IN GESPREK
IN GESPREK MET YVETTE
HOVENGA DIE 'PLUSMAMA
BEN JE NIET, DAT WORD
JE' LAS EN DAAROP EEN
PRACHTIGE MAIL STUURDE
NAAR HALLO PLUSMAMA.
EEN MAIL DIE DE AANZET
GAF VOOR DIT INTERVIEW.
DE REDEN? TWEE
VROUWEN, DE EEN
WONEND IN HET ZUIDEN
VAN HET LAND EN DE
ANDER IN HET NOORDEN,
DIE ZICH IN EEN BIJNA
VERGELIJKBARE SITUATIE
BEVINDEN. LEES NU HET
VERHAAL VAN YVETTE!

IRMA &
YVETTE.

Plusmama ben je niet, dat word je
Soms kom ik ze tegen. Een verhaal vergelijkbaar
met dat van mij. Een verhaal waar ik een boek over
heb geschreven: Plusmama ben je niet, dat word je.
Bij het lezen van het verhaal van Yvette Hovenga,
die na jaren vrijgezel te zijn geweest haar Bas
ontmoette, voelde het alsof ik even weer mee
teruggenomen werd in de tijd. Bij Yvette was er ook
alleen één maar. Hij was papa, van twee meiden.
Veel te leuk dus, om dit verhaal niet ook met jou te
delen!

Yvette Hovenga (41) Leerde haar vriend ruim 3 jaar
geleden kennen via de digitale snelweg. Als single
genoot Yvette al 12 jaar volop van het Amsterdamse
leven. Ze stond altijd open voor een relatie maar de
juiste persoon leek er niet bij te zitten, totdat ze Bas
ontmoette.
“Ik kan het me nog goed herinneren, want ik weet
nog, dat ik dacht: ‘Dat is een ‘normale’ leuke man’.
Uiteindelijk was hij degene die het gesprek opende
met de vraag: Of hij mijn strandstoel mocht lenen?
Na elkaar wat geschreven te hebben, was hij ‘opeens’
weg. Daar ging mijn eerste indruk van een ‘normale’
man. Totdat ik 2 weken later een berichtje via
Facebook van hem
kreeg. Hij had tinder eraf gegooid, maar mij was hij
niet vergeten. Vanaf dat moment was het raak.
Tijdens onze eerste date gingen we picknicken op
het strand. Dat was zo leuk, dat we maar meteen een
nieuwe date plande!”
Kinderen
“Mijn voorkeur ging altijd uit naar een man zonder
kinderen, maar ik realiseerde me dat naarmate ik
ouder werd, de kans erg groot zou zijn dat ik man
met kinderen uit een eerdere relatie zou ontmoeten.
Zonder kinderen is toch makkelijker en in eerste
instantie vond ik het dus niet fantastisch. Toch eerst
maar eens afspreken dacht ik, want hoe groot is de
kans dat dit de man van mijn dromen is. Inmiddels
vind ik het nog steeds bijzonder dat ik een man heb
leren kennen waarmee het zo goed klikt. Met Bas is
alles leuker. Als hij dit voor mij was, dan zouden zijn
kinderen ook vast heel leuk zijn, dacht ik.”

Zenuwachtig
“Bas heeft 2 meiden en toen ik ze voor het eerst
ontmoette waren ze 7 en 9 jaar oud. In het
ouderschapsplan van Bas en zijn ex was
de afspraak gemaakt dat zij een eventuele nieuwe
partner pas na een aantal maanden mochten
voorstellen aan de kinderen. Achteraf gaf Bas en
mij dit alle tijd om elkaar goed te leren kennen.
Daarnaast gaf het mij ook de ruimte om aan
het idee van kinderen te wennen. Doordat het zo
leuk was met Bas heb ik er nooit over nagedacht
om te stoppen vanwege zijn meiden.
Mijn eerste ontmoeting met de kinderen weet ik
nog goed. Op een avond was ik op bezoek bij Bas.
Bij de buren was een kinderfeestje waar zijn
meiden ook waren. Bas ging ze buiten even gedag
zeggen. Tot ik een kinderstem heel zachtjes:
“Hallo…” hoorde zeggen. De meiden hadden mij
zien staan voor het raam en waren te nieuwsgierig.
Ik schrok me rot, maar herpakte me snel. Gelukkig
waren zij net zo zenuwachtig. De week erna
vroegen ze of ik op vrijdagavond The Voice kwam
kijken. De rest is geschiedenis.”

Heen en weer
“Inmiddels ben ik goed gewend aan mijn nieuwe
leven. De moeder van de meiden woont in hetzelfde
dorp en inmiddels gaan ze zelf met de fiets heen en
weer. De ene week zijn ze van vrijdagmiddag tot en
met dinsdagochtend bij ons. De andere week
maandag-, dinsdag-, en vrijdagmiddag. Wel zo fijn en
als ze wat vergeten zijn kunnen ze dat zo ophalen. We
proberen het enigszins te beperken zodat ze niet te
pas en te onpas heen en weer hoeven. Het contact
met hun moeder gaat altijd via Bas. Als de meiden
jarig zijn dan eten we taart bij hun moeder. En met
een kinderfeestje ben ik ook wel eens mee geweest
om te helpen.”
Moeder worden
“Voordat ik Bas ontmoette heb ik nooit het gevoel van
de bekende rammelende eierstokken gehad. Toch
ging ik er min of meer vanuit dat ik wellicht in de
toekomst ooit kinderen zou krijgen. Totdat ik Bas
leerde kennen en ik merkte dat ik het wel heel mooi
zou vinden om een kindje van ons samen te
hebben. Toch heeft Bas me na enkele maanden heel
duidelijk gemaakt dat dat er niet meer in zou zitten.
Hij is zielsgelukkig met zijn meiden, maar de vrije
tijd die hij nu heeft is hem ook heel dierbaar. Daar
heb ik het moeilijk mee gehad, maar ik realiseer me
ook dat het vinden van een ‘soulmate’ niet
vanzelfsprekend is, en dat is me op dit moment meer
waard dan het krijgen van een eigen kind.
Spijt
We praten er wel nog regelmatig over. Op sommige
moment kan ik er namelijk erg verdrietig over zijn. Dat
ik zelf nooit zal weten hoe het voelt om zwanger te
zijn of om een kindje van ons of van mijzelf te hebben.
Soms hangt dat samen met iets wat met kinderen te
maken heeft. Geboortes of zwangerschappen bij
vrienden bijvoorbeeld. Gelukkig heeft Bas hier alle
begrip voor en steunt hij mij onvoorwaardelijk.
Persoonlijk denk ik dat deze momenten er altijd
zullen zijn, maar dat is niet erg. De meiden hebben
ook vanaf het begin geroepen dat ze een broertje of
zusje heel leuk zouden vinden. Dat hebben we snel uit
de wereld geholpen en de jongste zegt ook vaak heel
lief dat zij en haar zus nu ook mijn kindjes zijn.
Dankzij zijn meiden krijg ik toch ook een heel groot
deel mee van het hebben van kinderen in mijn
leven. Daarnaast genieten we enorm van de tijd die
we met z’n tweeën hebben. Of ik hier ooit spijt van ga
krijgen dat weet ik niet, maar voor nu is het goed
zo.”

Bijzonder
“Ik vind het heel bijzonder om nu kinderen in mijn
leven te hebben, die ik niet zelf gebaard heb. Ik
heb altijd heel goed overweg gekund met
kinderen. Ik heb dan ook niet gedacht dat het niet
zou ‘werken’ met zijn meiden, maar
eerlijkheidshalve weet je ook niet hoeveel impact
het hebben van kinderen heeft op je leven. Van
‘single’ naar ‘Plusmama’. Ik kan ze nu niet meer
missen, maar het is ook heerlijk als we het rijk voor
ons alleen hebben.”
Loterij
“Wat dat betreft denk ik, dat ik een lot uit de loterij
heb met deze 2 meiden. Ze zijn bescheiden, lief en
zorgzaam. Er is bijna nooit ruzie en ze weten heel
goed wat wel en niet mag. Bas en ik hoeven niet
veel op te treden. Dat maakt het, ondanks dat het
heel veel impact heeft, denk ik toch makkelijker.
Vaak denken onbekenden ook dat het mijn
kinderen zijn. De meiden lachen er altijd om en
vinden het leuk om mensen dit te laten denken. In
het begin verbeterde ik ze weleens maar nu niet
meer. Ik ben tenslotte ook hun (PLUS)mama. Ik
houd van ze. En zij van mij. Wat dat betreft krijg ik
alles mee van het opvoeden van kinderen. Toen ze
kleiner waren bracht ik ze naar school en haalde ze
op. Ik zorg echt voor ze. Bas is een triatleet en
trainde in het begin 12 uur in de week voor een
Ironman. Dan lag hij op zaterdag ochtend om
half 7 al in het zwembad om te trainen en kwam hij
in de middag pas thuis. Daardoor leerde ik de
kinderen meteen heel goed kennen. We deden ook
veel met z’n drieën. Dagje dierentuin of naar het
bos. Door Corona ligt dat helemaal stil en vind ik
het heerlijk dat Bas ook weer meer tijd heeft in de
weekenden als de meiden er zijn. Maar ik deed en
doe het graag!”
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Geluksmomenten
“Met de meiden heb ik al veel mooie herinneringen
mogen maken. Een van die geluksmomenten is met
Moederdag, als ze een cadeautje hebben
voor mij, of als ze verdrietig zijn en bij mij uithuilen.
Wanneer ze trots vertellen over een goed cijfer op
school. Of mijn eten overheerlijk vinden. Dat
ik naar een kinderfeestje kan van vriendinnen met
mijn eigen gezin. Maar ook die keer dat ik op een
avond thuiskwam en Bas een fles wijn koud had
gezet. Zich in de keuken had uitgesloofd en me een
prachtige ring cadeau gaf! Gewoon omdat hij van
me houdt en voor altijd bij me wil zijn, maar ook
samen wakker worden is voor mij geluk.”
Verwennen
“Ik ervaar dus beiden werelden. Enerzijds hoe het is
om kinderen te hebben en anderzijds een leven
zonder kinderen. Het leuke met de meiden is dat ik
ze dingen mee kan geven vanuit mijn gevoel en
mijn opvoeding. Zo heb ik andere inzichten in
onderwerpen dan Bas en geef ik ze dingen mee die
ze anders nooit geweten of gezien hadden. Ik zit in
de mode en ik vind het superleuk om kleding
voor ze mee te nemen vanuit mijn werk (sample
sale). Ze worden dan ook vaak goed verwend. Ze
hebben inmiddels dezelfde interesse als ik in mode.
Samen internet afspeuren naar de nieuwste trends
doen we dan ook regelmatig.”
Toekomst
“Op dit moment woon ik bij Bas en de meiden in
huis. We hebben een nieuwe keuken en het huis
wat meer naar mijn smaak ingericht. Ik voel me er
dan ook helemaal thuis. Neemt niet weg dat we het
leuk vinden om in de nabije toekomst samen een
nieuw huis te kopen. Verder kunnen we niet
wachten tot we weer lekker naar buiten en op
vakantie kunnen. Maar vakantie met de meiden
is toch echt anders dan toen ik als vrijgezel naar
Ibiza ging. Hoe dan ook we zien de toekomst
rooskleurig tegemoet. Met z’n vieren en om het
weekend met z’n tweeën. Ik blijf het bijzonder
vinden om een samengesteld gezin te zijn!”

Tip.

“Mijn tip is: Blijf dicht bij jezelf. In onze omgeving zien we
meer samengestelde gezinnen. Elke situatie is anders en je
weet nooit van tevoren hoe het is. Je kunt jezelf er wel een
voorstelling van maken, maar je moet het zelf ervaren en
doen. Praat over alles en wees altijd eerlijk naar jezelf, je
partner en de kinderen. Zij hebben niet gekozen voor een
Plusmama en jij indirect niet voor hen.”

Irma Huis in ’t Veld
Geboren op 2 mei 1981. Auteur van het boek:
‘Plusmama ben je niet, dat word je,’ dat begin juni 2020
uitgebracht is. Daarnaast is ze de oprichtster van het
platform plusmama.nl. In het dagelijks leven werkt ze als
adviseur communicatie. Samen met haar man woont ze
in Echt-Susteren en is ze trotse plusmama van twee
meiden; 10 en 8. In 2021 verwacht ze haar tweede boek
uit te brengen.
www.plusmama.nl

