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Eén kind,
OUDERS Wat als je heel graag een kind wilt maar
niemand hebt om er een mee te krijgen? Een optie is
co - ouderschap: twee of meer ouders, twee huizen.
Ouders in spe ontmoeten elkaar op een speeddate.
Door�onze�medewerker�Maarten Dallinga� Fo�t�o�Mieke�Meesen

O
p een poster bij de ingang van
de school in Amsterdam staan
twee baby’s met ieder een re-
genboogvlaggetje in hun hand.
Z o’n schattig kindje willen zij
ook, de ruim honderd mannen

en vrouwen die op een zondagmiddag in april
binnendruppelen. Ze gaan speeddaten, in de
hoop dat hun kinderwens uiteindelijk in ver-
vulling gaat. De exacte locatie mag van de orga-
nisatie niet bekend worden gemaakt, om de
privacy van deelnemers van volgende edities
te waarborgen.

In de aula staan 25 tafeltjes met stoelen, in
de gang ook nog een stuk of 20. Rob Bleijen-
berg (32) en zijn partner Jeroen Versluis (28) uit
Utrecht komen net aan. Ze zijn vrolijk, maar
ook een beetje gespannen: „Het is als een eer-
ste date”, zegt Versluis. Beiden willen van
jongs af aan al kinderen, vertelt Bleijenberg:
„Het is een diepgeworteld gevoel, ik moet ge-
woon een kind krijgen.” Versluis: „Ik hoef niet
per se mijn genen door te geven, maar wil wel
mijn idealen overdragen.”

In Nederland worden maar zo’n vijftien kin-
deren per jaar ter adoptie afgestaan en adoptie
van een kind in het buitenland kost tiendui-
zenden euro’s. Onder meer daarom overwegen
ze een co-ouderschap. Daarbij ‘d e e l’ je een kind
met een andere single of met een ander stel.
Dat betekent dat een kind in principe in twee
verschillende huizen zal opgroeien.

Vrees voor conflicten
Ongeveer 80 procent van de deelnemers aan de
s p e e dd ate wil co-ouder (of meerouder) wor-
den. Dat zijn vooral homomannen (vrijgezel of
met een relatie) en single vrouwen. Ook zijn er
mannen die zich ‘a a n b i e d e n’ als zaaddonor, en
vrouwen die een donor zoeken. De 115 deelne-
mers praten in zes tot tien rondes van elk ne-
gen minuten met elkaar. Het is het tiende
speeddate-evenement van Meer dan Gewenst –
naar eigen zeggen is het initiatief uniek in de
wereld. De stichting voor ‘r o z e’ ouderschap or-
ganiseert ook informatiebijeenkomsten voor
lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgen-
ders met een kinderwens.

Uit de eerder gehouden speeddates zijn (voor
zover bekend) negen baby’s voortgekomen en
twee zijn er op komst. „Dat lijkt misschien wei-
nig”, zegt organisator Sara Coster, „maar het
betekent dat deelnemers het ouderschap heel
serieus nemen. Ze beginnen niet aan een gezin
als het niet goed voelt.”

Hoeveel co-oudergezinnen er in Nederland
zijn, waarbij bewust voor die constructie is ge-

Wat eten we?

H a a nt j e s

J
a, op hanenvlees moet je wel kauwen, waarschuwt
chefkok Nel Schellekens. Je moet erop wérken. En
z o’n haantje is een mager ding om te zien, met over-
dreven grote poten. Niet zo gezellig plomp als een ge-
wone vleeskip.

Maar hij heeft zó veel meer smaak, zegt ze. Fazant-
achtig. De poten zijn het lekkerst. En wat maakt het dan nog
uit dat er maar weinig borstvlees aan zit? „Wie zit er nu op
z o’n zompig kipfiletje te wachten?”

Voor wie nu meteen naar de winkel wil hollen: de haantjes
waar Schellekens het over heeft, ‘l e g h a a nt j e s ’ noemt ze ze
(dat leggen we zo uit) zijn nog bijna nergens te koop. Vanaf
oktober verandert dat iets, dan gaat Lidl hanenvlees verko-
pen. Maar op dit moment eindigen verreweg de meeste ha-
nen als diervoer.

Dat zit zo. Jaarlijks worden in Nederland zo’n 45 miljoen
kuikens geboren die eigenlijk niet van pas komen. Het zijn
mannetjeskuikens van een legkippenras. En haantjes leggen
nou eenmaal geen eieren.

Die haantjes kun je dus laten opgroeien en eten. Vroeger
gebeurde dat ook. Maar kippen die gefokt zijn op het leggen
van eieren, groeien lang niet zo hard als vleeskippen. Dat
maakt het een stuk duurder om die ‘l e g h a a nt j e s ’ groot te
b re nge n .

En dus eindigen die 45 miljoen kuikens als eendagskuiken.
Vergast, binnen een dag nadat ze uit het ei komen – vandaar
de naam. Voor een paar euro koop je online een flinke zak
diepgevroren minihaantjes. Het zijn snacks voor in de dieren-
tuin, of voor huisdieren als fretten en slangen.

Maar vergassen of versnipperen (zoals bijvoorbeeld in
Groot-Brittannië gebeurt) van pluizige kuikens, vinden maar
weinig mensen een sympathiek idee. Het ministerie van Eco-
nomische Zaken vroeg een aantal jaren geleden dan ook aan
de universiteit Wageningen om te onderzoeken of het toch
rendabel zou kunnen zijn om de haantjes op te fokken en te
verkopen. Een gemengde club mensen – zoals pluimveehou-
ders en poeliers – d a c ht hierover mee. Ook Nel Schellekens,
die al jaren kookt met dieren die een bijproduct zijn van het
maken van zuivel of eieren (naast leghaantjes ook geitenbok-
jes en stierkalfjes), werd bij dit project betrokken.

Sinds een paar jaar zijn er weer haantjes te koop bij een
aantal poeliers, natuurvoedingswinkels en online. Daar komt
in oktober dus de Lidl bij, als eerste supermarkt in Nederland.

Hanenvlees is dus vaker verkrijgbaar. Toch noemt Wagenin-
gen het „niet eenvoudig” om iedereen aan de haan te krijgen.

Haan is duurder dan ‘ge wo n e’ kip. Hanen groeien langza-
mer en eten meer. Daarnaast hebben ze een andere koksge-
bruiksaanwijzing. Doordat ze minder vet hebben dan vlees-
kippen, worden ze sneller droog. Het is daarom nog niet ze-
ker of Lidl naast verwerkt hanenvlees (bijvoorbeeld burgers
of vleeswaren) ook hele hanen gaat verkopen.

Volgens Schellekens is het allemaal niet zo ingewikkeld. Zij
adviseert het haantje – heel klassiek – te braden. Insmeren
met olie en kruiden, zout en peper. En dan de oven in, 30 tot
40 minuten op 180 graden. Als je wat appels in de buikholte
stopt, heb je er meteen appelmoes bij. „Zó simpel.”

Geertje�Tuenter

kozen (dus niet vanwege een scheiding), is niet
bekend. Volgens de Staatscommissie Herijking
ouderschap, die in opdracht van de regering
onderzoek deed naar het familierecht, komt
co-ouderschap wel meer voor dan vroeger.

Een van de deelnemers, een dertiger uit Am-
sterdam die – net als een aantal anderen – ano-
niem wil blijven, vraagt of zijn haar goed zit.
„Ik dacht eerst nog: zal ik een jasje aantrek-
ke n? ” Hij is homo en vrijgezel en wil „op ter-
m i j n” graag kinderen. Hij hoopt hier een co-ou-
der te vinden, liefst een alleenstaande v ro u w.
„Met drie ouders wordt het allemaal toch wat
ge c o m p l i c e e rd e r.”

Dat is waar sommige stellen ook voor vrezen:
hoe meer ouders, hoe groter de kans op conflic-
ten. Maar adoptie is dus veel prijziger, net als
een ivf-traject met een eiceldonor en een
draagmoeder. Daarvoor moet je uitwijken naar
het buitenland. Kosten: 40.000 tot 100.000
euro. Ook vinden co-ouders in spe het belang-
rijk dat hun kind niet alleen een of twee vaders
heeft maar ook opgroeit in aanwezigheid van
de moeder. Tegelijkertijd zijn er stellen die een
kind juist voor zichzelf willen: ze willen dat het
echt hún baby is.

Maar wat is eigenlijk goed voor het kind? Wat
betekent het om op te groeien in twee huizen
en (vaak) met meer dan twee ouders? Is dat
niet onrustig en verwarrend?

Meer dan Gewenst wijst erop dat (roze) co-
ouderschap een heel bewuste keuze is. Uit we-
tenschappelijk onderzoek blijkt volgens de
stichting dat met kinderen over wie van tevo-
ren goed is nagedacht, het beter gaat dan ge-
m i dd e ld .

Op het puntje van de stoel
Muziek klinkt, steeds harder. Het signaal dat de
eerste ronde bijna begint. Op een groot scherm
zien de deelnemers naar welk tafeltje ze moe-
ten. Ze haasten zich. De gesprekken zijn van
een afstandje niet te volgen, het is één grote ka-
ko fo n i e .

Aan één tafeltje is een man steeds aan het
woord. De twee vrouwen tegenover hem ko-
men er totaal niet tussen. Ze glimlachen en
knikken wat ongemakkelijk. Later vertelt een
van hen: „Op een gegeven moment dacht ik:
waar hangen de camera’s? ” Een speeddate ver-
derop: een man en vrouw druk met elkaar in ge-
sprek. Beiden zitten op het puntje van hun stoel
en naar elkaar voorovergebogen. Ze lachen.

Na zeven dates heeft een 40-jarige deel-
neemster uit Arnhem even pauze. Ook zij wil
liever anoniem blijven: „Ik vind het toch wel
erg privé.” Ze is biseksueel, single en wil al vier

drie ouders
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jaar graag een kind. „Er is nog niemand op mijn
pad gekomen en ik sta door mijn leeftijd al een
paar jaar flink in het rood. Eigenlijk wil ik het
niet forceren, maar ik moet dus wel iets doen
om het lot te helpen.”

Ze heeft met zeven „erg aardige heren” ge -
sproken, van wie een aantal graag ‘donor-plus’
wil worden. Daarbij ziet de vader zijn kind af en
toe, bijvoorbeeld eens per maand. Die con-
structie spreekt haar het meest aan, in plaats
van een kind groot te brengen met de vader(s).
„Want het voelt voor mij onnatuurlijk om zo-
iets intiems en groots aan te gaan met een
vooralsnog onbekende.” Tegelijkertijd sluit ze
co-ouderschap nog niet uit, want ze ziet ook
voordelen: „Vooral dat ik de opvoeding makke-
lijker kan delen wat betreft tijd, energie en ver-
antwoordelijkheid. Dat zou een boel stress
kunnen schelen.”

Communiceer!
Keet is een kind van drie ouders – vandaag zet
ze haar eerste stapjes met ondersteuning aan
nog slechts één handje. Ze werd bijna twee jaar
geleden geboren. Haar moeder is Janette Brou-
wer (44), die single is, haar vaders zijn Ivo Ver-
burg (52) en Pepijn Zwanenberg (47), inmiddels
zeventien jaar samen. De ene helft van de week
is Keet bij haar moeder, de andere helft op de
woonboot van haar vaders. In de zomer gaan ze
met z’n allen op vakantie.

Ze wonen in Utrecht, op fietsafstand van el-
kaar. Dat moet ook zo blijven: dat is, samen
met andere afspraken over het ouderschap,
vastgelegd in een soort contract. „Dat hebben
we er nog nooit bij hoeven pakken”, zegt Zwa-
nenberg. Toch adviseren de drie ouders ande-
ren om ook een document op te stellen. Gespe-
cialiseerde juristen kunnen hierbij helpen.

Pepijn Zwanenberg en Janette Brouwer zijn
al ruim twintig jaar bevriend. „Volgens mij is de
sleutel dat we elkaar al zo lang kennen”, zegt
zij. Tegelijkertijd realiseren ze zich dat de
speeddates voor sommigen een uitkomst kun-
nen zijn. Hun belangrijkste tip, aan al die aspi-
rant-co-ouders? Brouwer: „C o m m u n i c e e r,
communiceer, communiceer!”

De drie vinden meerouderschap ideaal. „Ik
ben zo intens gelukkig”, zegt Zwanenberg. „Ik
wilde niet zo’n saai, oud homostel worden.”
Partner Ivo Verburg: „Ik heb tijd voor Keet,
maar ook voor mezelf. Als zij er dan weer is,
ben ik helemaal opgeladen.”

Toen Zwanenberg Brouwer vroeg of zij moe-
der wilde worden, was zij al snel enthousiast:
„Het standaardbeeld van man, vrouw en kind
vond ik vrij beklemmend. Deze constructie
geeft veel meer vrijheid.”

En hoe is het volgens hen voor Keet zelf?
Zwanenberg: „Wij denken niet dat er nadelen
zijn, ook niet op de langere termijn.” Maar hij
zegt ook: „Ze zou het lastig kunnen gaan vin-
den om in twee huizen te wonen. Maar het ver-
schil met gescheiden ouders is wel dat wij vaak
dingen samen doen, met het hele gezin.”

Een paar dagen na de speeddatemiddag in
Amsterdam laten Rob Bleijenberg en Je ro e n
Versluis weten dat ze binnenkort met een van
de deelneemsters gaan afspreken. „We voelden
meteen een klik, we hadden het gevoel dat we
nog uren konden doorkletsen.”

‘Ik hoef niet per se mijn
genen door te geven,
maar wil wel mijn
idealen overdragen’

Rob�Bleijenberg�(32,�links
op�de�foto)�en�zijn�partner
Jeroen�Versluis�(�28�)�willen
beiden�al�van�jongs�af�aan
k�i�n�d�e�re�n�.

Volgens�de�huidige
wetgeving�kan�een�kind
in�Nederlandmaximaal
twee�juridisch�erkende
ouders�hebben.�Maar�in�de
praktijk�hebben�kinderen
steeds�vaker�drie�of�vier
ouders.�Daardoor�tellen
sommige�ouders�juridisch
niet�mee,�wat�bijvoorbeeld
gevolgen�heeft�op�het�ge-
bied�van�zorg�en�erfrecht.

De�Staatscommissie
Herijking�ouderschap
adviseerde�afgelopen
december�om�de�wet�aan
te�passen�en�uit�te�breiden
naar�juridische�zeggen-
schap�voor�maximaal�vier
ouders.�Een�meerderheid
van�de�Tweede�Kamer�is
daar�voorstander�van;�het�is
afwachten�of�meerouder-
schap�wordt�opgenomen�in
het�nieuwe�regeerakkoord.

E�r�ke�n�n�i�n�g
m�e�e�ro�u�d�e�r�s�c�h�a�p


