interview

Sabine

sabine: top €

39,95 (St Tropez) | broek
€ 229,95, ketting € 19,95, armband € 19,95
(alles de Bijenkorf) | armbandjes € 2,- (Albert
Cuyp) Anna-belle: shirt € 49,95 (Tartine et
Chocolat) | jeans € 49,95 (Tommy Hilfiger)

Kinderen, die wilde Tweede Kamerlid
Sabine Uitslag (39) beslist niet. Tót ze na
het verbreken van een lange relatie en
een wilde tijd als vrijgezel de bijna tien
jaar jongere Menno ontmoette. Anderhalf
jaar later beviel ze van Anna-Belle.

12 |

| 13

interview

‘Soms denk ik:
Jeetje, moeder zijn,
dat ik dat ín me heb’

S

“Als je me drie jaar geleden had gezegd dat ik hier
nu zou zitten met een baby, dan had ik je voor gek
verklaard. Ik wilde nooit kinderen. Met mijn vorige partner
was het de eerste afspraak die we maakten. ‘Ik hou niet zo
van kinderen. Jij ook niet? Mooi.’ Ik was altijd heel stellig.
Nou, en hier zit ik dan...”

Sabine:

Sabine legt haar dochter Anna-Belle, nu vijf maanden oud,
op een groot kussen en voedt haar. Met een verliefde blik
naar haar kind: “Wij doen het overal hè schat, borstvoeding
geven, zelfs in de kroeg!”
Terugblikkend zegt ze: “Het moment dat mijn gevoel omsloeg, weet ik precies. We waren net vier maanden samen.
Ik stond onder de douche en zei tegen Menno: ‘Wat zit je
nou te kijken?’ ‘Daar staat de moeder van mijn kinderen’,
zei hij. Ineens was dat oude gevoel helemaal weg! Zoiets
moois had nog nooit iemand tegen mij gezegd. Ik voelde
me intens gelukkig en dacht: Jeetje, met hem wil ik het wél.
Een soort genmatch. Een maand later was ik voor het eerst
zwanger.”

evenbeeld
“Voor ik Menno ontmoette, zat ik in een periode waarin
ik me afvroeg wat ik wilde met de liefde. Van mijn
zeventiendetot mijn 37ste had ik altijd een relatie gehad.
Met mijn vorige vriend was het na twaalf jaar op, voor ons
allebei. Voor het eerst van mijn leven was ik vrijgezel. Ik
ging helemaal los, kocht een BMW C3 cabrio, ging veel uit
naar strandfeesten. En ja, ik had ook wat scharrels. Andere
mensen dachten vast: Zo, die Uitslag heeft een dikke baan,
genoeg geld, ze ziet er leuk uit met haar Dolce & Gabbana14 |

Anna-belle:
jurkje € 79,95
(de Bijenkorf) |
vestje € 29,95
(Zara)

sabine:
jasje €
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schoentjes, zij heeft het helemaal voor elkaar. Maar na een
lange dag in de Kamer zat ik alleen te eten en was er niemand die naar me luisterde. Ik voelde me eenzaam, ik
miste iemand die me neemt zoals ik echt ben, ook al word
ik soms wakker met wallen onder mijn ogen. Ik kwam erachter dat ik iemand ben die gaat voor intens ‘houden
van’. Voor lange relaties.
In die tijd ging ik drie weken in mijn eentje naar Aruba.
Daar lag ik: blauwe lucht, wit strand en doodongelukkig.
Toen gebeurde er iets heel bizars. Tijdens een jungletrip
raakte ik in gesprek met een echtpaar. Dat bleken M
 enno’s
ouders te zijn. Na die vakantie kreeg ik een Facebook-
berichtje van Menno. Of ik iets met met hem wilde drinken. Ik mailde terug: Wie ben je dan? Hij schreef een
soort uitgebreide ‘sollicitatie’. Nou vooruit, mailde ik weer,
omdat je zulke leuke ouders hebt! We zijn bij de Italiaan
gaan eten. En pats! Er was meteen een enorme klik. We
schelen bijna tien jaar. Mijn vrienden vroegen: ‘Is hij niet
té jong?’ Maar ik kwam er al snel achter dat onze band dat
leeftijdsverschil overstijgt. Menno is mijn evenbeeld. We
zijn allebei durvers en sociale dieren. Anna-Belle ook hoor,
die flirt wat af op het consultatiebureau! Menno vindt mij
er jong uitzien en hij is ouder voor zijn leeftijd. Alleen volgend jaar, als ik veertig word, is hij nog maar dertig. Veertig,
dat klinkt verschrikkelijk oud! Niet erg rock ’n roll, haha.”

(Hema)

€ 99,99
(Steve Madden)

pumps

€ 69,95 |
16,95 (beide Zara) |
jeans € 129,95 (G-Star) |
ketting € 14,95 (V&D)
sabine: jasje
top €

hypnobirthing
“In januari 2010 werd ik zwanger, maar het voelde niet
helemaal goed. Tijdens een fractievergadering van het
CDA kreeg ik een bloeding. Een miskraam, in week zeven.
Ik vond het zó jammer. Maar ik ben ook nuchter, het was
nog zo pril. Daarna zat er nog één ongesteldheid tussen
voor het weer raak was.
Toen mijn schoonzus en zus bevielen, had ik zo’n respect
voor ze. Ik dacht dat mijn lichaam die oerkracht niet aan
zou kunnen. Áls ik ooit zwanger zou worden, dan wilde ik
naar Amerika, me daar plat laten spuiten en wakker worden tussen de rozenblaadjes met een schoongewassen >

slippers

€ 69,99
(Steve
Madden)
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sabine: jurk € 110,(French Connection) |

Sabine Uitslag
4 maart 1973
Gezin: Sabine werd geboren in Westerhaar, Overijssel. Ze
ontmoette haar vriend Menno Braakman op 13 augustus
2010. Hun dochter Anna-Belle werd op 27 januari 2012
geboren. Het paar woont in Amsterdam en in Welsum.
CarriÈre: Sabine studeerde HBO Verpleegkunde &
Gezondheidswetenschappen in Maastricht en deed
de studie Top Class Bestuurskunde aan de Erasmus
Universiteit. Tussen 1997 en 2006 bekleedde ze
verschillende leidinggevende functies in de zorg. Daarna
werkte ze als stafmedewerker voor het Wetenschappelijk
Instituut van het CDA. Sinds september 2008 is ze
voor die partij lid van de Tweede Kamer.
Naam:

Geboren:

anna-belle: speelpak
met roosjes €

17,50

(Claesen’s)

< kind in mijn armen. Ik dacht: Welke gek bevalt nou zonder verdoving? Maar toen ik zelf zwanger was, ging ik hier
steeds genuanceerder over denken. Bij een vriendin hadden de artsen een fout gemaakt bij de ruggenprik en daardoor had ze lang last van haar been gehouden. Toen ben ik
gaan lezen over hypnobirthing. Dat is geen hypnose, maar
een mindset, een manier om de pijn op te vangen. Als je
pijn hebt span je alles aan, maar het idee is dat je juist
moet óntspannen, door je ademhaling. Je visualiseert hoe
de spieren in je buik en je baarmoedermond werken, zodat je rustig doorpuft en de baby haar weg kan vinden. Ik
dacht: Ik kan het zonder ruggenprik, als ik maar een knop
omzet. Bij mij werkte het. Maar goed, een bevalling is geen
picknick, hoor. Halló!”

‘Ik wil Anna-Belle
meegeven dat ze ertoe doet,
dat haar mening telt’
16 |

Na vijf kwartier persen zei de verloskundige: ‘Ze moet nu
binnen een kwartier komen.’ Anna-Belle had inderdaad in
het vruchtwater gepoept en haar hartslag begon te dalen.
Ik schrok, maar de verloskundige stelde me gerust: ‘Jij
gaat op de natuurlijke manier bevallen.’ In één keer was
het goed. Ik zat op de baarkruk en voelde haar al, dat was
een enorme stimulans. Terug in bed schreeuwde ik: ‘Ik kan
mijn eigen kind zelf op de wereld zetten!’ Via een spiegel
zagen we haar geboren worden, heel mooi. Daarna lag ze
zo lief op mijn borst, ik dacht: Wow, wat ben ik een stoer
wijf. Daarna liet iedereen ons alleen, zo fijn. Even anderhalf uur elkaars geur opsnuiven. Anna-Belle was helemaal
gezond en ik voelde me de rijkste vrouw ter wereld. Ik zei
tegen Menno: ‘Zo wil ik er nog wel eentje.’”

lekker loeien

rockband

Anna-Belle ligt inmiddels tevreden te slapen. Sabine: “Ze
is helemaal high on mum’s supply! De weeën begonnen om
half één ’s nachts. Menno belde de verloskundige en ik ging
in bad liggen. Hypnobirthing draait om ontspanning, dus
staken we kaarsjes aan, zetten Japanse zen-muziek op, en
bij elke wee goot Menno warm water over mijn buik. Ik ging
heen en weer tussen bad en douche. Hangend en wippend
op mijn geboortebal ving ik de weeën op onder de douche.
Toen ging het rap, de vliezen braken en ik had zeven centimeter ontsluiting. De verloskundige vermoedde dat de
baby in het vruchtwater had gepoept, dus we moesten naar
het ziekenhuis. Het was koud buiten, maar ik had geen puf
om mijn schoenen aan te doen. Op mijn sokken liep ik door
de ijskoude plassen. Op de binnenplaats kreeg ik een heftige wee. Ik hing om Menno’s nek als een koe te loeien. Wat
moeten de buren wel niet gedacht hebben! Maar ik kan
iedereen aanraden om je helemaal te laten gaan. Als jij wilt
loeien, dan loei je. Bij het ziekenhuis kreeg ik weer een heftige wee. Achterstevoren op handen en knieën ging ik in
de rolstoel zitten. Het is waar dat je alle schaamte verliest,
óók als je bekend bent. Het interesseert je echt geen bal
meer als je poept tijdens het persen.

“Onze eerste nacht thuis met zijn drietjes vergeet ik nooit
meer. Anna-Belle huilde en we dachten: Ze heeft net
gedronken, een schone luier, wat doen we nou niet goed?
Vanaf dat moment ben ik op mijn gevoel afgegaan. Ik pakte
haar op en troostte haar. Maar straks wordt het natuurlijk
anders. Want waar ligt de grens tussen warmte geven en
het moment dat zij gaat denken: Da’s handig, ik doe ‘whè’
en er staat iemand voor mijn wieg? Maar dat lossen we dan
ook wel weer op. Menno en ik zijn niet zo moeilijk.
Nu vraag ik me weleens af: Waarom wilde ik nooit kinderen? Het was niet vanwege mijn carrière, helemaal niet.
Eigenlijk was ik altijd bang dat ik een slechte moeder zou
worden. Als moeder doe je het nooit goed, was mijn idee. Ik
ben opgegroeid in Westerhaar, een klein dorpje in Twente.
Mijn moeder is heel behoudend, niet echt een avonturier.
Ze zegt altijd: ‘Sabine, jij leeft drie levens in één leven.’ Zij
snapt niet waar ik de energie vandaan haal om naast mijn
werk en moederschap weer in een nieuwe rockband te
gaan zingen. Maar ik kan niet wachten tot ik straks weer
op het podium sta te knallen.
Ik ben best streng opgevoed. Mijn vader zei altijd: ‘Ja is ja
en nee is nee en zo is het.’ Zondag gaan we naar de kerk en >
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‘We doen alles
fifty-fifty. Dat
moet ook wel,
met mijn baan’

Interview: Minou op den Velde/ Foto’s: Cees Rutten jr./ Styling: Esther Loonstijn/ Visagie: Manonne Boerema

< wordt er niets gekocht. Punt. Wil je naar die fuif? Dacht het
niet. Punt. Wil je naar een concert van U2? Mag niet. Punt.
Ik ging de discussie wel aan, maar mijn ouders bleven toch
altijd bij hun standpunt. Duidelijke regels zijn op zich goed
voor een kind, maar ik wil Anna-Belle later óók begeleiden
bij het zoeken naar haar echte ik. Daar kreeg ik minder
ruimte voor, al zocht ik wel de grenzen op. Ik luisterde naar
U2 en The Cult, droeg zwarte puntschoenen en mijn haar
zat vol zeep en haarlak. Daar vond ik troost in.
Volgens mij heeft Anna-Belle net zo’n sterk karakter als ik.
Soms zie ik haar worstelen in dat lichaampje, alsof ze niet
kan wachten tot ze van alles kan gaan doen. Laatst zei ik
tegen haar: ‘Ik weet dat je ons hebt uitgekozen. Dat je blij
bent dat ik overstag ben gegaan. En ik zal zorgen dat je
niets tekort komt en dat we veel van je kunnen leren.’ Ze
keek me aan met een blik van verstandhouding. Zo’n ontroerend moment... Ik wil Anna-Belle meegeven dat ze ertoe
doet, dat haar mening telt. Dat staat ook op haar geboorte-
kaartje: ‘Wij zien jou en hebben je lief!’ Zij zal als puber
ook wel denken: Wat een klotemoeder. Maar ik hoop eigenlijk dat ze zegt: ‘Mijn moeder en ik waren het misschien
niet over alles eens, maar ik kan altijd bij haar terecht.’”

18 |

vakantie
“Al die jaren dat ik geen kinderen wilde, zag ik enorm op
tegen alle verantwoordelijkheid en zorgen. Nou, dat heb ik
goed ingeschat, haha. Van een nuchtere, directe dame ben
ik veranderd in iemand zich zorgen maakt om ogenschijnlijk kleine dingen. Ligt ze niet op de tocht, gaat die uitslag
op haar billetjes wel over? Laatst was er iemand op visite
met een koortslip. Toen ze weg was, raakte ik in paniek.
Echt lopen janken heb ik, doodsbang dat Anna-Belle ook
herpes zou krijgen. Ik dacht: Wat gebéurt er met me? Ik
ken mezelf niet terug. Vroeger, toen ik leiding gaf in het
ziekenhuis, dacht ik: Hoezo drie maanden zwangerschapsverlof? Die vrouwen zitten gewoon met hun baby vakantie
te houden! Nu zie ik dat heel anders. Ik loop met dat wijffie
rond te sjouwen en ik weet niet hoeveel wassen te draaien,

nageltjes te vijlen, flessen uit te koken, ik ben hartstikke
druk! Vroeger, als moeders niet kwamen werken omdat
hun kind ziek was, zei ik: ‘Kom op zeg, los het even op!’ Nu
pas snap ik dat het meer is dan een praktisch probleem, je
wil gewoon bij je kind zijn. Anna-Belle gaat vanaf september twee dagen naar de kinderopvang en daar zie ik best
tegen op. Ik weet als ze huilt precies wat ze nodig heeft. Op
de crèche werken steeds andere mensen. Soms denk ik:
Doen zij het straks wel op mijn manier?”

debatteren
“Ik had veel zin om weer te gaan werken en te knallen in
een spetterend debat, in plaats van alleen maar te denken aan luiers en slaapjes. Maar op mijn eerste dag in de
Kamer was het kabinet net gevallen. De hele dag was het
kolven, luisteren naar het debat in de plenaire zaal en weer
kolven. Ik kwam pas om half drie ’s nachts thuis. Die eerste
week voelde ik me een beetje een ontaarde moeder. Via de
sms moest ik van Menno horen dat Anna-Belle zich voor
het eerst had omgedraaid. Ik was zó blij, dat ik die sms
midden in het debat aan iedereen liet lezen, haha.
Natuurlijk mis ik haar als ik werk, maar het scheelt enorm
dat het thuis zo goed is geregeld. Voorheen legde ik op
zaterdag werkbezoeken af en op zondag las ik stukken.
Nu probeer ik in het weekeinde thuis te zijn. Veel Kamer
leden met kinderen houden maandag vrij om debatten
voor te bereiden en stukken te lezen. Dat doe ik nu ook.
Het is een enorme stap dat ik moeder heb durven worden.
En ik deel dit geluk met iemand die naast me staat zonder
dat ik hem domineer, waar ik wel een handje van heb. Met
Menno heb ik een man die écht voor het vaderschap gaat.
We doen alles fifty-fifty. Dat moet ook wel, met mijn baan.
Ik kan niet iemand hebben die zegt: ‘Als ze drie is, kijk ik er
wel een keertje naar.’ Onze dochter is het mooiste dat me
ooit is overkomen. Soms denk ik: Jeetje, moeder zijn, dat ik
dat ín me heb! De laatste jaren heb ik geleerd om niet alles
rationeel te benaderen, maar naar mijn gevoel en mijn lijf
te luisteren. En weet je, daar ben ik hartstikke trots op.” ◾

anna-belle: blouseje

€ 59,95 (Tartine et
Chocolat) | broekje
€ 24,95 (de Bijenkorf)
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