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M: ‘Je moet al bijna bevallen hè? Dat doet píjn!’ 

Ik: ‘Dat zal wel, fijn dat je me eraan herinnert.’ 

M: ‘Maar het doet écht pijn hoor!’

Ik: ‘Ik weet het, bedankt.’

M:  ‘Mijn jongste dochter is 12, maar die pijn zal ik nooit meer 

vergeten.’

Ik: ‘Okee.’

M: ‘Het is de érgste pijn die er bestaat.’

Ik: ‘Hou nu maar op.’

M: ‘Ik ben blij dat ik het niet nog een keer hoef te doen.’

Ik: ‘Ik ook.’ 

Wachten op François is het verhaal van één zwangere vrouw. 

Het is bedoeld voor iedereen die zwanger is en nieuwsgierig 

naar de ervaringen van een ander. Zonder hysterische adviezen, 

zonder roze wolken en zonder enge complicaties. 

Anoek van der Leest (1977) was zwanger in 2010 en beschreef 

haar ervaringen wekelijks op een blog. Later werd een deel van 

de verhalen aangepast gepubliceerd als columns in Ouders 

van Nu. Het resultaat is een bundeling licht ironische verhalen 

waarin menig zwangere zich zal herkennen. Een bijzonder boek, 

omdat het zo gewoon is.
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Voor alle (geliefden, mannen, minnaars, moeders, vaders, 

 zussen, broers, neven, nichten, tantes, ooms, vrienden, 

 vriendinnen, buren en kennissen van) zwangere vrouwen. 

En voor Mila Isis, natuurlijk.
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Inleiding

Wachten op de trein, aan de telefoon, bij de kassa, in de file. 

Aan het eind van je leven heb je twee jaar wachtend door-

gebracht, bij de dokter, achter de computer, in een café. Dat las 

ik ergens in een onderzoek en ik vond dat best verontrustend. 

Maar hoe definieer je wachten? Dat stond er dan weer niet bij. 

Is wachten op een afhaalpizza hetzelfde als wachten op de 

liefde van je leven? ‘Alles komt op tijd voor hem die wachten 

kan’, zei de humanist François Rabelais. Dat was ergens in de 

vijftiende eeuw. Toen wachtte iemand gerust een paar dagen 

op een afspraak bij de dokter. Zes eeuwen later raken we al 

geïrriteerd als onze iPhone niet binnen 1 seconde van scherm 

wisselt. Misschien is wachten in deze tijd daarom wel extra 

goed voor ons. Het verplicht ons stil te staan. Misschien is die 

twee jaar wachten het beste wat ons overkomt.

Ik wachtte op François. 41 weken lang om precies te zijn, 

waarvan 35 weken bewust. Dat betekende dat ik 35 weken had 

om het leven eens van de andere kant te bekijken. Om nieuwe 

plannen te maken, om weg te dromen en vooruit te denken. En 

vooral om te wennen aan het idee dat P en ik uiteindelijk niet 

meer met zijn tweeën, maar met zijn drieën zouden zijn. 

Ik was zwanger, zoals miljarden vrouwen voor mij. Hoewel 

het in die zin de gewoonste zaak van de wereld was, vond ik 

het maar vreemd. Je maakt een nieuw mens en je hebt er niks 

over te zeggen. Je lijf wordt overgenomen door een oerproces 

waarvan de uitkomst onzeker is. Wordt het een jongen, wordt 

het een meisje. Is het gezond, heeft het alle ledenmaten. Gaat 

het goed. Word je niet ziek. Of hij. Of zij. Blijf je in proportie. 

Word je niet te moe. Of te dik. Of te slap. Of te misselijk.
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Ik las er boeken over, maar vond er niks aan. Ze gingen 

over hysterische vrouwen, enge complicaties of roze wolken. 

Er waren vooral veel belerende handboeken, met vreselijke 

adviezen. Ik wilde lezen over persoonlijke ervaringen. En dan 

niet die van Daphne Dekkers of welke andere quasiberoemd-

heid, maar liever van vrouwen ‘van de straat’. Vrouwen die met 

verbazing van het ene trimester naar het andere gaan, die niks 

begrijpen van het zwangerschapsjargon en die vertellen hoe 

het écht is om zwanger te zijn. Vrouwen die een beetje zelfspot 

hebben. Aangezien ik toch 35 weken moest wachten, besloot 

ik zelf te gaan schrijven. Ik begon met een wekelijkse blog en 

later werd een deel van de verhalen aangepast gepubliceerd 

als maandelijkse column in het blad Ouders van Nu. 

Het resultaat is een bundeling verhalen die de zwanger-

schap van week tot week beschrijven, waarin verwondering en 

ironie voorop staan. Daar waar ik dringende zwangerschaps-

zaken analyseer of uitleg, heb ik geprobeerd zo betrouwbaar 

mogelijke bronnen te gebruiken. Maar dit is geen handboek 

voor zwangeren, en een verloskundige raadplegen is altijd een 

beter idee. Dit is vooral het verhaal van één zwangere vrouw. 

Het is het verhaal dat door honderd vrouwen honderd keer 

anders geschreven zou worden. 

Nu ik deze inleiding schrijf, ben ik al weer negen maanden 

verder. Negen maanden na de negen maanden. Mila ligt boven 

in bed te slapen. Zij was het op wie ik al die maanden heb 

gewacht. Zij was François. Nu kan ze al staan, zegt ze baba en 

dada, en heeft ze zeven tanden. Ik had nooit kunnen bedenken 

hoe bijzonder het is om haar ontwikkeling van zo dichtbij mee 

te maken. Het is net alsof de essentie van het menszijn zich 

ineens voor je ogen ontrolt. Een mensje dat een mens wordt. 
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En waar je de wereld voor over hebt. 

De zwangerschap met al haar ups en downs lijkt eeuwen 

geleden. Het was een bijzonder avontuur dat ik niet had 

willen missen, maar intussen kan ik me niet voorstellen dat 

er vrouwen zijn die voor een tweede - derde! vierde! - keer 

zwanger worden. Ik moet er even niet aan denken. Maar voor 

wie het is: gefeliciteerd! Je staat op het punt een nieuw verhaal 

aan je leven toe te voegen. 
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Week 1 t/m 3

De fase van onwetendheid

Niets. Niet dat je weet tenminste.
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Week 4

Vals alarm

Het was juli en we gingen op vakantie naar Spanje. En daarna 

naar Zwitserland. Niet per se een logische keuze, maar je moet 

wat om al je vrienden tevreden te stellen. Het kwam neer op 

véél autorijden, slechte wegrestaurants en vage hotels.

Na maandenlang beraad met P over de voors en tegens 

van het hebben van een kind, hadden we in april de voor-

behoedsmiddelen laten varen. De belangrijkste conclusie uit 

het kinderberaad was dat we eeuwig konden nadenken, maar 

dat we daar niets mee opschoten. Het gevoel was goed, dus 

weg met die pil. 

Daarna veranderde er niets.

Alhoewel.

Aan de buitenkant was ik net zo relaxed als altijd, maar 

van binnen heerste lichte chaos. Alleen de verkoopster bij de 

Etos om de hoek wist hiervan, want mijn overdadige aanschaf 

van zwangerschapstests kon haar niet zijn ontgaan. Na het 

stoppen met de pil kwam mijn cyclus niet op gang, dus ik 

had geen idee van hoe het ervoor stond in de krochten van 

mijn onderbuik. Bij elke vaag steekje had ik de neiging naar 

de drogist te rennen en weer zo’n veel te dure stick aan te 

schaffen. Want je wist maar nooit. Tien euro kostte de beves-

tiging van wat het meest voor de hand lag: vals alarm. Na een 

tijdje vond ik mezelf zo melodramatisch dat ik besloot voor-

lopig geen zwangerschapstests meer te doen. Het leven werd 

meteen een stuk goedkoper. 

Op weg naar Spanje overnachtten we in het Zuid-Franse 

Cognac, waar we experimenteerden met, ja, met Cognac. 
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Daarna verbleven we een hele week in San Sebastián, waar we 

wijn dronken, afgewisseld met allerhande Spaanse alcoholica. 

Het leven was goed en ontspannen in deze kleine kuststad aan 

de Golf van Biskaje. Maar na een paar dagen sloeg de paniek 

toe. Wat als ik zwanger was, en ik zat hier mijn nageslacht in 

wording een delirium te drinken? Mijn voornemen geen tests 

meer te kopen, ging meteen overboord. Ik zocht het Spaanse 

woord voor zwangerschapstest op (test de embarazo) en 

stormde de eerste de beste farmacia binnen. Dit alles buiten 

weten van onze vrienden om, want niet iedereen hoefde te 

weten dat ik zo’n control freak was. 

Overigens wist ik niet dat die sticks pas een betrouwbare 

uitslag geven op het moment dat je een week over tijd bent. 

Eerder hoef je het niet te proberen. Ik had die test geheel 

achterwege kunnen laten, want van over tijd zijn was geen 

sprake. Maar dat vakje dat leeg bleef, gaf me wel het gerust-

stellende gevoel dat ik best nog een wijntje kon nemen zonder 

dat ik in de wandelgangen meteen in de categorie slechte 

moeders zou worden ingedeeld. 

Die avond op het terras dronk ik vrolijk een sangriaatje 

mee. Maar stiekem vond ik het ook een beetje jammer, dat 

het nog kon.  
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Het was allemaal begonnen met een broodje tonijn langs de A9 

tussen Narbonne en Orange.
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Week 5 

Misselijk

Een week later hing ik kotsend boven het toilet. De misselijkheid 

leek vanuit mijn tenen te komen. Ik stond te rillen als een rietje. 

‘Gaat het?’ vroeg P aan de andere kant van de deur. 

‘Mwja’, kreeg ik er uitgeperst. Ik liet mezelf naast het toilet 

op de grond zakken. De badkamer zag er niet al te fris uit. De 

muren zaten vol scheuren, alles zat onder de kalkaanslag, en 

van de onbestemde gele vlekken in het douchegordijn werd 

ik zo mogelijk nog misselijker. Als er een prijs bestond voor 

misselijk heid, dan had ik die gewonnen. Het was lang geleden 

dat ik me zó beroerd had gevoeld.

Het was allemaal begonnen met een broodje tonijn langs 

de A9 tussen Narbonne en Orange. We hadden San Sebastián 

twee dagen eerder verlaten om een vriendin op te gaan zoeken  

in Zwitserland. We deden het rustig aan, want deze road-

trip was het enige moment tijdens onze vakantie dat we met 

zijn tweeën waren, en daar wilden we van genieten. Jammer 

dat ik ziek werd. Het broodje van de Autogrill had best goed 

gesmaakt, maar volgens P waren er te veel vliegen geweest in 

dat wegrestaurant. ‘Je hebt vast een voedsel vergiftiging’, zei hij. 

We verbleven in Grenoble, ongetwijfeld heel leuk in de 

winter, maar een saaie slaapstad in de zomer. De hele nacht 

lag ik naar het plafond te staren, wachtend tot de misselijk-

heid een hoogtepunt bereikte en ik weer een uitstapje naar 

de badkamer mocht maken. Voor een hotel met de naam 

‘Splendid’ zagen zowel het toilet als de kamer er behoorlijk 

groezelig uit. Het was jammer dat ik alle tijd had me daar druk 

over te maken die nacht. 




