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WIJ WORDEN MOEDERS! 

Dus!
Het grote grijze gebouw zou niet misstaan als hoofdkantoor van een 

multinational. Het gebouw is eenvoudig maar statig, evenals de inrichting, 
die niet onprettig is, maar toch een zekere zakelijkheid uitstraalt. De 

gesprekken bij de koffieautomaten zijn echter gedempt en gaan over alles 
behalve triviale dingen. Iedereen hier in Leiderdorp is er om die ene wens 

in vervulling te laten gaan. Een kinderwens welteverstaan.

tekst en fotografie Astrid Karsten, overige foto’s uit privé collectie ouders
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Het MC Kinderwens in Leiderdorp is voor veel lesbische stellen in 
Nederland het startpunt om hun kinderwens te vervullen. Hoewel 
voor hetero stellen een ‘ongelukje’ in een klein hoekje schuilt,  moeten 
wij, of we dat nu willen of niet, over iedere stap nadenken om die 
kinderwens in vervulling te laten gaan. Een bijzonder, maar soms ook 
zwaar proces.
Vandaag staan voor mij persoonlijk de lichamelijke én het psycholo-
gisch onderzoek op het programma. Ik vind het lastig, want het lijkt 
soms wel of ik een ‘keuring’ door moet om moeder te mogen zijn. En 
dat terwijl deze stap juist een hele bewuste is geweest! Uren en uren 
hebben we het er over gehad. Willen we een bekende of onbekende 
donor? Waar willen we die vandaan halen? En vooral; wie wordt nou 
eigenlijk de biologische moeder? En ik en mijn partner zijn bepaald niet 
de enige die met deze vragen hebben rondgelopen. 

Mooie mengeling
Simone en Annalies komen uit het hoge noorden en zijn de trotse 
ouders van Isa (3 jaar) en Steijn (9 maanden). Maartje en Hilde wonen 
midden in het land en zijn sinds twee jaar de ouders van Tara. Amanda 
en Kim en hun zoontje Siem (2 jaar) komen uit het zuiden van het land. 
Een mooie mengeling van prachtige moeders en ik ben dan ook ont-
zettend blij met hen over dit onderwerp te mogen praten.

Kim had altijd al de wens om moeder te worden. Bij Amanda was die 
wens in eerste instantie niet zo heel erg aanwezig. ‘Toen we besloten 
dat we graag kinderen wilden, had ik nog steeds niet het idee dat ik 
biologische moeder wilde zijn. Het heeft mij nooit heel erg getrokken 
zeg maar… Maar stel dat het bij Kim niet zou gaan lukken, dan had ik 
het wel zelf gedaan.’ Bij de andere ouders was de beslissing biologische 
of meemoeder ook snel gemaakt. Annalies wilde heel graag zwanger 
zijn en Simone had die behoefte juist niet. Maartje was vanaf het begin 
duidelijk: ‘Ik wilde heel graag kinderen, het maakte mij niet uit of dat 
via adoptie, pleegkinderen of ‘natuurlijke weg ging’, zolang ik maar 
niet zwanger hoefde te worden.’ Hilde stond ook niet te springen om 
zwanger te worden, maar voor haar vielen pleeg- of  adoptiekinderen 
af. ‘Dat waren voor mij geen opties, dus dan moest ik zelf maar!’ 
Overigens heeft ze daar absoluut geen spijt van. ‘Sowieso weet je 
toch nooit waar de grens ligt. Stel dat het met mij niet gelukt was en 
Maartje wilde nog steeds niet zwanger worden, misschien had ik dan 
toch adoptie overwogen.’

Jong gezin
De keuze over het (mee-) moederschap heeft niet alleen invloed op de 
eigen relatie. De omgeving, opa’s en oma’s, ooms en tantes, buren en 
soms ook hulpverleners; voor hen is het een andere situatie dan die ze 
gewend zijn. Hoe reageren zij op het jonge gezin? 
Voor Annalies en Simone waren de reacties niet altijd even positief. 
‘Ik kom uit een gezin met een gelovige achtergrond. Er was al moeite 
met het feit dat ik een relatie met een vrouw aanging. Accepteren dat 
er dan ook nog kinderen komen op een andere manier dan zij gewend 
waren, was een heel proces. En nog wel denk ik.’ Ook de familie van 
Simone had zo haar bedenkingen. ‘Mijn vader vond het in eerste 
instantie wel wat vreemd dat mijn broer, zijn zoon, de donor werd 
van onze kinderen. Nu is dat overigens gewoon prima hoor. Mijn broer 
heeft inmiddels zelf ook een dochtertje. Zij slaapt regelmatig bij ons 

en onze kinderen komen ook regelmatig bij hen over de vloer. Vrienden 
en buren zijn altijd ruimdenkend geweest, zij gedroegen zich niet 
opeens anders.’
‘Mijn ouders zijn voor 100% opa en oma,’ aldus Amanda. ‘Mijn schoon-
ouders zouden daar vooraf misschien iets meer twijfels over hebben 
gehad, maar Siem is hier nu twee jaar en ik denk dat ze het groot-
ouderschap allemaal op dezelfde manier beleven. Ook voor vrienden 
was ons moederschap niet echt ‘nieuw’ meer. Ze wisten al een tijd dat 
we hiermee bezig waren.’
‘Voor mijn ouders was Tara het eerste kleinkind,’ vertelt Maartje, ‘ze 
hadden dus sowieso niet echt vergelijkingsmateriaal. Maar ook nu 
mijn broer een kindje heeft, genieten ze van alle kleinkinderen even-
veel. Ik weet zeker dat als het andersom geweest was, de ouders 
van Hilde daar geen moeite mee hadden gehad. Dat zijn echte 
kleinkinder- fanaten!’ Wel waren er soms opmerkelijke reacties vanuit 
de  omgeving. ‘Wij waren overal ‘de eerste’. Het eerste lesbische stel bij 
het consultatiebureau, de eerste bij de kraamzorg, zelfs onze  huisarts 
wist niet zo goed wat hij met ons aan moest.’ ‘Vrienden van ons 
 speculeren ook nog steeds over wie de donor is,’ vult Hilde aan. ‘Er is 
wel vaak reactie op ons ouderschap, maar we ervaren dat niet echt als 
negatief, eerder nieuwsgierig.’

SOMS LIJKT HET 
ALSOF IK DOOR  
EEN KEURING MOET 
OM MOEDER TE 
MOGEN ZIJN

Simone en Annalies, ouders van Isa (3 jaar) en Steijn (9 maanden)
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Hélène Faasen
Veel lesbische vrouwen die samen een kind 
willen, besluiten te trouwen. Is dit noodzakelijk? 
En wat moet er nog meer geregeld worden 
om als moeders een ‘echt’ gezin te kunnen 
vormen? We vragen het Mevrouw Mr. H. 
Faasen, deskundige op het gebied van wet- en 
regelgeving bij lesbisch ouderschap. 

‘Het is niet verplicht om te  trouwen, maar wel 
verstandig. Wie trouwt of partner registreert 
(dat is iets heel anders dan het sluiten van een 
samenlevingscontract!) heeft vanaf de geboorte van 
het kind automatisch gezamenlijk het gezag. Stel dat 
de biologische moeder overlijdt of dat er tijdens de 
zwangerschap of na de geboorte onderlinge problemen 
ontstaan, dan heb je als meemoeder ook rechten. Je bent 
dan overigens  juridisch nog geen moeder, dat kun je 
alleen worden door  adoptie.

De adoptieprocedure zorgt er voor dat de meemoeder, 
moeder wordt. Start de procedure bij voorkeur tijdens 
de zwangerschap. Mocht de biologische moeder sterven 
bij de bevalling, dan kan de meemoeder de  procedure 
toch voltooien. De adoptieprocedure verschilt enigszins 
bij een bekende en onbekende donor. Bij een bekende 
donor, is er een extra verklaring van de donor nodig. De 
donor heeft hierin een veto. Als de verklaring niet wordt 
getekend, kan er niet worden geadopteerd.

Aan het hele proces zijn natuurlijk kosten verbonden. 
Hoeveel hangt af van de specifieke wensen van de 
ouders en de situatie bij insemineren. Zorg er dus 
voor dat je tijdig een adviesgesprek aan gaat met 
een gespecialiseerd jurist en/of notaris. Vaak kom je 
hierdoor meer tot de kern en soms ook andere inzichten. 
Dat kun je maar beter doen vóórdat een kind wordt 
verwekt. Kunnen jullie daarna lekker samen genieten.’

Het is goed om te horen dat het roze ouderschap over het algemeen 
steeds beter geaccepteerd wordt. Want er zijn al genoeg andere 
zaken waar je als jonge roze moeder mee te maken krijgt. Ik vraag ze 
dan ook wat zij zélf als grootste verschil ervaren tussen het biologi-
sche  moederschap en het meemoederschap. ‘Ik denk dat het verschil 
meer in karakter zit, dan in het feit dat we twee moeders zijn’, aldus 
Amanda. ‘Het is voor Kim veel emotioneler om haar huilende kind 
achter te laten in de crèche, dan dat het voor mij is.’ Maartje sluit 
zich daarbij aan. ‘Hilde rent meteen naar Tara toe als ze is gevallen. 
Ik kijk eerst of ze zelf weer op staat. Maar dat is inderdaad meer een 
verschil in karakter dan een verschil tussen een biologische en een 
meemoeder.’ 
Uiteindelijk is het verschil in ouderschap natuurlijk in ieder gezin aan-
wezig, ook bij heterostellen. Bovendien zegt het niets over de liefde die 
deze moeders voor hun kroost voelen. ‘Ik blijf net zo lief thuis als Tara 
ziek is en ik doe net zo lief leuke dingen met haar als Hilde. Dat er niets 
‘eigens’ in zit maakt voor mij absoluut geen verschil. Bovendien heeft 
een opgroeiend kind altijd met zowel erfelijk bepaalde factoren als zijn 
of haar opvoeding te maken.’

Obstakels
Tijdens de gesprekken besef ik me pas hoe zwaar het traject (soms) 
kan zijn. Drie keer per maand naar de kliniek, dertien pogingen, over 
een periode van anderhalf jaar, totdat er succes is. Wisselen van donor, 
het ‘geknoei’ met de doe-het-zelf-weg… Het zijn allemaal zaken waar 
je mee te maken kunt krijgen. En zelfs als de biologische moeder snel 
zwanger raakt, zoals bij Maartje en Hilde het geval was, blijkt het prille 
ouderschap van twee moeders nog steeds veel obstakels te kennen.
‘Dat je niet direct het kind kunt erkennen vind ik eigenlijk van de 
gekke,’ zegt Simone, ‘dat zoiets in deze tijd nog nodig is!’ Meer moe-
ders sluiten zich hier bij aan. ‘Het voelt toch alsof je niet automatisch 
geschikt zou zijn om moeder te worden,’ vindt Amanda, ‘aan de 
andere kant is het wel fijn dat het hier in Nederland allemaal wel kan 
en mag.’ De frustraties zitten hem veelal ook gewoon in kleine dingen. 
Crècheformulieren bijvoorbeeld, waar altijd om de naam van moeder 
én vader gevraagd wordt. Of pensioenfondsen die de weg kwijt raken 
bij twee vrouwen met een andere achternaam en een kind.
Het is dan ook voor alle stellen veel zoeken geweest naar de juiste 
oplossing voor hun kinderwens. ‘Het zou fijn zijn als je wat meer een-
duidige informatie zou krijgen,’ vindt Amanda. ‘Dat er gewoon een lijst 
met argumenten is voor iedere beslissing en dat je op die manier de 
juiste keuzes kan maken. Maar ja, wat is juist? Hoe reageert Siem over 
15 jaar? Daar is nog steeds bijna niks over bekend.’ 
Ook Annalies en Simone hadden graag wat meer informatie gehad. ‘Je 
moet echt vroeg over een kinderwens nadenken. Voor je het weet is 
er een jaar voorbij. Goede medische begeleiding is wat ons betreft dan 
ook van groot belang.’

TARA HEEFT 
TWEE MOEDERS, 
VOOR EEN KIND IS 
DAT ANTWOORD 
GOED GENOEG

Maartje en Hilde, ouders van Tara (2 jaar)
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A d v e r t e n t i e s

Hoewel het proces dus soms lastig is geweest, telt voor alle moeders 
maar één ding. De geboorte van hun kind. De liefde voor hun kinderen 
klinkt in al hun stemmen door, ongeacht de biologische verwantschap. 
‘Tara heeft geen vader, maar twee moeders. Voor kinderen is dat 
 antwoord goed genoeg. Waarom zouden wij daar dan verder een issue 
van maken?’

Inmiddels zijn het bloedonderzoek en de echo voor mij achter de 
rug. En zelfs het psychologisch onderzoek, waar ik het meeste tegen 
op zag, viel eigenlijk best mee. Het gevoel van het afleggen van een 
‘proeve van bekwaamheid’ is niet helemaal weggenomen, maar het 
is ook begrijpelijk dat een fertiliteitskliniek zeker wil weten dat ik en 
mijn partner het traject goed zullen doorstaan. Een kind krijgen met 
je vrouw of vriendin, is nu eenmaal een ingrijpende verandering in het 
leven. Maar gelukkig hier in Nederland wel één die ‘gewoon’ net zo 
ingrijpend is, als voor ieder andere jonge ouders. 
Voor ons breekt er nu een lange tijd van wachten aan. Een geschikte 
donor zal ons waarschijnlijk pas in het eerste kwartaal van 2012 
 worden toegewezen. Tijd genoeg dus om te wennen aan het idee. 
Wij worden moeders! Dus! l

Hoewel er diverse forums en andere  discussiegroepen voor lesbi-
sche ouders zijn, zijn de moeders uit dit interview allen van harte 
bereid eventuele vragen van lezeressen te beantwoorden.  
Stuur hiervoor een mail naar redactie@zijaanzij.nl en wij zorgen 
ervoor dat jullie vragen op de juiste plek terecht komen.
Voor meer informatie over zwanger  worden met behulp van een 
(onbekende) donor en over het adoptieproces, kun je ondermeer 
terecht op de volgende sites:

www.mckinderwens.nl
lesbisch.nl/themas/ouderschap
www.fgrecht.nl  
(Kantoor mevr. Mr. H. Faasen)
www.freya.nl 
www.fiom.nl
www.meerdangewenst.nl

Amanda en Kim, ouders van Siem (2 jaar) 

Adverteren? 
Jolanda van den Berg 
T 078 8441611 
E adverteren@zijaanzij.nl

Informeer ook eens naar 
de banner-mogelijkheden op 
onze goedbezochte website 

www.zijaanzij.nl

FAASEN GRIJMANS

FAMILIERECHT

ADVOCATUUR

NOTARIAAT

MEDIATION

FA A S E N  G R I J MAN S
Oranje Nassaulaan 3 - 1075 AH Amsterdam 

T +31 (0)20 6717221
Bel voor een vrijblijvende kosteloze afspraak.

W W W. F G R E CH T. N L

Jouw leven op jouw manier
Alles wat je nodig hebt binnen 
één kantoor

samenlevingscontract  •  partnerschaps-

voorwaarden  • huwelijksvoorwaarden  • 

echtscheiding • mediation • ouderschaps-

plan • gezag • omgangsregeling • testament • 

voogdij  •  adoptie  •  overdracht  woning- 

hypotheek • overige familierecht zaken en 

notariële werkzaamheden


