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(bijna) moeders over hun naakte lichaam

Wil jij ook zwanger in
anymama? Stuur een
mail met gegevens
over leeftijd e.d. naar
anybody@viva.nl
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Jamie: ‘Ik
ben nog
nooit zo
onzeker
geweest’

Natalie:
‘Je bent
nog steeds
prachtig’

Naam: Jamie en Natalie (dochter en moeder) Leeftijd: 21 en 41 jaar Lengte: 1.59 en 1.58 meter Gewicht: 51 en 57 kilo Kledingmaat: 34-36 en 36
Behamaat: 70D en 75B Relatie: Jamie woont samen en is moeder van dochter Elena (16 maanden) / Natalie woont samen Jamie vindt mooi:
haar moeders billen Minder mooi: niets Natalie vindt mooi: haar dochters borsten Minder mooi: niets

‘V

Natalie: “Vroeger ergerde ik

mee was. Ik heb nog nooit zo’n pijn gehad als

is de enige plek waar géén striemen zitten. Ik

me als collega’s het over hun

tijdens die eerste wee.”

ben nog nooit zo onzeker over mijn lijf geweest

kleinkinderen hadden. En

Natalie: “Gelukkig doen ze tegenwoordig niet

als nu. Maar Elena is het waard.”

moet je me nu zien! Ik loop

meer zo moeilijk over pijnbestrijding. In mijn

Natalie: “Ik ontdekte pas in de zevende maand

de hele dag met een tablet

tijd was dat anders. Na de bevalling verloor ik

dat ik zwanger was. Ik ging naar de huisarts

met foto’s van Elena rond. Ze

veel bloed omdat mijn baarmoeder niet wilde

omdat mijn darmen zo borrelden. Ik begrijp

sluiten. Jamie overkwam precies hetzelfde.”

dat Jamie het niet leuk vindt dat haar lijf is ver-

heeft precies hetzelfde gezichtje als Jamie
vroeger. Alleen hun karakter is verschillend.
Elena is vrolijker.”

anderd, op je eenentwintigste vind je uiterlijk
Jamie: “Ik verloor een liter bloed en vervolgens

gewoon belangrijker. Maar het is gekkigheid,

werd ik te strak gehecht; de verloskundige

ze ziet er prachtig uit.”

Jamie: “M’n moeder noemde me altijd ‘sippie’

moest ’s avonds langskomen om de knoop door

omdat ik zo huilerig was. Ze heeft me alleen

te knippen. Hij zat zo strak dat ze hem amper

Jamie: “Ze zegt het ook als ze iets niet mooi vindt,

opgevoed en nog steeds doen we bijna alles

kon vinden. Met borstvoeding ben ik na ander-

hoor. We hebben een totaal andere kledingsmaak,

samen. Toen ik geboren werd, was het kantje

halve week gestopt. Dat deed ook zo’n zeer, ik

zijn in alles elkaars tegenpolen. Het maakt mijn

boord voor haar. Daarom wilde ik zelf in het

kon het niet opbrengen na die zware bevalling.

moeder bijvoorbeeld weinig uit hoe ze erbij loopt,

ziekenhuis bevallen. Ik heb ook om een rug-

Mijn lijf vind ik minder mooi dan voor de zwan-

zolang ze het maar niet koud heeft. Ik sta elke dag

genprik gevraagd, waar ik achteraf heel blij

gerschap. Mijn borsten zijn slapper en mijn buik

een half uur voor mijn kledingkast.”
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