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Zwangerschapstest

2 jaar een relatie

Het is warm en ochtend, de balkondeuren staan open. Ik hoor de
buurman met zijn buurvrouw keuvelen over leuke jongens. Gehurkt
zit ik binnen op de bank en hou Bente vast. Ik fluister dat het week-
end is, dat de zon schijnt, dat we allemaal leuke dingen kunnen
gaan doen vandaag, maar niks helpt. Ze wil de eettafel verven en
ik moet de muren doen. Ik zeg dat het september is, dat we nog
even naar buiten kunnen, maar daar gaat ze nog harder van huilen.
Ze wil dat het huis wordt opgeknapt, dat het klaar wordt gemaakt.
Als ik vraag waarvoor, weet ze het niet. Haar gevoel geeft dat ge-
woon aan. Ik werp een angstige blik naar de balkondeur, de buur-
man vormt met zijn lippen een woord waar hij geen verstand van
kan hebben. Het kan niet zo zijn dat hij het ook vermoedt, maar
dat m’n vriendin dat niet doet.

Niet zo lang geleden werd haar spiraaltje verwijderd, het zat er al
een paar jaar in. De huisarts meldde dat ze direct vruchtbaar zou
zijn.

‘De pil ligt klaar bij de apotheek,’ zei ze.
‘Maar ik wil eigenlijk wel een kindje met je,’ antwoordde ik.
Op het moment dat ik het uitsprak, had ik al spijt. Ik ben vijf -

endertig. Ik sport nooit. Er zijn dagen dat ik niks eet of drink wat
vitamines bevat. Al mijn exen hebben kinderen, maar niet één van
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die kinderen is van mij. Ik ben dus vast onvruchtbaar en ik geef
Bente nu valse hoop. Dat ik nooit kinderen zal krijgen, vind ik
 eigenlijk  prima. Er is crisis, er is terrorisme, er is vrouwenhandel en
er is kinderarbeid, er zijn onthoofdingen en er is internet, er zijn
likes en haat tweets en digitale vrienden die je in het echte leven niet
begroet, er is honger en er zijn drugs en er is comazuipen en pvv en
pesten op het schoolplein en puistjes en pedo’s en ongelukken die
in kleine hoekjes zitten. De wereld is best een leuke plek, maar niet
als er mensen op wonen. Dat ik kinderloos blijf, is dus het beste wat
ik voor de wereld en een kind kan doen. Toch wil ik een kindje met
m’n vriendin, omdat ik na jaren nog steeds om haar moet lachen en
constant seks met haar wil. Ook als ze zit te huilen omdat ze wil
verven.

Buiten wordt m’n naam geroepen, het is de buurvrouw van de buur-
man.

‘Je moet niet naar de Appie, hoor!’ krijst ze. ‘Daar zijn die krengen
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pleurisduur! Ga maar naar de Action, daar kost een zwangerschaps-
test maar vijftig cent!’

M’n vriendin begint te lachen, voor het eerst vandaag. Haar blik
verraadt dat ze weet wat ik denk omdat ze het zelf ook denkt. Dat
alle buren direct meeleven, geeft haar het gevoel dat we er niet alleen
voor komen te staan. Ze pakt m’n arm vast en lacht door haar tranen
heen. Ik heb nog nooit iemand zien lachen terwijl ze huilt, maar ik
heb dan ook nooit eerder iemand bezwangerd.

Bij de wc-deur wacht ik tot Bente klaar is, ik probeer me voor te
stellen hoe een vrouw eruitziet als ze op iets probeert te plassen. Ze
wil nog steeds niet dat ik erbij ben als ze op de wc zit, terwijl ik er
geen enkel probleem mee heb om naast haar m’n broek open te doen
voor wat dan ook. Het zal wel zijn doordat ze nog verliefd op me
is, dat vertel ik mezelf althans. Maar ik ben ook verliefd op haar, en
toch kan ik in haar bijzijn plassen. Misschien test ik stiekem hoeveel
ze van me houdt. Als ze bij me blijft na het aanschouwen van het
meest dierlijke dat ik kan doen, dan zal ze wel echt heel veel van me
houden. Ik hoop dat ik ooit naast haar mag staan als ze plast, dan
kan ik haar daarna laten voelen hoe ontzettend gek ik op haar ben.

‘Thijs,’ hoor ik zacht.
Met een ruk trek ik de wc-deur open.

Steeds doe ik er een nieuwe laag verf op. Heel soms spiek ik naar
Bente. De tafel was een half uur geleden al klaar, ze heeft hem wit
geverfd. En toch begon ze direct erna opnieuw. Ik kijk naar de plin-
ten en de hoeken, ik kan het niet opbrengen om nog een laag op
de muren te smeren. Warme lucht blijft door de balkondeuren het
huis in stromen, ik vermoed dat de muren eerder droog zijn dan
m’n rug. Als ik de roller in de emmer gooi, lijkt Bente uit haar trance
te schieten. Ze kijkt me lang aan, zo lang dat ik er verlegen van
word. Het meisje waar ik al verliefd op ben sinds ze zich aan me
voorstelde, draagt ineens iets van mij in haar lijf. Ik loop naar haar
toe en pak haar bij haar schouders.
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‘Ja, hè,’ zegt ze.
‘Ja,’ antwoord ik.
Ze drukt haar gezicht tegen mijn borst en lijkt voor het eerst

sinds de twee streepjes uit te ademen. Ik wil haar fijndrukken en
optillen zoals ik altijd doe, maar ik besef dat dat nu niet meer kan.
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Meisje

14 weken zwanger

Aan een muur hangen de echofoto’s van onze dochter, naast een
stoel zodat ik elke dag naar haar kan kijken. In Bentes navel fluister
ik meisjesnamen, maar de baby reageert nergens op. Bente wil onze
dochter Lua noemen, dat vindt ze stoer en zacht tegelijk. In mijn
oren klinkt het als iets wat Al Pacino uitbraakt, dus ik moet er nog
aan wennen. Op Pinterest zoekt ze naar meisjes waar onze dochter
op kan gaan lijken, ik verdiep me op Netflix in de tekenfilms die ik
met haar wil zien.

‘Straks heb ik twee vrouwen,’ zeg ik. ‘Ik heb jou gekloond.’
‘Wacht nou maar af tot de volgende echo, misschien zegt zo’n

flubbertje niet alles.’
‘Tuurlijk wel! We krijgen een mini-Bente!’
Als ik de volgende dag vanuit m’n werk naar huis loop, koop ik in

een vintage kinderwinkel een rood gebreid jurkje. Bente hangt het
aan een haakje op de plek waar de commode komt te staan.

‘Jullie kind is perfect,’ zegt dokter Papa. ‘Mooi op de curve, prach-
tige ruggenwervel en ontzettend actief !’

We zijn in een achterbuurt van Amsterdam waar je bij veertien
weken zwangerschap een pret-echo kan doen en het geslacht ook
al wordt verklapt. Dat is zes weken eerder dan gebruikelijk, dus ik
heb het gevoel dat ik als eerste ter wereld een film mag zien die nog
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lang niet in de bioscopen draait. In de hoek van de halfdonkere ka-
mer staat een pinautomaat waar ik straks moet afrekenen, het is het
enige wat me bekend voorkomt uit het normale leven.

‘Is dokter Papa uw echte naam of een soort artiestennaam?’ vraag
ik.

‘Echte naam,’ antwoordt hij zonder me aan te kijken.
‘Dat is toch een hele rare naam bij zo’n beroep?’ fluister ik in

Bentes oor.
‘Let nou gewoon op!’ sist ze terug.
‘Tien vingertjes, tien teentjes,’ gaat dokter Papa door, ‘geen ha-

zenlip, geen waterhoofd, ontzettend grote ballen.’
Ik sta op uit m’n stoel en ga gelijk weer zitten.
‘Kijk, hij is aan het plassen! Zie die straal!’ roept dokter Papa.
Ik volg de straal op de monitor, aan het begin ervan zit een pie-

mel.
Met een ruk draai ik m’n hoofd naar Bente toe. Ze bijt op haar

onderlip en kijkt me verontschuldigend aan.
‘Nee, nee!’ roep ik tegen dokter Papa. ‘Het is een meisje, op de

vorige echo was het nog een meisje! Ze heet Lua, we gaan haar Lua
noemen!’

‘Lua? Leuke naam!’ zegt dokter Papa.
‘Ja toch?’ zegt Bente blij, waarna ze me aankijkt met het besef

dat Lua nooit heeft bestaan.

Op m’n balkon staar ik voor me uit. Ik ben van m’n dochter gaan
houden op die echofoto’s, ik zag haar gezichtje voor me als ik zou
voorlezen uit prinsessenboekjes. Maar ze is er niet meer, haar plek
is ingenomen door een jongen die ik niet ken. Daar moet ik voetbal
mee gaan kijken, boomhutten bouwen, hij zal me uitlachen en voor-
doen hoe je een fietsband moet plakken.

’s Avonds lopen we bij de zus van Bente binnen.
‘Gaat het wel?’ vraagt de zus.
‘Hij is wat in de war,’ zegt Bente.
Ik voel dat ik moet huilen, maar ik weet dat dat belachelijk is.
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Het dochtertje van de zus gaat bij Bente op schoot zitten met een
prinsessenjurk aan. Het zoontje van twee rent op me af, hij heeft
blond haar tot op z’n schouders. Hij pakt m’n oren beet en geeft
me kusjes op m’n mond.

‘Hoe gaat het?’ vraag ik aan ’m.
‘Goed! Kom je kijken wat ik heb gemaakt?’
Hij pakt m’n hand en brengt me naar een iPad. Ik zie vijf vingers

op het scherm, met z’n wijsvinger sleept hij er een penseeltje naar-
toe.

‘Wat is dit?’ vraag ik aan ’m.
‘Nagels lakken! Doe je mee?’
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Chromosoom

26 weken zwanger

Bente is bloedmooi, supergrappig en heel klein. Eén meter zeve-
nenvijftig. Als we ooit gaan trouwen, dan hoop ik dat ze haar eigen
achternaam aanhoudt. Als ze zich aan iemand voorstelt met de mij-
ne zal ik steeds in de lach schieten: ‘Hoi, Bente Kleyn!’

Ik vond haar tijdens onze eerste ontmoeting zo leuk dat ik be-
sloot dat ik haar niet wilde. Want ze is veel te leuk om te kunnen
houden. Op de radio hoorde ik een liedje, een zanger zong ‘Soms
is het beter iets moois te verliezen. Beter verliezen dan dat je het
nooit hebt gehad.’ Een week later hadden we verkering, twee jaar
later was ze zwanger. Van een jongetje waarvan een willekeurige
dertien-in-een-dozijn-echo bij de verloskundige zegt dat zijn be-
nen te kort zijn.

‘Jij bent zijn moeder,’ zeg ik tegen Bente, ‘natuurlijk zijn z’n benen
kort!’

‘En toch moeten we ons melden bij het ziekenhuis,’ zegt Bente,
‘en jij bent zijn vader, dus je gaat met me mee.’

De arts in het ziekenhuis zegt dat zijn benen lang genoeg zijn, het
is dus geen lilliputter en ook geen roelvanvelzen.

‘Prima, dacht ik al! Inpakken, naar huis en een saucijzenbroodje
alstublieft.’

‘Niet zo snel!’ zegt de arts.
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Op de monitor wijst hij op een donkere vlek. Die zit in zijn her-
senen, is te groot en heeft de vorm van Batman.

‘Dat verbaast me niks, dokter, mijn zoon is een superheld. Mogen
we nu gaan? We willen hier niet zijn, namelijk.’

De arts stuurt ons door naar een ander ziekenhuis. Eentje dat ver-
stand heeft van superhelden, gok ik. Daar is de monitor veel groter.
Opnieuw bestudeer ik alle beweginkjes van m’n kind, ik hoor allang
niet meer wat artsen over hem zeggen. Maar één woord hoor ik wel.

‘Sorry,’ zeg ik, ‘maar waarom gebruikt u tien keer het woord
“down” in één minuut?’

‘Omdat een verwijd ventrikel kan duiden op een chromosoom-
afwijking,’ zegt de arts als ze aan een paar knoppen draait. ‘Jullie
kind zou dus het downsyndroom kunnen hebben.’

Alles in m’n lichaam schiet op slot. Ik sla een arm om Bente heen,
maar liever zou ik twee armen in haar buik steken om ons kind vast
te houden en gerust te stellen, terwijl ik van de schrik begin te
 huilen.

‘Rustig maar,’ zegt de arts als ze me aankijkt, ‘er zijn vele gradaties
in down. Het hoeft niet direct te betekenen dat dit er eentje is die
nooit naar buiten mag, voor hetzelfde geld zien we je zoon straks
gewoon vrolijk lachen op televisie!’

Ik ram de arts met haar hoofd door de monitor. Althans, dat had
ik gedaan als ik Batman was geweest.

Bentes buik is door de stress te hard voor een vruchtwaterpunctie,
dus we moeten een andere keer terugkomen. Telkens als de bel gaat,
ben ik bang dat Johnny de Mol voor de deur staat. De buurman
stelt ons gerust: we zijn veel te jong om een mongooltje te krijgen.
Bovendien kunnen we onmogelijk familie van elkaar zijn, daar is
Bente veel te knap voor. Op internet lees ik dat down maar een
klein onderdeel is van het onderzoek. Er bestaat ook zoiets als chro-
mosoom 18 en chromosoom 21.

‘In het ergste geval,’ zeg ik per ongeluk hardop, ‘zal hij vlak na
de geboorte overlijden.’
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M’n vriendin huilt met haar handen voor haar gezicht, de buur-
man gebaart dat ik moet stoppen met praten.

‘Liefje,’ zeg ik met geknepen stem, ‘soms is het beter iets moois
te verliezen. Beter verliezen dan dat je het nooit hebt gehad.’
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