
‘De ideale situatie is een lieve vader en
een lievemoeder,’ aldusMariskaOr-
bán-deHaas, hoofdredacteur van het
Katholiek Nieuwsblad, in een interview
in FabulousMama van dezemaand.
Loes vanGelderen: “Tja,mevrouwDe
Haas…We hebben haar naar aanlei-
ding van haar laatste interview bij
Pauw & Witteman uitgenodigd eens
bij ons langs te komen. Ze stelde tij-
dens die uitzending dat er geen goed
onderzoek is gedaan naar de gevol-
genvankinderendiebij lesbischeou-
ders opgroeien, terwijl onderzoekers
in bijvoorbeeld Amerika deze kinde-
ren al vanaf halverwege de jaren
tachtig intensief volgen.”

En?
“Ze heeft nooit gereageerd en dat is
erg jammer. Iedereen mag natuurlijk
eenmening hebben, maar het is jam-
mer dat ze zegt dat er geen goed on-
derzoek naar is gedaan. Hopelijk
neemt ze in de toekomst contact met
ons op. Dan kunnen we er op basis
van feiten met elkaar over discussië-
ren.”

Verderop in datzelfde interview zegt
ze: ‘Hoe krijg je als kindmet tweemoe-
ders een goedman-vrouwbeeld? Op-
groeien zonder goed voorbeeld is ge-
woon schadelijk.’
“Uit onder andere mijn eigen onder-
zoek onder tachtig tieners met les-
bische ouders blijkt dat er geen ver-
schil is in probleemgedrag of kwali-
teit van leven.Datbetekentdat zeniet
agressiever zijn of kampen met aan-
dacht- of denkproblemen. Ze zijn,
kortom, net zo tevreden over hun le-
ven als leeftijdsgenoten die bij hete-
ro-ouders opgroeien.”

Hoe oud zijn de jongeren in uwonder-
zoek?
“Gemiddeld zestien jaar, oud genoeg
om te kunnen reflecteren op hun le-
ven.”

Maar nog te jong om teweten of het
lesbische gezinwaarin ze opgroeien
bijvoorbeeld hun opvoedstijl bij hun ei-
gen kinderen zal beïnvloeden?
“De oudste respondenten in Amerika
zijn rond de 25. Het is erg interessant
om te zien hoe zij straks het ouder-
schap gaan invullen. Op basis van
watweweten, is er geen enkele reden
te verwachten dat ze dat heel anders
gaan doen dan jongvolwassenen die
met een vader en moeder zijn opge-
groeid. Ze ontwikkelen zich heel ge-
woontjes, saai zou je zelfs bijna zeg-
gen.”

Is er nog een verschil tussen tieners in
een stad of in een dorp?
“We hebben nog geen regionale ana-

lyse gemaakt, maar ik zou verwach-
ten dat het in een grote stad als Am-
sterdam voor minder problemen
zorgt, simpelweg omdat het vaker
voorkomt. Als ouders, zowel de les-
bische moeders zelf als heterosek-
suele ouders van vriendjes, expliciet
met hun kinderen praten over ver-
schillende gezinsvormen, leren kin-
deren al snel dat verschillen prima
zijn. In dat licht zijn de straks ver-
plichte lessen over seksuele diversi-
teit een goed aanknopingspunt om
het hierover te hebben.”

Kinderen die opgroeienmet tweemoe-
ders ondervinden daar dus geen enkel
negatief gevolg van?
“Bijna de helft geeft aan dat ze wel
eens negatieve reacties krijgt op de
gezinssamenstelling. Jongeren die
bijvoorbeeld gepestwordenomdat ze
twee lesbischemoeders hebben, heb-
ben een lager psychologisch welbe-
vinden. Sommige voorbeelden die ze
noemen zijn echt schokkend: jonge-
ren die toegebeten krijgen dat ze een
kind van de duivel zijn. Of een ober
die weigerde te bedienen toen het ge-
zin uit etenwas.”

Ze hebben last van het pesten, niet van
het feit dat ze tweemoeders hebben?
“Opvallend is dat het negatieve effect
van pesten verdwijnt als tieners aan-
geven dat ze een goede band hebben
met beide moeders. De impact van
stigmatisering (pesten, uitsluiten,
nare opmerkingen) heeft de grootste
impact bij tieners uit een minder sta-
biel gezin. Vergelijkend onderzoek
onder jongeren die in een ‘gewoon’
gezin opgroeien, laat hetzelfde beeld

zien: eengezonde familiebandmaakt
de gevolgen van negatieve ervarin-
gen met de buitenwereld kleiner. Als
je blij bentmet je ouders,maakthet je
minder uitwat anderendaarover zeg-
gen.”

Wat is een ‘goede’ relatie?
“De tieners geven aan dat ze het goed
kunnen vinden met hun moeders,
dat ze zich gesteund voelen en bij ze
terecht kunnenmet problemen.”

Het gaat om liefde, niet omwie het
geeft?
“Precies, het proces is belangrijker
dan de structuur. Lesbische moeders
hebben bovendien heel bewust voor
een kind gekozen; er is veel liefde
voor deze kinderen. Eenwarm nest is
het belangrijkste; voor het levensge-
luk van het kindmaakt het weinig uit
of die genegenheid van een man of
een vrouwkomt.”

En dat geldt ook voor kinderenmet
twee vaders, of twee vaders en twee
moeders?
“Dat is allemaal onderzoek dat op de
agenda staat, we kunnen nog even
voort.”

Er zijn ook onderzoeken die conclude-
ren dat lesbische gezinnen stabieler
zijn.
“Vrouwenkoppels hebben gemid-
deld gezien minder conflicten en de
relatie is – ook na een eventuele
scheiding – harmonieuzer. Dus als je
het over goede rolmodellen wilt heb-
ben, is een lesbische vrouw als moe-
der zo slecht nog niet.”

Maakt het nogwat uit of er een jonge-
tje ofmeisje opgroeitmet tweemoe-
ders?
“Nee. Sterk is wel dat demoeders zélf
zich er vaak druk om maken als ze
een zoonkrijgen. Blijkbaar hebben ze
de vooroordelen over lesbisch ouder-
schapzelf ook inhunsysteemzitten.”

Geïnteresseerden zijnmorgenwelkom
bij de publieke verdediging van het
promotieonderzoek van Loes van
Gelderen. De bijeenkomst begint om
13.00 uur in de aula van deUniversiteit
van Amsterdam, in de Lutherse kerk
aan de Singel 411.

Loes vanGelderen: ‘Eenwarmnest is het belangrijkste; voor het levensgelukmaakt hetweinig uit of die genegenheid van eenmanof een vrouwkomt.’ FOTO JANVANBREDA
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‘De kinderen
ontwikkelen zich
heel gewoontjes,
saai zou je bijna
zeggen’

ADVERTENTIE

Tienersmet tweemoeders gedragen en voelen zich even goed als
leeftijdsgenoten uit een heterogezin. Dat blijkt uit onderzoek van
pedagoog Loes van Gelderen, diemorgen op het onderwerp promoveert.
ANNEMIEK VERBEEK


