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Leve de niet-b iologis che-ouderdag
Saskia de Cos-
ter is schrijver
van de net ver-
schenen roman
Nachtouders.

MOEDERDAG

De groeiende groep niet-
biologische ouders mag
ook wel in het zonnetje ge-
zet worden.ll meidoen?

ondag moederdag. En vandaar
even tellen: met hoevelen ziin
ze nu precies, de mama's? En
de papa's? De ouders? onlangs

verscheen mijn roman Nachtouders,
over de weg naar het nietàiologische
ouderschap. Mijn lichaam is geen 9
maanden opbouwend, uitputtend en
tot slot puffend aan de slaggeweest
uit bijna niets een kindje te maken.
Geen spatje dna heb ikovergedragen.
Miin zoontje li jkt voor geen meter op
mij en zelfs als ik mijn haar blondeer,
zullen wij nog altijd evenveel van el-
kaarverschillen als Bert en Ernie.
Toch voel ik me elke dag zijn mama.

De afgelopen tijd heb ikzoveelver-
halen mogen onwangen,van betrok-
ken, zoekende, trotse, botsende ou-
ders, ouders van trial en error, ouders
van goede bedoelingen, nachtouders,
volwassenen die uit hun slaap gehou-
den worden doorverloren knuffels,
uncoole sneakers, broze tienerharten
en uitgaansuren omdat er een kind in
hun leven rondloopt. Een paarzaken
vielen me op. Die ouders zijnvan al-
lerlei pluimage. En een aanzienlijk
deel heeftgeen bloedband met het
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geen meter op mii. En
tochvoel ikme elke
dagzijnmama

kind voorwie ze voor zorgen. De niet-
biologische ouders zijn adoptie-ou-
ders, stiefuaders, pleegzorgers, surrG
gaatouders, meemoeders, pluspa-
pa's, nieuwsamengesteldgezinou-
ders, gay ouders, parttime ouders,
zorgers en snoetenpoetsers waar nog
geen hippe naam vooris ontworpen.
Een steeds grotere groep van niet-bie
logische ouders kiest ervoor hun ka-
mers, dagen en hun Netflixte delen
met een kind datgeen appel van de

boom iswaaraan ze zelfgroeiden,
maarwel voor iedere val willen be
hoeden. Dat soort ouderschap ont--

. staat via donatie, adoptie, pleegzorg,
vaakookvia een nieuwe relatiewaar
de partner al een ouderrol heeft.

'lkvind jou de liefstepapa, hoorde
ik een a-jarig meisje op de fiets tegen
haar stiefuader zeggen en ze tokkelde
met haarhandjes op zijn rugom haar
woorden kracht bij te zetten. Nie-
mand had haar iets gewaagd, het
gingvan haaruit. Zoals iedere vorm
van ouderschap vanuithet kind moet
beginnen. Ouderschap is geen hand-
tekening op overheidspapier, van de
juiste stempels voorzien. Geen titel
die je automatisch voorrechten en
kortingen geeft. Ouder-zijn moet je
verdienen, elke dag, ieder samenzijn,
ieder telefoontje opnieuw in welke
constellatie je ook zit. celukkig zijn
kinderen eindeloos gul met het aan-
tal kansen datze iegeven.

Het is eigenlijk niet ingewikkeld,
als je het los van alle juridische en ar
dere kaders bekijk.Wie is je ouder, i
mama of papa of hoeheethet? Een
wiendin van me zei hettreffend: he
is degene die je billen afueegt als je
het zelf nog niet kan, die ie rondspat
tende puberhormonen verduurt en
je zonderwagen troostwanneer je a
volwassene tegen muren oploopt.

'lkvind jou de liefste, papa', her-
haalde dat +-jarige meisje te'gen haa
stiefuader, die zich in het zweet
trapte. Er bungelde een roze, veel te
grote schooltas aan het stuur. Zij
noemde hem niet'stiefoapa'. Stief,
pleeg, plus, mee, extra, namen zijn
soms zo onvolkomen. Alsof eriets
ontbreekt, onecht is, gecompenseer
of getolereerd moetworden. Zeker,
het niet-biologische ouderschap
wijkt op sommige punten af van het
biologische en dan nogis iedergeva
particulier. Dat het ouderschap tout
court niet alle dagen dolle pret is, za
iedere ouder, biologisch of niet, kun
nen bevestigen. Maar zoals een man
me mailde: 'Biologie maakt je geen
ouder zoals 'gebrek' aan biologie je
ookgeen niet-ouder maak. Ouder
word je. Door er te zijn.... Fuckbiolc
gie en leve parentologie.'

Het is tijd voor een positief geluid
Moederdagwas de dagvan Maria, dr
oppermoeder die via ondoorgrondr
lijkewegen een kind kreeg.Alswe é(
dagvoor de officiële moederdagde
niet-biologische ouders en zorgers
verenigen en een stem geven? Laten
we gedurende24 uurde niet-biolog
sche ouder even zichtbaar maken, o
een dag die niet met een eisenpakke
of een trommel volverzuchtingen
komt. Ouders staan immers niet
tegenoverelkaar. Dusfl mei: de dag
van de niet-biologische ouder.
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