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Klussen  
met je buik 
ertussen

Waarom vinden we dat toch zo’n topidee, verbouwen of 
verhuizen met een buik die op knappen staat? Deze zwangere 

vrouwen gaan door tot op het allerlaatste moment.

PORTRETTENtekst Patricia van den Heuvel beeld Bonnita Postma
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‘Ineens was ik dozen aan het inpakken, 

terwijl je normaal gesproken in deze periode 

alles in gereedheid brengt voor de baby. De 

verkoop van onze woning ging sneller dan 

verwacht. En dus moesten we na de twintig-

wekenecho op huizenjacht. Het liefst wilden 

we maar één keer verhuizen. Het was een 

ambitieus plan, maar twee weken later al 

vonden we ons droomhuis. Toen we de sleutel 

kregen was ik bijna dertig weken zwanger.

Mijn man klust zich sindsdien drie slagen  

in de rondte. We zijn boven begonnen, over 

een halfjaar knappen we het beneden op. De 

hele bovenverdieping is inmiddels gesloopt 

en gerenoveerd. De vorige bewoners hebben 

hier ruim vijftig jaar gewoond, dus er was 

genoeg te doen. Vanwege mijn nesteldrang 

pakten de stukadoors eerst de babykamer 

aan, zodat ik die alvast kon verven. Terwijl 

er in de badkamer nog volop geklust werd, 

legde ik de jurkjes en rompertjes vast in de 

commode. De borstvoedingsstoel staat er ook 

al. Nu is de babykamer een soort toevluchts-

oord waar ik tussen het klussen door lekker 

met een kopje thee kan uitbuiken. 

Onze timing is niet ideaal, nee. Toch geeft het 

me een goed gevoel dat we ons droomhuis op 

deze fijne plek hebben gevonden. We wilden 

graag wat goedkoper wonen, omdat ik minder 

ben gaan werken sinds Elise er is. We willen 

ook geld overhouden om leuke dingen te doen. 

Een wijk met voldoende speelplekken en 

scholen stond ook op onze wensenlijst. Onze 

meiden kunnen hier straks heerlijk opgroeien. 

Het is nu even druk. Maar als Elise en ik  

’s avonds samen mijn buik insmeren en zij 

haar zusje kusjes geeft, staat de tijd eventjes 

stil. Zo beleven we te midden van alle hectiek 

mijn zwangerschap toch heel bewust.’

• Marcha Reuken (34) • Aantal weken zwanger: 
37 • Getrouwd met: Joris (31) • Moeder van:  
Elise (2) • Oude huis: 130 m² • Nieuwe huis:  
100 m² in kindvriendelijke wijk • Tijdelijk adres: 
bij haar moeder • Kleiner wonen omdat: ze wat 
meer geld wil overhouden

‘Ik wilde  
per se dat 

eerst de 
babykamer 

werd  
gedaan’

PORTRETTEN
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‘O nee, waar moet ik nu bevallen? Dat was 

mijn eerste reactie toen er een bod kwam op 

ons huis. De gedachte dat we snel moesten 

verhuizen, maakte me verdrietig. Door de 

hormonen kon ik het even niet relativeren. 

Inmiddels hebben we een tijdelijk huurhuis 

gevonden waar we deze week zullen intrekken. 

Tijdens de middagslaapjes van mijn zoon zoek 

ik spullen uit, pak ik dozen in en overstelp 

ik mijn man met in zijn ogen onbelangrijke 

vragen en klusjes. Hoewel Joost het me 

nadrukkelijk verboden heeft, klom ik laatst 

toch de vliering op om daar ook eens even 

flink op te ruimen. 

Ik tel de dagen af tot de verhuizing, hoewel 

we fijn in ons huis hebben gewoond. Ik ben 

zo benieuwd hoe onze spullen daar straks 

staan en hoe snel het als ‘thuis’ gaat voelen. 

Ik zie de twee prachtige kinderkamers al 

voor me. Via Marktplaats en met mijn eigen 

creativiteit ga ik er iets leuks van maken. 

Veel mag de nieuwe inrichting niet kosten, 

want we hopen dit jaar ons droomhuis te 

vinden en weer te verhuizen. 

We willen graag een tuin, en een beetje extra 

ruimte in huis. Omdat het tegenwoordig best 

even kan duren voordat je je huis verkoopt, 

ging ik ervan uit dat de baby nog wel in dit 

bovenhuis geboren zou worden. Gelukkig blijft 

ons nu een hoop gesjouw de trap op bespaard 

met twee kinderen, alle boodschappen en een 

kinderwagen. Ook heel fijn is dat het huurhuis 

een flink bad heeft. Die allerlaatste weken 

van mijn zwangerschap kan ik straks dus 

heerlijk onderuit.’

• Esther Zeilstra (29) • Aantal weken zwanger:  
30 • Getrouwd met: Joost (33) • Moeder van:  
Mees (2) • Oude huis: bovenwoning met klein 
balkon • Tijdelijk huis: huurhuis met tuin • Op 
zoek naar: droomhuis van de rond de 150 m²

‘ Ik dacht
dat de  
baby hier 
nog wel 
geboren  
zou worden’

PORTRETTEN
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‘Een betere stok achter de deur konden we 

niet hebben. Het huis staat op z’n kop, maar 

over twee weken is het wél helemaal klaar. 

Zo’n anderhalf jaar geleden kochten we een 

opknapwoning. We zouden stap voor stap 

gaan verbouwen. Toen ik zwanger raakte, 

moesten we er ineens vaart achter zetten. 

Gelukkig kan mijn man goed klussen, hij is 

schilder en stukadoor. Zelf mag ik niets doen 

vanwege mijn hoge bloeddruk. Vorige week 

werd ik zelfs opgenomen in het ziekenhuis 

en zou de bevalling misschien wel worden 

ingeleid. Toen mijn bloeddruk zakte, mocht 

ik toch weer naar huis. 

Ik moet me rustig houden, maar ik vraag me 

af hoe. Morgen verft Ramon de babykamer 

en wordt de vaste trap naar zolder geplaatst. 

De nieuwe badkamer is dan net betegeld, als 

het goed is. Daarna is de sloop van de oude 

badkamer aan de beurt, die trekken we straks 

bij de nieuwe slaapkamer van onze dochter. 

Kortom: ik hoop dat onze kleine man nog 

even blijft zitten. Voor de zekerheid heb ik 

gisteren als een gek toch al zijn kleertjes vast 

gewassen, zodat ik hem in elk geval iets kan 

aantrekken. 

Bij vlagen barst ik in huilen uit. Ik ben een 

perfectionist en had de boel eigenlijk ruim 

op tijd af willen hebben. Toch is dit absoluut 

geen aflevering van Help, mijn man is klusser!. 
Ik ben hartstikke trots op Ramon. Naast zijn 

eigen bedrijf zet hij ’s avonds en elke zondag 

alles op alles om het hier op tijd klaar te 

krijgen. Het bad hebben we alvast getest. De 

kranen waren nog niet aangesloten, dus we 

vulden de kuip met emmers water. Met z’n 

drieën hadden we de grootste lol. Als het huis 

straks klaar is, denk ik vast: waar heb ik 

me zo druk om gemaakt?’

• Feikje van Nimwegen (31) • Aantal weken 
zwanger: 38 • Getrouwd met: Ramon (41)  
• Moeder van: Mellanie (3) • Oude huis: 75 m² 
• Nieuwe huis: opknapper van 150 m² • Mag:  
zelf geen kwast aanraken • Moet: zo veel mogelijk 
rust houden vanwege haar hoge bloeddruk

‘Ik hoop 
dat onze 

kleine 
man nog 

even blijft 
zitten’

PORTRETTEN
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Nestje bouwen
Terwijl ons hart overloopt van liefde voor de 
baby, nemen we ons één ding voor: zijn bedje 
moet straks gespreid zijn. 

Het testosteron 
van aanstaande 
vaders daalt 
met 30%

Klaar voor de start
Letterlijke nesteldrang kennen we vooral van 

dieren: een zwanger konijn dat een paar uren tot 

dagen voor de geboorte haar nest maakt, of een 

hond die vlak voor de bevalling op verschillende 

plekken gaat graven of krabben. Natuurlijk graven 

wij geen kuilen, maar bijna iedere zwangere vrouw 

heeft (een beetje) nesteldrang. Meestal vanaf de 

2e helft van de zwangerschap, want dan neemt de 

aanmaak van prolactine toe. Dit hormoon zorgt 

ervoor dat moedermelk wordt aangemaakt. Ooit 

had nesteldrang ook echt een functie. De omgeving 

voor de baby moest warm, schoon en veilig zijn. 

Insecten werden weggejaagd, er werd materiaal 

verzameld om als wiegje te fungeren en vuil werd 

verwijderd.

Meteen ’t hele huis
Tegenwoordig hoeven we ons 

niet meer te beschermen tegen 

roofdieren, gevaarlijke insecten 

of grote takken vol doorns. Toch  

drijft nesteldrang ons ertoe de 

babykamer tiptop in orde te 

maken. Omdat we minder 

moeite hoeven doen om alles 

voor elkaar te krijgen, nemen 

we vaak ook de kamers mee 

waar de baby de eerste weken 

helemaal niet komt. Of pakken 

we meteen de hele buurt aan, 

want daar groeit hij straks op.

Zijn hormonen
Niet alleen zwangere vrouwen 

hebben last van nesteldrang. 

Aanstaande vaders hebben een 

hoger cortisolniveau, waardoor 

hun zintuigen veel gevoeliger 

worden. En evenals hun vrouw 

produceren ze meer prolactine. 

Vogels worden daar broeds van, 

aanstaande vaders gaan een 

nestje bouwen, denken weten-

schappers. Ze knappen het huis 

op en schilderen de babykamer. 

Hun testosteron daalt met meer 

dan 30 procent. Niet zo vreemd, 

dat zelfs de meest stoere man 

huilt bij de geboorte van zijn 

kind. Of zou het van uitputting 

zijn, na die lange verbouwing of 

slopende verhuizing? Hoe dan 

ook, het nest is klaar, en dat is 

het belangrijkst.

Pa de bouwer
Ineens draait alles om het op orde brengen van je huis. 

Jarenlang was de zolder een zooitje, nu móeten er plinten 

komen. Want ja, de baby kan anders natuurlijk niet geboren 

worden. Menig zwangere vrouw staat in week 39 nog de 

badkamer te schilderen of de berging op te ruimen en ligt 

ervan wakker als dat niet gedaan is. Alsof de uitgerekende 

datum de laatste dag ooit is waarop je kunt klussen. Dan 

móet alles af zijn.


