
Een van de belangrijkste plichten die iedere Chinees heeft ten opzichte van zijn ouders, is het voortbrengen
van nageslacht. China kent weinig mensen die bewust kinderloos zijn; geen kinderen willen krijgen
wordt niet algemeen geaccepteerd. Dat het voor veel mensen niet vanzelfsprekend is dat een zwanger-
schap vanzelf komt, is eveneens iets dat niet snel openlijk wordt besproken. He Dong (34) en haar man
probeerden jarenlang zwanger te worden, zonder succes. He: “Na ons huwelijk wilden we eerst een paar
jaar werken om een financiële basis voor ons gezin op te bouwen. Toen we er klaar voor waren en echt een
kindje wilden krijgen, raakte ik maar niet zwanger. We hebben het een paar jaar tevergeefs geprobeerd.
Op aanraden van mijn ouders zijn we toen bij een gynaecoloog langsgegaan. Die vond niets abnormaals.”
De gynaecoloog raadde He aan om een Chinees medicijn te nemen dat de bevruchting zou bevorderen.
“Ik had er niet veel vertrouwen in, maar om er alles aan gedaan te hebben probeerde ik het toch. Het leek
geen effect te hebben, tot ik een paar maanden geleden ontdekte dat ik zwanger was.” He en haar echt-
genoot hadden de hoop al min of meer opgegeven en gingen ervan uit dat ze kinderloos door het leven
zouden gaan. De onverwachte zwangerschap kwam als een schok: “Na zo lang proberen zonder succes
stelden we ons steeds meer in op een kinderloze toekomst. Zowel mijn man als ik hadden daar vrede
mee, omdat we inmiddels ook niet meer de jongsten zijn en allebei een drukke baan hebben. Als ik heel
eerlijk ben, heb ik geen tijd om voor een kind te zorgen en stoppen met werken is voor ons allebei geen
optie.” In China is het nog steeds gebruikelijk dat grootouders de zorg voor kleinkinderen op zich
nemen. Sinds de invoering van de eenkindpolitiek staan er twee paar welwillende grootouders klaar om
één kind op te voeden. He ziet daar niet alleen de voordelen van in: “Natuurlijk willen mijn ouders en
schoonouders voor het kind zorgen, maar zo makkelijk is het niet. Wij wonen in het centrum van de stad
en onze ouders wonen in de buitenwijken, we kunnen het kind niet ’s ochtends wegbrengen en ’s avonds
weer ophalen. Het zou er in de praktijk op neerkomen dat het kind bij een van onze ouders gaat wonen en
wij in het weekend op bezoek gaan. Mijn man en ik kunnen dan wel allebei fulltime blijven werken, maar
wat is de zin van het krijgen van een kind als je het vervolgens afgeeft en er zelf geen omkijken naar
hebt?” Alles in ogenschouw genomen moet He bekennen dat ze liever kinderloos was gebleven. “Bewust
kinderloos blijven wordt niet geaccepteerd in China, maar als we geen kinderen zouden krijgen omdat
een van ons onvruchtbaar zou zijn, zouden onze ouders dat accepteren. Als ik het over mocht doen, zou
ik eerder proberen zwanger te worden en mezelf minder zorgen maken over de financiële kant.”
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