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Isha is een enthousiaste 
wereldburger met een 

hardnekkige schrijf-
microbe. Ze houdt van 

ontdekkingen en 
uitdagingen, blijft immer 

kritisch en verwonderd.

2004
“Wie weet krijgen we een tweeling…” Cindy keek pla-
gend naar haar geliefde Tamara, met wie ze al vijf jaar lief 
en leed deelde. 
“Stel je voor… wat een drukte, twee ineens. Handig wel, 
dan kunnen ze samen spelen… Heb je ons trouwens al 
ingeschreven in de adoptiecursus?” 
“Ja, ik heb Antwerpen gekozen, in Gent vielen de dagen 
slecht met je werkende weekends…” 
Op dat moment kwam een kleine magere vrouw in een 
bloemenjurk de wachtkamer binnen: “Tamara Versluys 
en Cindy Tersago?” Ze wisselden zenuwachtig een blik 
en volgden haar naar een van de lokaaltjes op de gang. 
Ze maande hen aan plaats te nemen op een sofa. Zelf 
zette ze zich in een zetel voor hen. “Zo, jullie willen graag 
een kind?” Ze klonk streng en afstandelijk.
“Euh… ja”, zei Tamara, “we hebben er lang over nage-
dacht en…”
“Wel”, onderbrak de vrouw haar: “Het beleid van het 
ziekenhuis houdt in dat wij ieder koppel screenen dat 
we aan kinderen helpen. Buiten de ziekenhuismuren 

“VERZEKER JE PENSIOEN, 
INVESTEER IN EEN KAPOEN”

komen er geen psychologische gesprekken aan te pas, 
daar krijgt men zoveel kinderen als men wil en zonder 
begeleiding, maar wij willen toch enige zekerheid dat 
het kind…”
“Zekerheid?” Tamara voelde zich kwaad worden: “Wij 
wonen al drie jaar samen, kochten vorig jaar een huis. 
We hebben een hond en twee katten en allebei een 
stabiele job. Hoeveel zekerheid heeft uw ziekenhuis 
nodig?”
“Mevrouw… Versluys is het? Het is nu eenmaal ons 
beleid. Zonder deze psychologische screening wordt u 
niet toegelaten als kandidaat voor KID.” 
Cindy, die de stemming van haar vriendin feilloos aan-
voelde, stamelde: “Waarom bent u zo streng?”
“Mevrouw Tersago, ik zit hier als advocate van het kind, 
niet als jullie advocate. Vertel eens, zijn uw ouders nog 
getrouwd? Of zijn ze al gescheiden? En hoe heeft u uw 
jeugd ervaren? Moeilijke coming-out of niet? En bent u 
van plan het kind te adopteren?”

2034
Zelda Timmers en Eve Waters bogen zich over de aan-
vraagformulieren. “Bruine of blauwe ogen?”, vroeg Zelda. 
“Doe maar blauwe, net als de jouwe…”, zei Eve, “en kruis 
eens ‘muziek’ aan bij ‘hobby’s’? Dat zou wel leuk zijn…”
“Oké, schat”, repliceerde Zelda, “hopelijk wordt hij of zij 
niet hoogbegaafd, want dan hebben we een pro-
bleem… Nu nog gestalte… ‘tussen 1,75 en 1,80 m’, en 
klaar!” 
Ze overhandigde het formulier aan de verpleegkundige 
aan de balie. “Gaat u nog even zitten,” zei ze, “de dokter 
komt u zo halen.”
Zelda liep glunderend terug naar Eve. Ze omhelsden 
elkaar. “Subiet onze eerste poging schat!” Zelda, die al 
drie maanden een hormonenpreparaat nam, was er 
vrij zeker van dat dit meteen ging lukken en dat ze niet 
hoefden terug te komen. 
Sinds er een rechts-conservatieve coalitie aan de macht 
kwam na de verkiezingen in 2014, was het land verzeild 
geraakt in een politieke crisis. De sociale correcties op 
het kindergeld werden afgeschaft, net als de fiscale 
aftrek van de kinderopvang, terwijl die ook fors duurder 

werd. Daardoor was het aantal kinderen drastisch terug-
gevallen. Anno 2034 waren er te weinig mensen om 
de pensioenen te betalen. De babyboom uit de vorige 
eeuw was klein bier vergeleken met de uitdagingen 
waarvoor de politiek vandaag stond. Kinderen krijgen 
werd op alle mogelijke manieren aangemoedigd. 
De campagne ‘Verzeker je pensioen, investeer in een 
kapoen’ liep ondertussen al twee jaar. Adoptiecursus-
sen en psychologische gesprekken behoorden tot een 
ver verleden. Mannen waren verplicht om drie keer in 
hun leven te doneren, van een tekort aan donorzaad 
was geen sprake meer. Ziekenhuizen beconcurreer-
den elkaar om zoveel mogelijk kinderen op de wereld 
te zetten. In het hospitaal dat Zelda en Eve hadden 
uitgekozen, konden ze gewoon binnenwandelen en 
diezelfde dag een inseminatiepoging ondernemen. Ze 
hadden er een kamer gehuurd met hotelfaciliteiten en 
zouden na de poging met alcoholvrije cava klinken op 
een gunstige afloop. 
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