
Geen kind,
prima toch?

Zelf heb ik op dit moment geen kinderwens. Wanneer ik dit in mijn omgeving 
aangeef, krijg ik geregeld de opmerking ‘Wacht maar, die kinderwens komt nog 
wel’. Het verbaasd mij dat de maatschappij nog steeds zo wordt ingericht dat 
het nemen van kinderen vanzelfsprekend is.  

Ik vind het belangrijk om te laten zien dat vrouw zijn niet gelijk staat aan moe-
der zijn. Wanneer ik geen moeder ben, betekent het niet automatisch dat ik niet 
zorgzaam ben. Omdat ik zelf misschien geen kinderen wil betekent niet dat ik 
een hekel aan ze heb. Ik wil in de toekomst geen verklaring hoeven geven voor 
het feit dat ik geen kinderen heb.
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Concept 1 ‘Kindvergunning aanvragen bij de gemeente’ 
Als tegenbeweging wil ik onder andere interventies gaan houden om aandacht te vragen voor het 
taboe rondom bewust kinderloze vrouwen. Op deze manier wil ik de publiciteit opzoeken en het 
gesprek met toeschouwers openen. 

Als bewust kinderloze vrouw moeten we vaak verantwoording afleggen voor onze keuze. 

Dus laten we het omdraaien: 
Wat als je een vergunning aan zou moeten vragen om kinderen te kunnen krijgen?

Wanneer je een kinderwens hebt, moet je eerst langs de gemeente om een vergunning aan te vragen. 
Hier moet je verantwoorden wat jou een geschikte ouder maakt en welke toevoeging het zal hebben 
voor de wereld.

Met dit concept wil ik de toeschouwer confronteren met het feit dat bewust kinderloze vrouwen zich 
vaak te pas en te onpas moeten verantwoorden naar anderen. Ik wil ze er bewust van maken dat het 
vervelend is om hier telkens naar te vragen.



Concept 2 ‘Online protest campagne’
In tijden van Corona is het belangrijk om te denken in oplossingen in plaats van problemen. Helaas 
heeft het virus ook gevolgen voor mijn afstudeerproject. Daarom ook een concept die eventueel online 
gedeeld kan worden.

Ik wil een online campagne verspreiden door middel van portretfoto’s en een persoonlijk verhaal.
Met de portretten wil ik laten zien dat er niet één type bewust kinderloze vrouw is. 

Hiermee wil ik de toeschouwer confronteren met de opmerkingen die wij krijgen en de verantwoording 
die wij moeten geven.

Deze foto’s wil ik delen via Instagram/Facebook zodat er een digitale protestmars ontstaat. 
De start van het doorbreken van het taboe.


