
 “De bevallingen van mijn beste vriendin Shirley 
staan me nog helder voor de geest, al is het 
inmiddels alweer vijftien jaar geleden dat ik 

haar zoon geboren zag worden. Ze had me gevraagd om-
dat de vader van Nino haar had verlaten. Ze stond er 
dus alleen voor en vroeg of ik haar tijdens de bevalling 
wilde bijstaan. Ik voelde me vereerd en nam mijn taak 
uiterst serieus. Ik hield haar hand vast en praatte haar 
door de persweeën heen, om baby Nino even later als 
eerste in mijn armen te houden. 
Vijf jaar later was Shirley weer zwanger. Deze keer 
was er wel een betrokken vader, Danny, en hij was nu 
degene die haar hand vasthield tijdens de bevalling. 
Maar Shirley had me plechtig gevraagd of ik er ook bij 
wilde zijn, en dus zag ik ook Layla geboren worden. 
De geboortes van deze twee heerlijke kinderen wa-
ren het mooiste wat ik ooit had meegemaakt. Tot het 
moment, nu vier maanden geleden, dat ik samen met 
mijn vriend Chris tijdens een echo mijn eigen kindje 
voor het eerst zag. Dat is nu het mooiste moment van 
mijn leven. En als ik alle mama’s van de wereld mag 
geloven, komen er nog vele mooie momenten aan. 
Toen Layla werd geboren, was ik al drie jaar samen 
met Chris. Een week eerder hadden we besloten om 
ervoor te gaan: wij wilden ook papa en mama worden. 
Ik weet nog wat ik dacht toen ik Layla in mijn armen 
hield: nog even, en dan heb ik ook zo’n hummeltje 
van mezelf. Geen seconde stond ik erbij stil dat het zo 
veel tijd en moeite zou kunnen kosten. Tien jaar lang 
hebben we het geprobeerd. Ziekenhuis in, ziekenhuis 
uit. We hebben zo’n beetje alle trajecten doorlopen. 

Maar juist toen we bijna op het punt stonden om de 
moed voorgoed op te geven, bleek ik dan toch eind-
lijk zwanger te zijn! We durfden pas echt te juichen 
toen we de driemaandengrens gepasseerd waren. Pas 
toen durfde ik echt met volle teugen van mijn zwan-
gerschap te genieten en schreeuwden we het van de 
daken. Familie en vrienden waren net als wij superblij 
met de komst van ons kindje. Ook Shirley: ik heb nog 
nooit iemand zo hard horen joelen. 
Ons kindje is er nog niet, maar Chris en ik zitten nu 
al op een gigantische roze wolk. Of eigenlijk op een 
lichtblauwe, want het is een jongetje. Daar maken we 
geen geheim van, dat mag iedereen weten. We waren 
op een verjaardag van een gezamenlijke vriendin en 
ik besloot dat Shirley de eer mocht hebben om het als 
eerste te horen. 
‘Geweldig, zo’n knulletje erbij,’ riep ze verrukt uit. ‘Ik 
kan niet wachten om hem geboren te zien worden!’ 
In mijn ooghoek zag ik dat Chris zijn wenkbrauwen 
fronste en ik dacht: o ja, wacht eens even… Ze gaat 
er natuurlijk van uit dat zij bij de bevalling mag zijn!
Eenmaal thuis kwam Chris er meteen op terug. ‘Uit 
die opmerking van Shirley maak ik op dat zij een 
plaats gereserveerd heeft bij de bevalling?’
‘Ik denk dat zij daarvan uitgaat,’ zei ik. ‘Omdat ik ook 
bij haar ben geweest. Wat niet helemaal onlogisch is, 
vind ik.’
Chris knikte begripvol. ‘Ik laat de uiteindelijke beslis-
sing graag aan jou,’ zei hij. ‘Maar ik zou het graag met 
zijn tweetjes doen. We hebben de afgelopen tien jaar 
alles samen doorstaan en ik zou het ook fantastisch 

mooi vinden om dit ook samen af te sluiten, Domini-
que.’ Dat begreep ik. 
Aan de ene kant ben ik het met Chris eens. We hebben 
veel doorstaan samen. Hij pepte me op als ik het niet 
meer zag zitten, hij verdroeg mijn gemopper en mijn 
hormonale pieken en dalen, en we huilden bij elkaar 
uit als het weer eens mislukt was. Het zou een mooie 
afsluiting van een zware tijd zijn om de geboorte van 
onze kleine samen mee te maken.
Aan de andere kant hou ik veel van Shirley en denk 
ik met warmte in mijn hart terug aan de geboortes 
van haar kinderen. Het was prachtig en ik gun Shir-
ley ook zo’n ervaring. Daarnaast, heel praktisch, is 
het misschien heel handig om haar erbij te hebben 
als ervaringsdeskundige. Niet alle vaders houden 
het hoofd koel en dan is het fijn als er nog iemand 
is die nog een beetje helder kan nadenken en vragen  
kan beantwoorden. 
Daarnaast ben ik bang dat Shirley tot in haar tenen 
teleurgesteld zal zijn als ik haar weghoud bij de be-
valling. Het zal niet het einde van onze vriendschap 
betekenen, maar deze zal misschien wel bekoelen. Al 
houd ik me voor dat dat mijn besluit niet mag beïn-
vloeden. Het gaat hier om mij en om Chris. Niet om 
Shirley. Of toch een beetje? Sta ik bij haar in het krijt?
We zijn nu weer een paar weken verder en ik heb er 
nog niet met Shirley over gesproken. Daar moet ik 
niet te lang meer mee wachten, want de bevalling 
komt steeds dichterbij. Bovendien: dat gepieker kan 
nooit goed zijn voor de baby, dus ik moet er echt iets 
mee doen… Maar wat?” L

Dominiques beste vriendin wil nu ook de geboorte van háár kindje meemaken

‘WIL IK MIJN VRIENDIN BIJ DE BEVALLING HEBBEN?’
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Na tien jaar proberen verwachten Dominique (38) en Chris (41) eindelijk hun eerste kindje. Iedereen is dolgelukkig, zo ook 
Dominiques beste vriendin Shirley. Die gaat ervan uit dat ze bij de bevalling aanwezig mag zijn, maar Dominique weet niet of 

ze dat wel ziet zitten…


