
‘Volgens mij ben je zwanger,’ zegt mijn verloofde Robin 
tegen me, terwijl ik een hap neem van mijn softijsje. We 
zijn in Saint-Denis, de hoofdstad van het vulkanische 
eiland Réunion in de Indische Oceaan, ten westen van 
Mauritius en ten oosten van Madagaskar. De afgelopen 
twee weken maakten we een roadtrip over het Franse 
eiland. We zijn net terug van een zware driedaagse 
wandeltocht door een eeuwenoude, uitgedoofde kra-
ter, waar we overnachtten in gehuchtjes die enkel te 
voet of per helikopter bereikbaar zijn. ‘Nee hoor, schat,’ 
zeg ik. ‘Echt niet.’ Zes weken geleden vertrokken we 
op wereldreis om samen reisverhalen te maken. Voor 
een jaar of langer. Zolang het leuk was en de financiën  
het toelieten. Robins vaste baan is opgezegd, ons huis 
onderverhuurd: tijd voor het avontuur van ons leven. 
Zou ik zwanger kunnen zijn? Er is een kans. Vlak voor 
vertrek heb ik mijn anticonceptiestaafje laten verwijde-
ren omdat-ie uitgewerkt was. Implanon werkt drie jaar 
en aangezien we niet van plan waren nog zo lang te 
wachten met ‘proberen’, liet ik geen nieuwe plaatsen. 

Baan opgezegd, enkele tickets op zak: met grote 
plannen trekken reisjournalist Veerle Witte en 
fotograaf Robin Visser de wereld in. Maar dan blijkt 
Veerle zwanger. TEKST VEERLE WITTE FOTOGRAFIE ROBIN VISSER

‘De echo’s       
      bepaalden          
  onze route’

VEERLE WERD ZWANGER 

TIJDENS EEN WERELDREIS

Voor op reis had ik de NuvaRing mee. Ik bracht de 
eerste in op Mauritius, waar we een maand verbleven 
om de avontuurlijke kant van het eiland te ontdekken. 
We beklommen honderden meters hoge watervallen, 
wandelden naar de top van bergen en kajakten over 
verlaten rivieren omgeven door wilde apen en vleer-
honden. Maar de week na het inbrengen was ik elke 
dag vreselijk misselijk. Zo misselijk dat we besloten 
hem eruit te halen. ‘Als het gebeurt, gebeurt het,’ zeiden 
we tegen elkaar. ‘Zo snel zal dat niet gaan.’ Ik hoorde 
van vrouwen die maanden of jaren bezig waren. Met 
ovulatietesten en apps. Zomaar zwanger worden, dat 
gebeurde niet, in mijn ogen. 

CHECK-CHECK-DUBBELCHECK Vijf we-
ken later, op 1 februari, sta ik met een zwangerschaps-
test in mijn handen, in een kleine hotelkamer aan de 
andere kant van de wereld. Er verschijnt een donker 
streepje en vrij snel ook een ultralicht tweede streepje. 
‘Het is wel heel licht,’ zeg ik. We geloven het niet. Door 
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de brandende hitte rennen we naar de apotheek voor 
nog twee testen. Bij de volgende die ik doe, verschijnt 
er vrijwel direct ‘enciente’ op het schermpje, ‘zwanger’ 
in het Frans. Gevolgd door ‘2-3’. Twee tot drie weken 
geleden heeft de bevruchting plaatsgevonden – rond 
de tijd dat we vastzaten op Mauritius vanwege een 
overwaaiende cycloon – dus ik ben nu al vier à vijf we-
ken zwanger. We vliegen elkaar in de armen, lachen, 
huilen, zijn sprakeloos en denken vooral: wat nu?!  
Die nacht word ik wakker met een knoop in mijn maag. 
Wat hebben we gedaan, schiet er door mijn hoofd. We 
hadden nog zo’n mooie reis voor de boeg. De volgende 
dag vliegen we in een roes naar Zuid-Afrika, waar we 
een paar dagen later de eerste echo hebben. Meteen  
is het spannend: er is niks te zien in mijn baarmoeder. 
‘Er is een kleine kans op een buitenbaarmoederlijke 
zwangerschap,’ geeft gynaecoloog Dr. Kenneth aan. 
‘We zullen een kijkoperatie moeten uitvoeren om te 
kijken waar het eitje zit, en de volgende stappen te be-
palen.’ Er wordt bloed geprikt en twee dagen later 
moet ik terugkomen voor een tweede inwendige echo.
Zodra ik weer op de behandeltafel lig, stelt ze ons met-
een gerust: de bloeduitslagen zagen er goed uit. Tijdens 
de echo zien we een klein wit zakje in mijn baarmoe-
der: de start van een nieuw leven. Ik ben vijf weken en 
twee dagen zwanger. We waren er gewoon heel vroeg 
bij. Over twee weken mogen we terugkomen, zodat 
we zeker weten dat alles goed zit voordat we verder 
reizen naar Nieuw-Zeeland. Onze reisplannen moeten 
we flink omgooien: Botswana annuleren we vanwege 
malariarisico, de Polynesische Eilanden en Indonesië 
vallen af vanwege het zikavirus. We plannen onze reis 
vanaf nu rond echo’s, de NIP-test en controles. 

LEZEN-ZWEMMEN-LEZEN In Zuid-Afrika 
trekken we van de ene naar de andere Airbnb in en 
rondom Kaapstad, terwijl we langzaam wennen aan het 
idee dat we een kind krijgen. Tussen het obsessief  

lezen over elke zwangerschapsfase door – ik wil precies 
weten wat er in mijn buik gebeurt – zwemmen we met 
zeeleeuwen en wandelen we over witte stranden tussen 
honderden pinguïns. Een hoogtepunt is een trip naar 
de Cederbergen, zo’n vier uur ten noorden van Kaap-
stad. De gouden stranden en groene bergen van het 
Kaapse schiereiland maken plaats voor een bergachtig 
woestijngebied. We slapen in de Star Suite van het 
Kagga Kamma Nature Reserve: een luxe openlucht-
slaapkamer omgeven door rotsformaties en fynbos, 
midden in het leefgebied van struisvogels, antilopen  
en springbokken. Op honderd meter lopen van onze 
‘kamer’ ligt onze eigen Rock Pool: een zwembad in de 
rotsen, met een waterval. Met alcoholvrije champagne 
proosten we op het nieuwe leven dat we tegemoet 
gaan. Die nacht kruipen we dicht tegen elkaar aan, ter-
wijl we luisteren naar het geknaag van de klipdassen 
rond onze lodge, en vallende sterren tellen vanuit ons 
bed. We worden gewoon ouders!
Intussen begin ik me steeds meer zwanger te voelen. 
Misselijkheid overvalt me – ik eet me gek aan gember-
koekjes – en hormonen steken de kop op. Robin wil 
niet meer terug naar zijn vaste baan in Nederland, maar 
wil aan de slag als freelance foto- en videograaf. Iets 
wat ik al jaren toejuich, maar nu… Stoom komt nog net 
niet uit mijn oren, terwijl ik hem toebijt dat nu absoluut 
niet het juiste moment is voor deze stap. Zekerheid, 
iets waar ik normaal weinig waarde aan hecht, dát heb-
ben we nodig. Hoe doen we dat straks met alle kosten 
en mijn zwangerschapsverlof? En wat als ik minder wil 
gaan werken? Robin snapt mijn opwinding niet goed. 
We hebben toch spaargeld? En was dit niet wat ik al 
jaren zo graag wilde? Een leven waarin we de vrijheid 
hebben om onze dagen in te delen zoals wij dat willen 
en veel tijd hebben voor elkaar? Hij heeft gelijk, maar 
ik zie het even niet. Nog nooit verlangde ik zo naar 
vastigheid. Stiekem kijk ik er zelfs al een beetje naar uit 
om ons huis te gaan klaarmaken voor de baby. 

Vanuit ons bed tellen      
             we vallende sterren.       
      We worden ouders!
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Malaria, het zikavirus:              
                  sommige landen 
      vallen nu af
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HEIMWEE Maar we hebben nog een hele reis voor 
de boeg. Twee weken later zijn we terug in Kaapstad 
voor een derde echo. Ik ben zeven weken zwanger. Het 
witte zakje is veranderd in een garnaaltje. Met tranen 
in onze ogen kijken we naar het schermpje, waarop we 
voor het eerst een hartje zien kloppen. Alles ziet er 
goed uit en de volgende dag vliegen we met een gerust 
hart naar Auckland, waar we onze camperbus ophalen: 
ons huis voor de komende maanden. Onderweg naar 
het Zuidereiland lopen we de Tongariro Alpine Cros-
sing: een wandeltocht van 19,4 kilometer door een vul-
kanisch landschap vol lavavelden, kraters en mineraal-
meren. De klim is zwaar en hoewel ik pas negen weken 
zwanger ben, begin ik dit toch al te voelen. Ik ben eer-
der buiten adem, sneller moe en maak me er zorgen 
over dat ik me te erg inspan. De nacht voordat we de 
oversteek naar het Zuidereiland maken, slapen we op 
een parkeerplaats. Het stormt en onze bus schudt wild 
heen en weer. Ik moet vaak plassen en steeds door de 
stromende regen naar het openbare toilet rennen. Die 
avond bekruipt me een vreselijk heimweegevoel. ‘Ik 
denk dat we een verkeerde keus hebben gemaakt,’ zeg 
ik tegen Robin, terwijl ik niet meer kan stoppen met 
huilen. ‘Ik wil naar huis.’
Toch trekt mijn gevoel bij als we op het Zuidereiland 
zijn. We kamperen ruim een week op natuurcampings 
in de Marlborough Sounds, omringd door heuvels, 
schapen en groenblauwe baaien. We kajakken met zee-
honden, wandelen, zwemmen met honderden wilde 
dolfijnen en klimmen ’s nachts naar een waterval die 
wordt opgelicht door glimwormen. Hier kan ik wel aan 
wennen.

MAGISCH AVONTUUR Ik ben elf weken 
zwanger als in Christchurch bloed wordt afgenomen 
voor een NIP-test. Over een week krijgen we de uit-
slag: over mogelijke chromosomale afwijkingen én het 
geslacht – iets wat in Nederland nog niet wordt prijs-

gegeven. Vol spanning rijden we naar nationaal park 
Mount Cook. We voelen en hopen dat we een meisje 
krijgen. En dan willen we haar vernoemen naar Robins 
lieve moeder Marly, die drie jaar geleden plotseling 
overleed. Naarmate we zuidelijker komen, wordt het 
kouder. Besneeuwde bergtoppen en gletsjermeren  
domineren het landschap. Dit is een van de mooiste 
gebieden van Nieuw-Zeeland, maar ik kan het steeds 
minder goed zien. Ik ben het zat om ’s nachts in de kou 
over de camping naar het toilet te rennen, maak me 
zorgen over of we de bus straks nog wel voor een goede 
prijs kunnen verkopen en verlang meer en meer naar 
huis. Robin zou het liefst nog maanden willen door-
reizen en af en toe vechten we elkaar hierover bijna de 
bus uit.
Als we in Glenorchy zijn, een dorpje ten zuiden van 
Queenstown, krijgen we een telefoontje: de NIPT 
laat geen afwijkingen zien én we krijgen een meisje. 
Wat zijn we blij! Een paar dagen later zien we onze 
dochter weer, tijdens de dertienwekenecho in Queens-
town. Met open mond staren we naar het scherm. Ze is 
veranderd in een piepklein mensje met armen, benen, 
handjes en voetjes. Inmiddels hebben we kopers voor 
de bus gevonden. We trekken nog twee weken rond 
over het Zuidereiland en vliegen dan naar huis. Het is 
mooi geweest. En wát is het mooi geweest.
Op 5 oktober 2018 wordt onze dochter Maeve Marly 
Visser geboren. Het moederschap voelt als op mijn lijf 
geschreven. Natuurlijk zijn er zware momenten, maar 
Maeve verrijkt ons leven zoals ik nooit voor mogelijk 
had gehouden. Vanaf nu nemen we Maeve gezel-
lig mee op reis: ze is met haar zeven maanden al op  
Curaçao en in de Franse Pyreneeën geweest. Over een 
maand trekken we naar Tirol – waar we ook nog naar-
toe zijn geweest toen ik 24 weken zwanger was – voor 
onze eerste familiereis voor werk. Als Maeve wat ouder 
is, willen we onze wereldreis overdoen, maar dan met 
z’n drieën – of wie weet ooit met z’n vieren. 

‘Ik wil naar huis,’ zeg ik, 
                   terwijl ik niet kan 
     stoppen met huilen
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