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Samenleving

“We zijn geen koppel,
maar delen onze baby”
Alternatieve formule van co-ouderschap waait over uit Nederland

G

regory Frateur (33),
zanger van Dez Mona,
verwacht zijn eerste
kindje samen met
vriendin Ester Renard (35). De
twee vormen geen koppel.
Gregory is alleenstaande
homo, Ester alleenstaande
hetero. De Nederlandse Sara
Coster (47) co-oudert ook met
een homostel.

00 De Antwerpse zanger Gregory Fra-

teur koesterde al langer een kinderwens, maar als alleenstaande homo
wist hij dat adoptie een zaak van héél
lange adem zou worden. Ook zijn
vriendin Ester Renard wilde graag
een kind, maar had geen relatie.
Via kunstmatige inseminatie werd
na overleg met hun huisartsen hun
baby verwekt. Het kindje wordt verwacht in oktober. De baby krijgt Frateurs familienaam, vermits hij het
kind zal erkennen, en krijgt als tweede
voornaam ‘Renard’, omdat een dubbele familienaam nog niet kan in België. Ester zal met de baby in hetzelfde gebouw als Frateur in Antwerpen
komen wonen, zodat ze hun baby in
co-ouderschap kunnen opvoeden.
In Nederland is deze alternatieve
gezinsconstructie in opmars, zeker
bij homomannen en alleenstaande vrouwen, allebei een groeiende
groep in de samenleving. Zo is
Gaybyboom.nl de eerste matchingsite voor wensmoeders, wensvaders
en zaaddonoren. De Stichting Meer
dan Gewenst organiseerde onlangs
zelfs een eerste speeddate in Amsterdam waarbij homo’s, lesbiënnes en
single vrouwen elkaar konden ontmoeten met als doel samen een kind
op te voeden.
Iets van deze tijd
“Het is echt iets van deze tijd”, vertelt Sara Coster (47) uit Amsterdam,
wensoudercoach en auteur van het
boek De wens en de vaders, waarin ze
op humoristische manier het relaas
doet van haar eigen co-ouderschapservaring.
Sara voelde zelf als single hete-

rovrouw haar biologische klok tikken toen ze op zoek ging naar een
manier om haar kinderwens te vervullen. “De optie van een anonieme
donor sprak me niet aan, omdat ik
absoluut een vader zocht die de opvoedende rol wilde opnemen. Na
veel ontmoetingen leerde ik een homokoppel kennen dat dezelfde visie
op opvoeding had als ik. Het klikte
wonderwel.”
Sara kreeg twee zonen, elk met biologisch een andere vader van hetzelfde homostel. “De vaders zijn 46
en 37. Ik ben verhuisd naar de straat
waarin zij al woonden. Onze zonen
zijn fifty-fifty week-om-week bij mij
en bij hen. Woensdagavond is onze
ruilavond. Nu zijn de kinderen bij
mij, maar straks vertrekken ze naar
hun papa’s. Nee, ze vinden dat niet
gek. Dat we in dezelfde straat wonen, beschouw ik als een groot voordeel. De school is om de hoek en als
er vriendjes willen komen spelen,
kan dat ook.”

“Niet te veel experimenteren”
Pedagoge Marijke Bisschop (foto) is veeleer kritisch.
“Ik twijfel er niet aan dat Gregory Frateur en zijn vriendin
hier goed over nagedacht hebben en liefdevolle ouders
zullen zijn. Dat ze in hetzelfde gebouw gaan wonen, vind
ik positief. Maar uiteindelijk denk ik een kind nog altijd
voor de klassieke gezinsstructuur gaat kiezen als
je het vraagt wat het wil. We mogen niet te veel
gaan experimenteren met co-ouderschapsconstructies en hoeven dit niet normaal te vinden.” KMa

ll

“Meestal via zelfinseminatie”
Hoeveel homo(stellen) er samen met
(lesbische) vrouwen een kind opvoeden is
niet bekend. Fertiliteitscentra beschikken
niet over cijfers, omdat de meeste vrouwen voor zelfinseminatie kiezen, waarbij ze het versgeproduceerde sperma
zelf inbrengen met een spuitje. Ook
Sara Coster deed het zo. Volgens professor Petra De Sutter (UZ Gent, foto) is
die zelfinseminatie perfect mogelijk,
“maar dan mis je wel de screening
voor ziektes die je bij gewone kunstmatige inseminatie wel hebt.” KMa

ll

Belang van het kind
Sommige feestjes, zoals Sinterklaas en verjaardagen, vieren ze
samen. “We gaan ook samen op vakantie. Als kinderwenscoach breng
ik stellen of alleenstaanden die deze
ouderschapsvorm zien zitten in contact, maar het belang van het kind
wordt áltijd vooropgesteld.”
“Wij zijn geen liefdespartners,
wij hebben heel bewust voor elkaar
gekozen om samen kinderen op te
voeden. Op dat vlak denk ik dat wij
minder opvoedingsdiscussies hebben dan andere koppels.”
Dat Belgische homomannen meer
en meer de mogelijkheid verkennen
om een kind te krijgen met een alleenstaande vrouw ervaart ook
Sara. “Het gaat om het gunnen, om
het kunnen geven van vertrouwen.
Bij de Stichting Meer Dan Gewenst
krijgen wij mails van homomannen
uit België met de vraag of wij ook Belgische wensmoeders in ons bestand
hebben. Ik gaf in België lezingen en Grote foto: Gregory Frateur van Dez Mona. Foto belga
de vraag leeft er.”
Kleine foto: de alleenstaande Sara met haar twee zonen en hun
Kristin Matthyssen

vaders. Foto Dingena De Mol

Koude zorgt voor te dunne vissen

Maatjesseizoen twee weken uitgesteld
Het maatjesseizoen, dat
volgende week woensdag
van start zou gaan, is met
twee weken uitgesteld, tot
woensdag 19 juni. Dat heeft te
maken met het koude weer in
het voorjaar.

00 Over het uitstel is beslist in het

Deense Skagen, waar toplui van de
Nederlandse haringhandel bij elkaar
zitten en maatjes kopen van plaatselijke visboeren. “Maar de nieuwe haring heeft nog te weinig vet en visgewicht”, zegt Luc Ouwehand, expert

bij het Nederlandse visbureau dat de
sector vertegenwoordigt. “Dat de vis
dunnetjes is, komt door het extreem
koude voorjaar. Dat was ook het geval in 2006.”
Die koude heeft een groot effect op
de groei van haringen. In de winter
teert die op zijn vetreserves. “Normaal heb je door de zon en de stijgende temperatuur in april en mei een
grote aangroei van plankton, waar
de vermagerde haring zich graag aan
tegoed doet. Geleidelijk aan zet dat
eten zich om in lichaamsvet, bepalend voor de smaak. De vissen man-

keren nu nog drie procent visvlees,
dat is veel op een gewenst percentage van veertien procent.”

Drama voor party’s
Ouwehand en de handelaars zaten even met de handen in het haar.
“De schade zou groter worden als we
zouden doorgaan met de teleurstellende kwaliteit. Met deze beslissing
toont de sector zich volwassen. 2006
is achteraf bekeken het beste seizoen
van de jongste jaren geworden.”
Toch is de beslissing mogelijk een
drama voor de talrijke maatjespar-

ty’s in ons land en in Nederland. “Ik
weet dat je deze netwerkfeesten niet
kunt uitstellen”, zegt Ouwehand.
“Maar in 2006 hebben de party’s gewerkt met maatjes van het seizoen
voordien.”
Anders dan vroeger, toen maatjes
alleen in de eerste vijf maanden van
het seizoen werden verkocht, kan
dat nu een heel jaar door. Dat komt
door de diepvries, al zullen echte
kenners het verschil wel proeven.
JVB

Maatjesliefhebbers moeten nog
even geduld oefenen. Foto photo
news

