E
Mirella en haar vrouw
wilden ook een kind

‘Eindelijk

was ze daar,
ze ademde,
ze lééfde’
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persoonlijk
Presentatrice Mirella van Markus (37) en haar
vrouw Claudia (37) hadden één grote droom:
een baby. Maar het vervullen van deze wens
was letterlijk en figuurlijk een zware bevalling.

Want zelf zag ik me absoluut niet zwanger
zijn. Ik vond het maar een raar idee dat er
een kindje van iemand anders in mijn
buik zou groeien. En tegen bevallen zag
ik helemaal op. De pijn, de eventuele
complicaties... Overal zag ik beren op de

Interview: Eric le Duc. Fotografie: NTR/Lilian van Rooij.

weg. Natuurlijk zou ik al deze angsten
opzijzetten als het bij Claudia onverhoopt
niet zou lukken. Dan zouden we het met
mijn ‘alternatieve’ baarmoeder proberen.
Maar toch was ik ontzettend opgelucht dat
Claudia eerst wilde proberen onze droom

M

te verwezenlijken.’

irella: ‘In mijn jeugd of tijdens

vanzelf in werd meegezogen. Ik liftte mee

mijn studietijd heb ik nooit

op haar verlangen en op de een of andere

Vragen, vragen, vragen...

een uitgesproken kinderwens

manier gaf me dat een blij en spannend

‘Een kindje krijgen via een donorvader

gehad. Ik kwam uit een traditioneel en

gevoel. Voordat we aan een kind wilden

was het traject dat we wilden volgen. En

liefdevol nest met een vader, moeder en

beginnen, hebben we eerst bewust voor

Claudia zou de baby dragen. Ik was blij

twee broers. Maar nooit stond ik erbij stil

elkaar gekozen en zijn we getrouwd om

dat die beslissingen waren genomen,

dat ik later zelf ook zo’n warm gezin zou

onze liefde te bezegelen. Want wij samen

maar toch staken er opeens allerlei twijfels,

willen hebben. Ik viel al op vrouwen en het

zijn het belangrijkst, onze relatie staat

zorgen en angsten de kop op. Ontelbare

enige wat ik me soms wel afvroeg, was: áls

altijd op nummer één. Nee, adoptie of

vragen spookten door mijn hoofd. Heeft

ik later kinderen wil krijgen, kan dat niet op

een pleegkind zijn nooit opties geweest.

het kind geen vader nodig? Welke rol krijgt

de normale manier. Dus schoten er weleens

Claudia wilde een kind van zichzelf en dat

de donor? Krijg ik als ‘meemoeder’ net zo’n

alternatieven door mijn hoofd als adoptie

vond ik een mooie gedachte.

hechte band met ons kind als Claudia, de

of pleegzorg. Maar verder was het destijds

Meteen was ook duidelijk: Claudia wenste

biologische moeder? Wat is het risico voor

geen issue in mijn leven.’

het kindje zelf te dragen en te baren. Het

het kind als het bij twee moeders opgroeit?

verlangen om dat fysieke oergevoel mee te

En kunnen wij het ons kind aandoen op te

Kinderwens

maken was bij haar heel sterk aanwezig,

groeien in een gezinsvorm waar de samen-

‘Vijf jaar geleden leerde ik mijn vrouw

haar hele leven al. Ik was ontzettend blij

leving niet altijd even tolerant tegenover

Claudia kennen. Tijdens de pauze van een

met Claudia’s krachtige moederinstinct.

staat? Natuurlijk worstelde ook Claudia

voorstelling van Claudia de Breij werden

met die vragen, alleen ging zij luchtiger en

wij door wederzijdse vrienden aan elkaar

relativerender om met deze kwesties.‘Je

voorgesteld. Het klikte meteen en vrij snel

leeft te veel met je hoofd en te weinig met je

daarna kregen we een relatie. Al gauw

hart,’ zei ze dan. Natuurlijk had ze daar

sprak Claudia de wens uit dat ze dolgraag
een baby wilde. Ik was inmiddels 32 en
ook ik dacht steeds vaker na over het
stichten van een gezin, net zo’n fijn
nest als waarin ikzelf was opgegroeid.
Toch vond ik de kinderwens een grote,
moeilijke en ook heftige beslissing. Je
schenkt wel het leven aan een mensje
dat je bewust laat opgroeien in een gezin
dat afwijkt van de ‘norm’. Maar Claudia’s
kinderwens was zó sterk, dat ik er als

‘Adoptie of een
pleegkind
waren nooit
opties.
Claudia
wilde een kind
van zichzelf’

gelijk in. Maar toch...
Al gauw hadden we zeven goede vrienden
en bekenden die als donor wilden fungeren. Aan de keukentafel begonnen we
lachend te turven: híj is leuk! Híj is intelligent! En híj is sportief! Maar toen onze
kinderwens serieus werd, haakte de een
na de ander af. Of hun vrouw zag het niet
zitten óf ze wilden co-ouderschap. De
paniek sloeg toe, tot een vriendin zei:
‘Waarom vraag je mijn broer Hans niet? Hij →
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‘Ik kan
echt een
oerverlangen
hebben
om bij mijn
vrouw en
kind te zijn’

schreeuwde ze: ‘De hele wereld raakt in

een wonder,’ zeiden ze. Want ook onze

verwachting, behalve ik! Ik leef superge-

vaders en moeders dachten dat het niet

zond, ik rook niet, ik drink niet en de eerste

meer zou lukken.’

‘Hoe de maatschappij op
Sammies thuissituatie
zal reageren? Daar
bereiden we haar op voor’

de beste dronken malloot die met iemand
het bed induikt, wordt meteen zwanger!

Ze ademt, ze leeft!

Ook lichamelijk raakte Claudia op. Alle

‘Veel mensen zeggen dat een bevalling een

hormoonbehandelingen, echo’s en de

van de mooiste momenten van je leven is.

ontelbare ritjes naar het ziekenhuis hakten

Bij ons was het een drama. Claudia had

er behoorlijk in. Twee jaar lang voelde zij

zwangerschapscholestase, waardoor onze

zich niet zichzelf. Maar stoppen was een

baby het risico liep vergiftigd te raken.

ang-sten die ik in eerste instantie had, heb

het uitschatert van de pret. Of als we met

dilemma. Ik vond dat Claudia moest bepa-

Daarom moest ons kindje twee weken

ik verwerkt. De rol van de donorvader is

z’n drieën naar Texel gaan en eropuit trek-

len waar de grens lag. Het was háár wens

eerder dan gepland worden gehaald. Drie

zoals we die hebben afgesproken: duidelijk.

ken. Onbeschrijflijk mooie momenten zijn

en verlangen zélf een kind te baren. Claudia

dagen heeft de bevalling geduurd! De baby

Hans mag haar vaak zien en ik vind het

dat, die ik twee jaar geleden niet voor

vond dan weer dat ik te veel druk bij haar

kwam er maar niet uit, het hoofdje bleef

superleuk als ik hem van haar zie genieten.

mogelijk had gehouden.

is single en staat er waarschijnlijk wel

neerlegde. Gelukkig hebben die teleurstel-

steeds steken. Uiteindelijk heeft de gynae-

En als Sammie er straks naar vraagt, zullen

Over onze wens om ouders te worden, heb

voor open.’ Meteen zijn we met hem gaan

lingen en verhitte discussies geen weerslag

coloog het kindje gehaald zoals een veearts

we haar vertellen wie hij is en hoe hij ons

ik de documentaire Wij willen ook een kind

praten. Hoe hij het donorschap voor zich

op onze relatie gehad. Alle tegenslag heeft

een kalfje ter wereld brengt: met grof

heeft geholpen. Want een kind mag je nooit

gemaakt. Waarom? Omdat ik wil laten zien

zag, of er erfelijke ziektes in zijn familie

onze band juist sterker en intenser gemaakt.

geweld. Dat moest wel, anders zouden we

zijn of haar biologische vader ontzeggen.

dat ook homoseksuele en lesbische ouders

voorkomen... En het belangrijkste: of hij op

Claudia zei op een middag: ‘Als het niet lukt,

ons kleintje verliezen. De baby heeft tijdens

Ook beschouw ik mezelf inmiddels als een

prima in staat zijn een kind liefdevol op te

dezelfde lijn zat. Die was: Hans zou ons

blijven we toch gewoon lekker met z’n

de bevalling zelfs haar sleutelbeen gebro-

volledige moeder van Sammie. Ik heb geen

voeden. Ik word zo verdrietig van iemand

helpen, maar geen papa zijn. De ouders,

tweeën? Want dat hebben we elkaar op

ken, zo heftig was het. Maar eindelijk was

last van het ‘meemoeder-syndroom’. Ik was

als Mariska Orbán-de Haas. Deze oud-

dat werden wij. Hans bleek de ideale

onze bruiloft beloofd: wij samen zijn het

ze daar, onze dochter Sammie. God, wat

bang dat ik extra mijn best zou doen, zodat

hoofdredactrice van het Katholiek Nieuws-

kandidaat. Wel wilde hij het eerst met zijn

belangrijkst.

waren we blij. Ze haalde adem, ze leefde!

Sammie zich net zo veel aan mij zou hech-

blad zei ooit bij Pauw & Witteman tegen

ouders overleggen, maar dat vonden wij

Na deze turbulente periode besloot Claudia

Ik had gedacht dat Sammie na haar

ten als aan Claudia. Zij zegt altijd: ‘Jij bent

Barbara Barend dat haar zoontje niet door

alleen maar voor hem pleiten. En hij wilde

een paar maanden vrij te nemen. Even

geboorte misschien een moeilijk kind zou

net zo veel haar moeder als ik.’ En tja, hoe

twee moeders kon worden opgevoed,

met een ervaren donorvader praten. Toen

weg van het werk en alle sores. Rust en

zijn, dat ze na zo’n traumatische bevalling

de maatschappij op Sammies thuissituatie

omdat hij dan later geen goede vader en

de uitkomst van deze gesprekken positief

ontspanning zoeken. Schijnbaar werd bij

niet lekker in haar vel zou zitten. Maar een-

gaat reageren? Natuurlijk zal ze straks op

echtgenoot kan zijn. En weet je wat zo gek

was, zei Hans: ‘Ik doe het.’We hadden onze

haar toen een stressfactor uitgeschakeld,

maal thuis bleek ze een onwijs relaxte en

school vragen krijgen. We willen haar

is? Ik snáp ook nog waarom die vrouw zo

donor gevonden.’

want bij de laatste poging was het toch

vrolijke baby. En ze sliep nachten door! Wie

daarop voorbereiden door open en eerlijk

denkt. Omdat zij haar hele leven met het

raak. We zaten aan de keukentafel toen het

weet was het voorbestemd dat wij na alles

te zijn, zodat ze een stevige identiteit heeft

geloof is geïndoctrineerd. Natuurlijk keur ik

Verdriet en boosheid

ziekenhuis belde: ‘We mogen u feliciteren.’

wat we hadden meegemaakt, dit hadden

en een duidelijk verhaal kan vertellen.’

haar uitspraken af. Het is grote onzin, maar

‘Niet lang daarna begonnen in het

‘Dit kan niet waar zijn!’ riepen we vol onge-

verdiend.

OLVG-ziekenhuis in Amsterdam de

loof. Superblij en dolgelukkig vielen we

Inmiddels is Sammie Julie van Markus een

Verliefd

vooroordelen, intolerantie en afkeur ook

behandelingen. Maar niet een sloeg aan.

elkaar in de armen. Meteen na de vreugde

kerngezonde en superblije baby van zes

‘Doordat al mijn onzekerheden zijn wegge-

maar een beetje weet open te wrikken, is

Twee jaar lang hebben we alles geprobeerd:

staken ook angsten en onzekerheden weer

maanden. Ook de twijfels, zorgen en

nomen, kan ik nu nog intenser van Sammie

mijn missie al geslaagd.’ ■

iui (intra-uteriene inseminatie, red.),

de kop op. We werden bang dat we het

genieten. Vaak ervaar ik een nieuw gevoel

ivf (reageerbuisbevruchting, red.), icsi

embryo zouden verliezen. Ik weet nog dat

van verliefdheid. Ik kan echt een soort

(intracytoplasmatische sperma-injectie,

we diezelfde avond naar een optreden

oerverlangen hebben om bij mijn vrouw en

red.). Nooit gedacht dat we zo ver zouden

van Pink gingen. We stonden helemaal

gaan. Maar de kinderwens was zó sterk,

vooraan, vlak bij de boxen. Het was een

dat we onze grenzen steeds verlegden. Op

supergoed, maar keihard concert. Allebei

een gegeven moment zaten we er helemaal

dachten we: als door dat heftige basgeluid

doorheen. Elke keer als het ziekenhuis

de vrucht maar niet loslaat. De volgende

weer met een teleurstellende mededeling

dag zijn we met een grote fles champagne

kwam, waren we verdrietig, boos ook.

naar onze ouders gegaan. Daar hebben we

Vooral Claudia vond het oneerlijk. Dan

met z’n allen gehuild van blijdschap.‘Het is

82 Flair

‘Dan denk ik:
ha, dít is dus
het moedergevoel en ik
heb het ook’

helaas wel de realiteit. Als ik die oester vol

ons kind te zijn. Dan denk ik: ha, dít is dus
het moedergevoel en ik heb het ook! Maar
het zit ook in kleine dingen. Bijvoorbeeld
als ik ’s morgens naar Sammies wiegje loop
en ze mij met een grote smile en stralende
ogen aankijkt. Als ze heerlijk in mijn armen
ligt en we hele ‘gesprekken’ voeren. Als ik
Claudia gek met haar zie doen en Sammie

Meer zien van
Mirella?

Wij willen ook een kind, dinsdag
2 juli om 23.30 uur bij de NTR
op Nederland 2, zaterdag 5 juli
om 15.00 uur bij de NTR op
Nederland 2.
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