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COLUMNCAROLIEN

Nu haar jongste eindelijk eens 

doorslaapt en de hormonen 

echt wel uit haar systeem zijn, 

blikt freelance journalist 

Carolien Dircken (35) terug 

op zwanger zijn en moeder 

worden. Ze woont samen met 

Maurice en is moeder van 

Lieuwe (4) en Fabe (1).  

Voor ik zwanger werd, deed ik niet aan 

hormonen. Ik zag ze wel eens bij andere 

vrouwen: die zochten eens per maand 

ruzie met iedereen die in hun aura kwam 

of raakten dan vergroeid met een reep 

Tony en een doos Kleenex. Ik vond dat 

pure aanstelleritis en wist dan ook zeker: 

als ik ooit zwanger raak, dan blijf ik de 

redelijkheid zelve.

Eenmaal in verwachting bleef ik nog 

even hangen in die illusie. Ik dacht eerst 

dat de mensen om me heen gewoon een 

stuk irritanter waren geworden. Zo was 

er die buschauffeur die dacht dat ik, 

naast zwanger, ook achterlijk was en me 

ging uitleggen hoe de ov-chip kaart 

werkte. Die buurman die extra hard 

nieste bij de dunne muren om mij op de 

kast te krijgen. Mijn moeder die met een 

stille hint liet weten dat mijn huis vies was 

door voor me te stofzuigen. En mijn 

vriend die na zijn werk expres steeds die 

ene trein pakte die vertraging zou 

oplopen. Ik besloot daar passend op te 

reageren. Dus stapte ik in de stromende 

regen de bus weer uit. Zei ik de buurman 

geen gedag meer. Verstopte ik de 

stofzuiger voor mijn moeder en liet ik 

mijn vriend alleen eten, nadat ik hem 

huilend al het leed in de wereld had 

verweten. Pas toen ik ook knuffels begon 

te haken, de autosleutels in de koelkast 

terugvond, ineens het huis wilde 

verbouwen en op een avond huilend 

naar All you need is love zat te kijken, 

begon het te dagen. 

Het lag niet aan de buurman of de 

buschauffeur. Het lag aan mij. Ik, of wat 

er nog van ‘ik’ over was, was zwaar 

hormonaal. Alsof alle hormonen die zich 

jarenlang gedeisd hadden gehouden, 

ineens als één sterk leger mijn gezonde 

verstand aanvielen. Met maar één doel: 

seek and destroy. Ik huilde als ik mijn 

bonuskaart vergat. Werd woest op mijn 

laptop als die niet op mijn groeiende 

buik bleef balanceren. En gaf een 

maandsalaris uit aan Tony en Kleenex. 

Mijn vriend, die zich ook kapot schrok 

van zoveel hormonaal geweld, bleek 

gelukkig een ongekend talent te hebben 

voor wat Kluun adviseerde: meeveren. 
Hij hield dapper stand tussen mijn tranen 

en tirades, viste zonder commentaar de 

oplader uit de vaatwasser en gaf me 

meerdere keren per dag groot gelijk. 

Tot de hormonen zich, máánden na de 

bevalling, stilletjes terugtrokken. 

Mijn gezond verstand bleek ongedeerd. 

Maar dat van mijn vriend had toch 

schade opgelopen, denk ik. 

Want na een jaar begon hij over een 

tweede. 

 Hormoonterreur
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