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Abstract 

De laatste decennia is er in de Westerse landen een stijging van het aantal homomannen die beslissen 

om vader te worden. In dit kwalitatieve onderzoek wordt nagegaan in welke mate er sprake is van 

tegengestelde verwachtingen vanuit de hetero- en homogemeenschap op de rol als homo(wens)ouder 

en hoe homomannen hiermee omgaan. Daarnaast wordt onderzocht hoe homomannen omgaan met 

hun rol/identiteit als homo en hun rol/identiteit als (wens)vader voor zichzelf en voor de omgeving.  

Dit wordt gedaan aan de hand van de roltheorie en de identiteitstheorie. Er werden 13 interviews 

afgenomen bij homo-ouders en homowensouders, waarvan 12 koppels en 1 alleenstaande man. De 

respondenten zijn gewaar van deze tegengestelde verwachtingen vanuit de hetero- en 

homogemeenschap. Ze voelen zich hierdoor niet geïsoleerd omdat ze weinig banden hebben met de 

homogemeenschap. Ook al wordt de heterogemeenschap nog steeds gedomineerd door een 

heteroseksuele norm, toch kregen homovaders meer positieve dan negatieve reacties. Homomannen 

stellen hun identiteit van vader voorop, hun gedrag wordt bepaald door deze identiteit en de rollen die 

erbij horen. Bijna alle mannen zijn open tegenover hun omgeving over hun gezinssituatie en zijn 

zelfverzekerd over hun verschillende identiteiten. Ook al moet er nog gesleuteld worden aan het beleid 

rond homo-ouderschap en aan de dominante discours rond ouderschap, seksualiteit en gender, de 

homo(wens)ouders vinden Vlaanderen een goede plaats om hun kinderen op te voeden. 
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Inleiding 

De laatste decennia vond er een enorme verandering plaats in de gezinscontext. De definitie van ‘het 

gezin’ is aangrijpend veranderd. Tot voor kort was het traditionele heteroseksuele kerngezin de enige 

gezinsvorm aanwezig in de westerse samenleving. Daar kwam verandering in door de toename van 

andere gezinsvormen zoals de alleenstaande ouder, nieuw-samengestelde gezinnen, holebikoppels met 

of zonder kinderen, ongehuwd samenwonenden enz. (Short, Riggs, Perlesz, Brown, & Kane, 2007). 

Toch blijven zaken als het homohuwelijk en holebi-ouderschap controverse oproepen in onze 

samenleving. Dit omdat het zowel op genetisch, ideologisch als op structureel vlak raakt aan wat voor 

velen de ‘gouden standaard’ is: het kerngezin met een moeder en een vader. Hierdoor is de sociale 

positie van dit gezinstype eerder marginaal (Vanfraussen, 2002). Ook vandaag is het hedendaags 

discours nog vaak dat de gezonde ontwikkeling van een kind afhangt van ouderschap door een 

getrouwd heteroseksueel koppel en is de manier waarop heteroseksualiteit wordt geprivilegieerd voor 

de hand liggend, normaal en natuurlijk (Martin, 2009). Dit noemt men de impliciete heteronormatieve 

veronderstelling (Hicks, 2006). Holebigezinnen zijn een van de grootste uitdagingen voor de 

heteroseksuele ouderschapsnormen en -waarden (Svab, 2007). Ze breken de traditionele invulling van 

het gezin en de heteroseksuele monopolie over voortplanting af. Ondanks de obstakels en 

vooroordelen proberen ook holebi’s gezinnen te vormen. De laatste jaren is er een sterke stijging van 

(vooral) lesbiennes en homo’s die ouders worden na hun coming out in plaats van in de context van 

een eerder heteroseksueel huwelijk (Bergman, Rubio, Green, & Padron, 2010; Dunne, 1999). Dit 

fenomeen wordt de gay-by boom, de lesbigay-by boom of the gay baby boom genoemd.  

Diversiteit in seksualiteit werd lang genegeerd in wetenschappelijk onderzoek (Allen & Demo, 1995). 

Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw begon men aandacht te krijgen voor holebi-ouderschap, dit was 

bijna uitsluitend Amerikaans onderzoek en ging over lesbische koppels. Het werd gekenmerkt door 

een heteroseksistische en vaak homofobe aanpak, met onderzoekers als Cameron P. en Cameron K. 

(1996; 2006). Bozett en Miller (1987; 1981; Miller, 1979) waren pioniers in het onderzoek naar homo-

ouderschap dat niet gekarakteriseerd was door homofobische attitudes. De eerste onderzoeken 

focusten zich op gescheiden mannen die kinderen hadden uit een eerder heteroseksueel huwelijk en 

dus pas later een homo-identiteit hadden aangenomen. Die focus werd pas recent verschoven naar 

homomannen die vader werden in de context van een eerder bestaande homo-identiteit. Mallon (2004) 

was de eerste die onderzoek deed naar hoe homokoppels de transitie naar ouderschap ervaren, later 

volgden onder andere Patterson (2004), Berkowitz (2009; 2007) en Bergman (2010). Onderzoek naar 

homomannen die ouders worden binnen een homoseksuele context is dus nog heel recent. Ook al is er 

een inhaalbeweging bezig, er dient nog veel onderzocht te worden. Daar zijn vele redenen voor. 

Volgens Dunne (1999) is dit het resultaat van twee tendensen: onderzoek naar ouderschap verkoos de 

ervaring van de moeder en onderzoek naar homomannen verkoos de levensstijl van jonge single 

homomannen. Voor homokoppels is het biologisch, wettelijk en ook juridisch gezien moeilijker en 
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vaak ook duurder om kinderen te krijgen dan voor lesbische koppels. Er werd ook lang van uit gegaan 

dat homomannen niet geïnteresseerd waren in kinderen en in het ouderschap (Mallon, 2004). 

Het idee van homo-ouderschap daagt de traditionele assumpties op vlak van gender, seksualiteit en 

families op twee manieren uit (Berkowitz & Marsiglio, 2007). Ten eerste zijn heteroseksualiteit en 

ouderschap in onze samenleving lang zo onlosmakelijk verbonden geweest met elkaar, dat het idee 

van holebi-ouderschap voor velen vreemd, abnormaal en zelfs onmogelijk aandoet. Ten tweede blijft 

ouderschap voor velen iets beperkt tot het domein van vrouwen. Een man wordt in onze samenleving 

nog steeds tweederangs gezien in het opvoedingsproces van kinderen. De heterogemeenschap hanteert 

nog steeds de norm van het gezin met een vader, moeder en kinderen. De homogemeenschap is meer 

op alleenstaanden georiënteerd. Volgens onderzoek zouden homo-ouders zich hierdoor geïsoleerd 

voelen van de rest van de samenleving (Bigner & Jacobsen, 1989; Barrett & Tasker, 2002; Bergman et 

al., 2010). Onderzoek naar homo-ouders beperkt zich voornamelijk tot Amerikaanse studies. Er is een 

gebrek aan onderzoek met Europese respondenten, homomannen die zich in een Europese context 

bevinden. We kunnen ons dus afvragen in welke mate er sprake is van tegengestelde verwachtingen 

vanuit de hetero- en homogemeenschap op de rol als homo(wens)ouder en hoe dit al dan niet wordt 

ervaren? Ten tweede zal worden onderzocht hoe homomannen omgaan met hun rol/identiteit als 

homo en hun rol/identiteit als (wens)vader voor zichzelf en voor de omgeving?  

Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds heel wat vooroordelen bestaan tegenover holebi-ouderschap. De 

belangrijkste argumenten zijn dat de kinderen zouden worden gestigmatiseerd door leeftijdsgenoten en 

door de omgeving. Studies tonen aan dat kinderen van holebi’s normale relaties hebben met hun 

leeftijdsgenoten en met andere volwassenen (Golombok, Spencer, & Rutter, 1983; Patterson, 1992). 

Doordat homomannen pas sinds enkele jaren kunnen adopteren, bestaat –zeker in Europa- over hun 

kinderen nog weinig onderzoek. Een tweede argument is dat kinderen moeten opgroeien zonder een 

moeder. Het ontbreken van een moeder bij de opvoeding van een kind is iets dat nog heel gevoelig ligt 

in onze maatschappij. Nochtans bestaat er geen enkel onderzoek dat aangeeft dat holebi’s niet in staat 

zouden zijn om goede ouders te zijn of dat hun kinderen hier nadeel zouden van ondervinden (Short et 

al., 2007; American Psychological Association.Committee on Women in Psychology, American 

Psychological Association.Committee on Lesbian, & American Psychological Association.Committee 

on Children, 2005). 

In België kunnen homomannen met een kinderwens ten eerste beroep doen op een draagmoeder 

(Borghs, 2010). Eén van de ouders is hierbij zeker genetisch verwant met het kind. In België bestaat 

nog geen wettelijk kader rond draagmoederschap. Het is dus niet bij wet verboden, maar de uitkomst 

is heel onzeker en er hangen veel risico’s aan vast. Een tweede manier voor homomannen om ouder te 

worden is om samen met een lesbisch koppel een kind te krijgen. Er kan dan een regeling van co-

ouderschap uitgewerkt worden. Ten derde kunnen homokoppels een adoptieprocedure starten. Dit is in 
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België pas mogelijk sinds 18 mei 2006 (toen het recht om samen te adopteren en om het kind van je 

partner of echtgenoot te adopteren, opengesteld werd voor holebi’s). Dit gaat zowel om interne als om 

internationale adoptie. Bij internationale adoptie bepalen de herkomstlanden zelf of ze een kind al dan 

niet toevertrouwen aan kandidaat-adoptanten. Er is momenteel geen enkele Vlaamse erkende 

adoptiedienst die samenwerkt met landen of organisaties die bereid zijn om kinderen af te staan aan 

holebiparen, wat het voor homokoppels dus zo goed als onmogelijk maakt om een kind uit het 

buitenland te adopteren. Homomannen kunnen als laatste pleegouder worden in het kader van de 

pleegzorg. Dat betekent dat ze, vrijwillig en tijdelijk een pleegkind opnemen in hun gezin.  

De laatste jaren is een inhaalbeweging in de wetenschappelijke literatuur bezig, voornamelijk vanuit 

de Verenigde Staten en Australië. Doordat wetgeving rond homo-ouderschap in Europa pas sinds 

enkele jaren is opgesteld, staat dit onderzoek nog in z’n kinderschoenen. We willen met dit onderzoek 

het huidige onderzoeksveld aanvullen en verder uitbouwen. Ook in België is het wettelijk kader rond 

homo-ouderschap nog steeds beperkt en biedt het weinig ondersteuning en zekerheid voor homo-

ouders: er is geen wetgeving rond draagmoederschap, de verlofregeling is heel beperkt enz. Doordat 

dit soort onderzoek in Vlaanderen afwezig is, hopen we met deze studie mee te helpen aan een 

gunstiger en toleranter klimaat en de vorming van beleid voor homomannen om kinderen te krijgen.  

Het is belangrijk om te kijken naar hoe homo(wens)ouders hun ouderschap(swens) zelf ervaren. Dit 

onderzoek wil een inzicht bieden in de perceptie van homo(wens)ouders op hun rol als homo en hun 

rol als vader voor zichzelf en voor de omgeving. Dit zal worden onderzocht aan de hand van 

semigestructureerde kwalitatieve diepte-interviews. In wat volgt zal een overzicht gegeven worden 

van de bestaande literatuur. Hierbij hebben we vooral aandacht voor de roltheorie en de 

identiteitstheorie, maar eerst wordt dieper ingegaan op de verschillende rollen en identiteiten van 

homo-ouders: deze als man in de gezinscontext, als homoman en als laatste als homo-ouder. Daarna 

wordt de gebruikte methodologie toegelicht, waarna de gevonden resultaten worden besproken. 

 

Theoretisch kader 

In de maatschappij van vandaag hebben mensen meerdere sociale statussen. Elke statuspositie heeft 

een bijbehorende sociale rol waar rechten en plichten aan vasthangen. Hiermee hangt het gedrag, het 

handelen en de attitudes vast die verwacht worden van iemand die een bepaalde status heeft of een 

bepaalde positie inneemt (Linton, 1936; Vincke, 2007). Rollen dragen ook eisen met zich mee, 

normen die zaken voorschrijven en andere verbieden. Deze eisen komen van de verschillende groepen 

waartoe de homovader behoort: de familie, de homovrienden, de heterogemeenschap enz.  
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De man in de gezinscontext 

In het moderne heteroseksuele kerngezin is de rol van de vader gedefinieerd door zijn 

verantwoordelijkheid voor de materiële zorg van de familie en door het mannelijke rolmodel, echter, 

ook altijd door een lagere betrokkenheid of afwezigheid in de zorg voor de kinderen in vergelijking 

met de moeder. Homofamilies zorgen voor een herdefinitie van zowel de vader- als de moederrol.  

In onze samenleving is er volgens sommige onderzoekers een herdefiniëring van de vaderschapsrol 

bezig en ook in het algemeen van de rol van de man als echtgenoot. Het proces van herdefinitie van 

het vaderschap vindt volgens Svab (2007) plaats onder de invloed van verschillende factoren: daling 

van de invloed van sociale normen op het privéleven, intimiteit en de creatie van het gezinsleven, de 

ontwikkeling en de toegankelijkheid van kunstmatige voortplantingstechnologieën en juridische 

regulering van hun toegankelijkheid, de herstructurering van de persoonlijke levenssfeer, pluralisatie 

van de familie, veranderingen in waarden met betrekking tot genderrolpatronen samen met de 

groeiende maatschappelijke aanvaarding van holebi’s en de opkomst van holebirelaties en –gezinnen. 

Vooral omdat er steeds meer gezinnen zijn waar zowel man als vrouw uit werken gaan, wordt van de 

man verwacht dat ook hij zijn steentje bijdraagt in het huishouden en dus ook bij de zorg van de 

kinderen. In sociologische familiestudies is men intens bezig geweest met het fenomeen van het new 

fatherhood. Dit slaat op active fathering, waarmee Svab (2007) bedoelt dat mannen meer actief 

participeren  en betrokken zijn bij het familiewerk in het algemeen en specifiek in de verzorging en de 

bekommering voor de kinderen. Dit wordt in de volksmond de ‘nieuwe man’ genoemd. Volgens 

LaRossa (1997) heeft het concept van de nieuwe man meer te maken met hoop dan met de realiteit, het 

bestaat meer in het hoofd van middenklasse professionele mannen die over het onderwerp schrijven, 

dan dat het te vinden is in de concrete sociale realiteit (Berkowitz, 2007). Hier bestaat evenwel geen 

consensus over. Anderen zeggen dat het culturele stereotiepen zijn zoals de rol van broodwinner die 

mannen weerhouden om meer actieve rollen als vader op zich te nemen (Williams, 2008).  

Toch leven we nog steeds in een samenleving die meer gelooft in de voorrang van vrouwen met 

betrekking tot de opvoedingsrol (Bergman et al., 2010; Silverstein, 1996). Gezien onze 

genderideologie waarbij een vrouw verantwoordelijk wordt gesteld voor de zorgrol en de vader het 

gezin moet onderhouden, wordt aangenomen dat moeders van nature uit meer ontvankelijk zijn voor 

(jonge) kinderen dan vaders. Vanuit onze samenleving lijkt het vanzelfsprekend dat de moeder vanaf 

de geboorte van de baby de zorgrol op zich neemt en op dat moment is het aan de vader om de 

kostwinnersrol op zich te nemen. Dit is de traditionele invulling van de moeder- en vaderrol. Dit wordt 

ondersteund door de rolmodel theorie (Svab, 2007) dat zegt dat kinderen vrouwelijke- en mannelijke 

rolmodellen nodig hebben. Ondanks dit culturele geloof, bestaan er geen onderzoeken over gender 

verschillen in competent ouderschap (Lupton & Barclay, 1997). Wel verklaren Stacey en Biblarz 

(2001) dat er bewijs is dat het verlangen van mannen om kinderen te krijgen, ongeacht hun seksuele 
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oriëntatie minder sterk is dan dat van vrouwen. Verschillen in ouderschapsgedrag voor vrouwen en 

mannen zijn dus eerder culturele constructies dan biologisch bepaalde constructies (Silverstein, 1996). 

Als het gaat over het opvoeden van kinderen wordt een vrouw dus altijd op de eerste plaats gesteld en 

pas op de tweede plaats komt de man. Het negatief stereotiep over de vaderrol is dat volwassen 

mannen niet geïnteresseerd zijn in kinderen of in opvoedingsgerelateerde issues, dat ze de beroepsrol 

zien als de primaire ouderidentiteit, dat ze minder bekwaam zijn in de verzorgingsrol dan vrouwen en 

dat ze minder zorgend zijn tegenover kinderen dan vrouwen (Silverstein, 1996). Vrouwen zouden die 

eigenschap van het zorgende inherent bezitten. 

Dus door onze westerse genderideolgie die de moeder de zorgrol toewijst en de vader de 

kostwinnersrol en een man hierdoor als tweederangs wordt gezien in het opvoedingsproces van een 

kind, hebben veel mensen het moeilijk met een gezin waar twee vaders, zonder een moeder een kind 

opvoeden.  

De homoman 

Wanneer homomannen openlijk hun ouderschapswens proberen te vervullen, deconstrueren ze de 

rollen die traditioneel horen bij de identiteit van de homoman (Stacey, 2006). Volgens Hicks (2006) 

zijn er drie versies van de categorie ‘homo’ dominant. Ten eerste worden homomannen voorgesteld als 

moederlijk en/of vrouwelijk, ze zouden een vrouwelijke rol op zich nemen en vrouwelijke taken 

uitvoeren. Ten tweede worden ze gezien als een bron van perversie en seksueel risicogedrag. Homo is 

een identiteit die wordt gelinkt aan seksueel verlangen en voorgesteld wordt als hyperseksueel, terwijl 

de hetero dit niet is. Ten derde worden ze verondersteld problematische gendermodellen te zijn. Als 

mannen, worden homomannen niet gezien als de natuurlijke verzorgers voor kinderen en als homo’s 

worden ze niet gezien als natuurlijke ouders.  

Volgens onderzoek zouden de verwachtingen die uitgaan van de homogemeenschap voor 

homomannen niet stroken met de homoman als vader (Mallon, 2004). Volgens Bozett (1981) bestaan 

hier drie redenen voor. Ten eerste is de homogemeenschap alleenstaand-georiënteerd. De meeste 

homomannen zijn niet geëngageerd in een langdurige relatie. Ze zijn niet afhankelijk van een partner 

en/of van kinderen. Dus de meeste homovaders onderscheiden zich van andere homo’s door hun 

gebrek aan onafhankelijkheid en omdat ze verplichtingen hebben tegenover hun gezin. Een tweede 

reden die Bozett aangeeft is minder van toepassing voor België. Hij zegt dat de homogemeenschap 

gekenmerkt wordt door kortstondige relaties omdat homohuwelijken niet gelegaliseerd zijn. Ten derde 

is de homogemeenschap jong georiënteerd. Een volgende reden die wordt aangegeven waarom de 

homo-ouder moeite zal hebben om geaccepteerd te worden door andere homo’s is dat veel homo’s 

intolerant zijn tegenover kinderen (Mallon, 2004). Homo’s zouden eerder afhaken wanneer ze weten 

dat iemand kinderen heeft. Veel homomannen hebben de notie om ooit kinderen te hebben opgegeven 
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of zelfs nooit voor hen van toepassing geacht (Mallon, 2004). Het is pas recent dat hier verandering in 

kwam, dit werd bewezen door voornamelijk Amerikaanse studies. In een survey vonden Gates et al. 

(2007) dat 52% van de homomannen hoopte om in de toekomst vader te worden. In een studie bij 

jonge Amerikaanse holebi’s die in de stad woonden, verwachtte 86% van de homomannen dat ze 

vader zouden worden in de toekomst (Grossman, Sinclair, D'Augelli, & Rendina, 2008). Ondanks de 

stereotiepen zien dus steeds meer mannen ouderschap als een voor de hand liggend verder verloop van 

hun leven (Rabun & Oswald, 2009). 

Ook Berkowitz (2009) haalt de stereotiepen over de homogemeenschap aan: de nadruk op persoonlijke 

vrijheid, autonomie, promiscuïteit en weinig financiële verplichtingen. Deze worden gezien als 

inconsistent met vaderschap. Doordat homovaders andere zaken nastreven, voelen ze zich vaak 

verworpen door de homogemeenschap. Ook in een onderzoek van Mallon (2004) verklaarden homo-

ouders dat ze hun rol in de homogemeenschap volledig moesten aanpassen.  

De homo-ouder 

De laatste jaren vindt er een verschuiving in de gezinsvormen plaats. Gezinsvormen zoals 

alleenstaande ouders en samengestelde gezinnen worden door hun grote aanwezigheid al meer 

aanvaard. Dit geldt veel minder voor lesbische en homo-ouders. Alhoewel lesbische ouders toch nog 

lager op de ladder van maatschappelijke aanvaarding staan dan heteroseksuele ouders, zien we door de 

groeiende aanwezigheid van gezinnen met twee mama’s een grotere aanvaarding tegenover deze 

gezinsvorm. In tegenstelling hiermee bevinden homo-ouders zich nog op de onderste trede van de 

ladder. “Gay fathers are on the bottom rung of what constitutes an ‘ideal’ family, even below lesbian 

mothers who sit on the lowest rung of the ‘motherhood hierarchy” (Tuazon-McCheyne, 2010; Di Lapi, 

1989). Er bestaat in de samenleving een onderliggende assumptie dat het verlangen voor ouderschap 

meer fundamenteel of zelfs biologisch intrinsiek is voor vrouwen (Lewin, 2006). Het bestaan van 

homofamilies heeft meer vergaande gevolgen voor de moderne perceptie van ‘het gezin’ dan lesbische 

families. Homofamilies dagen de constitutieve rol binnen de moderne familie uit, namelijk die van de 

moederschapsrol (Svab, 2007).  

Voor heteromannen is vaderschap vaak een spontane transitie. Voor homomannen daarentegen gaat 

aan ouderschap heel wat voorbereiding vooraf. Homomannen worden niet spontaan vader, voor hen is 

het een heel bewuste beslissing en meestal het begin van een lang proces. Homomannen willen om 

dezelfde redenen kinderen als heteromannen: het verlangen om kinderen te verzorgen en op te voeden, 

voor de standvastigheid van kinderen in hun leven, om een soort van onsterfelijkheid te krijgen door 

het hebben van kinderen, voor het bereiken van een familiegevoel en voor het bereiken van een hogere 

status die wordt toegekend aan ouders (Bergman et al., 2010). 
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Op basis van de traditionele genderscripts, zullen vele mannen, zowel homo als hetero, kampen met 

vragen omtrent hun bekwaamheid om ouder te worden. Hoe dan ook, sinds ongeveer midden jaren ’80 

hebben homomannen het idee van ouderschap buiten een heteroseksuele relatie omarmd. Volgens 

Mallon (2004) zijn er veel homomannen die automatisch aannemen dat ouderschap voor hen geen 

optie is. Ook in een studie van Berkowitz en Marsiglio (2007) zagen heel veel homomannen hun 

coming-out proces samengaan met een geloof dat ze nooit ouders zouden worden. Velen zien de 

homorol als een equivalent voor kinderloos zijn. Er zijn heel wat structurele en institutionele barrières 

die het moeilijk maken voor homomannen om kinderen te krijgen. Veel jonge kinderloze 

homomannen zijn bezorgd over het vader worden omdat ze het zich aantrekken hoe buitenstaanders 

hen beoordelen. De mythe blijft dus bestaan en kan buitenstaanders, professionelen of de 

homomannen zelf beïnvloeden. Ze beseffen dat een deel van de samenleving hen afschrijft, zeker als 

ouders.  

Door alle obstakels en kosten waar deze mannen mee te maken krijgen, betekent dit dat het geen 

gewone vaders zijn. Het zijn vaders die zich bewust zijn van de discriminatie waar vele 

homowensouders mee geconfronteerd worden en ze willen zich inzetten om hier iets aan te doen 

(Tuazon-McCheyne, 2010; Henegan, Rothblum, olomon, & Balsam, 2007). Homokoppels beginnen 

vaak aan hun ouderschapsreis met weinig rolmodellen en een beperkte sociale bewustwording of 

ondersteuning voor hen als gezin (Tuazon-McCheyne, 2010). Homo-ouders staan onder een bepaalde 

maatschappelijke druk om hun ouderschapsrol zo goed mogelijk uit te voeren, om de kans op kritiek te 

voorkomen. Dit vertaalt zich naar het zo onberispelijk mogelijk uitvoeren van hun rol als ouder, 

anders weten ze dat ze hiervoor hard zullen worden aangepakt.  

Anders dan bij een kerngezin, moeten deze gezinnen aan hun omgeving duidelijk maken dat ze een 

gezin zijn (Berkowitz, 2007). Een traditioneel gezin denkt niet na over hoe zich te presenteren naar de 

buitenwereld toe. Het vraagt een grotere bewustzijn van homo-ouders over hoe zich in de publieke 

sfeer te gedragen, om duidelijk te maken dat ze ook een gewoon gezin zijn. Goffman (1963) wees erop 

dat degenen die moeten uitmaken wanneer, of en hoe ze hun gemarginaliseerde identiteiten moeten 

onthullen, “will have to be alive to aspects of the social situation which others treat as uncalculated 

and unattended.” Vaderschap en familie zijn voor hen sociale constructies die actief gecreëerd, in 

stand gehouden worden en aangepast worden naargelang de situatie (Berkowitz, 2007). 

Deze vaders ontwikkelen copingstrategieën om met de reacties van hun omgeving om te gaan 

(Tuazon-McCheyne, 2010; Bozett, 1981; Bergman et al., 2010). “The fathers in this study responded 

to these challenges by embracing the reality of living in an often homophobic and heterosexist 

environment, and chose to educate those with whom they came in contact” (Tuazon-McCheyne, 2010). 

In die studie begrepen vaders dat hun nieuwe gezinsvorm hen niet meer toelaat om op de achtergrond 

te blijven. Zij beslisten dus om uit te komen voor hun seksuele oriëntatie, gezinsstructuur en relatie 
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naar hun kinderen toe, ook al zorgde dit vaak voor ongemak voor zichzelf en/of voor anderen. Voor 

hen is het belangrijk om zo ook sociale verandering teweeg te brengen. Hierdoor is het proces van het 

worden en zijn van ouder voor veel vaders een politieke ervaring (Tuazon-McCheyne, 2010). Volgens 

Perlesz et al. (2006) heeft dit significante sociale, emotionele en psychologische voordelen voor de 

kinderen. In het onderzoek spraken participanten over hoe het naderende ouderschap voor hen een 

drijfveer was om uit te komen voor hun geaardheid in situaties waar ze dat eerder niet gedaan zouden 

hebben (Tuazon-McCheyne, 2010). De vaders gebruikten een aantal verschillende 

onthullingstrategieën afhankelijk van de omstandigheden of organisatie waarmee ze te maken hadden. 

In haar onderzoek naar lesbische moeders onderscheidden Perlesz et al. (2006) vier strategieën: een 

private, een trotse, een passieve en een selectieve. Deze zag Tuazon-McCheyne (2010) ook terugkeren 

in zijn onderzoek naar homovaders. Een veelgebruikte strategie is de proud and out strategie, de 

vaders zijn open over hun gezinsstructuur en seksuele oriëntatie. Dit als antwoord op de soms 

discriminerende en heteroseksistische attitudes ten opzichte van homo’s. Het resultaat van dat 

verhoogde bewustzijn en hun trots als ‘open’ homovader, was dat de mannen genoten om deel uit te 

maken van de ‘ouder club’. Dit creëerde een verbeterd klimaat voor hun families. Het 

tegenovergestelde is de private non-disclosure strategie, waarbij de familiestructuur niet wordt 

gedeeld. Er wordt gesproken van een passieve strategie wanneer men open is over de gezinscontext als 

daarnaar wordt gevraagd. Men zal enkel uitleg geven wanneer het nodig is. Als laatste kan een 

selectieve strategie worden toegepast wanneer men meer uitleg geeft aan bepaalde mensen, en aan 

anderen niet (Perlesz, Brown, McNair, Pitts, & de Vaus, 2006). Er wordt dus geselecteerd aan wie 

men uitleg geeft. Belangrijk is dat veel ouders andere strategieën gebruiken in verschillende contexten.  

Stacey en Biblarz (2001) hebben in een spraakmakend artikel waarin ze zich afvragen of de seksuele 

geaardheid van ouders er toe doet, kritiek op onderzoeken die willen aantonen dat de uitkomst voor 

kinderen hetzelfde is, ongeacht of ze zijn opgevoed door twee vaders, twee moeders of een vader en 

moeder. Deze studies zijn op het eerste zicht pro holebifamilies, maar ze hanteren nog steeds het 

heteroseksuele ouderschapsmodel als de gouden standaard en onderzoeken of de holebifamilies 

hiervan afwijken. Stacey en Biblarz concluderen dat niet de seksuele geaardheid van een ouder de 

beslissende karakteristiek van ouderschap is, maar integendeel dat homofobie en de discriminatie de 

voornaamste redenen zijn waarom seksuele oriëntatie er toe doet. Na dit artikel kwamen er meer 

onderzoeken die de positieve uitkomsten voor een kind opgevoed door holebi-ouders meer naar de 

voorgrond schoof. Berkowitz (2007) heeft kritiek op onderzoek waar de nadruk wordt gelegd op 

verschil tussen holebi- en heterogezinnen. Ook Svab (2007) heeft hier enkele bedenkingen bij. Deze 

positie van verschil promoot niet enkel het standpunt dat holebi’s verschillend zijn, of positieve 

uitkomsten van dit verschil, maar ook de conservatieve positie van verschil die zegt dat holebi-

ouderschap schadelijk en vernietigend is voor het kind. Vanuit hetzelfde oogpunt waar de voorstanders 

beweren dat holebi-ouderschap positief is voor het kind omdat het minder traditionele genderrollen 
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aanneemt, is het vanuit diezelfde positie dat tegenstanders waarschuwen voor negatieve uitkomsten. 

Ook Hicks (2005) waarschuwt hiervoor. Hij zegt dat in deze theorie van verschil er enkele argumenten 

zijn die vaak door elkaar gehaald worden: het idee dat holebi’s anders zijn, dat deze verschillen 

worden doorgegeven aan hun kinderen en dat deze kinderen verschillende gender en seksuele 

identiteitsuitkomsten vertonen in vergelijking met kinderen die opgroeien bij hetero-ouders. De grote 

zwakte van deze benadering is dus dat ze uitgaat van verschil zonder zich af te vragen op welke 

manier holebifamilies verschillend zijn van hetero families. Het gaat dus nog steeds uit van het feit dat 

holebifamilies verschillend zouden zijn van de veronderstelde heteroseksuele normaliteit.  

Een aantal studies hebben het ouderschapsgedrag van homomannen onderzocht. In een onderzoek van 

Bigner en Jacobsen (1989) vertoonden gescheiden homovaders meer responsiviteit en warmte naar 

hun kinderen toe in vergelijking met de heteroseksuele vaders. Ze waren ook meer consistent en 

standvastig naar het gedrag van de kinderen en gebruikten meer doordachte strategieën als antwoord 

op de behoeften van de kinderen. Homovaders zouden ook meer belang hechten aan de verzorgingsrol 

en minder belang aan de traditionele rolverwachtingen van de vader als kostwinner. Ze blijken een 

hogere eigenwaarde te hebben dan homo’s zonder kinderen en voelen zichzelf beter in hun vel. In het 

gezin worden de huishoudstaken en verzorging van de kinderen meer gelijk verdeeld en voelen de 

ouders zich meer tevreden over hun ouderschapsrollen dan heteroseksuele koppels. In deze families 

staat een degendered parenting patroon centraal, dit wijst op een deconstructie van de gegenderde 

natuur van het ouderschap waar de moeder de verzorgingsrol toegewezen krijgt en de vader de 

kostwinnersrol (Silverstein, Auerbach, & Levant, 2002). Hierdoor groeien kinderen van homovaders 

op in een gezin dat minder genderstereotiep is, minder hiërarchisch en meer egalitair en toleranter. 

Volgens onderzoek accepteren deze kinderen de verschillen in mensen, ze zijn meer maatschappelijk 

verantwoord en zijn minder geneigd om vooroordelen te hebben (Svab, 2007; Peterson, Butts, & 

Deville, 2000). Participanten van studies geloven steevast dat kinderen baat hebben bij een 

homoseksuele ouder (Dunne, 1999). Ze geven hun kinderen de kans om op te groeien in een 

huishouden waar gelijkheid belangrijk is, ze leren tolerant te zijn en worden zich bewust van de 

waarde van verschil. 

Verandering in het sociale netwerk met de transitie naar ouderschap is veelvoorkomend (Mallon, 

2004). Het netwerk bestaat niet langer enkel uit homo’s, maar contact met heteroseksuele ouders 

groeit. Goldberg (2006) beschrijft een stijging in de steun die lesbische en homo-ouders ervaren van 

hun ouders gedurende de transitie naar ouderschap. Uit onderzoek bleek de verwachte steun van de 

ouders groter dan eerst verwacht (Mallon, 2004). Meestal zijn het de grootouders waarvan het 

holebikoppel het minst steun krijgt (Golombok, 2000). Toch ontvangen holebi-ouders over het 

algemeen minder steun van hun ouders in vergelijking met hetero-ouders. 
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Roltheorie en identiteitstheorie 

Uit voorgaande literatuur blijkt ten eerste dat de heterogemeenschap (dus in principe de samenleving) 

een bepaalde verwachting heeft over ‘het gezin’. Met deze verwachting wordt een traditioneel gezin 

bedoeld dat bestaat uit een moeder én een vader, met hun kinderen. Hieraan voldoet het gezin van een 

homo-ouder niet. Daarnaast heeft de heterogemeenschap het moeilijk met de homoseksuele rol. Dit 

tonen de verschillende vooroordelen aan die leven in de maatschappij. De rol van homo is voor velen 

onverenigbaar met de rol van vader. Verder strookt de rolverwachting van de vader als kostwinner niet 

met de positie van homovader. Een vader wordt nog steeds als tweederangs gezien in het 

opvoedingsproces. Verwachtingen die men hangt aan de vaderrol stroken niet met het feit dat een kind 

zal worden opgevoed door twee vaders. Ook de homogemeenschap heeft een bepaalde rolverwachting 

over een homoman. Deze strookt niet met de vaderschapsrol die homovaders innemen. Homo-

ouderschap gaat voor de homogemeenschap vaak niet samen met de homocultuur die gebaseerd is op 

jonge alleenstaanden en op uitgaan. Een heteroseksueel familiemodel is voor hen verschillend van een 

homoseksueel familiemodel dat geen kinderen bevat (Bergman et al., 2010). De rol van de homovader 

is dus verschillend voor de hetero- en homogemeenschap. 

In de literatuur zijn er enerzijds onderzoekers die zeggen dat de afwijking van een rol kan leiden tot 

spanning, afkeuring en negatieve sancties en anderzijds zijn er die het tegendeel beweren, dat het 

rolconformiteit, goedkeuring en positieve sancties teweeg brengt (Getzels & Guba, 1954). Goode 

(1960) behoort tot het type onderzoekers dat zegt dat rolafwijking negatieve gevolgen heeft. Volgens 

hem (en ook: Sieber, 1974; Goode, 1960) zijn meerdere relaties met diverse rolpartners een bron voor 

psychologische stress en sociale instabiliteit. Het is Goode die de term role strain introduceert. Het 

wijst op de spanning veroorzaakt door het niet tegemoet kunnen komen aan de verwachtingen van 

meerdere rollen. Wanneer een persoon zich volledig wil engageren en conformeren in een rol, zal het 

moeilijk zijn om dezelfde hoeveelheid energie en tijd in een andere rol te steken en er dezelfde mate 

van voldoening uit te halen. Hij zal niet kunnen tegemoet komen aan alle eisen van alle personen die 

deel uitmaken van zijn totale rolnetwerk. Daarom is rolspanning voor het voldoen aan verschillende 

roleisen normaal volgens Goode. Ook Merton (1957) spreekt over rolspanning wanneer een conflict of 

onverenigbaarheid ontstaat tussen sociale rollen. Rolspanning kan resulteren in o.a. role overload en 

role conflict. Roloverbelasting verwijst naar die beperkingen opgelegd door de tijd: als 

rolverplichtingen vergroten, wordt de actor gedwongen om bepaalde rollen boven andere te verkiezen. 

Volgens Hecht (2001) komt dit voor wanneer een individu te veel roleisen heeft, gegeven de 

beschikbare tijd om er aan te voldoen. Soms zijn de verplichtingen die met rollen samenhangen 

moeilijk te verzoenen. Dergelijke concurrerende verplichtingen, worden rolconflicten genoemd (Toby, 

1952). De persoon bevindt zich dan in een oncomfortabele situatie.  
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Uit (voornamelijk Amerikaans) onderzoek (Peterson et al., 2000; Bozett, 1981; Dunne, 1999; 

Goldberg, Downing, & Moyer, 2012; Berkowitz, 2009; Berkowitz, 2007; Goldberg et al., 2012) blijkt 

inderdaad dat homovaders het gevoel hebben dat ze niet kunnen tegemoet komen aan de 

verwachtingen van zowel de homo- als heterogemeenschap, daarom zouden ze zich vaak geïsoleerd, 

gemarginaliseerd voelen van de rest van de samenleving. Geldt dit ook voor homovaders die zich in 

een Europese context bevinden? Leidt de combinatie van de rollen homo en vader voor een 

rollenconflict voor homovaders? Hoe trachten zij zich die verschillende rollen eigen te maken? Ze 

kunnen onder druk komen te staan, omdat meerdere, tegenstrijdige verwachtingen aan hen worden 

opgedrongen. Een rollenconflict gaat dus over rolverwachtingen die voortvloeien uit meerdere sociale 

rollen. Naast roloverbelasting en rollenconflict kan ook rolverwarring optreden. Die verwarring 

ontstaat wanneer iemand niet weet hoe hij zich in een situatie moet gedragen omdat hij het passende 

rolgedrag niet kan kiezen (Vincke, 2007). Homovaders hebben over het algemeen geen rolmodellen 

om te kunnen weten hoe ze zich moeten gedragen in de rol van vader. Ze kunnen het dus moeilijk 

hebben om te kiezen uit passend rolgedrag. 

Een onderzoeker van het tweede type is Sieber (1974), hij kijkt in zijn onderzoek of een veelheid van 

rollen wel effectief leidt tot stress en bijvoorbeeld niet juist tot meer voldoening. Hij geeft kritiek op 

onderzoek waar men enkel oog heeft voor de negatieve gevolgen van meerdere rollen. Positieve 

uitkomsten van rolaccumulatie zijn volgens hem o.a.: rol privileges, algemene veiligheid van de status, 

middelen voor statusverhoging en rol uitvoeringen, verrijking van de persoonlijkheid en ego 

voldoening. Volgens Sieber is rolaccumulatie dus meer bevredigend dan zwaar. Protest tegen 

discriminatie kan je volgens hem zien als een eis om bevrijd te worden van de gebondenheid aan een 

status. Hij haalt het voorbeeld aan van vrouwen die een werkrol willen uitbouwen, naast hun rol als 

moeder. Vrouwen zijn op zoek naar een breder repertoire van rollen om hun middelen, privileges en 

hun gevoel van eigenwaarde te verhogen. Dit is ook wat we de laatste decennia zien bij homo’s, ze 

breiden hun rol als homo uit met een rol als vader.  

Dit resulteert in volgende onderzoeksvragen: In welke mate is er sprake van tegengestelde 

verwachtingen vanuit de hetero- en homogemeenschap op de rol als homo(wens)ouder en hoe gaan ze 

daar mee om? Ten tweede: hoe gaan homomannen om met hun rol als homo en hun rol als 

(wens)vader voor zichzelf en voor de omgeving? 

Een tweede theorie waar nader wordt op ingegaan is de identiteitstheorie. Deze theorie is ontstaan uit 

het symbolisch interactionisme. “Dit is de studie der wijzen waarop door interactie tussen persoon en 

sociale omgeving de sociale leefwereld van de mens wordt gecreëerd en hoe de betekenissen die aan 

de omgeving gegeven worden een gemeenschappelijk karakter krijgen” (Vincke, 2007). Volgens 

Allen en Demo (1995) moeten onderzoekers deze families begrijpen vanuit een subjectief perspectief 

van de individuen die in deze gezinsvormen leven: hoe voelen ze zich bij hun familiesituatie en hoe 
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construeren en managen ze hun identiteiten? Het symbolisch interactionisme gaat er van uit dat dit 

wordt gedaan door sociale interactie. Het is belangrijk om de homovaders zelf aan het woord te laten, 

om te beginnen vanuit hun standpunt, zodat we tot een meer genuanceerd inzicht van hun leven 

kunnen komen. Het symbolisch interactionisme ziet homomannen als actieve personen die hun 

identiteiten construeren terwijl ze hun relaties definiëren (Berkowitz, 2009). Als sociale wezens zien 

we onszelf door de ogen van anderen en construeren we ons zelfbeeld aan de hand daarvan. Volgens 

Cooleys (1902) looking-glass self passen mensen zich aan, aan de percepties van hoe anderen hen zien. 

Dus individuen ontwikkelen een identiteit door zowel de ingebeelde als de echte interacties met 

anderen. 

Het was Frederick W. Bozett die baanbrekend onderzoek verrichtte in de Verenigde Staten naar 

homovaders (Bozett, 1981; Bozett, 1987; Hicks, 2006). Hij zegt dat de man die zowel homo als vader 

is, het slachtoffer is van gescheiden persoonlijke identiteit (Berkowitz, 2009; Bozett, 1981; Bozett, 

1985). Hij pleit voor een dubbele identiteitsthese waarin de homovader moet werken naar een 

succesvolle integratie van twee tegenoverstaande ideeën: namelijk die van homo en vader (Bozett, 

1981). Dus volgens dit en ander onderzoek zouden er twee homo-identiteiten bestaan: een die past 

binnen het typische homomilieu en een die vaderschap insluit (Berkowitz, 2009; Lewin, 2006). We 

kunnen ons de vraag stellen of dit ook van toepassing is voor Europese homomannen. Op het concept 

van de gescheiden persoonlijke identiteit komt recent nogal wat kritiek. Deze kunnen we kaderen in de 

queer verschuiving die recent plaatsvindt binnen het familieonderzoek naar holebi’s. Hier zijn zowel 

voor- als tegenstanders van. Hicks (2006) vindt dit geen bruikbare these, deze is volgens hem 

opgelegd door het heteronormatieve discours die zegt wat een homovader is of zou moeten zijn. De 

invulling van deze identiteiten wordt dus niet vrij gekozen, maar bepaald door een discours van 

seksualiteit en ouderschap. Volgens Berkowitz (2009) zijn deze identiteiten niet vaststaand of coherent, 

maar tijdelijk en contingent. Lewin (2006) toont aan dat mannen beroep doen op een flexibele set van 

betekenissen om hun homo-, vader- en andere identiteiten te vormen.  

Volgens de identiteitstheorie is het self opgebouwd uit een veelheid aan identiteiten, gestructureerd 

door rolrelaties en georganiseerd in een saillante hiërarchie waarbij sommige identiteiten meer centraal 

of opvallend zijn (Fox & Bruce, 2001; Nuttbrock & Freudiger, 1991). Volgens James (in: Nuttbrock & 

Freudiger, 1991) heeft een individu zo veel verschillende identiteiten, als er groepen zijn om wiens 

opinie hij geeft.. In deze theorie worden met sociale rollen de verwachtingen bedoeld die samengaan 

met posities die bezet zijn in netwerken van relaties. Een van de onderzoekers van de identiteitstheorie 

is Sheldon Stryker. Met identiteit verwijst hij naar wie of wat iemand is, naar de verschillende 

eigenschappen en betekenissen verbonden aan iemand door het self en anderen (Stryker, 1980). Het 

zijn delen van het self bestaande uit de betekenissen die personen hechten aan de verschillende rollen 

die zij spelen (Stryker & Burke, 2000). Volgens het symbolisch interactionisme zijn identiteiten 

sociaal geconstrueerd. Ze staan dus voor een synthese van verschillende sociale ervaringen die 
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individuen hebben meegemaakt en geïnterpreteerd (Berkowitz, 2007). Volgens Stryker is het self 

opgebouwd als een veelheid aan identiteiten die hiërarchisch georganiseerd zijn met de meeste 

saillante identiteit bovenaan en betrokken in een verscheidenheid van rolcontexten (Stryker, 1987; 

Nuttbrock & Freudiger, 1991). Met saillant wordt bedoeld dat individuen keuzes moeten maken tussen 

concurrerende gedragingen en rollen, dus de kans om zich te beroepen op identiteiten in verschillende 

situaties. Want sommige identiteiten zijn meer belangrijk voor ons dan andere, ze worden 

gerangschikt op basis van het gevoel of affect dat ermee geassocieerd wordt. Een individu schuift dus 

zelf bewust bepaalde identiteiten naar de voorgrond. Welke rol schuift de homovader als meest saillant 

naar voor? Is dit verschillend naargelang de context waarin hij zich bevindt? 

In tegenstelling hiermee hebben sommige onderzoekers het self voorgesteld als series van 

concentrische cirkels waarbij de binnenste ring staat voor de meest centrale identiteit voor die persoon 

(Fox & Bruce, 2001). Naast het concept saillante identiteit, geeft Stryker ook aandacht aan een tweede 

dimensie van de structuur van het self: rolprominentie. De prominentie van een identiteit is de mate 

waarin identiteiten geassocieerd worden met een bepaalde sterkte van gevoelens. Identiteitstheorie 

geeft aandacht aan die veranderingsprocessen op het niveau van het individu zoals role learning en 

role taking en aan de keuzes en beslissingen die een individu maakt, die zo de betrokkenheid aangeven 

tot een bepaalde identiteit. Het ziet deze processen in een relationele context. Dus de verwachtingen 

van anderen extern aan het self worden niet alleen als kritisch gezien in het vormen van iemands 

gedrag in een rol, maar ook iemands definitie van het self. Dus iemands betrokkenheid met betrekking 

tot een bepaalde rol, is afhankelijk van hoe saillant die rol is voor die persoon. Identiteitstheorie zegt 

bijvoorbeeld dat de betrokkenheid van een vader naar zijn kind toe afhankelijk is van hoe saillant de 

vaderrol voor die man zijn gevoel van self is, de satisfactie die die rol hem geeft en de waargenomen 

beoordeling van zijn uitvoering van de vaderrol door significante anderen. Marks en MacDermid 

(1996) hebben het concept rolbalans gebruikt om na te gaan hoe personen bewegen tussen 

verschillende saillante identiteiten in hun rolsysteem, waarbij ze afhankelijk van de situatie zich 

toeleggen in één rol of een andere, in plaats van dat ze één saillante identiteit benadrukken over alle 

situaties heen. Identiteitstheoristen voorspellen dus dat hoe meer saillant een identiteit is ten opzichte 

van een andere, hoe groter de kans is dat het individu gedragskeuzes zal maken in functie van 

verwachtingen die horen bij die identiteit (Stryker & Burke, 2000). 

Deze theorie resulteert in volgende vraag: Hoe gaan homomannen om met hun identiteit als homo en 

hun identiteit als (wens)vader voor zichzelf en voor de omgeving? Hierbij is er aandacht voor drie 

concepten: saillante identiteit (Welke identiteit wordt beschouwd als meest saillant?), rol satisfactie 

(Welke identiteit geeft het meest bevrediging?) en gereflecteerde beoordelingen van derden (Hoe 

wordt de omgevingsreactie gepercipieerd?).  
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Methode 

Steekproef 

Voor het onderzoek zullen we ons richten op twee soorten respondenten: de homo-ouders en de 

homowensouders. Dit werd gedaan om de populatie te vergroten en zo meer kans te hebben op een 

grotere steekproef. De homo-ouders zijn homomannen die een kind kregen in een homoseksuele 

context, dus niet uit een eerder heteroseksueel huwelijk. Dit zijn meestal koppels, maar dat is niet 

altijd het geval. Ze zijn ouders geworden door pleegzorg, door adoptie, of door middel van 

draagmoederschap. Er werden geen ouders gevonden die door middel van co-ouderschap vader zijn. 

Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van homo’s die wensouder zijn, dit zijn homo’s die actief 

bezig zijn met manieren om een kind te krijgen. Bijvoorbeeld homo’s die in een adoptie- of 

pleegzorgprocedure zitten, die actief op zoek zijn naar een draagmoeder. Dit zijn ook personen 

waarvan het kind op komst is en het zullen voornamelijk slaan op koppels, maar mogelijk ook op 

alleenstaande homo(wens)vaders. Dit zijn koppels die bewust met hun toekomstig ouderschap bezig 

zijn. 

Het aantal homo(wens)ouders in Vlaanderen is nog beperkt, dus verliep de rekrutering niet altijd even 

vlot. Er werd gebruik gemaakt van verschillende kanalen. Er werden zoekertjes geplaatst in het 

magazine Zizo en via websites zoals o.a. gayportal.be. Er zijn enkele respondenten gevonden via de 

holebi-oudervereniging ’t Kwadraat in Antwerpen, er werd ook een zoekertje in hun nieuwsbrief 

geplaatst. Verder werden respondenten gevonden via het adoptiebureau CAW De Visserij in Gent en 

via de pleegzorgdienst Oikondo Brugge-Oostende. Daarnaast werd er ook individueel naar 

respondenten gezocht, via mensen die homo(wens)ouders kennen en werd er ook gebruik gemaakt van 

het sneeuwbaleffect bij homo(wens)ouders. Heel wat mensen waren moeilijk te bereiken of 

antwoordden niet op mails of telefoontjes.  

Voor de aanloop van de interviews werd een vrouw geïnterviewd die verantwoordelijk is voor de 

adopties in CAW De Visserij. In totaal werden 13 semigestructureerde interviews afgenomen (zie 

bijlage 1). De interviewtijd varieerde tussen 60 en 150 minuten. Van de 13 koppels zijn er 5 die ouder 

zijn geworden via adoptie (de adoptieprocedure duurde minimum 3 jaar voor een eerste kind), 6 

koppels zitten nu in een adoptieprocedure waarvan twee ook pleegouder zijn (de pleegzorgprocedure 

duurde minder dan een jaar) en 1 koppel op een pleegkind wacht. Homokoppels die via een 

draagmoeder vader zijn geworden, zijn nog steeds heel uitzonderlijk. In dit onderzoek werd één 

alleenstaande homoman opgenomen. De draagmoeder is een vriendin van hem die een 

draagmoederwens had. Van de 5 koppels die adopteerden, adopteerden 4 koppels een baby en 1 

koppel een volwassen man. Naast deze 12 homokoppels werden we ook gecontacteerd door een man-

mankoppel waarvan één man een transgender is. We besloten ze op te nemen in het onderzoek omdat 

zij heel goed kunnen vergelijken wat het is om voor de omgeving als homokoppel in plaats van als 
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heterokoppel aanzien te worden. Enkel de stukken interview van dit koppel die van toepassing zijn 

voor dit onderzoek, werden geanalyseerd. De respondenten wonen verspreid over heel Vlaanderen en 

hebben allen de Belgische nationaliteit. 7 koppels zijn gehuwd, 5 zijn samenwonend en 1 is 

alleenstaand. Het aantal jaren dat ze een relatie hadden varieerde tussen de 6 en 42 jaar voor het oudste 

koppel. De leeftijden varieerden tussen de 25 en 43 jaar, met als uitzondering het koppel van 60 en 64 

jaar die een volwassen man hebben geadopteerd. De leeftijd van de kinderen op het moment van het 

interview varieerden tussen baby’s en maximum 9 jaar.  

Opzet en materiaal 

Om de onderzoeksvragen te onderzoeken, werd gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode, 

namelijk kwalitatieve diepte-interviews. Dit onderzoek geeft meer inzicht in de manier waarop 

homomannen hun situatie zelf ervaren en hoe ze ermee omgaan. Kwalitatief onderzoek heeft 

betrekking op het verkennen, inzichtelijk maken en uitdiepen van een thema. “As a qualitative method, 

in-depth interviewing accentuates the subjective quality of different life experiences, the contextual 

nature of knowledge, the production of social meanings, and the interactive character of human action” 

(Berkowitz & Marsiglio, 2007). Kwalitatief onderzoek heeft vele voordelen (Kruyfhooft, 2010). 

Hierbij staat de dagelijkse werkelijkheid van de respondent centraal. Het geeft meer inzicht in de 

manier waarop homomannen hun situatie zelf ervaren en hoe ze ermee omgaan. Het geeft ons de 

mogelijkheid om in een natuurlijke omgeving de homo(wens)ouder zijn verhaal te laten doen. Een 

vertrouwde omgeving kan ervoor zorgen dat de respondenten zich beter voelen en dus vlugger geneigd 

kunnen zijn te antwoorden op persoonlijke vragen. Kwalitatief onderzoek biedt ons beter de 

mogelijkheid dieper op het onderwerp in te gaan. Het voordeel van het face-to-face interview is dat de 

interviewer op het moment zelf over thema’s kan doorvragen of onduidelijkheden kan laten opklaren. 

Verder geeft kwalitatief onderzoek ons de mogelijkheid te werken via een cyclisch proces waarin de 

fasen van het interview en de fasen van het analyseren elkaar afwisselen.  

Er werd gebruik gemaakt van een semigestructureerde vragenlijst (zie bijlage 2). Hierbij worden op 

voorhand enkele vragen vastgelegd die de interviewer kunnen helpen doorheen het interview. Toch 

laat dit ook voldoende vrijheid aan de interviewer om hiervan af te wijken en enige creativiteit toe te 

laten. 

Procedure 

Alle koppels werden geïnterviewd in hun woonplaats, enkel het interview van de alleenstaande vader 

ging door op zijn werk. Eerst werd de respondenten gevraagd een korte drop-off in te vullen, zodat we 

een aantal demografische kenmerken van hen hadden, zoals: schuilnaam, leeftijd, opleiding, beroep, 

aantal jaar samen, burgerlijke stand enz. Daarna volgde het semigestructureerde interview. De 

interviews werden in twee rondes afgenomen, volgens de grounded theory benadering (Glaser & 
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Strauss, 1967). Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van de theoretische steekproeftrekking 

(Mortelmans, 2009). Deze methode is afkomstig uit de grounded theory benadering waarbij de 

dataverzameling en het steekproeftrekken met elkaar verweven zijn in een cyclisch proces. De 

onderzoeker verzamelt data, codeert en analyseert om vervolgens te beslissen welke data hij nog meer 

nodig heeft om zijn theorie verder te ontwikkelen. Het proces van afwisseling van dataverzameling en 

data-analyse gaat zolang door tot wanneer de onderzoeker het gevoel heeft dat geen nieuwe elementen 

meer opduiken en men dus voldoende materiaal ter beschikking heeft. 

 

Resultaten 

Verwachtingen homogemeenschap 

Het traditionele gezin bestaat uit een vader, moeder en kinderen. Hieraan voldoet een homovader niet. 

Daarnaast heeft de homogemeenschap die alleenstaand georiënteerd is een bepaalde verwachting van 

de homo waar een homovader niet aan voldoet. Volgens de respondenten klopt dit, de twee 

gemeenschappen hebben andere verwachtingen over de mensen die ertoe behoren. Volgens onderzoek 

zouden homo-ouders zich hierdoor geïsoleerd voelen van de rest van de samenleving (Bergman et al., 

2010; Berkowitz, 2007). Dit geldt niet voor de homo-ouders in dit onderzoek. Wat opviel was dat de 

helft van de koppels uit zichzelf spraken over een categorisering bij homomannen, zonder dat hierover 

een vraag werd gesteld. Net zoals Bozett (1981; 1985) zegt, zijn er volgens hen twee groepen 

homomannen en zijn deze ook inherent verschillend. Langs de ene kant heb je deze die meer houden 

van het huiselijke, die zich op termijn willen settelen. Dit zijn degene die dan eventueel voor een kind 

gaan. Langs de andere kant heb je deze die veel uitgaan, niet per se op zoek zijn naar een vaste relatie 

en niet denken aan kinderen. Dit vonden recent ook Goldberg et al. (2012) en Berkowitz (2007; 2009) 

in hun onderzoek naar de ouderschapsmotivaties van homomannen. Volgens hen wijst dit op het 

bestaan van binaire categorieën binnen de homogemeenschap, waarbij één type van homoman 

verondersteld is meer heteronormatief te zijn dan de ander. “Dat is raar maar denk dat je in 

homokoppels wel echt, gewoon in homomannen echt twee groepen hebt, ofwel kies je voor een vaste 

relatie en een zo normaal mogelijk, alle wat is normaal natuurlijk he, een gewoon gezinsleven ofwel 

kies je ervoor voor heel je leven uit te gaan, er zijn echt wel twee groepen he, dat is zo, ofwel kies je 

voor vrije relatie, feesten, uitgaan, een heel losbandig leven he.” (T., 25 jaar) “Er is zoiets, alle ge 

hebt dat echt wel, ik wil nu niet zeggen normale homo’s en echte homo’s. Maar ik vind wel dat je een 

beetje een lijn kunt trekken van degene die zo meer heteroachtig, die zo meer huisje, tuintje, kindje 

denken en de andere die zo ja fuiven en one-night stands. Dan merken we wel dat we zo onze vrienden 

daar kunnen in indelen, ik veroordeel helemaal niemand.” (Ruben en Fred, 32 en 25 jaar)  

De respondenten deelden zich in, in de eerste groep. Zij behoorden niet tot het homomilieu. Sommigen 

vertelden wel dat ze vroeger wel eens uitgingen in het homomilieu, maar dat dit beperkt was, 
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sommigen waren voor een tijd geëngageerd in een homovereniging, maar dit was toen ze jonger waren. 

Die banden zijn er nu niet meer. De meeste koppels begaven zich niet in de homowereld. De 

respondenten uit de Amerikaanse onderzoeken waren kort voor hun vaderschap nog sterk geëngageerd 

geweest zijn binnen de homogemeenschap. Wanneer die banden dan werden verbroken eenmaal ze 

vader werden en dus een deel van hun netwerk wegviel, is er inderdaad een veel grotere kans dat zij 

een gevoel van isolatie ondervonden. De koppels uit dit onderzoek zeiden ook dat ze meer hetero- dan 

holebivrienden hebben. Zij zeggen dus dat dat isolement voor hen niet klopt omdat ze nooit echt tot de 

homogemeenschap behoorden en er zich niet mee verbonden voelen. Wat Bergman (2010) en 

Berkowitz (2007) zeggen in hun onderzoeken, klopt dus niet voor de respondenten uit dit onderzoek. 

Toch is er wel een verwachting over de homoman vanuit de homogemeenschap. Een koppel zei dat het 

soms door andere homo’s niet wordt geapprecieerd dat zij een ‘huisje tuintje kindje’ leven ambiëren, 

dat ze dus een eerder typisch ‘heteroleven’ hebben. De levensstijl die mannen hebben binnen het 

homomilieu is volgens hen ook helemaal niet te combineren met kinderen. Maar doordat de koppels 

geen band hebben met die wereld, leidt dit niet tot isolement ervan. Dit in tegenstelling tot de 

verwachting die uitgaat van de heterogemeenschap, die ze wel ervaren. Maar ook deze was zeker niet 

zo sterk dat ze zich geïsoleerd voelden van de heterogemeenschap. Enkel de alleenstaande vader 

voelde dit isolement waarbij hij niet hoort in de homowereld en niet in de heterowereld. Dit kwam 

voornamelijk door zijn rol als alleenstaande man, hij wordt door zijn omgeving niet als homoman 

aanzien, maar als een gescheiden vader.  

Vanuit de queer theorie komt er nogal wat kritiek op deze opdeling van homomannen in binaire 

categorieën. Queer theorie wil binaire categorieën zoals man, vrouw en homoseksueel, heteroseksueel 

deconstrueren (Berkowitz, 2009). Volgens deze theorie wordt de invulling van die categorieën niet vrij 

gekozen, maar bepaald door het heteronormatieve discours. Queer theorie erkent wel dat homovaders 

dit kunnen ervaren, wat ook zo is voor dit onderzoek, de respondenten geven het ervaren van deze 

indeling zelf aan. Maar dit zou gebaseerd zijn op assumpties geconstrueerd binnen een eng discours 

over homomannen, ouderschap, gender en seksualiteit (Berkowitz, 2009; Hicks, 2006). Volgens Hicks 

(2006) zorgt dit voor het produceren en het behoud van ideeën over wat een homovader is of zou 

moeten zijn. 

Niet alle respondenten hadden het over twee groepen bij homomannen. 1 koppel zei dat dat net is als 

bij andere groepen in de samenleving, sommige willen vader worden, anderen niet. “Ik denk dat dat 

net is als bij andere groepen in de samenleving he, ik heb euh, ik ken gasten die daar wel over bezig 

waren, maar hebt er die daar totaal niet mee bezig zijn. Allé hebt gij ook mensen die bezig zijn met 

studies en hebt dan andere die daar totaal niet mee bezig zijn, tmoet alleen uitgaan zijn, dat is bij ons 

niet anders dan bij hetero's denk ik.” (W., 35 jaar) Zij delen de homomannen dus niet in, in bepaalde 

groepen of types.  
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We kunnen dus wel spreken van tegengestelde verwachtingen vanuit de homo- en heterogemeenschap. 

Doordat bijna alle koppels geen banden hebben met de homogemeenschap, voelen ze zich hierdoor 

niet geïsoleerd. De homogemeenschap bestaat volgens sommigen uit die groep homomannen die 

uitgaan belangrijk vinden en niet per se op zoek zijn om zich te settelen. Ze ervaren dus geen 

rolspanning voor het niet kunnen tegemoet komen aan verschillende roleisen, omdat ze de roleisen die 

de homogemeenschap stelt, niet voor zichzelf van toepassing zien. Het kan wel zijn dat wanneer 

homomannen net vader zijn geworden, rolverwarring optreed wanneer ze niet goed weten hoe ze zich 

moeten gedragen naar buitenstaanders toe als hun nieuwe rol als vader (Vincke, 2007).  

Vaderschapsrol en -identiteit 

Volgens Berkowitz en Lewin (2007; 2006) zijn er heel veel homomannen die automatisch aannemen 

dat ouderschap niet te rijmen valt met homoseksueel zijn. Dit werd ook teruggevonden in dit 

onderzoek. Wanneer mannen voor zichzelf uitmaakten dat ze homo zijn, kwam heel vaak het besef dat 

ze nooit zelf vader zouden kunnen worden, ook al zeggen 20 van de 23 homomannen dat ze altijd al 

geweten hebben dat ze een kinderwens hadden. Eén koppel zei dat die kinderwens bij hen pas opkwam 

eens ze de leeftijd van 30 naderden en dus begonnen na te denken over hun toekomst. De vadersdroom 

van de mannen leek dus onmogelijk en om het zichzelf niet nog moeilijker te maken, verdrongen velen 

de hoop om ooit zelf kinderen te hebben. Het was voor hen niet altijd makkelijk om met die 

vaderschapsgevoelens om te gaan. 6 respondenten kozen dan ook bewust voor een studie en job waar 

ze in contact zouden komen met kinderen. De meeste respondenten vertelden dat ze vaak babysitten 

op kinderen van familie of vrienden. Ze zorgden dat ze met kinderen in contact kwamen. Dit is minder 

van toepassing voor mannen die nu begin de twintig zijn, tegen het eind van hun tienerjaren was het 

voor hen al duidelijk dat ze een aantal opties hadden om vader te worden.  

Wanneer in 2006 de adoptiewet voor holebi’s werd goedgekeurd, konden veel mannen opnieuw gaan 

nadenken over hun kinderwens. Voor homomannen is vader worden een bewuste keuze. Ze moeten 

een hele weg afleggen, waarbij ze verplicht worden om na te denken over hun rol als ouder en wat dat 

voor hen betekent. Heel veel respondenten zeggen dat ze zich snel neerlegden bij het feit dat ze geen 

eigen biologische kinderen zouden hebben. Ze voelen minder die drang, dit is geen absolute noodzaak 

voor hen. Sommigen noemen het frustrerend dat heterokoppels zo makkelijk een kind kunnen krijgen 

terwijl zij, als homokoppel een hele procedure moeten doorlopen. Een aantal respondenten zeiden dat 

het hen tijd kostte om opnieuw aan het idee te wennen dat ze vader konden worden. Daarom schreven 

sommige koppels zich niet onmiddellijk in voor adoptie, maar wilden ze er eerst helemaal zeker van 

zijn dat dit was wat ze wilden. Andere koppels meldden zich bij de goedkeuring van de wet 

onmiddellijk aan om de procedure te starten. Een stimulus om echt de stap te zetten naar adoptie, 

pleegzorg of draagmoederschap was voor velen de aanwezigheid van kinderen van vrienden of 

familieleden van dezelfde leeftijd en/of het ontmoetten van een partner die ook een vaderwens heeft. 



22 

 

Velen begonnen voorzichtig aan de procedure, ze wilden er niet te veel hoop op vestigen. Ze wachtten 

bijvoorbeeld met het kopen van materiële zaken tot ze wisten dat ze echt een kind zouden krijgen, ze 

wilden het zichzelf niet nog moeilijker maken door telkens opnieuw geconfronteerd te worden met een 

ingerichte kinderkamer. In haar onderzoek spreekt Berkowitz (2007) over turning points, keerpunten. 

Dit zijn situaties, ervaringen die de homomannen meemaken waarna hun kinderwens meer vorm krijgt 

en ze deze wens om een kind te hebben, willen realiseren. Er waren voor de respondenten wel stimuli 

die hen aanzetten om echt aan de procedure te beginnen, maar doordat ze bijna allemaal hun hele 

leven deze wens al hadden, kunnen we minder spreken van een echte keerpunten. Wat wel een 

keerpunt was, was de invoering van de adoptiewetgeving voor holebi’s. Hier kunnen we zeker spreken 

van een turning point voor alle respondenten, omdat het dan pas mogelijk werd om hun wens uit te 

voeren. 

Vooraleer ze effectief met de procedure startten,  spraken weinig koppels over hun kinderwens met 

hun omgeving. Enkel de alleenstaande vader was daar heel open over. Wanneer ze zich inschreven 

voor adoptie of pleegouderschap vertelden ze het aan hun ouders en dichte vrienden en meestal ook 

aan mensen die ernaar vroegen. Dit werd wel voorzichtig aangebracht, omdat het een lang proces is en 

ze geen valse hoop bij de mensen wilden creëren. De reactie bij ouders en familie waren verdeeld. Van 

de 10 koppels en 1 alleenstaande die ouders zijn of willen worden, waren bij 12 respondenten de 

ouders en kennissen onmiddellijk zeer enthousiast en positief over de komst van een kleinkind. Bij 9 

respondenten was de reactie minder goed dan gehoopt en eerder voorzichtig. Vaak werd er met 

ongeloof gereageerd, ze geloofden niet dat dit mogelijk was voor een homokoppel. De omgeving 

vroeg zich soms af of je je kinderen dat kan aandoen, opgroeien met twee papa’s.  

Adoptie is meestal de eerste keuze van een homokoppel dat een kinderwens heeft. Dit wordt vaak 

verkozen boven draagmoederschap, omdat het een legale procedure is. Wat opvalt is dat alle 

respondenten voor meer dan één ouderschapsalternatief geïnformeerd hebben, waarschijnlijk om hun 

kansen op vaderschap te vergroten. Iedereen heeft geïnformeerd voor adoptie. Vier koppels zeiden dat 

pleegouderschap voor hen geen optie is. De meest gehoorde reden was dat het kind dat je krijgt, niet 

echt jouw kind is. Ze vinden pleegouderschap van een heel andere orde dan adoptie. Ook al is 

draagmoederschap in België nog niet wettelijk geregeld, 7 koppels hebben hier meer informatie over 

gezocht. Meestal hoorden ze eens rond bij familieleden wie er eventueel kandidaat zou zijn om 

draagmoeder voor hen te zijn, of raadpleegden ze fora voor draagmoederschap op internet. Heel wat 

koppels zeiden dat ze draagmoederschap serieus zouden hebben overwogen, moest een familielid of 

dichte vriendin zich hebben aangeboden als draagmoeder. Ze vinden het belangrijk dat het geen 

vreemde zou zijn, zo zou de draagmoeder ook verder een rol kunnen spelen in het leven van het kind. 

De meeste koppels hebben toch nog hun twijfels bij draagmoederschap omdat het nog niet bij wet 

geregeld is in België en omdat ze het ethisch niet verantwoord vinden, omdat je een kind ‘koopt op 

bestelling’. De respondenten vinden dat het geen zakelijke overeenkomst mag worden, geen 
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commerciële transactie. Een andere reden die werd aangehaald is dat het voor relatieproblemen kan 

zorgen. Ten eerste moet worden gekozen wiens zaad zal worden gebruikt. Ten tweede vrezen ze dat de 

relatie tegenover het kind anders zal zijn voor de genetisch verwante ouder dan bij de vader die niet 

verwant is. Enkel één respondent heeft er geen probleem mee om een som geld te geven aan een 

vrouw zodat zij zijn kind wil dragen, omdat dit een overeenkomst is tussen verschillende partijen die 

hun akkoord hebben gegeven.  

In tegenstelling tot adoptie, houdt pleegzorg voor de geïnterviewde (wens)pleegouders veel minder het 

vervullen van een ouderwens in. Pleegzorg gaat voor hen voornamelijk over opvoeden van andermans 

kind en kinderen naar een betere toekomst helpen. Wel viel op dat hoe langer de kinderen deel 

uitmaakten van het gezin, hoe hechter de band werd en hoe meer ze zelf spraken van een ouder-kind 

relatie. Voor veel adoptiekoppels is pleegouderschap wel iets wat ze zouden hebben overwogen moest 

de adoptieprocedure niet gelukt zijn. Voor anderen was dit nooit een optie, vooral omdat je geen 

houvast hebt, het kan dat een kind moet terugkeren naar de biologische ouders. Er werd ook gezegd 

dat ze de bemoeienis van de ouders niet zagen zitten, je hebt minder zeggenschap over de opvoeding 

en er is kans dat je afstand moet dan van de kinderen, wat emotioneel zwaar kan zijn. 

In de interviews werd heel vaak aangehaald dat de familie sceptisch stond ten opzichte van de adoptie. 

Ze geloofden niet dat het hen zou lukken om als twee mannen een kind te krijgen, maar dikwijls 

vertelden ze dit pas achteraf. Als argument werd vooral aangehaald dat de natuurlijke moeder ook mag 

kiezen naar waar haar kind gaat en of ze dan wel zal kiezen voor twee mannen. Ze waren bang dat het 

op ontgoocheling zou uitdraaien. Respondenten gaven verschillende redenen waarom een moeder haar 

kind juist wel zou afstaan aan een homokoppel. Ten eerste voor financiële redenen, mannen hebben 

het financieel vaak beter dan vrouwen, dus zeker twee mannen. Ten tweede weet de moeder zeker dat 

haar kind gewenst zal zijn en dat ze het echt willen doordat ze zo’n lange weg aflegden om het te 

krijgen. Adoptie is ook een van de enige manieren voor hen om een kind te krijgen. Als derde voelen 

de biologische moeders soms concurrentie ten opzichte van de adoptiemoeder, met een homokoppel 

hebben ze dit niet. Als laatste zal er nooit concurrentie zijn van biologische kinderen, de adoptieouders 

zullen nooit een ander kind liever zien. De mannen zeiden dat homokoppels die een kind kregen via 

adoptie, nooit voor een tweede voor draagmoederschap zouden gaan, en omgekeerd. Dit zou alleen 

maar problemen met zich meebrengen. Net als sommige familieleden, begonnen ook veel 

respondenten aan de hele procedure met weinig hoop, vooral omdat de wachtlijsten in Vlaanderen zeer 

lang zijn. Je hebt ook geen uitzicht over hoe lang het nog zal duren, wat frustrerend is voor heel wat 

mensen. Kind en Gezin waarschuwt de koppels hier ook voor. De respondenten noemden het 

demotiverende brieven, maar vonden dit wel goed, zodat geen te hoge verwachtingen geschept worden. 

Daarom hadden de meesten een ingesteldheid van als het hen zou lukken, is dat fantastisch, maar zo 

niet, gaan ze gewoon verder met hun leven. Ze voelen vader worden niet aan als iets dat ze moeten 

bereiken in hun leven om gelukkig te zijn, maar eerder als een fantastische meerwaarde. Ze voelen 
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duidelijk minder die druk van de omgeving die heterokoppels meer ervaren, waar op een bepaalde 

leeftijd van koppels wordt verwacht dat ze aan kinderen beginnen. Adoptie is voor heterokoppels vaak 

een laatste kans en het wordt ook veel meer van hen verwacht dat zij kinderen krijgen, terwijl dit veel 

minder wordt verwacht van homokoppels.  

Volgens sommige respondenten heb je binnen de homogemeenschap geen even grote kinderwens als 

binnen de heterogemeenschap. Dit vinden we ook terug in de wetenschappelijke literatuur (Groze, 

1991; Shireman, 1996), maar we hebben geen gegevens om te kunnen nagaan of dit ook geldt voor 

Vlaanderen. Wanneer de mannen beseffen dat ze geen biologische kinderen zullen krijgen als 

homoman, leggen ze zich daarbij neer. Volgens heel wat respondenten is het inderdaad nog moeilijk 

om als homoman iemand te vinden die bereid is om een vaste langdurige relatie aan te gaan. Wanneer 

men geen partner vindt, begint men meestal ook niet aan een ouderschapsprocedure. Vrijheid is iets 

waar men in de homogemeenschap heel veel belang aan hecht en meestal ook de reden waarom ze niet 

aan kinderen beginnen. Wanneer je een kind krijgt, is het ook gedaan met de vrijheid. Kinderen maken 

lawaai, ze zetten je leven overhoop, ze kosten geld, ze nemen heel wat van je tijd in beslag en zijn te 

druk. Wanneer je vader wilt worden als homoman betekent dit dat je ook een heel lange en intensieve 

weg moet afleggen en dat je meestal niet genetisch verwant bent met je kind. Voor vele homomannen 

is dit biologische aspect toch nog belangrijk. Als je als koppel beiden een universiteitsdiploma hebt, 

kan je niet verwachten dat je adoptiekind dat ook zal hebben. Velen gaan doemscenario’s gaan 

opsommen wat de negatieve eigenschappen zijn van een adoptiekind. Ze besluiten dan dat hun 

kinderwens niet groot genoeg is om daar mee om te gaan. Dit zijn de meest gehoorde redenen waarom 

vrienden of kennissen van de respondenten niet aan kinderen beginnen. 

Rol en identiteit als homoman 

Het self van deze mannen is opgebouwd uit verschillende identiteiten: hun identiteit als homo, als 

partner, als vader, als werknemer enz. Opvallend was dat de respondenten zelf heel weinig de nadruk 

legden op hun identiteit als homo. Er praatte bijna niemand uit zichzelf over zijn identiteit als homo. 

De meeste mannen zien dit als een deel van hun identiteit, maar niet als een allesbepalend deel. Hun 

geaardheid is maar één van hun vele identiteiten, ze verklaren hun zelf niet vanuit deze ene identiteit 

(Brekhus, 2003). Ze zijn meer vader en partner, dan dat ze homo zijn. Vader zijn is voor de 

meerderheid hun meest saillante identiteit en geeft hen ook het meest rolsatisfactie, dit werd door alle 

vaders heel vaak benadrukt in de interviews. Hun identiteit als vader gaat ook gepaard met een heel 

sterke rolprominentie, er wordt veel gevoel aan verbonden. Zoals Stryker en Burke (2000) zeggen dat 

hoe meer saillant een identiteit is, hoe groter de kans dat een individu gedragskeuzes zal maken in 

functie van de verwachtingen die horen bij die identiteit. Heel wat van hun keuzes en gedrag worden 

vooral bepaald door hun identiteit als vader. Dit is ook wat Lewin (2006) zegt, volgens haar zorgt het 

ouderschap ervoor dat hun homo-identiteit (gedeeltelijk) wordt vervangen door hun identiteit als vader. 
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Volgens haar concurreren andere identiteiten, hier vooral de identiteit van vader met de homo-

identiteit als bronnen van waarde en betekenis, en dat het vaderschap hen verbindt met doelen die 

meer langdurig zijn en hen meer bevrediging geven dan de populaire representaties van het typische 

homoleven (Lewin, 2006). Dit klopt volledig voor de respondenten uit dit onderzoek. Wel kwam vaak 

naar voor dat ze niet als de typische, stereotiepe homomannen willen worden aanzien. Ze voelen zich 

niet zozeer homo, omdat homomannen nog heel vaak heel stereotiep worden afgebeeld en daar kunnen 

ze zich moeilijk mee identificeren. Deze stereotiepe homo’s worden ook niet geassocieerd met 

kinderen. Ze vinden niet dat dat op hen slaat en kunnen zelf moeilijk met zo’n mensen om, omdat ze 

“homo’s belachelijk maken”. Daarom voelen ze zich ook minder verbonden met de 

homogemeenschap. Ze hebben verschillende interesses. Een voorbeeld toont aan dat homomannen 

nog vaak over dezelfde kam worden geschoren. Een koppel vertelde dat toen ze een school zochten 

voor hun dochter, de directeur hen toeliet, als ze maar geen provocerend gedrag zouden vertonen aan 

de schoolpoort. Deze man gaat er dus van uit dat dit typisch gedrag is voor alle homomannen.  

Alle respondenten zeggen dat ze zich voornamelijk begeven in een heteromilieu. De meesten hebben 

weinig homovrienden en dat zijn ook meestal mensen zonder kinderen. Velen hadden meer contact 

met lesbiennes (al dan niet met kinderen) dan met homo’s. Het netwerk van vrienden en kennissen is 

van de meeste koppels niet drastisch veranderd, wel is de frequentie veranderd. Door de kinderen is er 

minder tijd voor vrienden en is men veel meer thuis. Sommige koppels zeiden dat het wel opviel dat 

het contact met de vrienden zonder kinderen iets verminderd is, voornamelijk omdat ze met de komst 

van de kinderen andere interesses hebben. Dit wordt ook teruggevonden in andere studies (Mallon, 

2004). Enkel de alleenstaande respondent zegt dat zijn netwerk volledig veranderd is en dat hij nu, 

wegens tijdsgebrek om op te trekken  met homovrienden, enkel in een heterowereld leeft.  

Verwachtingen heterogemeenschap, rol en identiteit als homo-ouder 

We leven nog steeds in een heterowereld waar een traditioneel gezin met een moeder, vader en 

kinderen de norm is. “Whether it is through individual homophobic practices, interpersonal 

negotiations, or institutional regulations, gay fathers and their families experience their everyday 

worlds in a society infuses with heterosexual domination.” (Berkowitz, 2007). Meerdere mannen 

vertelden dat ze zich meer bekeken voelen wanneer ze als koppel met hun kind op stap zijn, of dat 

mensen zich rapper eens omdraaien als ze passeren. Mensen proberen dan in te schatten hoe die 

gezinssituatie ineen zit. Koppels vertelden dat ze heel vaak nog worden aanzien als twee broers of 

vrienden die alleen op stap zijn met de kinderen zonder de vrouwen. Uit hun ervaringen met de 

omgeving blijkt duidelijk hoe onwetend mensen nog zijn als het gaat over homo-ouderschap. Dit komt 

natuurlijk doordat weinig mensen hier reeds mee in aanraking zijn gekomen. Dit zeiden ook de 

respondenten in het onderzoek van Berkowitz (2007).  
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Koppels vinden het belangrijk om open te zijn over hun gezinssituatie naar de buitenwereld, toch 

vertonen zij als koppel bewust heel weinig affectie naar de buitenwereld toe. Heel wat koppels zeiden 

dat zij bewust nooit hand in hand lopen, om geen reacties uit te lokken. Het koppel met de 

transgenderman vertelden dat zij als heterokoppel vaak hand in hand liepen of knuffelden in het 

openbaar, maar dat ze dat nu totaal niet meer doen. Ze voelen dat dit sociaal weinig aanvaard is en dat 

ze daar reacties op zullen krijgen. Dit duidt opnieuw de heteroseksuele dominantie aan in onze 

samenleving. Consistent met Cooleys looking glass self passen ze hun gedrag dus aan, aan hoe ze 

denken dat anderen hen zien (1902). Hun identiteit wordt mede gevormd door de beoordeling van 

anderen.  

Ook in sociale instituties vinden we nog steeds de dominantie van de heteroseksuele norm. Deze norm 

wordt gehanteerd om andere familievormen mee te vergelijken. Alle respondenten konden situaties 

aangeven waarbij instituties nog steeds enkel uitgaan van een traditionele gezinscontext. Dit gaat dan 

voornamelijk over administratie bij stadhuis, scholen, mutualiteiten, vakbonden en dergelijke, waar 

totaal geen rekening wordt gehouden met familievormen die afwijken van de norm. Men heeft alleen 

maar keuze tussen de twee vakjes moeder en vader. Dit gaat steeds over kleine zaken maar wanneer 

dit keer op keer plaatsvindt, zorgt dit wel voor ergernis bij de koppels, omdat ze er steeds opnieuw op 

worden gewezen dat ze toch een ‘speciaal geval’ zijn. Bijvoorbeeld wanneer men zaken op internet 

moet invullen, zijn er problemen omdat men enkel keuze heeft om de categorieën moeder en vader in 

te vullen en niets anders, of brieven die steeds opnieuw geadresseerd zijn met  mevrouw en mijnheer. 

Dit terwijl de meesten een zo normaal mogelijk leventje willen leiden. Homo-ouders worden vaak 

beschreven als postmoderne familie pioniers (Stacey, 2006), nochtans benadrukten de meeste 

homokoppels, net zoals in de studie van Brekhus (2003), dat zij een heel gewoon leven leiden. Die 

boodschap willen ze overbrengen naar andere mensen, dat zij niet heel anders zijn dan hen. Dat zij net 

als hen een zo goed mogelijke vader willen zijn, een vader die toevallig homoseksueel is. Dit is 

overeenkomstig met wat Clarke (2002) zegt: “despite their pioneering status, gay and lesbian families 

have been ascribed, although many resist identifying as such, longing to normalize their familial 

constructions as much as possible.” 

Ook al kijken mensen in het begin soms vreemd en verwonderd op, alle respondenten met kinderen 

vertelden dat ze heel wat positieve reacties krijgen, mensen die spontaan naar hen toekomen om te 

zeggen hoe goed ze het doen. Alle ouders zeiden dat het hen niet veel kan schelen wat de omgeving 

denkt, het is hun kind en zij zijn er gelukkig mee. Dit is niet verwonderlijk, de koppels die door de 

procedures raken zijn meestal mensen die sterk in hun schoenen staan en een sterke relatie hebben. Het 

zijn die koppels die onzeker zijn of waarvan de relatie stukgaat, die afvallen. Eén koppel vond het 

hilarisch om de reacties van de mensen te zien op hun gezinssituatie, ze zagen dit soms als een spel. 

Ook doordat ze het zelf als doodnormaal beschouwen, vergeten ze vaak dat dit voor de omgeving 

meestal niet het geval is. “Je hebt het zwembad en het peuterzwembad en op de rand zitten er allemaal 
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ouders van kinderen die in het zwembad zitten, dusja wij zitten daar tussen en wij hebben elk op toer 

een kleinen vast, en dan wordt ge zo bekeken van 'oe zit dat hier nu juist?' en 'waar zijn die 

madammen naartoe?' En zeker als ge dan zegt, ga maar naar vake of ga maar naar papa, dan is het 

nog hilarischer.” (Papa en Vake, 32 en 35 jaar) ook al 

Wanneer de ouders negatieve kritiek krijgen, is dat heel vaak op hun rol als verzorger. Hun 

capaciteiten als vader worden door veel mensen nog steeds in vraag gesteld. Doordat de vrouw in onze 

samenleving de zorgrol over het kind krijgt toegewezen, vinden mensen het nog steeds moeilijk om 

een man te beschouwen als de verzorger van een kind. Men verwacht dat mannen het hier moeilijk 

mee zullen hebben en dat dit voor hen niet natuurlijk is. “Het eerste jaar dat we S. hadden heb ik een 

opmerking gekregen waar dat ik echt niet goed van was. Dat is dan uw eerste pleegkind en ge wilt dat 

dan allemaal supergoed doen en dat was elke middag een verse groentepap, elke dag verse fruitpap, 

behalve ene keer dat we zoiets hadden van, we gingen naar de zee en ik had geen goesting om al dat 

fruit mee te pakken. We hadden een hele grote wandeling gemaakt, en ze had geslapen en als ze 

wakker werd dan was het altijd tijd voor haar fruitpap. En er waren dames achter ons aan het 

wandelen, wij zaten op dus op de bank met een potteke fruitpap van Ovarit en die komt gewoon naar 

mij en die zegt 'ja tis niet raar he, twee mannen, dat kind krijgt geen vers fruit, tis nogal moeilijk'.” (J. 

en W., 30 en 35 jaar) Alle mannen zeggen dat ze er zeker van zijn dat er achter hun rug over hen wordt 

gepraat. Bijvoorbeeld wanneer mensen in de straat vrienden op bezoek hebben, zijn ze zeker dat ze 

onmiddellijk vertellen dat er een homokoppel met kinderen in hun straat woont. Negatieve reacties 

komen vaak van mensen die ze niet kennen en die dus nog niet met homo-ouderschap in aanraking 

zijn gekomen. Heel vaak herzien deze mensen hun mening eens ze het koppel leren kennen. “Ja ik heb 

ook een mail gehad van een collega die schreef van ja ze had dat dus gezien met S. en schreef ze ‘Ja ik 

moet eerlijk zeggen twee of drie jaar geleden toen ik het voor het eerst hoorde, had ik het daar zeer 

lastig mee, maar als ik haar, ik heb haar verleden week gezien en als ik nu zie hoe gelukkig dat dat 

kind nu is, en hoe content en hoe dat ze aan het vertellen is, moet ik eigenlijk wel mijn mening herzien’” 

(J. en W., 30 en 35 jaar). 

De afwezigheid van een moeder is hetgeen waar de omgeving, volgens de koppels, nog het meeste 

moeite mee heeft. Overeenkomstig met de literatuur wordt de moederfiguur in onze samenleving nog 

steeds als belangrijker ervaren dan de vaderfiguur. Maar de moederfiguur is niet per se de moeder. Het 

is de persoon die je wast, die je troost, die je verzorgt, waar je bij terecht kan met problemen, deze 

rolverwachtingen worden door onze samenleving gelinkt aan de moeder. Dit kan dus zeker ook een 

vader zijn. Sommige koppels kozen bewust voor hun eerste kind voor twee meters. Wat opviel was dat 

al deze koppels van de noodzaak van dat idee afstapten en ze niet meer bewust voor twee meters 

kozen voor hun (toekomstige) tweede kind. Net zoals Silverstein et al. (2002) in hun onderzoek 

vonden dat bij deze families een degendered parenting patroon centraal staat, zien we dit ook 

terugkomen in dit onderzoek. De kinderen worden minder genderstereotiep opgevoed. Bij de meeste 
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gezinnen is er ook geen typische taakverdeling, dit wordt geregeld zoals het hen het best uitkomt op 

een bepaald moment. Er is in deze gezinnen een veel minder strikte genderverdeling. 

Bijna alle koppels vinden dat het geen echte meerwaarde is voor een kind om op te groeien in een 

gezin met twee vaders. Dit wijst opnieuw op het feit dat ze zich als normale ouders aanzien, niet 

anders dan heteroseksuele ouders en ook niet anders gepercipieerd willen worden. Omdat hier 

specifiek naar gevraagd werd, kwam wel naar voor dat er meer kans is dat de kinderen toleranter, 

respectvoller zullen zijn, ze zullen beter met diversiteit kunnen omgaan en zullen met een meer open 

ingesteldheid in het leven staan. Meerdere keren werd gezegd dat dit meer met persoonlijkheid dan 

met seksuele geaardheid te maken heeft. Zoals een respondent opmerkte is het wel zo dat hun kinderen, 

uit een holebigezin, veel zullen omgaan met hetero’s, maar omgekeerd is de kans veel kleiner dat 

kinderen uit een heterogezin, zullen omgaan met holebi’s. Ze zullen dus heel vroeg leren dat mensen 

verschillen, op tal van gebieden en ook op vlak van seksuele geaardheid. Het kind was een bewuste 

keuze van het homokoppel, het was echt gewenst, wat zich ook zal weerspiegelen in de opvoeding. 

Kinderen zullen beter gewapend, assertiever, weerbaarder zijn. De genderrollen zullen minder 

specifiek zijn.  

Over het algemeen wordt er veel positiever gereageerd dan sommige koppels verwachtten. Alle 

respondenten vertelden dat ze door de omgeving veel meer positieve dan negatieve reacties krijgen. 

Mensen die het koppel niet kennen, kunnen soms afkeurend reageren. Omdat het dus voor veel 

mensen een ver van hun bed show is, staan ze er vaak argwanend tegenover, maar wanneer ze hen 

leren kennen, stellen ze hun reactie meestal heel snel bij. Op basis van de bevindingen kunnen we 

weinig bevestiging vinden voor Goode (1960) die zegt dat rolafwijking negatieve gevolgen heeft. Er is 

meer overeenkomst met wat Sieber (1974) zegt. Volgens hem  is rolaccumulatie meer bevredigend dan 

zwaar. Dit klopt voor de respondenten, wanneer mensen hen benaderen en spontaan positieve dingen 

zeggen over hun rol als homo-ouder, betekent dit juist extra veel voor hen. Ze verwachten dit niet van 

de personen uit de heterogemeenschap, omdat ze afwijken van de norm die het traditionele kerngezin 

is. 

Copingstrategieën 

Bijna alle respondenten geven aan dat zij heel open zijn over hun gezinssituatie naar de omgeving toe. 

Zij hanteren dus de proud and out strategy die wordt beschreven door Perlesz et al. (2006). Dit is niet 

verwonderlijk aangezien dit koppels zijn die hier heel bewust mee bezig geweest zijn doorheen hun 

procedure, hier vaak over hebben moeten nadenken en sterk staan als koppel. Eén koppel is van plan 

om daar wat voorzichtiger mee te zijn, maar dit koppel staat nu op de wachtlijst om de 

adoptieprocedure te starten. Ze kunnen hierover nog van strategie veranderen, want in adoptie wordt 
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openheid als enorm belangrijk aanzien. Bij 24 respondenten wisten de collega’s op het werk ook van 

de gezinssituatie, er werden daar bijvoorbeeld foto’s van de kinderen opgehangen.  

Over wat ze allemaal vertellen tegenover vreemden, zijn de reacties verdeeld. Opmerkelijk was dat 

verschillende respondenten, los van elkaar vertelden over hoe ze reageren wanneer iemand 

bijvoorbeeld in de supermarkt tegen hen zegt “Oh hij heeft de ogen van de papa”, of “Hij lijkt zo op 

de papa”. Een aantal mannen zouden antwoorden dat het een adoptiekind is en daar dus heel open 

over spreken, anderen zouden eens vriendelijk lachen, maar vinden het niet de moeite om energie te 

steken in het uitleggen van hun gezinssituatie aan een vreemde. Zij hanteren dus een passieve strategie 

waarbij ze enkel meer uitleg geven aan mensen die er expliciet om vragen (Perlesz et al., 2006). 

Voor veel respondenten is het heel belangrijk om open te zijn om zo zeker geen taboe te creëren. Ze 

vinden dat je als homo-ouder een zekere voorbeeldfunctie hebt, een verantwoordelijkheid. Hoe meer je 

zelf doet alsof het normaal is, hoe meer andere mensen dat ook zo zullen ervaren. Openheid zorgt 

ervoor dat het meer mainstream wordt, zij vinden dat het hun verantwoordelijkheid is om er het 

vreemde vanaf te halen, om het meer acceptabel te maken (Tuazon-McCheyne, 2010). “Ik denk dat 

het ook een beetje uw taak is om daar zo normaal over te doen. En ik heb zo een beetje het gevoel als 

gij normaal doet naar de mensen toe, alsof het de normaalste zaak van de wereld is, dan zijn die 

precies sneller geneigd om dat ook te denken.” (Louis, 32 jaar) Enkele mannen zien daar wel tegenop 

omdat het telkens opnieuw een soort coming-out is die ze moeten doen, aan mensen waarvan ze dat 

anders niet zouden gedaan hebben. 

7 koppels vertelden dat ze een bepaalde druk voelen of denken te gaan voelen in verband met het 

uitvoeren van hun ouderschapsrol naar de buitenwereld toe. Ze hebben ergens het gevoel dat ze zich 

moeten bewijzen, omdat zij de eerste generatie homo-ouders zijn. Ze willen de vooroordelen en 

mythes over homo-ouderschap ongedaan maken. Ook de respondenten in de studie van Berkowitz 

(2007) waren ongerust dat ze de mythes over homo-ouderschap zouden reproduceren. Eén man 

vertelde over een situatie waar zijn zoon zijn handje op een bepaalde ‘typische homomanier’ zwaaide 

en de mensen aan de tafel lachten om het feit dat hij misschien ook homo was, de vader vond dit 

helemaal niet grappig. Hij zei dat hij zichzelf er soms op betrapt dat hij daaraan denkt wanneer zijn 

zoon bijvoorbeeld een roze speelgoedje kiest. Hij zegt dat hij moet opletten dat hij niet meer panikeert 

dan hetero-ouders. Dat is door die druk die hij voelt omdat andere mensen het zouden wijden aan de 

opvoeding, en zo de mythe reproduceren. 

In de adoptieprocedure wordt erop gehamerd om heel open te zijn naar het kind toe. Volgens hen moet 

het eerste woord dat het kind leert, naast mama en/of papa, adoptie zijn. Het is heel belangrijk dat het 

kind weet waar het vandaan komt en in welke situatie het zich bevindt. Hij of zij mag zich zeker niet 

waardeloos voelen of het gevoel hebben dat zijn biologische moeder hem niet wilde. Het is dan aan de 

adoptieouders om heel dat herkomstverhaal te kaderen, waarom het niet lukte voor de moeder om voor 
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haar kind te zorgen en dat ze de beste oplossing voor haar kind zocht. Alle respondenten waren het 

hier ook mee eens en vinden openheid ook het eerlijkst naar de kinderen toe. 

Om het adoptieverhaal makkelijker te vertellen werkten sommige ouders met hulpmiddelen. Drie 

koppels werkten met een soort levensdoos waar ze dingen instaken zoals foto’s, een eerste fopspeen, 

eerste kleertjes enz. Een ander koppel heeft een fotoboek waar heel het verloop van de adoptie in staat. 

Dit geeft hen ook een aanknopingspunt om het levensverhaal van het kind te vertellen. Bij een ander 

koppel heeft het kind een foto van zijn moeder op zijn kamer liggen. Sommige koppels zeiden dat ze 

zouden wachten met uitleg tot het kind zelf met vragen kwam, anderen zouden er zelf mee beginnen. 

Wel geven ze de biologische mama allemaal een plaats in het verhaal en vinden ze het belangrijk dat 

het kind weet dat het wel een mama heeft. Ze vertellen dan vaak over ‘buikmama’. Ouders vinden het 

wel vaak moeilijk om uit te maken wat ze al dan niet moeten vertellen aan hun kind. Vertellen ze de 

volledige naam van de moeder met het risico dat het kind die naam googelt, opzoekt op Facebook of 

doorvertelt op school? Of vertel je enkel de voornaam of de achternaam? En is dat dan wel eerlijk naar 

het kind toe? Verschillende respondenten zeiden dat ze hier meer steun verwachtten of hopen te 

verwachten van het adoptiebureau, omdat ze vaak niet goed weten wat te doen.  

De kinderen van de geïnterviewde koppels zijn nog allemaal zeer jong, het zal afwachten worden hoe 

de ouders het verhaal van het kind uiteindelijk zullen overbrengen, en hoe de kinderen hiermee zullen 

omgaan, bijvoorbeeld ook in de pubertijd. De kinderen zijn in die situatie opgegroeid, voor hen is het 

normaal. Zij hebben dus nog geen duidelijke copingstrategieën, nu vinden ze het allemaal nog tof. 

“Voor S. is het duidelijk, je hebt verschillende klassen in de samenleving, in haar eigen klas is dat nog 

duidelijker, helemaal beneden staat Jolientje, die heeft maar één mama, dan heb je Xander die heeft 

twee mama's, dan heb je degene die een mama en een papa hebben en er is maar eentje die twee 

papa's heeft, en dat is zij. Zij staat vanboven.” (W., 35 jaar) Het zal eerder zijn wanneer ze er met 

vriendjes over spreken dat ze zullen beseffen dat dit toch door anderen niet als normaal wordt 

bevonden en dat ze hier meer vragen over zullen stellen. Deze kinderen zijn hier nog allemaal wat 

jong voor. Alle mannen hopen dat ze de kinderen kunnen opvoeden tot assertieve, weerbare mensen 

die kunnen omgaan met de kritiek die ze misschien zullen krijgen. 

 

Bespreking en conclusie 

Dit kwalitatief onderzoek handelde over de positie van homo(wens)ouders in de samenleving en hun 

rollen en identiteiten. Er werden semigestructureerde interviews afgenomen bij 11 homokoppels 

waarvan 7 ouders zijn en 4 wensouders. Daarnaast werd een alleenstaande vader geïnterviewd en een 

mannenkoppel waarvan één van de mannen transgender is. Als eerste werd onderzocht in welke mate 

er sprake is van tegengestelde verwachtingen vanuit de hetero- en homogemeenschap op de rol als 

homo(wens)ouder en hoe ze hiermee omgaan.  Ten tweede werd stilgestaan bij de verschillende 
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identiteiten die zij vervullen en de rollen die erbij horen. Dus hoe gaan homomannen om met hun 

rol/identiteit als homo en hun rol/identiteit als (wens)vader voor zichzelf en voor de omgeving? We 

baseerden ons hiervoor op de roltheorie en de identiteitstheorie en gingen dieper in op de identiteiten 

en rollen van de man in de gezinscontext, de homoman en de homo-ouder. 

Naast lesbiennes zijn er nu ook steeds meer homomannen die binnen een homoseksuele context een 

kind willen opvoeden. Dit doen ze meestal via een adoptieprocedure, maar ook via draagmoederschap, 

pleegzorg en co-ouderschap (met een lesbisch koppel). Toch is dit geen makkelijke stap want zowel 

vanuit de hetero- als homogemeenschap heeft men bepaalde verwachtingen over een homoman, waar 

een vaderschapsrol niet mee strookt. Binnen onze westerse samenleving heerst de genderideologie die 

de moeder de zorgrol over een kind toewijst en de vader de kostwinnersrol. Hierdoor wordt een man 

als tweederangs gezien in het opvoedingsproces. Ook de homogemeenschap heeft een bepaalde 

verwachting van een homoman, hier wordt vrijheid en autonomie als zeer belangrijk beschouwd. Een 

homovader bevindt zich tussen deze twee kampen en volgens de literatuur resulteert dit in een gevoel 

van isolatie. In dit onderzoek voelde geen enkel koppel zich geïsoleerd en alsof ze tussen twee kampen 

in staan. Alleen de alleenstaande man had een beetje dit gevoel. Dit kwam vooral door zijn status van 

alleenstaande vader. Veel mannen zeiden dat die verschillende verwachtingen vanuit de hetero- en 

homogemeenschap er effectief zijn. Maar bijna alle respondenten beschouwden zichzelf niet alsof ze 

deel uitmaakten van de homogemeenschap en konden zich daar dus ook niet geïsoleerd van voelen. De 

helft van de respondenten sprak over binaire categorieën binnen de homowereld, waarbij één groep 

zich wil settelen en meer huiselijk ingesteld is en een andere groep meer banden heeft met de 

homogemeenschap en houdt van ‘vrijheid, blijheid’. De homo’s die vader willen worden behoren allen 

tot de eerste groep. De respondenten zeiden dat ze vooral in een heteromilieu leven. Ze voelen ook wel 

dat ze nog steeds afwijken van de norm die de heterogemeenschap stelt, maar geen enkele respondent 

voelde zich hierdoor beperkt. Ze krijgen meer positieve reacties van mensen dan negatieve. Ze ervaren 

dus geen rolspanning. Dit komt ook omdat dit mannen zijn die sterk in hun schoenen staan, ze hebben 

een hele weg moeten afleggen om vader te worden en dit heeft hen gesterkt. Tijdens de procedure 

werden ze ook verplicht om na te denken over dit soort situaties waar de heterogemeenschap hun 

vaderschap in twijfel trekt. Ze stapten dus niet zonder voorbereiding in dit ouderschapsavontuur.  

Weinig mensen zijn reeds in aanraking gekomen met homo-ouders. Wanneer het gezin zich in de 

publieke sfeer begeeft, proberen mensen telkens in te schatten hoe die gezinssituatie ineen zit. Los van 

hun persoonlijk standpunt hierover, zien we dat het voor mensen toch nog als abnormaal wordt 

ervaren. Het komt niet onmiddellijk bij mensen op dat dit een homokoppel is met kinderen, meestal 

denken ze aan broers of vrienden. Deze heteroseksuele dominantie wordt ook nog teruggevonden in de 

sociale instituties van de samenleving. Daar wordt weinig rekening gehouden met familiesituaties die 

afwijken van de norm. De (wens)ouders die reeds negatieve ervaringen met de buitenwereld hadden 

opgelopen, zijn in de minderheid. Als ze toch een negatieve reactie krijgen is dat heel vaak op hun rol 
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als verzorger, en meestal komt deze reactie van een vrouw. Mensen vinden het nog steeds moeilijk om 

een man als de verzorger van een kind te aanzien, ze vinden dit minder natuurlijk dan bij een vrouw. 

Maar over het algemeen krijgen koppels meer positieve reacties dan verwacht en voelen ze zich zeker 

niet geviseerd door de heterogemeenschap.  

De mannen hebben meerdere sociale rollen, voor hun omgeving zijn het vaders, maar ook homo’s. 

Voor zichzelf ervaren ze geen rolconflict tussen hun verschillende identiteiten. Bijna alle mannen 

hadden ook al altijd een kinderwens gehad. Ook al hebben velen die kinderwens een tijd moeten 

opbergen, zelf vinden ze niet dat hun identiteit als (wens)ouder en hun identiteit als homo 

onverenigbaar zijn. Het zijn zelfverzekerde mannen die hun identiteiten kunnen plaatsen en kunnen 

combineren. Wel is het zo dat ze zich vooral engageren in hun rol als vader, dit is de identiteit waar ze 

het meest energie en tijd in steken, maar ook het meest voldoening uit halen. In overeenkomst met wat 

Lewin zegt (2006), is het voor de respondenten ook zo dat wanneer een homoman vader wordt, zijn 

identiteit als homo deels wordt overschaduwd door zijn identiteit als vader. Vele mannen voelden zich 

niet echt homo, ze verklaarden hun self en de daaruit volgende gedragingen veel meer vanuit hun 

vaderschapsidentiteit. Alle respondenten waren het er over eens dat ze open moeten zijn naar de 

omgeving. Soms ervaren ze conflicten waarbij mensen niet om kunnen met hun rol van homo én vader, 

maar dit beperkte zich tot kleine incidenten met individuen. Deze zorgden er niet voor dat een van de 

mannen kampte met een rollenconflict. 

Respondenten voelen zich persoonlijk verantwoordelijk om als homo-ouders zo normaal mogelijk 

over te komen en homo-ouderschap meer mainstream te maken. Dus bijna alle mannen vinden het 

belangrijk om open te zijn naar de omgeving toe, ze vinden dit ook het eerlijkst tegenover hun 

kinderen en willen die open houding ook tegenover hen aanhouden Koppels zouden het ook positief 

vinden dat homokoppels met kinderen meer zichtbaar gemaakt zouden worden, bijvoorbeeld in de 

media. Doordat ze nog zo in de minderheid zijn, geeft dit voor sommige ouders ook een druk om het 

zo goed mogelijk te doen, om daar niet op afgestraft te worden. 

Volgens de respondenten is Vlaanderen een goede plek is om kinderen op te voeden als homokoppel 

en velen prijzen zich ook gelukkig. De meeste mannen denken dat de tolerantie en de aanvaarding zal 

toenemen in Vlaanderen. Maar doordat homokoppels afhankelijk zijn van een adoptieprocedure die 

heel lang duurt en van draagmoederschap die nog niet wettelijk geregeld is in Vlaanderen, zien ze het 

aantal homo-ouders niet stijgen de komende jaren.  

Dit onderzoek heeft enkele beperkingen. Homo(wens)ouders zijn een moeilijk te vinden doelgroep 

omdat er zo weinig zijn in Vlaanderen en velen onderzoek schuwen. De mensen die wilden 

meewerken aan het onderzoek zijn meestal degene die een positieve ervaring hebben aan de hele 

ouderschapsprocedure. De mensen waarvan de procedure minder vlot en positief verlopen is, zijn vaak 

minder bereid om aan onderzoek mee te werken. Dit onderzoek mist hun stem. Verder bestaat de 
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steekproef volledig uit blanke mannen voornamelijk uit de middenklasse. Er zijn nog bijna geen 

onderzoeken waar men ook laaggeschoolde en/of mannen met een andere etnische achtergrond 

onderzoekt. Door de kleine populatie homo(wens)ouders in Vlaanderen, is deze groep respondenten 

niet ad random geselecteerd, bijna iedereen die we konden contacteren en dan wilde meewerken, werd 

goedgekeurd.  

Momenteel zijn er meer en meer homokoppels die graag een kindje willen. Dit reflecteert zich heel 

lange wachtlijsten voor adoptie omdat dit de enige legale methode is (naast pleegouderschap, maar 

voor velen is dit geen optie). Het is belangrijk dat de mogelijkheid van draagmoederschap verder 

onderzocht wordt. De meeste respondenten zouden het een goede zaak vinden moest 

draagmoederschap gelegaliseerd worden en ze denken dat dit voor veel homomannen dan een optie 

zou worden.  

Er is nog heel weinig onderzoek gebeurd naar de kinderen van homo-ouders. De kinderen in dit 

onderzoek waren nog allemaal heel jong, het zou heel interessant zijn om opnieuw onderzoek te doen 

wanneer de kinderen het eind van de pubertijd naderen. Want dit is wel een periode die gevreesd 

wordt door veel ouders. Op die leeftijd kunnen we dan een balans opmaken van hoe ouders en 

kinderen deze periode beleefd hebben. Ook mist het internationale onderzoeksveld longitudinaal 

onderzoek. De respondenten haalden vaak aan dat er onderzoek moet gebeuren naar het feit dat 

wanneer het kind op een bepaald moment meer wil weten over zijn biologische ouders, het 

adoptiebureau die cijfers gewoon ter beschikking heeft. Moet er hier voorzichtiger mee worden 

omgesprongen? Want wanneer ze de naam van hun moeder kennen, kunnen ze die op Facebook 

zoeken of googlen. Kan dit wel en wat zijn de gevolgen daarvan? Hoe staan de adoptieouders daar 

tegenover? Verder is het belangrijk om in toekomstig onderzoek de dominante discours en de 

constructies van ouderschap aan te vechten. We moeten streven naar een samenleving waar de 

heteroseksuele norm niet meer als dominant wordt aanschouwd en waar gezinnen en mensen die 

hiervan afwijken niet worden gezien alsof ze een gebrek of tekort hebben.  
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Bijlage 1: Matrix respondenten 

Naam Wensouder/ 

Ouder 

Leeftijd Studies Beroep Adoptie/ 

Pleegouderschap/ 

Draagmoederschap 

Aantal 

jaar 

samen 

Gehuwd/ 

Samenwonend 

Aantal 

kinderen 

Philipe 

Gregory 

Ouders 

 

36 

36 

Onderwijzer 

Verpleegkunde 

Leerkracht 

Leerkracht 

Adoptie 

 

10 Gehuwd Jongen (2) 

Meisje 

Kurt 

 

Renzo 

Ouders 31 

 

29 

Graduaat logopedie 

 

Opvoeder A2 

Begeleider autisme 

 

Kinderverzorger 

Adoptie 8 Gehuwd Jongen (2,5)  

Meisje (1)  

Ruben 

 

Fred 

Wensouders 32 

 

25 

Dr. Ingenieurswet. 

 

Psychologie 

Projectbegeleider 

 

Selectieverantwoordelijke 

Adoptie 6 Samenwonend / 

Jonas 

 

Steven 

Wensouders 38 

 

32 

Regent wiskunde 

 

Graduaat assistent 

psychologie 

Zelfstandig bankagent 

 

Shopmanager 

Adoptie 11 Samenwonend / 

Bart Ouder 38 Universiteit Vrijzinnig humanistisch 

consulent 

Draagmoederschap / / Meisje (3,5) 

Lyas 

 

Louis 

Wensouders 33 

 

32 

Licentiaat informatica 

 

Doctoraat 

Business Intelligence 

Analist 

Bediende (product 

manager software) 

Adoptie 12 Gehuwd / 

Vake 

 

Papa 

Ouders 32 

 

35 

A2 Jeugd en 

gehandicaptenzorg 

Graduaat orthopedagogie 

Opvoeder/begeleider 

 

Opvoeder/begeleider 

Adoptie 7 Gehuwd Meisje (2) 

Arthur 

 

Juen 

Ouders 60 

 

64 

Conservatorium zang 

 

Universiteit 

Zanger 

 

Manager 

Adoptie 42 Gehuwd Man (37) 

Patrick 

Gregory 

Ouders 34 

40 

Universitair 

/ 

Bibliothecaris 

Pastoraal werker 

Biologische 

kinderen 

(transgender) 

13 Gehuwd Jongen (9) 

Meisje (7) 

J. 

W. 

Ouders 30 

35 

[Bedrijfsmanagement] 

Master pedagogische wet. 

Trainer/coach 

Coördinator 

Pleegouderschap 8 Samenwonend Jongen (8) 

Meisje (5) 

Jongen (22 
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maand) 

Jasper 

J. 

Ouders 28 

34 

Banaba 

Manama 

ontwikkelingssamenwerking 

Verpleegkundige 

Milieuambtenaar 

Pleegouderschap 6 Samenwonend Meisje (2) 

Tom 

Stijn 

Ouders 43 

40 

Licentiaat 

Regentaat 

Zaakvoerder 

Ambtenaar 

Adoptie 16 Samenwonend Meisje (5) 

Meisje (2) 

T. 

D. 

Wensouders 25 

31 

Verpleegkundige 

Verpleegkundige 

Verpleegkundige A2 

Verpleegkundige A1 

Pleegouderschap en 

adoptie 

6 Gehuwd / 
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Bijlage 2: Voorbeeld vragenlijst
1
 

Pre-kind fase: 

 Wanneer kwam het besef dat jullie vader wilden worden? Kan je daar elk iets meer over 

vertellen. Waarom wilden jullie vader worden? 

 Hoe ging je zelf met die vaderschapsgevoelens om? 

 Hoe heb je dat duidelijk gemaakt aan je omgeving? Wat was hun reactie?  

 Hoe hebben jullie beslist op welke manier jullie vader wilden worden? (adoptie, 

pleegouderschap…) Was dat een moeilijke beslissing? 

 Vertel eens iets meer over de procedure die jullie moesten doorlopen. Wat vond je daar 

moeilijk aan, of demotiverend en motiverend? Hoe ben je omgegaan met die demotiverende 

ervaringen? 

 Hoe hebben jullie je voorbereid op de komst van een kindje? (Gesproken over welke 

opvoeding het zou krijgen? Informatie zoeken. Inrichting kamer? Naam? Beslissing 

achternaam?…) Welke gevoelens gingen hiermee gepaard? (Waren jullie nerveus? ) 

 Hoe hebben jullie je omgeving/familie voorbereid op jullie naderende ouderschap? Sprak je 

hier ook over met vreemden, verre kennissen of enkel met familie en vrienden? 

Post-kind fase:  

 Beschrijf eens het gevoel dat je had toen je je kindje voor de eerste maal zag. Hoe heb je die 

eerste dag ervaren? (Eventueel polsen naar de mate waarop deze gebeurtenis bepaalde 

ervaringen in het verleden m.b.t. het krijgen van kinderen veranderde of helemaal niet.) 

(Verwachte post-kind fase:) 

 Welke verwachtingen had je van het ouderschap? Zijn deze ook ingelost? 

 Hoe ervaren jullie het vader zijn nu? 

 Is het moeilijker of makkelijker dan je had verwacht?  

 Is er een verandering in jullie netwerk (verandering van vrienden) gekomen nu jullie ouders 

zijn? Vb. minder omgang met homomannen, meer met hetero-ouders. 

 Van wie kregen/krijgen jullie steun?/ Krijgen jullie steun van familie? Vrienden? 

 Wat is de invloed van het ouderschap op jullie relatie? 

 In verband met de verzorging van (naam kind), welke taken neemt wie op? (Verzorging, 

huishoudelijke taken) Hoe is deze taakverdeling er gekomen? (spontaan, voor geboorte 

besproken?) 

                                                           
1
 Naargelang de situatie van de respondenten (ouder of wensouder en keuze van procedure) werd de 

vragenlijst per interview aangepast. 
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 Wat is jullie arbeidssituatie? Hoe zijn jullie tot deze situatie gekomen?  

 

Copingstrategieën 

 Welke reacties krijgen jullie uit je dichte omgeving? 

 Hoe gaan buitenstaanders om met jullie gezinssituatie? Hoe verklaren jullie je gezinssituatie 

aan buitenstaanders? Heb je het gevoel dat Vlaanderen het hier nog moeilijk mee heeft? Wat is 

de reden hiervoor volgens jullie? 

 Als het gaat over homo-ouderschap, waar hebben mensen nog het meeste moeite mee? Hoe 

merken jullie dit?  

 (Komen jullie meer of minder uit voor je homo-zijn. Gaan jullie hier anders mee om dan voor 

dat je kinderen had?) 

 Welke reacties krijgen jullie uit als je vb. inkopen gaat doen met de kind(eren)? Hoe leggen 

jullie je situatie aan vreemden uit? (Ben je daar heel open over of eerder wat meer gesloten?) 

Wat is hun reactie hierop? (Ongemakkelijk, positief?) Waarmee hebben ze vaak nog moeite/ 

Waarmee meeste moeite? 

 

(Afhankelijk van leeftijd kinderen) 

 Hoe maak je jullie gezinssituatie duidelijk aan jullie kind(eren). Hoe reageerden ze? Stellen ze 

hier vragen over? Hoe gaan zij met hun gezinssituatie om? Wat vertellen ze tegen kennissen, 

vreemden, vriendjes en vriendinnetjes?/ Hoe zullen jullie je gezinssituaties aan je kind(eren) 

duidelijk maken? Hoe verwacht je hiermee om te gaan? 

 Stellen de kinderen soms vragen over de afwezigheid van een moeder? Hoe ervaren zij dat? 

Hoe ervaart omgeving dat?  

 

 Geef eens enkele kenmerken van de homogemeenschap. (persoonlijke vrijheid, autonomie…) 

Zijn deze kenmerken ook voor jullie belangrijk? 

Er is onderzoek dat zegt dat de heterogemeenschap een bepaalde verwachting van ‘het gezin’ heeft, 

namelijk een gezin bestaat uit een vader, moeder en kinderen. Hieraan voldoet een homovader niet. 

Daarnaast heeft de homogemeenschap die alleenstaand georiënteerd is een bepaalde verwachting van 

de homo waar de homovader niet aan voldoet. Hierdoor zouden homo-ouders zich geïsoleerd voelen 

van de rest van de samenleving. Wat vind je hiervan? Is dit nog steeds van toepassing in Vlaanderen? 

Hebben jullie zelf soms dit gevoel?  

 Voelt u zich begrepen door de maatschappij? 

 Wat vind je het moeilijkste aan een homo-ouder zijn in Vlaanderen? 
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 Wat kan er volgens jullie nog worden veranderd om de positie van homo-ouders te verbeteren 

in Vlaanderen? 

 Volgens de onderzoeker Berkowitz, zijn er veel homomannen die automatisch aannemen dat 

ouderschap voor hen geen optie is. Wat vinden jullie hiervan? 

 Wat is er volgens jullie een meerwaarde voor een kind dat door homo-ouders wordt 

opgevoed?  

 Kennen jullie veel homokoppels? Wordt het onderwerp kinderen vaak besproken? Hebben 

vele van hen vaderschapsgevoelens? (Indien neen, hoe verklaren jullie dit?) Waarom willen zij 

geen kinderen? Is dit eerder een uitzondering of zijn jullie eerder een uitzondering?  

 Kennen jullie koppels waaraan je een voorbeeld kon nemen? Rolmodellen? Zijn jullie een 

voorbeeld geweest voor koppels om toch ouders te worden? 

 Voel je een bepaalde druk m.b.t. het uitvoeren van je ouderschapsrol? (Om die zo goed 

mogelijk uit te voeren, om de kans op kritiek te voorkomen en om het makkelijker te maken 

voor anderen om aanvaard te worden/als goede ouders te worden aanzien door omgeving.) 

Verdere verwachtingen: 

 Hoe zien jullie je eigen gezin evolueren? Bang voor de pubertijd?  

 Hoe zien jullie het homo-ouderschap in Vlaanderen evolueren? (Meer/minder voorkomend, 

meer/minder getolereerd enz.) 

Zijn er verder nog bepaalde zaken die niet in het interview aan bod zijn gekomen? Is er verder nog iets 

dat jullie willen vertellen over jullie vaderschap? 

 

 


