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MerelDleterlch en haal man Rlchard
hebben twee dochters van twee
draagmoeders. De een'ult de ÍamF
lle, deander lc wlendln Marlous.

I 'Toen ik 26 was, werd bij mij baar-

moederhalskanker geconstateerd', ver-
telt Merel Dieterich (35).'Mijn eerste

reactie was: nu zal ik nooit kinderen
krijgen. Ik was al tien jaar samen met

Richard en we wilden ze altiid all Maar
de kanker zette een streep door de reke-

ning. De eerste jaren althans, want nu
zijn Merel en Richard de ouders van
Saar (5) en Sofie (2), twee dochters van

twee verschillende draagmoeders, maar
van hun eigen zaad- en eicel. Merel:
'Daarmee zijn wij de enigen in Neder-

landl
Naast haar op de bank zit Marlous
Bruntink (35), haar beste wiendin
sinds de kleuterschool. Zij heeft Sofie

38 weken in haar buik gehad en na de

bevalling lachend geroepen: 'Het is ge-

lukt, het is echt een baby!'. Marlous:
'Voor de rest stond iedereen te huilen.
Het was prachtig, de hele kamer stond
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vol artsen en verpieegkundigen en ie-

dereen was geroerdi Tegen Merel: 'Ik
had bervust mijn T-shirt aangehou-

den. Het was aan jou om Sofie voor
het eerst op je blote buik te leggen.

Mijn eerste impuls was: mag ik nu
douchen? Mijn taak zat erop, ik wilde
het ziekenhuis uitlopen en naar huis.'

Merel: 'Ik ben nooit verdrietig geweest

dat ik niet degene was die zwanger

was, nooit jaloers op de draagmoe-

ders. |e leest het weI op internet, vrou-
wen die schrijven: ik vind het zo

moeilijk dat zij de baby wel voelt
schoppen en ik niet. Heb ik nooit
gehad. Ik was al1een maar superblij
dat er maar liefst twee vrouwen zijn
die dit voor mij wilden doen.'

Om de kanker te bestrijden, werd
Merels baarmoeder verwijderd, maar

haar eierstokken bleven gespaard; dle

werden hoger in de buik geplaatst,

zodaï ze buiten het bestralingsgebied

vielen. Zo bleef het mogelijk om
samen met Richard een genetisch

eigen kind te krijgen, mits er iemand
was die het wilde dragen. Merel: 'De

vrouw van mijn neef, Eveline, leefde

erg mee toen ik ziek was. Zij zei al

snel: ik wil op een dag we1 je draag-

moeder worden. Dat was bijzonder,
want we kenden elkaar alleen maar

van verjaardagen. Het was een licht-
puntje tijdens mijn ziekte: ooit kan het

misschien tóchl
Eveline is acht jaar ouder en had aI

een eigen, compleet gezin. Van Merel
kon een eigen eicel worden gebruikt
en die kon middels ivf worden be-

vrucht met het zaad van Richard; aan

alle voorwaarden waren voldaan om
geholpen te worden in Nederland, bij
het VUMC in Amsterdam. Merel: 'Bij

de tweede terugplaatsing was Eveline

zwanger. Dat is Saar geworden. We

gingen ervan uit dat ze enig kind zou

blijven. Eveline had vanafhet begin
gezegd: ik doe het één keer. Logisch,

haar leven ging ook verder en we

waren al dolgelukkig met Saar.'

Marlous: 'Toen Saar 2 was, gingen

Merel en ik op een avond uiteten.

Toen zei ik 'Mag ook niet-familie het

doen? Een broertje ofzusje voor Saar

krijgen?' Mijn twee kinderen gingen

al naar school, ik had net de Kiliman-
jaro beklommen, en al was ik tijdens
mijn twee zwangerschappen negen

maanden kotsmisselijk geweest, ik zag

nergens tegenop. Nog vanuit het res-

taurant heb ik mijn man gebeld: 'Ik

heb een nieuwe uitdaging, hoor.'

Merel: 'Na elke maaltijd hing ze boven

de wc. Als ik een keer wilde komen
helpen, rukte ze de stolzuiger uit mijn
handen. Ze wilde alles zelf doen. Op

een gegeven moment hebben wij ge-

zegd: en nu moet je ons een schoon-

maakster laten betalen, we willen heel

graag iets terugdoen. Nadat SoÍie ge-

boren was, hebben we een vdkantie

voor haar betaald met het hele gezin,

dat hadden we bij Eveiine ook gedaan.

Kijk, je kunt nooit écht terugdoen wat

de draagmoeders voor ons gedaan

hebben. Ik ben ze eeuwig dankbaarl

Marlous: 'Ik zeg altijd: ik heb het kind
niet afgestaan, ik heb het teruggege-

ven. Mijn kinderen vonden het heel

normaal dat ik zwanger was voor
Merel. Zij zeiden: 'Merel heeft geen

huisje meer om een baby in te laten

groeien, daarom doet mama datl
Maar als de eicel van mij had moeten

komen, had ik het nooit gedaan. Dan
had ik dingen van mezelf in het kind
teruggezien, dat was te ingewikkeld
geworden. Sofie is echt van Richard en

Merell
Merel:'We zijn heel biry dat eiceldona-

tie niet nodig was. We stonden open

voor allerlei opties, waaronder adop-

tie, maar dit was wel de mooiste. De

uitkomst is hetzelfde a1s wanneer ik
zelf zwatger was geweest: een com-
pleet eigen gezini

@volks k rantmag

Mireille de Ruiter en Ramon Fano

zoeken naaÍstig naaÍ een draag-
moedeÍ die eventueel ook eicel-
donor wil ziin.'Wli worden ner-
gens geholpen.'

I Mireille de Ruiter (36, receptio-

niste): 'Wij zijn een achtergestelde

groep in Nederland. Ik heb geen eigen

eicellen en dan word je in Nederland
nergens geholpen om een kind te krij-
gen via een draagmoeder. Op de enige

plek waar het kan, het VUMC in Am-
sterdam, moeten het eitje én het

zaadjevan de wensouders komen. Dat

voelt zo oneerlijk. Alieenstaande

vrouwen kunnen zich laten insemine-

ren met het zaad van een onbekende

donor, een lesbisch stel kan zó eenop-
roepje plaatsen op internet: wie wil de

vader worden van ons kind? Dat
mogen wij niet; om een draagmoeder

te vinden, mag je in Nederland geen

openbare oproep plaatsen, om com-

mercieel draagmoederschap tegen te

gaan. Googel maar eens, je komt al

snel op artikelen over mensenhandel

uitl
Ramon Fano (36, ict-consultant): 'Dat

het gezien wordt als iets crimineels,
klopt gewoon niet. Wat is er nou na-

tuurlijker dan heel graag samen een

kind willen?'
Mireille en Ramon leerden elkaar in
apríL2014 kennen via Tinder. Ze spra-

ken af in een café en zaten 's ochtends

om zes uur nog te kletsen. Ramon: 'En

toen hadden we elkaar nog niet eens

gevraagd wat voor werk we dedenl

Mireille vertelde die eerste afspraak

wel over de baarmoederhalskanker

die ze vier jaar eerder had gehad, a1

was ze dat eigenlijk niet van plan -
maar hoe kun je zo'n grote gebeurte-

nis níet vertellen als je zo in elkaar op-

gaat? Dat ze onvruchtbaar was gewor-

den, vertelde ze een paaÍ maanden

later. Door de bestralingen functione-
ren haar baarmoeder en eierstokken

niet meer; een genetisch eigen kind is
uitgesloten. Ramon: 'We hebben een

hele nacht gehuild, nadatze het had

verteld. Ik wist ai rond mijn 25ste dat

ik graag vader wilde worden.' Mireille:



Ramon Fano en l,4ireille de Ruiter:
'Vier van de vi.jf draagmoeders wilden
all"een voor een homostel dragen.'

De werkelijkheid bleek anders. Een

draagmoeder vinden lijkt een onhaal-

bare kaart. Ofin elk geval een speld in
een hooiberg. Mireille: 'Ik durf het

mijn wiendinnen niet op de man af te

vragen. Ze moeten dan antwoord
geven en waarschijnlijk is dat negatief

- ze weten dat we zoeken. Sommige

familieleden hadden het willen doen,

als ze zichzelf inmiddels niet te oud
hadden gevonden. Dat hebben we een

paar keer gehad: bíjna, maar nee.'

Ramon: 'We hebben een oproep ge-

plaatst op een besloten Facebook-

groep, in versluierde termen, zoge-

naamd voor een kinderloos stel dat we

kennen. Daar kwam een Duitse vrouw
op afvan 43, die het al eens eerder

had gedaan.' Mireille:'Dat ging heel

Íaaí, ze wilde alleen Ramon toevoegen

en met mij helemaal geen contact. Ze

had ook haast, vanwege haar leeftijd,
maar wij willen iemand wel eerst

beter leren kennen. Dus dat is afge-

ketst. Maar even heb je toch hoop.'

Zevertellen over een draagmoeder-

picknick in een park in Utrecht, geor-

ganiseerd door de draagmoeder die de

besloten Facebookgroep heeft opge-

zet. Twee quiches zelfgebakken, een

hoopvolle rit in de auto erheen. Mi-
reille: 'Dat was een enorme teleurstel-

ling. Vier van de vijf draagmoeders

die er waren zeiden onomwonden dat

ze alleen voor een homostel willen
dragen. Dan kun je toch een moeder-
rol spelen; een andere vrouw erbij
zien ze als concurrentie. Het voelde

alsof wij ons als enige heterostel flink
moesten verkopenl Ramon:'Uiteinde-
lijk was daar niemand die zou overwe-

gen om voor ons draagmoeder te zijn)
Ze geven niet op. Ze onderzoeken de

mogelijkheden in het buitenland, al

kan daar zomaar 100 duizend euro

mee gemoeid zijn. Ook hier blijven ze

het proberen. Mireille: 'Laatst zijn we

naar een bruiloft van een oude kennis

geweest. We kenden daar bijna nie-
mand, maar je weet nooit wie je te-

genkomt. Dat is ons ook aangeraden:

vertel het op je werk, bij de kapper, of
zoals nu, in de media. fe weet nooit
waartoe het leidtl

\
h.'à

Als jong meisje was het al mijn droom
later kinderen te krijgen. A1 mijn
vriendinnen zijn zo'n beetje toe aan

hun tweede. Ik zit er middeninl
Ze besloten om er werk van te maken.

Ramon liet zijn vruchtbaarheid testen

- alles in orde - zodat er met zun

zaad, de hulp van een draagmoeder en

eventueel een donoreicel tocÏ een

gezin kan worden gesticht. Ramon:
'We waren aanvankelijk heel optimis-
tisch. Ik heb het altijd over de maak-

baarheid van het leven: je kunt alles

voor elkaar krijgen, als je maar wil.'
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Draagmoeder Michelle van der [/ief:
'Iemand zei: je zult er wel goed

voor betaald krijgen.'

Toen Mlchelle van deÍ Wlel een
weblog lasvan tweemannen met
een klndelwens, besloot ze: lk wll
wel zwanger voor ze z[n. 'Het was
blologlsch m[n elgen klnd dat ln
me gtoelde, en toch was deze
zwsngetschap andets dan mfln
eeÍderedrle.'

I Een van de vereisten voor het

draagmoederschap is dat je zelfal een

compleet gezin hebt - aan die eis had
ze ruimschoots voldaan, Iacht Mi-
chelle van der Wiel (33, fulltime moe-

der). Ze heeft twee dochters van 6 en

7, eer, zoonvan 11 en haar man heeft

nog een dochter van 15 uit een eer-

dere relatie; ze hoefde echt niet zo

nodig nog een baby. Toch is ze in juni
2016 bevallen van dochter Sanne, die

op twintig minuten rijden afstand op-
groeit bij twee vaders.

Michelle:.'Mijn zwager en schoonzus

hadden goede vrienden, een homostel
dat ikvia hen leerde kennen. Aardige
mannen vond ik het. Wat ik niet wist,
was dat zij het stel waren achter een

blog dat ik in die tijd volgde: het re-

laas van twee mannen met een kin-
derwens. Dat vond ik boeiend, want
mijn broertje is ook getrouwd met een

man en ook zij hebben een kinder-
wens, al staat die nog op een laag pitje.
Goed, ik ontdekte dat de schrijvers

van het blog mijn nieuwe kennissen

waren en las het met nog meer be-

langstelling dan eerst. Toen ze op een

dag schreven dat de draagmoeder af-

haakte die ze hadden gevonden,

voelde ik oprecht met ze mee. Nog

diezelfde avond heb ik met mijn man
besproken: stel dat ík het voor ze zou

doen? Mijn man vond het eigenlijk
meteen goed. Pas daarna heb ik de

heren een berichtje gestuurd: jullie
kennen me al, ik wil jullie draagmoe-

der wel zijn, mijn man staat erachter.

Een aantal andere vrouwen deed hen

overigens hetzelfde aanbod, hoorde ik
laÍer.Ze kwamen op mij uit. We heb-

ben een avond afgesproken om elkaar
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beter te leren kennen en alles door te
nemen: wat komt er bij kijken, hoe zit
het juridisch in elkaar? Het klikte heel

goed. Zodra ze na de koffie de deur
uitstapten, dacht ik ja, ik ga dit doen.

Ik had altijd makkelijke zwatger-
schappen en bevallingen gehad, dus

daar zag ik niet tegenop. En ik gunde

het ze enorm. Van een nicht die lang
kinderloos was gebleven, wist ik wat

een groot verdriet dat betekent. Dit
kwam op mijn pad en ik was blij dat

ik kon helpen.

Mijn zwangerschappen had ik eerder

nooit gepland, maar nu downloadde
ik een app zodat ik me op de vrucht:
bare dagen kon insemineren met het

zaadvan een van hen. De heren wis-
ten beter hoe die app werkte dan ik,
haha. Ik had ze gewaarschuwd: ik ben

altijd snel zwangeÍ en inderdaad, de

tweede ronde was het raak. De hele

zwangerschap zijn ze superbetrokken
geweest. Naar elke bezoekje aan de

verloskundige gingen ze mee en zelfs

als ik alleen maar even bloed moest

laten prikken, wilden ze daar bij zijn.
Het was biologisch mijn eigen kind
dat in me groeide en toch was deze

zwangerschap anders dan de eerdere

drie. Als ik tegen mijn buik praatte,

zei ik dingen als: 'fa, kleintje , je gaat

zo naar je twee papat' - je bent al af-

scheid aan het nemen. Vind je het niet
moeilijk?, vroegen mensen me. Dan
kon ik alleen maar naar waarheid ant-

woorden: nu niet, maar je weet nooit
of het nog moeilijk gaat worden.
Dat is niet gebeurd. Of éven mis-
schien; ik had nooit kraamtranen

gehad, maar nu kwamen ze, een paar

dagen na de bevalling. fe lichaam is
toch bezig met verwerken, denk ik. 

"
Maar verder ging alles heel voorspoe-
dig: Sanne heeft eerst nog even tien
minuten bij mij gelegen, de heren

hebben de navelstreng doorgeknipt en

daarna heb ik haar overgedragen aan

haar vaders. Dat was supermooi. Ie-

dereen was in tranen en ik was alleen

maar trots. Ik mocht Sannes naam

onthullen door een naamslinger uit te
pakken en toen we daarna ieder naar

huis gingen, reden mijn man en kin-
deren meteen naar de baby om naar

haar te kijken. Na negen dagen ben ik
op kraamvisite gegaan. Dat was super-

emotioneel. |e kijkt in de box en daar

ligt ze dan - ze was al zo veranderd.

Ik zie Sanne geregeld, want de vaders

zijn vrienden geworden. We zien el-

kaar op verjaardagen en gaan bij el-

kaar op de koffie. En dan ben ik net zo

trots als zij op het eerste stapje en het

eerste tandje. Maar toch is het anders

dan bij mijn eigen kinderen; die heb

ik 24 uur per dag om me heen. Het is
meer het gevoel als voor mUn twee

neefes. Het is familie en daarom hou
ik zielsveel van haar, maar ze is niet
van mij. De vaders hebben haar

geadopteerd en ik heb het ouderlijk
gezag afgestaan. Moeilijk vond ik dat

niet, het moeilijkst zijn eigenlijk de re-

acties van anderen gebleken. Iemand
zei: je zlulÍ er wel goed voor betaald

krijgen. Wat een sneer. De vaders heb-

ben wat zwangerschapskleding voor
me betaald en zo'n ketting met een

belletje op de buik - dat vond ik
mooier dan het duurste sieraad.

Met bepaalde familieleden heb ik geen

contact meer - die bleken zelf ook een

onvervulde kinderwens te hebben,

wat ik niet wist, en ze vinden het

waarschijnlijk moeilijk dat ik draag-

moeder voor anderen ben geweest. Ik
doe het niet voor een tweede keer, ook
niet voor de vaders van Sanne. Eén

keer is genoegl +


