
 
 

Een lastige vraag van een jonge bonusmoeder zonder eigen kinderen…. 

 

Ik woon sinds een jaar  samen met mijn vriend die zelf al een kind heeft. Ik ben 27 jaar en 

mijn vriend is 35 jaar. Hij zegt dat hij geen kinderen meer wil en hoewel ik gek ben op zijn 

dochtertje (8 jaar) zou ik wel graag kinderen willen. Misschien geen 3 maar toch tenminste 

eentje. 

Ik heb lange tijd gehoopt dat hij wel zou veranderen, maar het lijkt erop dat hij er nog steeds 

hetzelfde over denkt. Ik ben daar best bezorgd over, ik hou ontzettend veel van mijn vriend 

en ik heb ook al eens gedac ht: misschien kan ik miijn wens wel opzij zetten. Toch vind ik dat 

heel moeilijk. Ik denk niet dat u hierin iets kunt adviseren maar ik weet niet wat ik moet 

doen…. help.  

Mischa 

 

Antwoord 

 

Beste Mischa 

 

Nou dat is pittig hoor. Ik kan natuurlijk niet zeggen of je wel of niet verder moet gaan met 

deze relatie, en als jij echt graag kinderen wilt en je partner niet dan wordt dat heel lastig. 

Uiteraard zul je erover moeten praten en niet in stilte afwachten tot er iets verandert, want 

als het dan niet verandert ben jij over 10 jaar misschien te oud en dan voel je je genomen. 

Het is voor jou een belangrijk punt. Natuurlijk kun je je vriend niet dwingen om kinderen te 

krijgen, maar andersom kan hij jou ook niet forceren je iets te ontzeggen wat zo 

fundamenteel is in je leven. Dus zwijgen en afwachten is niet verstandig (ik weet ook niet 

zeker of je dat overigens doet…). Ik denk dat je wel eerlijkheid van hem mag vragen (als je 

dat aandurft). Want eerlijkheid betekent ook dat zijn antwoord "nee" kan zijn en als dat niet 

verandert zul jij moeten kiezen (doorgaan met deze relatie of alsnog een andere partner 

zoeken). 

Als hij het "nog niet weet" dan is het wijs om voor jezelf (desnoods alleen in gedachten) te 

zeggen tot wanneer je die onduidelijkheid wilt laten voortduren. Want anders is het 

misschien ineens te laat. 

 

Het klinkt niet leuk, maar ik heb in mijn praktijk meegemaakt dat een man de beslissing 

steeds voor zich uit geschoven had en zij hierin mee ging totdat ze zich ineens realiseerde 

dat ze 39 was… Er was nauwelijks nog tijd voor een andere keuze! Nu ben je nog jong en je 

hebt nog best een tijd te gaan, maar als jij zeker bent van je kinderwens dan is dat belangrijk. 

Natuurlijk kun je nooit weten hoe je leven verloopt, want hoewel er veel mogelijk is, zijn er 

ook nog steeds ongewenst kinderloze stellen. 

 



Wat ook belangrijk is, is dat je voor jezelf nagaat wat je verwacht van het moederschap. Is 

het vooral de mooie droom of is het werkelijk een diepgewortelde wens? Hoe zou je leven 

zijn zonder kinderen? Hoe zou je als je 80 bent terugkijken op een leven met, en een leven 

zonder kinderen?  Sta jezelf toe hierover te fantaseren (niet alleen de mooie kanten, maar 

ook de schaduwkanten bekijken). En als je dan nog steeds  graag kinderen wil, is het 

verstandig om hier met je vriend over in gesprek te gaan, hoe graag jij dat wilt en hoe 

belangrijk het voor jou is. Misschien gaat hij er ook anders over denken, misschien ook niet.  

 

Misschien is het wel goed om te achterhalen wat zijn bedenkingen zijn: is hij bang voor een 

volgende scheiding en bang voor bv. financiële consequenties?  Zijn er andere gevoelens bij 

hem over het vaderschap? Als je daarover in gesprek raakt kunnen deze kwesties in een 

ander perspectief komen staan. Misschien verandert er dan iets.…. En misschien ook niet. 

Maar praat er hoe dan ook over. Misschien niet alleen met hem, maar ook met andere jonge 

vrouwen en moeders. Zodat je een goed beeld krijgt van wat jij wilt.  

Natuurlijk kun je ook hulp zoeken als het praten niet zo lukt. 

 

Ik wens je heel veel wijsheid toe. 

 


