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Soort boek/ziekte/stijl: 

Cover: ‘Het leven lacht Niki toe: ze is een veertigjarige single, heeft een fijn huis in 

Amsterdam, lieve ouders, voor elke stemming minstens één vriendin, en een 

interessante baan in de marketing. Er ontbreekt nog maar één ding: de gedroomde 

soulmate. Wanneer ze onverwacht zwanger wordt, staat Niki voor de bijna onmogelijke 

beslissing om het kind wel of niet te houden. De verwachtingen die Niki had van het 

leven, de liefde en het moederschap moet ze drastisch bijstellen. En op het moment dat 

Niki haar keuze heeft gemaakt, zet een ingrijpende gebeurtenis opnieuw haar leven op 

zijn kop. 

Uit verwachting is een ontroerende roman over dromen en verwachtingen van een 

vrouw die midden in het leven staat. Leonie van Mierlo weet als geen ander het 

levensgrote dilemma van haar alter ego indringend en met humor te verwoorden. Een 

boek om in één adem uit te lezen.’ 

Boek van 270 pagina’s.’ 

 

Citaat: Pag.225: ‘Vlokje is niet alleen dood, maar ze is al zes weken dood…. Het 

betekent dus ook dat Vlokje al zes weken dood is, de zes weken waarin alles heeft plaats 

gevonden: de twijfel, de keuze om Vlokje te houden, de blijdschap. Is mijn zwangerschap 

dan één grote illusie geweest?’  

Recensie: Marieke ten Pierick: ‘Debuutroman van consultant/coach en beeldhouwster 

Leonie van Mierlo (1966). (…) Als ze haar beslissing eenmaal heeft genomen, zorgt een 

ingrijpende gebeurtenis ervoor dat haar leven weer 180 graden omdraait. Het is goed te 

merken dat de schrijfster dit boek vanuit haar eigen ervaringen heeft geschreven. De weg 

die Niki moet afleggen voor ze een beslissing kan nemen, komt zeer realistisch over, en is 

met veel emotie beschreven. Van Mierlo weet in haar boek de juiste toon te treffen, een 

combinatie van direct taalgebruik, diepgang en humor. Vrij kleine druk.’  
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