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norm. Een deel van de kinderen gaat
veerkraclrtig om met onbegrip en vra-
gen. Ik wil graag weten welke kinderen
wel en welke niet. De rol van de ouders
lijkt cruciaal. Hoe bereiden zij hun kin-
deren voor op opmerkingen en reacties
vanuit de maatschappij. Ook de zicht-
baarheid van andere vergelij kbare ge-
zinnen helpt. Dat kinderen om zich
heen zien dat er meer zijn zoals zij.'

Wat vatt er nog te onderzoeken, als
hetgoed gaat met kinderen met
twee moeders of twee vaders?
'Het onderzoeksveld is nog jong. Ik ben
betrokken bij een van de langstlopende
studies op dit terrein, een Amerikaanse
studie waarin we kinderen van lesbi-
sche moeders volgen sinds de jaren
tachtig. Deze kinderen krijgen nu zelf
kinderen. Dat is het moment dat je gaat
reflecteren opje eigen opvoeding. Daar
kijkiknaaruit.
'Ook bestaat er nog weinig onderzoek
naar bewuste meeroudergezinnen. Die
zie je in Nederland steeds meer: een ho-
mostel dat samen met een lesbisch stel
een kind krijgt en geiamenlijk groot-
brengt, een (lesbische) vrouw met een
homostel of een lesbisch stel met een
homoseksuele vriend of kennis.In het
buitenland moet ikdit fenomeen trou-
wens vaak toelichten. Ze kennen het
niet. Dus die man is niet alleen sperma-
donor, vragen ze dan. Het blijkt heel Ne-
derlands.'

Nederland is dus een voorloper?
'Ja en nee. [{et is deels uit nood geboren.
Het is in Nederland heel ingewikkeld
voor een homostel om op legale wijze te
zoeken naar een draagmoeder ofeen ei-
cel. f e mag een draagmoedergebruiken,
maar de regels zijn streng. Zo mag je
geen publieke oproep doen en bemidde-
ling is evenmin toegestaan. Veel man-
nel wijken daarom uit naar het buiten-
land en betalen vaak veel geid voor het
traject. Dat is niet goed geregeld in Ne-
derland. Ook is het niet mogelijk om
meer dan twee juridische ouders te re-
gistreren. We zijner nog niet dus.'
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Hetero- of homo-ouders: kinderen even gelukkig
HENNY BOS

I(inderen met twee moeders
of twee vaders groeien even
gelukkigengoed
functionerend op als
kinderen uit een gezin met
een vader en een moeder.

ferwel ofgeen biologische ver-
wantschap is, heeft geen in-
vloed op de relatie tussen kin-
deren en hun ouders. Dat blijkt

uit onderzoek van hoogleraar homosek-
sueel ouderschap Henny Bos, die wijdag
haar oratie hield aan de Universiteit van
Amsterdam.

Hoe meet je eigenlijk dat het goed
gaat met kinderen?
'We kijken naar hun welbevinden, zowel
sociaal als geestelijk. Hoe tevreden zijn
ze, hoe gelukkig. En hoe functioneren ze,
op school, binnen het gezin. Dat doe je
via observaties, doorte filmen of zelf
aanwezigte zijn en via vragenlijsten.Als
de kinderen jong zijn, vullen de ouders
die lijsten in. Als ze ouder zijn, doen ze
het ook zelf.

'Kinderen mettweemoeders of twee
vaders blijken niet meer angsten en de-
pressies te hebben en ook niet meer

grensovertredend gedrag te vertonen
dan kinderen die geboren zijn in een va-
der-moedergezin. Noch als kind, noch
als puber. Wel is er sprake van een be-
grensde acceptatie vanuit de maat-
schappij.'

Wat betekent dat?
'Enerzijds heb ie in Nederland als homo
of lesbjsche vrouwveel vrijheid en juri-
dische bescherrning. ]e mag trouwen,
kinderen krijgen. Slechts 5 procentvan
de Nederlanders denkt uitgesproken ne-
gatief over homoseksualiteit en is bij-
voorbeeld actief tegen het homohuwe-
lijk. Tegelijkertijd vindt 29 procent het
vies als tWee mannen elkaar zoenen.

'Deze cijfers komen uit een rapport
van het Sociaal Cultureel Planbureau.
Wat verderopvalt: driekwartvan de
mensen vindt dat homoseksuele kop-
pels recht moeten hebben op adoptie,
maar net zoveel mensenvinden dat een
kind een vader en een moeder moet heb-
ben voor een gezonde ontwikkeling.

'De samenleving zendt ambivalente
boodschappen uit. Dat zien we ook terug
in onderzoek onder kinderen van homo-
seksuele ouders. De helft van de adoles-
centen in deze groep krijgt weleens vra-
gen als: wie is nou je echte moeder? Of:
mis je dan geen vader?'

Hebben de kinderen last van zulke
opmerkingen?
'Voor een kind is zijn eigen wereld de

De conclusies van
Bos'onderzoek
verbazen ook an-
dere deskundigen
op he+. gebied van
kinderwelbe'rinden
niet, zoals Ruut
Veenhoven (hoog-
leraar historische
pedagogiek, Uni-
versiteit Utrecht).
Hij sluit zelfs een
extra positief effect
nret uit, omdat ou-
ders van hetzelÍde
geslacht, wegens
de hogere drempel
om kinderen te krij-
gen, bovengemid-
deld l:ewust aan
het ouderschap be-
ginnen.
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