“Vanaf het eerste
moment wist ik dat
Ik het wel zou rooien”

Patricia Kandelaars (41) had alles goed voor
elkaar: een goede baan, een mooi huis én een
leuke man. Maar toen werd ze zwanger en
haakte haar vriend af. “Het krijgen van een
baby was voor mij meer een zware taak dan
een geweldige belevenis.”
Interview: Ellen Driesen. Fotografie: Bernice van Wissen.
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mijn leven

“Toen ik zwanger werd, liep de relatie met
mijn vriend al een tijdje niet zo lekker.
Toch wist ik meteen dat ik de baby graag
wilde. Ik was al 38, altijd erg bezig geweest
met mijn sociale leven en mijn carrière,
dus anders was het er misschien nooit van
gekomen. Maar ik realiseerde me dat mijn
vriend het niet zou willen. Zijn afwijzing
heb ik vanaf het begin ingecalculeerd.
Hij haakte niet direct af - pas in de laatste
maanden van de zwangerschap is hij definitief weggegaan. Hij kon en wilde niks
meer met mij of ons kindje te maken hebben.
Vanaf het eerste moment wist ik dat ik het
wel zou rooien. Zoiets overkomt mensen
die het wel aankunnen, dacht ik. Maar gemakkelijk was het niet. Ik heb me behoorlijk eenzaam gevoeld. Vooral de periode
van zes weken verlof voor de bevalling.
Stond ik daar, met die dikke buik in mijn
eentje de muren van de kinderkamer te
schilderen en de meubeltjes in elkaar te
zetten. Daar heb ik het wel moeilijk mee
gehad. En nog altijd vind ik het jammer
dat zoiets moois als het krijgen van een
baby voor mij meer een zware taak werd
dan een geweldige belevenis die je samen
voorbereidt en deelt.”

Hoogzwanger op sollicitatie
“Mijn zwangerschap heeft veel veranderd.
Ik had een heel goede baan als consultant.
Ik werkte vijf dagen in de week en was
voor mijn werk veel onderweg. Ik besefte
meteen dat dat niet meer kon en ik op
zoek moest naar iets anders. Met een dikke
buik ging ik op pad om te solliciteren.
Tot mijn verbazing werd daar totaal geen
probleem van gemaakt. Ik kon bij twee
goede werkgevers aan de slag. Uiteindelijk
koos ik voor een bedrijf dat het dichtst bij
mijn huis was. Omdat ik alles alleen zou
moeten regelen, wist ik dat ik mijn kind
elke dag zou moeten brengen én halen van
de crèche. Iets wat trouwens nog regelmatig stress oplevert. Vaak sta ik toch nog ’s
avonds in de file en zit ik in spanning of ik
op tijd zal komen.
Desondanks valt de praktische kant van
het combineren van werken en een kind
me tot nu toe mee. Ik zou het zó weer op
deze manier doen. Ook als ik een partner
had gehad, zou ik geen vijf dagen thuis
willen zitten. Dat zou helemaal niet goed

zou zijn voor ons, Amaya (3) en ik zijn zo
op elkaar aangewezen. Lastiger vind ik dat
ik alles alleen moet beslissen. Feedback
bij opvoedingsproblemen bijvoorbeeld,
krijg ik niet. En ik moet altijd fit en paraat
zijn, niemand kan me aflossen. Amaya
snapt het niet als ik met hoofdpijn op bed
lig. En ze vindt het niks als ik rustig wil
gaan zitten met een boekje. Laatst ben ik
een weekend weg geweest met vrienden
en Amaya logeerde bij mijn moeder. Op
maandagochtend, zonder haar, besefte ik
pas hoe druk ik het altijd heb en hoezeer
ik altijd met haar bezig ben. Ze is er altijd,
zelfs op een stoel naast mij bij de kapper.
Op haar tweede had ze al meer restaurants
van binnen gezien dan ikzelf voor mijn
vijftiende.
Ja, ik probeer zo veel mogelijk dingen te
blijven doen. Een sociaal netwerk is extra
belangrijk voor een alleenstaande ouder.
Maar spontaan iets ondernemen, is er niet
meer bij – alles moet georganiseerd worden. De vrienden met wie ik een paar jaar
geleden uitging, zie ik nu in de speeltuin

“Ik voel me wel eens
schuldig dat ik haar
‘s morgens als
eerste bij de crèche
aflever en ‘s avonds
als laatste ophaal”
of overdag voor een kopje koffie. Ik prijs
mezelf gelukkig dat ik de middelen heb
om af en toe een oppas in te schakelen en
dat ik een makkelijk kind heb. Natuurlijk
voel ik me wel eens schuldig dat ik haar
‘s morgens als eerste kindje bij de crèche
aflever en ‘s avonds als laatste pas weer ophaal, maar Amaya zelf heeft dat gelukkig
niet zo in de gaten.
Ze beseft ook nog niet dat er geen vaderfiguur bij ons woont. Dít is voor haar de
norm. Haar vader is sinds kort overigens
wel weer af en toe in beeld. Hij heeft nog
een oudere dochter van acht jaar en die
wil haar halfzusje graag zien. Omdat ik dat
ook belangrijk vind voor Amaya, zal ik het
contact onderhouden. Toch denk ik dat er
nooit een vaste regeling zal komen. Het
is goed zo. Ik heb Amaya enkele weken

geleden verteld dat hij haar papa is en dat
ze een zusje heeft, maar dat komt nog niet
echt aan. Ik wil graag dat ze ‘altijd’ heeft
geweten wie haar vader is. Maar hij is nu
eenmaal geen papa zoals zij andere papa’s
kent. Gelukkig heb ik wel een goede band
met zijn ouders, haar opa en oma. Die bezoeken we regelmatig en zij beschouwen
haar ook echt als hun kleinkind.”

Leuke vent
“Ik heb heus nog wel vertrouwen in mannen. Een hecht gezin lijkt me wel wat, maar
niet met mijn vorige vriend. Ik ben niet
echt boos op hem, maar voor een relatie is
er inmiddels te veel gebeurd. Ik denk dat
ik in mijn eentje goed voor Amaya kan zorgen en dat het gebrek aan een papa op een
andere manier wel gecompenseerd wordt.
Maar natuurlijk baal ik soms: ik zou ook
liever een leuke vent hebben, een tweede
kind misschien. Als ik vriendinnen zie, die
ik ontmoet heb tijdens de zwangerschapsfitness en die nu weer een kind gekregen
hebben, ben ik wel eens jaloers.
Ik weet dat het aangaan van een nieuwe
relatie in mijn situatie niet zomaar gaat,
dat het een hele organisatie is. Ik zou het
best graag willen, maar gemakkelijk zal het
niet zijn. Amaya is er natuurlijk altijd en
heel veel tijd naast werk en kind is er niet.
Toch heb ik, ondanks alles, nooit gedacht:
waar ben ik aan begonnen? Ik heb mijn lieve kleine meisje en daar ben ik zo blij mee.
Door Amaya ben ik anders naar het leven
gaan kijken. Dat ik nu een kind heb, is het
belangrijkste. Als ik geweten had hoe leuk
het is, dan was ik er veel eerder aan begonnen. En dan had ik misschien in eerdere
relaties al iets aangegeven over kinderen.
Helaas heb ik dat nooit gedaan.”

• Een op de zes gezinnen met kinderen
is een eenoudergezin
• In 2020 is dat aandeel waarschijnlijk
toegenomen tot een op de vijf
• Ongeveer de helft ontstaat door scheiding
• In 85% is de ouder een vrouw
• Eenderde van de alleenstaande ouders
heeft een bijstandsuitkering
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