masker en een herstellende 

crème. De producten, verrijkt met keratine 
en een UV-fi lter, reinigen, voeden en 

beschermen (beschadigd) gekleurd haar.
 

Resultaat: Het haar voelt weer zijdezacht 
aan en krijgt een stralende glans.

1. Wassen

2. Verzorgen

3. Intensief
Verzorgen

DAMES MET GEKLEURD HAAR OPGELET:

NIEUW. ANDRÉLON 
KERATINE COLOUR.
Beschermt en verzorgt, voor langdurig 

stralend gekleurd haar.
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 Daarom geef je ze Blue Band

Kinderen zouden meer
planten moeten eten

Want Blue Band is gemaakt met goede plantaardige oliën*. Net zoals Blue Band Idee! die nu lactosevrij is.
Speciaal voor iedereen die zijn boterham graag lactosevrij belegt. Blue Band Idee! lactosevrij: het goede van planten

met een heerlijke volle smaak.
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*Blue Band bevat essentiële vetten die belangrijk zijn voor de groei en ontwikkeling van kinderen  

nu
lactosevrij
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