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boete voor. Als die 
onderbreking lang 
duurt, loopt de fac-
tuur sterk op”, zegt 
Tom Van de Vreken, 
woordvoerder van De 
Lijn.

Vorig jaar heeft De 
Lijn in 753 dossiers 
een boete opgelegd, 
gemiddeld voor zo’n 
300 euro. Het gaat 

Vervoersmaatschappij 
De Lijn legt een boete 
van 66.500 euro op aan 
Nicolas M. (27). De 
verwarde Griek loste 
op 15 augustus vorig 
jaar een aantal scho-
ten in het centrum 
van Gent. Hij werd 
neergeschoten door 

agenten en werd afge-
voerd naar het zieken-
huis. Omdat een deel 

van de binnenstad was 
afgezet en er geen enke-
le tram kon rijden, 

krijgt de schutter nu 
een monsterboete ge-
presenteerd. “Zes uur
lang lag alles stil. Als
er een verkeersonder-
breking is, krijgt de 
overtreder daar een 

66.500 euro boete voor stilleggen tramverkeer

FR
A

N
K

 D
E 

R
O

O

“Twijfelen of je kinderen wil of verkon-
digen dat je helemaal geen mama wil 
worden, wordt nog moeilijk geaccep-
teerd. Maar ik wil dat vrouwen één ding 
weten: je bent niet de enige.” De Neder-
landse Ida Kersseboom (46) kan het we-
ten, want ze heeft zelf zes jaar getwijfeld. 
Haar boodschap wil ze nu delen met an-

dere vrouwen
met hetzelfde
dilemma. Ze
ondervroeg
daarvoor
12.000 twijfe-
lende vrouwen,
onder andere
uit België, Ne-
derland,  China,
Australië en
Rusland.

“Ik weet hoe
het voelt. De
vraag blijft spo-

ken en de klok tikt harder. Soms werd ik 
zelfs boos. Ik heb ooit naar mijn man 
geroepen: kies jij nu maar.”

Toen haar man weigerde te beslissen, 
moest moeder natuur het maar doen, 
dacht Ida, dus stopte ze met de pil. Op 
haar 38ste kreeg ze een zoon, maar dan 
stond ze opnieuw voor het dilemma: 
wilde ze nog een tweede of niet? “Ik kon 
toch niet weer zes jaar wachten? Dus 
zette ik de voor- en nadelen op een rijtje 
en plots wist ik het.” Een week voor haar 

Een kind, wil ik er één of niet? 
Het is niet voor alle vrouwen 
een uitgemaakte keuze. Zes 
jaar lang tobde Ida Kersseboom 
(46) over dat dilemma. Intussen 
heeft ze de knoop doorgehakt 
en kreeg ze twee kinderen, 
maar om vrouwen in hetzelfde 
schuitje te helpen kiezen, 
schreef ze een handboek: ‘Het 
Babydilemma’. Gynaecoloog 
Hendrik Cammu hoopt dat het 
vrouwen leert dat twijfelen over 
kinderen normaal is. “Niet ie-
dereen voelt de hormonen krie-
belen, maar dat hoeft ook niet 
om moeder te kunnen worden.”

HET BABYDILEMMA
Wil ik een kind of niet? 
Moeder schrijft boek 
over eindeloze twijfel 
om kinderen te krijgen

41ste verjaardag beviel ze van een 
dochter.

Het hele wikken en wegen schreef ze 
neer in een boek. “Een ja/nee-antwoord 
op hun vraag geef ik niet, maar ik coach 
ze in de richting die hen het best ligt.” 
Door onder andere de voor- en nadelen 
van kinderen op te sommen: dat de on-
voorwaardelijke liefde voor kinderen 
bijzonder is bijvoorbeeld, maar een kind 
ook een zorg is voor het leven. “Kan dit 
boek één vrouw haar dilemma helpen 
oplossen, dan is mijn doel bereikt.”

Gynaecoloog Hendrik Cammu hoopt 
dat het in ieder geval helpt bevestigen 
dat twijfelen over moedergevoelens nor-
maal is. “Natuurlijk zijn er vrouwen die 
daaraan twijfelen. Ze vragen zich af of 
hun hormonen moeten kriebelen om 
moeder te kunnen worden. Er zijn even-
goed vrouwen die dat niet hebben, dat is 
niet per se slecht. Onthoud wel: die twij-
fels stoppen niet nadat je een kind 
krijgt. Dan stel je jezelf de vraag of je 
wel een goede moeder bent of je kinde-
ren graag genoeg ziet. Ook dat is allesbe-
halve abnormaal.”

10 OORZAKEN 
VAN TWIJFEL

Ida Kersseboom kreeg na lang 
twijfelen dan toch kinderen: 
dochter Puk en zoon Siem. “Ik 
wil nu andere vrouwen helpen.”

• 1. Een kind is onherroepelijk: 
je kan niet meer terug 
(69 procent)
• 2. Dat de biologische klok 
steeds harder tikt, werkt 
verlammend (67 procent)
• 3. Ze vrezen minder tijd te heb-
ben voor zichzelf (65 procent)
• 4. Ze denken dat een kind een 
carrière in de weg kan staan 
(58 procent)
• 5. Een kind dwingt hen minder 
of geen hobby’s meer te kunnen 
doen (58 procent)
• 6. Een kind heeft invloed op 
de dagindeling (58 procent)
• 7. Je verliest de kans om 
spontaan dingen te kunnen 
doen (57 procent)
• 8. Een kind is een grote 

belasting (56 procent)
• 9. Ze weten niet of ze de 

verantwoordelijkheid zien
zitten (54 procent)
• 10. Het verandert het
lichaam en de geest 
(52 procent)

IDA KERSSEBOOM
SCHRIJFSTER

“Soms werd ik 
zelfs boos. Ik heb 
ooit naar mijn 
man geroepen 
dat hij nu maar 
moest kiezen”

SILKE REMMERY

De lokale
politie-
korpsen
zouden
zelf moe-
ten kun-
nen be-
slissen of
ze hoofd-

doeken toelaten als 
deel van het uniform 
van agentes. Dat zei 
burgemeester van Vil-
voorde Hans Bonte 
(SP.A, foto) gisteren in 
Terzake op Canvas. 
Bonte zegt dat de poli-
tie een afspiegeling 
moet zijn van de lokale 
bevolking. En dat is ze 
momenteel niet. Toch 
niet zoals dat nu het 
geval is in Amsterdam, 
waar men 8 procent 
agenten van allochtone 
afkomst in het korps 
heeft. “Bij ons liggen 
die cijfers veel lager”, 
zegt hij. “Ik ben er ab-
soluut voorstander van 
dat we alles op alles 
zetten om de politie-
diensten representatief 
te maken voor de be-
volking waarvoor ze 
diensten verlenen en 
als een hoofddoek daar 
nodig of nuttig voor is, 
dan mij niet gelaten”, 
stelt Bonte. (cdh)
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Burgemeester 
Bonte: 
“Hoofddoek bij 
de politie kan”

De eerste scholen be-
ginnen fidget spinners 
te verbieden. Het 
speelgoed wordt ver-
bannen omdat het ont-
zettend storend zou 
zijn tijdens de lessen. 
Over hoeveel scholen 
het precies gaat, kan 
noch het GO! noch het 
katholiek onderwijs 
vertellen. Volgens een 
navraag van VTM 
Nieuws gaat het over 
de Sint-Jozefscolleges 
van Aalst en Turnhout. 
Maar ook over de 
Prins Boudewijnschool 
in Wilrijk. Voor ex-
perts is het ongetwij-
feld geen goede zaak. 
Want dat spinnen zou 
goed zijn om de con-
centratie van leerlin-

gen te bevorderen. 
(cdh)

Eerste scholen 
verbieden 
fidget spinners

vaak om auto’s die 
op of vlak naast de 
tramsporen staan, 
en de doorgang be-
lemmeren. Die au-
to’s worden dan ge-
takeld. In twee an-
dere grote dossiers 
werden boetes van 
62.000 en 22.000 
euro opgelegd. 
(wba)
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W De fidget spinner is 
speelgoed dat de 
concentratie bevordert.


