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CABARET MARLEEN BEKKER OVER ONGEWENSTE KINDERLOOSHEID

ken want ik ben blij met het leven
dat ik leid. Mijn krampachtige pogin-
gen zwanger te worden zijn achteraf
best lachwekkend. Het werd een pro-
ject Kind waarvan ik de Ei- en Pro-
jectleider was. En mijn man mocht
mee lijden. Zo maakte ik mezelf dub-
bel alleen.’’ 

Ondanks alles hoopt ze dit hyper-
gevoelige onderwerp lichter te ma-
ken voor anderen. Maar haar verdriet
deelt ze ook in het theater. ,,Het ge-
voeligste moment in de solo? Als
mijn man tegen mij zegt: ik wil met
ons tweeën gelukkig zijn.’’

� Moederziel Marleen, ArtEZ, Rhijn-
vis Feithlaan 50, zaterdag 27/1,
14.30 uur, tien euro. Kaarten bestel-
len via: marleenbekker.com/try-out

Marion Groenewoud
Zwolle

Het cabaretprogramma Moeder-
ziel Marleen ontstond vanuit
pijn, maar oud-Zwollenaar

Marleen Bekker weet van haar kin-
derloosheid toch humor te maken.
Zaterdagmiddag speelt ze een try-out
in Zwolle.
Ze had zichzelf graag als moeder

gezien. Marleen Bekker (40) wist dat
haar oudere vriend niet zat te wach-
ten op een complete kinderschare,
dus één kind was genoeg. Ze be-
haalde een doctoraal andragogiek in

Groningen en maakte de theaterop-
leiding in Zwolle af. Tot ze zag hoe
alle vrouwen om haar heen zomaar
zwanger werden. Het leven moet
vooral leuk zijn, had ze na een burn-
out tien jaar eerder besloten. Ze
wilde daarom cabaretière worden én
moeder. Het eerste bleek met wat
moeite haalbaar maar het tweede
was minder vanzelfsprekend. ,,Ik
werd gewoon niet zwanger. Na een
jaar hoorden we dat het zaad van
mijn man niet goed was. Waardeloos
traag zaad, noem ik het in mijn caba-
retprogramma. Daar doe je niets
aan’’, constateert Marleen terwijl ze
in haar gemberthee roert. 

Moederziel Marleen
Zaterdag speelt ze een try-out van
Moederziel Marleen in Zwolle, de stad
waar ze opgroeide. ,,Dan komen de
alternatieven. Geen adoptie, maar
IVF. Met het opgewaardeerde zaad
van mijn echtgenoot. We bewaarden
alles in het groentevak van onze koel-
kast: de hormonen in ampullen en
een emmertje voor de naalden. Daar
lag als het ware ons halve kind. Maar
ja, ik moest het spul wel elke dag bij
mezelf inspuiten. Ik heb een naal-

denfobie en viel de eerste keer al
flauw. Een vriendin merkte op: jullie
moeten er niet aan beginnen want
dit wordt het eind van een mooie re-
latie.’’ 
Woedend werd Marleen aanvanke-

lijk, maar dezelfde nacht wist ze dat
het de harde waarheid was. ,,Voor het
eerst vroeg ik me af waarom ik beslist
moeder moest worden. Ik hing alles
op aan het krijgen van een kind. Ik
wilde mijn ouders kleinkinderen ge-
ven, en ik vond het belangrijk om er-
bij te horen. Het deed pijn te beseffen
dat dit niet ging lukken. Niet met de
man met wie ik oud wil worden. Het
drong tot me door dat ik de enige was
die zat te pushen. Hij hoefde niet zo
nodig.’’ 

Beladen thema
Na jaren heeft Marleen geaccepteerd
dat ze kinderloos blijft. Want een an-
dere man is geen optie. Haar eerste
cabaretprogramma wilde ze in elk
geval wijden aan dit beladen thema.
En naast het verdriet, en de gevoelige
liedjes met accordeon, moet het pu-
bliek bovenal kunnen lachen om
haar wanhopige kinderwens. ,,Met
gemak kan ik er nu grappen over ma-

Waardeloos traag zaad en
halve baby in het groentevak

Marleen Bekker is terug
in Zwolle. Om een try-out
te spelen van haar
nieuwe voorstelling
Moederziel Marleen.
,,Mijn krampachtige
pogingen zwanger te
worden zijn achteraf best
lachwekkend.’’

� Marleen Bekker
speelt zaterdag een
try-out van haar voor-
stelling bij ArtEZ. 
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Het drong tot me door
dat ik de enige was die
zat te pushen. Hij
hoefde niet zo nodig
— Marleen Bekker


