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Trotse vaders Itamar & David:
‘Een aantal vrienden begreep nie
dat wij poepluiers verkozen boven stappen’

door Sara Coster

I

tamar (49) en David (50) zijn de trotse
vaders van Aron (11) en Esther (9) in coouderschap met een lesbisch stel.

De Israëlische Itamar had van jongs
af aan een grote kinderwens. Hij had
altijd een reserve-vriendin op voorraad,
in de serie “als jij niet gaat trouwen,
dan wil ik met jou een kind.” Als de
desbetreffende vrouw toch trouwde, dan
bestempelde Itamar de volgende vrouw
tot reserve-optie voor het vervullen van
zijn kinderwens. Toen hij drieëntwintig
jaar was leerde hij de Nederlandse David
kennen en ze wisten allebei meteen: Dit is
voor altijd. Het heeft Itamar vijftien jaar
gekost om David te overtuigen om vader
te willen worden.

Ze wilden geen adoptie of draagmoeder, dus
plaatsten ze een oproep in Het Nieuw Israëlitisch
Weekblad en in Opzij. “2 Joodse mannen zoeken
vrouw of vrouwen voor co-ouderschap.”
“Blijkbaar lagen Joodse mannen goed in de
markt, want we kregen heel veel reacties.” Een
aantal vrouwen konden ze meteen al afzeggen,
want die zagen het co-ouderschap toch anders.
Die vrouwen wilden alles zelf beslissen en
de kinderen mochten alleen zo nu en dan bij
de mannen logeren. Met zestien vrouwen en
vrouwenstellen hebben ze afgesproken. “Het is

I tamar & David: ‘Some Friends Couldn’t
Understand Why We Would Prefer
Diapers Over Clubbing’

heel erg, maar we hebben echt alle clichés langs
zien komen, soms compleet met tuinbroek en
vuist op tafel.” Uiteindelijk was met niemand de
klik groot genoeg om met elkaar in zee te gaan.
Tot er een half jaar na de oproep een mailtje hun
inbox binnen kwam dwarrelen: “Sorry dat we zo
laat reageren...”
Het klikte meteen en vanaf het eerste moment
bleek dat zij hetzelfde dachten over coouderschap. Ze plaatsten het belang van het kind
voorop en de mannen hadden ook vertrouwen
dat ze zich aan de afspraken zouden houden. Ze

Itamar (49) and David (50) are the proud fathers
of Aron (11) and Esther (9) in co-parenthood with a
lesbian couple.

child with you.” When the woman concerned did get
married, Itamar labeled another woman the backup
option in fulfilling his desire to have a child. At the age
of twenty-three he met David from The Netherlands,
and they both knew instantly: “This is for eternity.”
It took Itamar fifteen years to convince David to
become a father.

Early on, the Israeli Itamar wanted to have children.
He always had a spare girlfriend ready under the
motto “if you do not get married, I want to have a

They did not want to adopt or use a surrogate
mother, so they placed an ad in the “Nieuw
Israëlitisch Weekblad” and in “Opzij”: “2 Jewish
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men seeking a woman or women for co-parenting.”
“Jewish men apparently are popular, as we got
a lot of response.” Several women were not
suitable, as they did not share the same views
on co-parenting. These women wanted to decide
everything themselves, and the children would only
occasionally be allowed to stay with the men. They
met with sixteen women and lesbian couples. “I hate
to say this, but we really had to deal with all the
clichés, sometimes including the overalls and the
banging of the fists on the table.” In the end, there

was no one they felt the right click with to proceed.
Until six months after the ad the men heard an
incoming email: “Sorry for the late response...”
They hit it off immediately, and from the first
moment it seemed that they shared similar views
on co-parenting. They put the interests of the
child first, and the men also had confidence that
they would stick to their word. They decided to
get to know each other over a one-year period to
arrange legal matters. And because it may take a
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besloten elkaar een jaar te leren kennen en ook
het een en ander juridisch goed vast te leggen.
Omdat het wel een jaar zou kunnen duren voor ze
zwanger zouden zijn, besloten ze vast te beginnen
met “oefenen met insemineren,” dan konden ze
de wachttijd gebruiken om elkaar beter te leren
kennen. Twee weken later kregen de mannen een
sms: “het is blauw.”
De ouders van David reageerden: “Als je maar
niet denkt dat het kind van Itamar ons opa en
oma mag noemen.” David reageerde: “De tweede
zal biologisch van mij zijn en we maken geen
onderscheid, dus als de oudste geen opa en oma
mag zeggen, dan straks de jongste ook niet.”
Gelukkig draaiden de ouders van David snel bij.
Aron werd geboren en de vier ouders (én alle
opa’s en oma’s) waren zielsgelukkig. Langzaam
groeiden ze naar het afgesproken schema toe.
Na tien weken sliep Aron voor het eerst een nacht
bij zijn vaders, vergezeld van flesjes gekolfde
melk. De moeders vonden het begrijpelijkerwijs
erg moeilijk en belden vaak op die eerste tijd. De
vaders zagen het nut wel van de borstvoeding,
maar zullen niet ontkennen dat ze het een heel
gedoe vonden. Gehannes met een flessenwarmer
(moedermelk mag niet in de magnetron
opgewarmd), spenen van verschillende merken
die niet op alle flesjes pasten en uit elkaar
barstende voorraadflesjes in de vriezer.
Stiekem warmden ze de melk toch op in
de oh-zo-verboden magnetron.

In het winterseizoen 2012-2013 zond de Amerikaanse
zender NBC de serie ‘The New Normal’ uit, waarin het
welgestelde homokoppel Bryan (Andrew Rannells) en
David (Justin Bartha) een kind wil met draagmoeder
Goldie Clemmons (Georgia King), die met haar negenjarige dochter Shania (Bebe Wood) bij hen intrekt / From
September 2012 to April 2013 NBC aired the sitcom
‘The New Normal,’ which follows wealthy gay couple
Bryan (Andrew Rannells) and David (Justin Bartha), who
decide to have a child with a surrogate mother, Goldie

Twee jaar later was David aan de beurt
met dezelfde biologische moeder, omdat
Gaby door medische redenen zelf helaas
niet zwanger kon worden.
Dochter Esther maakte het gezin
compleet. Om het overzichtelijk te houden
voor school en andere instanties, kregen
de kinderen de achternaam van Clarine
en nam Gaby ook die achternaam aan.
Beide kinderen hebben drie voornamen,
waarbij elke ouder iets mee mocht

year for them to get pregnant, they decided to start
“practicing insemination” to use the waiting time to
get to know each other. Two weeks later, the men got
a text message: “it is blue.”
David’s parents responded: “Don’t you think for
one second that Itamar’s child can call us gran
and gramps.” David responded: “The second will be
biologically mine, and we don’t distinguish between
them. So if the oldest can’t call you gran and
gramps, the youngest one can’t call you that either.”

Fortunately, David’s parents quickly changed their
minds.
Aron was born, and the four parents (including all
the grandfathers and grandmothers) were over
the moon. Slowly they got used to the agreed
routine. After ten weeks, Aron had a first sleepover
at the house of his two fathers, accompanied by
bottles with expressed milk. Initially, the mothers
understandably had a hard time, and often called.
The fathers did see the point of breast-feeding, but

Clemmons (Georgia King), who moves into their home
with her nine-year-old daughter Shania (Bebe Wood)

geven uit zijn of haar familie.
Alles ging geweldig. Itamar: “We hebben alleen
maar positieve reacties gekregen, ook uit de
Joodse gemeenschap. Wel zijn we in die tijd een
aantal vrienden uit het uitgaanscircuit verloren
die er niets van begrepen dat wij poepluiers

will not deny that it was a hassle. The bottle-warmer
(mother’s milk cannot be microwaved), teats from
different brands that did not fit all of the bottles,
and exploding stock bottles in the freezer. They
secretly did warm up the milk in the o-so forbidden
microwave.

To keep things orderly for schools and other
organizations, the children were given the surname
of Clarine, and Gaby also took her surname. Both
children have three given names, in which each
parent could use some element from his or her
family.

Two years later it was David’s turn with the same
biological mother, as Gaby couldn’t get pregnant for
medical reasons.
Daughter Esther made the family complete.

Everything was going great. Itamar: “We only got
positive reactions, also from the Jewish community.
We did lose some friends from the social scene
because they couldn’t understand why we would

november 2014   Gay News 279   31

gn279-030-033.indd 31

15-10-2014 20:17:11

parenthood

Er gelden andere regels in beide huizen, en
de kinderen gaan daar prima mee om. De
ouderkoppels bemoeien zich niet met de regels
van het andere huis en spreken elkaar niet tegen
waar de kinderen bij zijn. David: “Het belang van
de kinderen staat voorop, dat gaat vóór je eigen
dingen.”
De kinderen hebben in beide huizen andere
kleding. Bij de moeders worden de kleren door
de vrouwen gekocht, bij de vaders mogen Esther
en Aron ze zelf uitzoeken en dat leidt dan tot
glitterjurkjes en stoere, donkere jongenskleding.
Esther heeft lang haar. Het borstelen doet bij
de moeders vaak pijn, bij de vaders gaat dat
beter. Volgens Esther is papa David het beste
in vlechten, en maakt hij de mooiste scheiding.
De vrouwen zijn weer wat grondiger met het
tandenpoetsen. De vaders zijn over het algemeen
een stuk strenger dan de moeders, bijvoorbeeld
aan tafel.
verkozen boven het stappen.”
allemaal in. Aron werd op school gepest met
Maar niet alles bleef zo goed gaan, want toen
zijn kale kop en wenkbrauwloze gezicht. Hij
Aron drie jaar was ontdekte een van zijn moeders
probeerde aandacht te krijgen door te zeggen:
een abces in zijn nek. Het bleek kanker te zijn.
“Maar ik heb wel kanker gehad!”
Het jongetje zou een half jaar in het ziekenhuis
moeten blijven en de ene chemokuur na de andere Zusje Esther dacht dat haar vaders niet meer
ondergaan. De vier ouders hadden drie fulltime
van haar hielden, alleen toen ze een baby was.
banen en een dochtertje
Dus besloot ze om
van twee. Elk moment
weer baby te gaan
Auteur van dit artikel is Sara Coster. Zij is
van de dag én de nacht
spelen, compleet
tevens de auteur van het ervaringsboek “de
was er een ouder bij
met irritant
wens en de vaders” over het co-ouderschap
Aron. En hoe goed ken
babystemmetje.
tussen een homostel en een single heteroje elkaar dan eigenlijk?
“Dat waren wel even
vrouw. Zij werkt als kinderwenscoach en
Iedereen deed zijn ding
‘dingetjes’ hoor, hoe
begeleidt mensen op hun pad naar hun
en verwerkte het verdriet
je daar als opvoeder
kinderwens. Op haar social media post ze
en de enorme angsten op
mee om moet gaan.
interessante en actuele zaken over roze (wens)
zijn of haar eigen manier.
We hebben ons
ouderschap. www.saracoster.nl
De ene ouder wilde niet
daar als team goed
praten en de andere
juist wel, een ander ging
organiseren en schema’s maken.

doorheen geslagen.”

Na een half jaar kon de kale Aron helemaal
kankervrij naar huis en vielen de zorgen van
ieders schouders, maar toen pas stortten ze

prefer changing diapers over clubbing.”
But soon things changed. When Aron was three, one
of his mothers discovered an abscess in his neck. It
was found to be cancer. The boy would have to spend
six months in hospital, undergoing several courses of
chemotherapy. The four parents had three full-time
jobs and a daughter of two. Every moment of the day
and at night, one parent was at Aron’s side. And can
you get to know each other any better in a situation
like that? Everyone did his thing and dealt with the
grief and the enormous fear in his or her own way.
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Gaby is zorgzaam, schoon en opgeruimd, kookt
goed en gezond en ze brengt de kinderen op de
fiets naar school. De moeders gaan veel wandelen

De kinderen wisten al snel wie biologisch van
wie was. Itamar: “Je kunt daar het beste meteen
eerlijk over zijn.” Aron heeft wel eens tegen Esther
gezegd: “Je bent maar mijn halfzusje.” Esther ging
huilen en zei: “Nee, ik ben je hele zusje.”

One parent would not talk, while the other wanted
to do precisely that, and another started organizing
and making schedules.

baby voice. “Those were ‘issues’ we had to deal with.
How do you handle these thinks as a parent? As a
team, we managed to see it through.”

After six months, the bald Aron could come home
cancer free. The worries and cares were over, but
they all collapsed. Aron was bullied at school with
his bald head and face without eyebrows. He tried to
get attention by saying: “But I had cancer!”
Sister Esther thought her fathers no longer loved
her, only when she was a baby. So she decided to
start acting like a baby again, including an annoying

The children soon knew who their biological parents
are. Itamar: “It’s best to be honest about it from the
start.” Aron once told Ester: “You’re only my halfsister.” Esther started to cry and said: “No, I’m your
full sister.”
There are different rules in both houses, and the
children have no problem with that. Both couples do

not mess with the rules of the other couple, and do
not contradict each other in front of the children.
David: “The children’s interests are paramount, and
more important than our own issues.”
The children have different clothes in both houses.
At the mothers, the clothes are purchased by the
women, and the fathers allow Esther and Aron to
pick out what they like, from glitter dresses to dark,
tough boys clothing.
Esther has long hair. Brushing it often hurts with the
mothers, but the fathers are better at it. According
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met de kinderen, bij de vaders wordt er meer
tv gekeken, worden er meer computerspelletjes
gespeeld en gaan ze vaker uit eten. Er komen
ook vaak vrienden eten, het is de zoete inval. De
vaders brengen de kinderen met de auto naar
school.
Als de kinderen van hun moeders komen dan
trekken ze bij hun
vaders meteen
andere kleren
aan. De “moederkleren” worden
door de mannen
gewassen en weer
aangetrokken als ze op zondagmiddag teruggaan.
Itamar: “Bij ons heeft Esther een beauty-case,
maar de aceton die erin zit gaan we wegdoen,
want die schijnt zo slecht te zijn voor je nagels.”

vijfsterren hotels gaan. Esther vindt kamperen
erg leuk, maar David vindt “het maar gedoe met
een wc-rol.”
Itamar: “Ik zou het liefst willen dat beide
kinderen hetero zouden blijken te zijn. Homo
is moeilijker, je moet dingen meemaken die
hetero’s niet tegenkomen. Liever bij de negentig
procent horen dan bij
de tien procent. Ze zijn
(gevoelsmatig, niet voor
de Joodse wet) ook al
Joods, ik zou liever
willen dat de kinderen
opgaan in de massa, dan
dat ze bijzonder zijn.”

ik zou het liefst willen dat beide
kinderen hetero zouden blijken te zijn

De vakanties verdelen we. De moeders gaan
naar de camping, terwijl de vaders liever naar

David: “Mensen vragen ons vaak wie de
biologische ouder van wie is, maar dat vinden
wij niet van belang. Mensen vragen ons ook vaak
‘hoe heb je het gedaan, ben je met haar naar bed
geweest?’”

David: “Als we het over zouden kunnen doen dan
zouden we weer voor deze moeders kiezen. Ze
zijn heel goed voor de kinderen, de kinderen zijn
gelukkig en de belangen van de kinderen staan
voor ons alle vier voorop. Wel zouden we de
verdeling iets anders hebben gewild, we hadden
de kinderen graag één dag per week meer gehad.
Dat geeft meer rust, ook voor de kinderen.
Itamar (lachend): “Esther lijkt erg op David. Ik
ken David vijfentwintig jaar, dus ik weet precies
hoe ik Esther moet opvoeden om te zorgen dat
ze niet op haar vader gaat lijken!”
[De op de foto’s afgebeelde personen komen niet
overeen met de geïnterviewden, red.]

Stichting Meer dan Gewenst zet zich in
voor roze (wens)ouders. Zij organiseert
activiteiten voor gezinnen, maar ook
informatiebijeenkomsten voor wensouders en
speeddates en borrels voor wensouders die
op zoek zijn naar iemand om een gezin mee te
stichten.
vrijdagavond 7 november: speeddate voor
mannen en vrouwen die op zoek zijn naar
mede-ouder of donor, of donor willen zijn
Zondag 18 januari informatiebijeenkomst
voor wensouders
www.meerdangewenst.nl

to Esther, dad David does the best braids, as he parts
it well. The women are a bit more thorough when it
comes to brushing teeth. The fathers, in general, are
a lot stricter than the mothers, for example at the
dinner table.
Gaby is caring, clean, well-organized, cooks healthy,
and takes the children to school on the bicycle. The
mothers walk a lot with the children, at the fathers
they watch a lot of television, play more computer
games, and eat out more often. Often, friends come
over for dinner, it is always open house. The fathers

bring the children to school by car.
When the children come from their mothers, they
change clothes immediately at their fathers’ house.
The “mother clothes” are then washed by the men
and worn again when they go back on Sunday
afternoon. Itamar: “Here, Esther has a beautycase, but we will get rid of the acetone that is in it.
Apparently it is very bad for your nails.”
They divide the holidays. The mothers go camping,
while the fathers prefer a five star hotel. Esther likes
camping, but David thinks “it is a lot of hassle with

the toilet paper.”
Itamar: “I’d prefer that both children turn out to be
straight. Being gay is harder; you have to experience
things that straight people don’t have to experience.
Rather be part of the ninety percent than the ten
percent. They are Jewish as well (emotionally, not
according to Jewish law), so I’d rather see them go
with the crowd than that they are special.”
David: “People often ask us who the biological
parent is, but we don’t think it is important. They
also often ask us ‘how did you do it? Did you sleep
with her?’” David: “If we would have to do it all over

again, we would choose the same mothers. They
are very good for the children, they are happy, and
their interests come first with all four of us. I would
like to see a somewhat different schedule. We would
like to have the children an extra day of the week.
That would be a more stable situation, also for the
children.”
Itamar (smiling): “Esther is a lot like David. I’ve
known David for twenty-five years, so I know exactly
how to raise Esther to make sure she won’t take
after her father!”
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