
Dossier deMens.nu Magazine | 1

doss
ier

doss
ier

Zin in 

geZin
Samenleven 

vandaag 

inhoud

2 “Mijn kinderwens was sterker dan het vinden van een partner”
 Bewust alleenstaande moeders
6 Scheiden als partners, samenblijven als ouders
 Living Together Apart
10 Samen onder één dak 
 Cohousingprojecten 
16 “Een prins op een wit paard, wat moet een mens daarmee?” 
 Holebigezinnen
20 “het gezin als samenlevingsvorm is een zeer recente ontwikkeling”
 Ethisch-historisch perspectief van Rik Pinxten



Dossier: Zin in gezin - Samenleven vandaag 

2 | deMens.nu Magazine Dossier

en carrièregericht alfavrouwtje dat plots met een 
kinderwens zit én een tikkende biologische klok. En dat 
dan beslist om - hop - bij de fertiliteitskliniek een baby 
te kopen. Vrouwen die er bewust voor kiezen om alleen 

een kind op de wereld te zetten, krijgen vaak met stereotiepe 
denkbeelden te maken. De zussen Sigrid (41) en Liesbet (35) 
Lauwereys gingen nochtans niet over één nacht ijs. Beiden zijn 
BAM’s, bewust alleenstaande moeders. Liesbet heeft een zoontje 
van drie maanden en Sigrid was op het moment van het interview in 
blijde verwachting. “Mocht ik op niemand kunnen terugvallen, had 
ik er nooit voor gekozen.”

Liza Janssens

“Mijn kinderwens was 
sterker dan het vinden 
van een partner”
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Sigrid: Ik had ook nooit het idee dat ik er 
helemaal alleen voor zou staan. Ik wist dat 
ik omringd zou zijn door familie en vrien-
den. In het bijzonder door oma en opa die 
zeer betrokken zijn. Mocht ik op niemand 
kunnen terugvallen, had ik er nooit voor 
gekozen.

Waarom kozen jullie voor een medisch 
traject?
Liesbet: Ik heb heel wat opties onderzocht: 
adoptie, pleegouderschap en medisch be-
geleide voortplanting. Daarbij stelde ik me 
heel wat vragen: is het belangrijk dat mijn 
kind biologisch van mezelf is? Kan ik een 
pleegkind weer afstaan? Uiteindelijk wou ik 
toch eerst het medische traject proberen. 
Niet omdat ik per se een biologisch eigen 
kind wens, maar bij een adoptieprocedure 
zit je meteen vast aan een traject dat jaren 
kan duren. Mocht mijn medische behande-
ling moeilijk verlopen zijn, had ik wel ook de 
adoptieprocedure opgestart. 

Sigrid: Ik voelde meer tijdsdruk en koos 
daarom meteen voor de medische behan-
deling. Het bleek een moeilijk traject: drie 
jaar lang onderging ik allerlei behandelin-
gen. Ik besloot nog een laatste poging te 
ondernemen. Die lukte.

Liesbet: Anders dan bij adoptie, waarbij er 
wachtlijsten zijn en de procedure omslachtig 
is, ga je er niet van uit dat een medische be-
handeling zo lang zal duren. Bij adoptie gaat 
het ook vaak om kinderen met een bepaalde 
problematiek: je kiest voor een moeilijke si-
tuatie. Al weet je bij een zwangerschap ook 
niet of er complicaties zullen zijn. 

Waarom wou je alleenstaande moeder 
worden?
Liesbet: Mijn kinderwens was ontegenspre-
kelijk en sterker dan het vinden van een 
partner. Het feit dat ik alleenstaand ben, 
was nooit een drempel. Ik kan best alleen 
een kind opvoeden.

Sigrid: Mijn biologische klok tikte snel en ik 
moest een keuze maken: wel of geen kind. 
Ik dacht aanvankelijk dat een kind meer 
zin zou geven aan mijn leven. Na drie jaar 
proberen om zwanger te worden, moest ik 
deze verwachting bijstellen. Ondertussen 
weet ik dat mijn leven sowieso zinvol is, 
maar een kind blijft even welkom. 

Wat betekent het om alleenstaande 
moeder te zijn?
Liesbet: Hoewel ik geen partner heb, sta ik 
er niet alleen voor. Ik woon samen met mijn 
zus en ik kan terugvallen op een sociaal 
netwerk. Ik kan me niet voorstellen hoe je 
het allemaal moet doen als je er echt alleen 
voor staat. Je hebt soms de behoefte om 
met iemand te praten als je ongerust bent 
of als je vragen hebt. In een relatie val je dan 
terug op je partner. Omkadering via familie, 
vrienden, professionelen en lotgenoten is 
dus belangrijk. 

De zussen Liesbet en Sigrid 

Lauwereys kozen er alle twee 

voor om alleen een kind op 

te voeden. Liesbet heeft een 

zoontje van drie maanden en 

Sigrid is ondertussen bevallen 

van een dochter.

Liesbet 
Lauwereys: 
ik doe mijn 
uiterste best. 
Een koppel 
kan niet méér 
beloven.
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Wat als jouw kind vraagt naar een 
vader?
Sigrid: Ik wil er zo vlug mogelijk over praten, 
en niet als het kind achttien is. 

Liesbet: Ik zal ook begripvol en open ant-
woorden op die vraag, zodat mijn kind niet 
het gevoel krijgt een moeilijk onderwerp 
aan te snijden. Maar vaderschap wordt 
sterk biologisch geïnterpreteerd, terwijl het 
eigenlijk vooral een sociale rol is. Ik verwijs 
daarom bewust niet naar de donor als de 
vader. Mijn kind mag niet het idee hebben 
dat die donor zijn papa is. Al zal ik hem niet 
tegenwerken als hij meer wil weten over 
de donor. Maar in België zijn donoren ano-
niem. Ik weet niets over de donor en kan er 
ook niets over te weten komen. 

Zie je nog een partner in je leven? 
Sigrid: Ik ga niet meer actief op zoek naar 
een partner, maar sluit niet uit dat ik nog 
iemand tegenkom. Het was vroeger frustre-
rend dat ik geen partner vond. Dat gevoel 
is weggesleten sinds ik mij concentreer op 
mijn kind. 

Liesbet: Ik ben er niet actief mee bezig en 
zit er ook niet op te wachten. Ik ben per-

fect gelukkig: ik heb een kind, een leuke 
woonst, een toffe job... Ik mis eigenlijk niets. 
Mijn focus ligt vooral op mijn kind en dat zal 
altijd zo zijn. De partner die zich aandient, 
zal mijn kind er moeten bijnemen. 

Welke raad geef je aan vrouwen die 
alleenstaande moeder willen worden?
Liesbet: Denk er goed over na en wees 
eerlijk met jezelf. Begin er niet aan om een 
leegte te vullen. Informeer je goed, neem 
iemand in vertrouwen en praat erover. 

Sigrid: Je moet beseffen dat er heel wat 
dingen zullen wegvallen in je leven. Zorg 
ook voor een goed netwerk met mensen 
die je vertrouwt en op wie je kan terugval-
len. Weet dat je een grote verantwoorde-
lijkheid zult dragen, want je hebt er bewust 
voor gekozen alleen een kind op te voeden. 

Meer info?
Wie met een onvervulde kinderwens zit en 
wil praten met mensen in een gelijkaardige 
situatie of info over vruchtbaarheidsproble-
men en –behandelingen zoekt, kan terecht 
bij vzw De verdwaalde ooievaar: 
www.deverdwaaldeooievaar.be 

hoe reageerde je omgeving?
Sigrid: Het verwonderde mij dat ik enkel 
positieve reacties kreeg. Al worden er wel 
eens grapjes gemaakt over de donor.

Liesbet: Toen ik zwanger werd, wisten maar 
weinig mensen dat ik moeder wou worden. 
Ik zou ongeveer drie maanden in verwach-
ting zijn rond nieuwjaar en besloot daarom 
op het familiefeest iedereen in te lichten. De 
reacties waren positief, iedereen was blij. 
Tantes zeiden aanmoedigend dat ik een 
goede moeder zou zijn. Ze bedoelden wel-
licht “ondanks het feit dat je alleen bent”, 
want zoiets zeg je niet tegen een koppel.

Vind je het niet egoïstisch om alleen-
staande moeder te worden? 
Sigrid: Je kiest altijd vanuit een egoïstische 
reflex voor kinderen. Eens het kind er is, 
wijkt dat egoïsme voor opoffering.

Liesbet: Waarom is het bij een alleen-
staande moeder egoïstisch en bij een 
koppel niet? Je kiest altijd voor een kind 
omdat jij dat wilt en niet voor het algemeen 
maatschappelijk welzijn. Die vraag vertrekt 
vanuit de veronderstelling dat een traditio-
neel gezin de beste situatie is. Maar een al-
leenstaande moeder kan een even stabiele 
omgeving bieden. Mijn kind groeit op in een 
liefdevolle omgeving en ik doe mijn uiterste 
best voor hem. Een koppel kan niet méér 
beloven. 

hoe staat de maatschappij tegenover 
bewust alleenstaande moeders?
Liesbet: Het bewust alleenstaand moe-
derschap is maatschappelijk redelijk aan-
vaard. Noch in het ziekenhuis, noch bij de 
gemeente of het ziekenfonds, noch in het 
kinderdagverblijf kreeg ik enige negatieve 
reactie. Eerst wordt altijd de naam van de 
ouders gevraagd. Ik geef steeds mijn eigen 
naam en zeg dat er geen vader is. Ik heb 
niet het gevoel dat men dat raar vindt. 
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Sigrid Lauwereys: 

Je kiest altijd 
vanuit een 

egoïstische reflex 
voor kinderen.
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genover alleenstaande vrouwen maar niet 
tegenover lesbische koppels, terwijl zij even-
min een medisch probleem hebben. Die wei-
gering verplicht alleenstaande wensouders 
om elders oplossingen te gaan vinden. 

hoe zetten jullie het welzijn van het 
kind centraal?
Men gaat er veelal van uit dat een kind nood 
heeft aan een vader en moeder, terwijl het 
vooral nood heeft aan een goede relatie met 
de ouder(s). Er is echter nog onvoldoende 
onderzoek naar de gevolgen van het op-
groeien in een eenoudergezin. Daarom is 
het te rechtvaardigen dat we alleenstaande 
wensouders aan een andere procedure on-
derwerpen. Er kan bij hun vraag tot behan-

deling worden nagegaan of er een hoog 
risico op ernstige schade is. Een counselor 
peilt dan naar de motieven en kijkt of de 
wensouder het ouderschap wel zal aan-
kunnen. Zo trachten we te voorkomen dat 
het kind in een sterk geïsoleerd gezin be-
landt of dat onderliggende problematieken 
een bedreiging vormen. Deze extra scree-
ning moet een overgangsfase zijn tot we 
over voldoende wetenschappelijk onder-
zoek beschikken om een gegrond oordeel 
te vellen over het welzijn van de kinderen uit 
deze eenoudergezinnen. Wanneer we vast-
stellen dat het opgroeien in een eenouder-
gezin geen duidelijke negatieve gevolgen 
heeft, dan wordt de speciale procedure 
overbodig en zelfs discriminerend.

De Task Force on Ethics and Law van de 
European Society of Human Reproduc-
tion and Embryology (ESHRE) publiceerde 
hierover in 2014 een aantal aanbevelingen. 
Veerle Provoost, professor Ethiek en Bio-
ethiek aan de UGent, is coördinator van dit 
ethisch adviesorgaan. Volgens haar kan je 
het bewust alleenstaand moederschap 
benaderen vanuit twee ethische overwe-
gingen. Een eerste gaat over vragen als 
“is dit wel natuurlijk?” of “is het wel een 
medisch probleem?” en de laatste stelt het 
welzijn van het kind voorop.

is het bewust alleenstaand moeder-
schap natuurlijk? 
Deze vraag werpt men op omdat alleen-
staande vrouwen beroep doen op een 
behandeling met donorinseminatie. Men 
legt dan vooral de nadruk op de geneti-
sche band tussen ouder en kind. Terwijl 
ouderschap veel meer is dan een (louter) 
genetische band. 

Spreken we van een medisch pro-
bleem? 
Er is geen medisch probleem, maar som-
mige fertiliteitscentra gebruiken dit argu-
ment wel omdat ze vinden dat een kind 
door een koppel moet worden opgevoed. 
Ze staan bijvoorbeeld weigerachtig te-

Veerle Provoost, coördinator van 

de Task Force on Ethics and 

Law van ESHRE: “Wanneer we 

vaststellen dat het opgroeien 

in een eenoudergezin geen 

duidelijke negatieve gevolgen 

heeft, dan wordt een extra 

screening overbodig en zelfs 

discriminerend.”

Wie op eigen houtje zwanger wordt, moet 
het ouderschap doorgaans veel minder vaak 
verdedigen dan wie beroep doet op een 
medische behandeling en donoren. Deze 
BAM’s krijgen vroeg of laat te maken met de 
vraag: is dit ethisch verantwoord? 

hoe ethisch 
verantwoord is het 
bewust alleenstaand 
moederschap?
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Scheiden als partners,

samenblijven als ouders

Papa Mama
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it elkaar gaan als partners, maar samen voor 
de kinderen blijven zorgen. Dat is het idee 
achter Living Together Apart. Het gaat dan over 

specifieke samenlevingsvormen, zoals huisdelen 
of birdnesting, maar evengoed over gemeenschappelijke 
oudercontacten. “LTA is een ingesteldheid, waarbij de 
kinderen centraal staan”, zegt echtscheidingsbemiddelaar 
Maaike Goyens. 

Wanneer spreken we van Living  
Together Apart?
Als ouders zoeken naar een manier om 
eventuele negatieve gevolgen van een 
scheiding voor kinderen zoveel mogelijk 
weg te werken. 

hoe gaat dat, concreet? 
LTA is vooral een ingesteldheid. Sommige 
ouders blijven gewoon bewust investeren in 
een goede relatie om samen de kinderen te 
blijven opvoeden na de scheiding. Ze gaan 
met twee naar oudercontacten of vieren be-
paalde verjaardagen samen. Andere ouders 
gaan veel verder. Zo bestaat de samenle-
vingsvorm ‘birdnesting’, waarbij de kinde-
ren permanent in het ouderlijk huis blijven 
wonen en de ouders elkaar afwisselen. Ook 
ontmoetten we een mama die op de bene-
denverdieping van het ouderlijk huis woont, 
papa leeft op de bovenverdieping. Op de tus-
senverdieping liggen de slaapkamers van de 
kinderen. De ene week wonen de kinderen bij 
mama, de andere bij papa, maar ze slapen 
steeds op dezelfde plaats. In Nederland kocht 
een koppel twee huisjes tegen elkaar, de kin-
deren kunnen via een deur in hun slaapkamer 
van het ene naar het andere huis.

hoe moeilijk is het om deze derde weg 
in te slagen, na een relatiebreuk?
Het kan een uitdaging zijn. Mensen hebben 
vaak eerst wat tijd nodig om los te komen 

van elkaar als partners. Het is ook een dy-
namisch proces: er zijn mensen die fysiek 
uit elkaar gaan maar eens ze de partner-
scheiding verwerkt hebben, toch opnieuw 
in elkaars nabijheid kunnen zijn. Het is in 
ieder geval belangrijk om te beseffen dat 
als een partnerrelatie wordt uitgegomd, de 
ouderrelatie ook niet zomaar kan wegge-
krabd worden. Redeneren dat de kinderen 
mee verdeeld moeten worden, zoals de 
meubels, zet eerder het belang van ouders 
dan dat van de kinderen op kop.
hoe slagen ex-partners erin om die klik 
te maken? 
Door veel te praten enerzijds, en zorg voor 
zichzelf te dragen anderzijds. Je kan het 
zo gek niet bedenken of er zijn afspraken 
voor, zeker als er een huis gedeeld wordt. 
Als mama beneden woont en papa boven, 
van wie is dan de tuin? En als ze nu iets 
vergeten bij de andere ouder, mogen ze dat 
dan gaan halen? Communiceren is echt es-
sentieel. 

Kan iedereen een derde weg vinden? 
Een derde weg is er altijd, voor wie bereid 
is om te investeren in het zoeken naar deze 
weg. Het is een keuze die mensen mogen 
en kunnen maken. Maar het is mogelijk om 
elkaar als ex-partners heel veel te verwij-
ten en als ouders toch ook elkaars goede 
kwaliteiten te zien en in functie daarvan iets 
uit te werken. In het boek komt een vrouw 

Samen met Jos Willems, voorzitter van Een 
nieuw gezin vzw, en echtscheidingscoach 
Brigit Appeldoorn schreef Maaike Goyens 
het boek Living Together Apart. Scheiden 
als partner, samenleven als ouders. Zelf 
spreekt ze liever over de derde weg bij re-
latiebreuken, naast de eerste (scheiden) en 
de tweede (samenblijven voor de kinderen). 
Het idee voor het boek komt van de Cana-
dese Cate Cochran, auteur van Reconcilable 
Differences. Met Living Together Apart, 
dat vorige zomer uitkwam, introduceren ze 
deze theorie nu ook in België, al bestaan 
de praktijkverhalen al veel langer. Twintig 
gezinnen getuigen anoniem in het boek. 

Julie Van Garsse

Maaike Goyens
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Jullie idee klinkt heel mooi, maar oogst 
toch veel kritiek. 
Mensen uiten wel eens de bezorgdheid dat 
zo’n regelingen te verwarrend zouden zijn 
voor kinderen. Maar is het minder verwar-
rend om een week bij mama te zijn en een 
week bij papa? Meestal gaat het er uitein-
delijk om dat de ouders een verregaande 
vorm van LTA niet aankunnen, waar ik niet 
over ga oordelen, maar dat weerlegt wel 
de kritiek. Het gaat hier echt over kinderen. 
Er wordt vaak geschermd met het belang 
van het kind, maar dan denk ik: verplaats 
jezelf eens in dat kind. Je zou misschien 
tot andere besluiten komen. Voor sommige 

kinderen is een weekregeling een goede 
oplossing. Dan is dat prima. Maar voor an-
dere kinderen is het bijna een onmogelijke 
opgave. 

hoe reageert de omgeving van de kop-
pels die kiezen voor deze derde weg?
De koppels krijgen regelmatig te horen dat 
het maar een rare situatie is. Ook wordt 
vaak gezegd dat deze mensen “een speci-
ale soort” mensen zijn. Wat absoluut niet zo 
is, het gaat hier over Jan en Mieke. 

aan bod die absoluut wou breken met haar 
drankverslaafde en gewelddadige man. 
Toch kon ze hem niet uit het leven van haar 
kinderen gommen, al had ze juridisch wel 
dat recht. Ze heeft dan beslist om af en 
toe met hem en de kinderen af te spreken, 
hoewel dat niet was uitgesproken door de 
rechter. 

En wat vinden de kinderen hier meestal 
van?
De kinderen die we interviewden voor het 
boek waren allemaal positief, ook omdat ze 
op wat latere leeftijd wel beseffen dat de 
grootste inspanningen bij de ouders liggen. 

Dossier: Zin in gezin - Samenleven vandaag 

Maaike Goyens: “Als je redeneert dat de kinderen verdeeld moeten 

worden, zoals de meubels, dan primeert je eigenbelang op het 

belang van de kinderen.”
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Bruno, Anne en hun drie kinderen (Vincent: 24 jaar, 
Liv: 21 jaar en Anthony: 17 jaar) kozen voor ‘birdnesting’

Toen Bruno in 2006 aan Anne vertelde dat hij gevoelens had 
voor iemand anders, ervaarde zij dit als een donderslag bij hel-
dere hemel. Hoewel zij persoonlijk erg hard geraakt was, liet zij 
dit op geen enkel moment van invloed zijn in haar beoordeling 
van de ouderrol die zowel zijzelf als Bruno blijvend samen op 
zich zouden nemen. 

Bruno verhuisde uiteindelijk twee maanden naar een woning van 
een kennis en huurde nadien voor enkele maanden een appar-
tement. Tijdens die maanden bleven Bruno en Anne overleggen 
om tot een uiteindelijke regeling te komen, en zij vonden die 
geleidelijk aan, daarbij steeds uitgaande van het belang en geluk 
van de kinderen. Om te zorgen dat beide ouders voldoende 
contact met hun kinderen hadden, bleven zij ongeveer wekelijks 
afwisselend in het huis. Het was uiteindelijk Bruno die met ‘de’ 
oplossing kwam, om die voorlopige regeling te behouden totdat 
de kinderen oud genoeg waren. 

Sedertdien wonen de kinderen dus permanent in het huis van 
hun ouders, die elkaar wekelijks afwisselen op vrijdagavond. 
Tijdens de week dat ze niet in het huis wonen, verblijven ze 
bij hun nieuwe partner. Hoewel Anne erg gelukkig is dat zij er 
samen met Bruno in slaagt om de kinderen nog echt samen op 
te voeden, blijft het voor haar emotioneel zwaar hen een week 
te moeten missen. Bruno schijnt daar voldoende oog voor te 
hebben, doordat Anne op woensdagnamiddag wanneer zij vrij 
is ook tijdens zijn week bij de kinderen is. Bij de wissel op vrijdag 
lassen Bruno en Anne indien nodig een ogenblik van overleg 
in, en tijdens de week zijn ze per e-mail steeds beschikbaar. 
Zij voorzien trouwens eten op vrijdagavond voor de ander en 
de kinderen.

De reacties van de buitenwereld werden soms eerder als belas-
ting dan als ondersteuning ervaren door Bruno en Anne. Bij de 
kinderen ligt dit anders: hun vrienden reageren erg enthousiast 
op hun situatie. Bruno geeft aan dat het in eerste instantie erg 
belangrijk is dat hun partners deze regeling aanvaarden. 

Bron: Living Together Apart. Scheiden als partner, samenleven 
als ouders

Erika en Tom zijn gescheiden maar delen nog steeds de 
opvoeding van hun drie kinderen: Vincent (10 jaar), Manu 
(8 jaar) en Liv (6 jaar)

Erika en Tom leven sinds november 2011 effectief gescheiden 
van mekaar. Enkele maanden voordien scheidden ze met on-
derlinge toestemming. De periode die daaraan voorafging was 
er eentje met nogal wat discussies, waarbij Erika al langere 
tijd aangaf te willen scheiden. Daarbij nam zij zich van in het 
begin voor om eerst te zorgen dat een volledige regeling op 
papier stond, vanuit de overtuiging dat op die manier de dis-
cussies achteraf grotendeels vermeden konden worden. Daarbij 
speelde het belang van de kinderen een doorslaggevende rol, 
omdat zij wist dat zij het meest zouden lijden onder een mogelijk 
blijvend slechte verstandhouding tussen hun mama en papa.

Erika omschrijft haar derde weg als eentje van wachten, geduld 
en respect voor Tom en zijn gevoelens. Zij was om het zo te 
noemen de ‘eerste beslisser’ en heeft gewacht tot Tom bereid 
was mee te werken aan een scheiding. 

Over een regeling rond de kinderen bestond relatief vlot een 
akkoord, en geen van beiden liet ooit de persoonlijke verwijten 
doorschemeren in de ouderrelatie. Erika heeft vastgesteld dat 
het nochtans niet moeilijk zou zijn geweest de kinderen partij te 
laten kiezen. Zijzelf zei letterlijk tegen de kinderen dat zij best 
heel graag bij papa mogen zijn. 

Er is een periode van een tweetal jaren geweest dat Erika en 
Tom in spanning samenleefden. Officieel wisten de kinderen 
niets van het hele gebeuren, maar ze merkten wel dat er wat 
gaande was. Erika zegt achteraf te hebben ingezien dat hun 
ontwikkeling een beetje stilstond. Nadat de scheidingspapie-
ren ondertekend werden, volgde een periode van een vijftal 
maanden waarin het gezin toch nog samenwoonde. Op dat 
ogenblik keerde er enige vorm van rust terug en werden onge-
schreven regels bereikt waardoor beide ouders beurtelings voor 
de kinderen zorgden. Desondanks was de spanning te snijden. 
Nochtans is ook dit achteraf bekeken, vanuit het belang van 
de kinderen, de best mogelijke optie op dat ogenblik geweest: 
wachten tot Erika een woning vond met voldoende ruimte om 
met de kinderen te gaan wonen. Sinds de effectieve scheiding 
is de rust weergekeerd, en vrijwel onmiddellijk werd het nieuwe 
leven aangevat: eentje van overleg, respect en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.

Bron: Living Together Apart. Scheiden als partner, samenleven 
als ouders 

in de praktijk: in de praktijk: 

Meer info op www.livingtogetherapart.eu. 

hier vind je ook een link naar vragenlijsten waarmee 

ouders (en professionals) aan de slag kunnen om te 

zien wat voor hen werkt. 
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 e Vlaming heeft een baksteen in de maag. Maar is het nog 
ecologisch en sociaal verantwoord om allemaal afzonderlijk 

voor huisje, boompje, beestje te kiezen? Een alternatief 
is cohousing, of het wonen in een woongemeenschap 

waarbij elk huishouden naast de eigen woning kan beschikken over 
gemeenschappelijke ruimtes. Deze projecten staan voor een meer 
ecologisch leven, waarbij er meer sociaal contact is en mensen op 
elkaar kunnen steunen. Jong en oud kiezen steeds vaker voor deze 
woonvorm, en dat doen ze heel bewust. “Het is een avontuur. Elke 
dag merken we hoe groots het is.”

Esther Meuwis

Samen onder één dak 

In het 

cohousingproject 

Kasteelklooster 

Sint-Jansberg 

logeren bewoners 

en internationale 

vrijwilligers. 

Cohousing bekoort 
door sociale en 
groene voordelen
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maken?” De bedoeling van het cirkelmoment 
is verbinden. Daarna volgt een korte bespre-
king over het verloop van de dag. De men-
sen gaan aan het werk. We eten biologisch 
en vaak vegetarisch. Samen eten kan, maar 
is geen verplichting. Eén keer per maand 
hebben we een deelcirkel voor de vaste be-
woners. Hierin wordt open over conflicten 
of moeilijkheden gepraat. Het gaat over je 
eigen gevoel, wat er met je gebeurt en hoe 
je het graag anders wil. Een conflict ontstaat 
vooral uit onwetendheid. We proberen te be-
grijpen en te verbinden. Tot nu toe verloopt 
dat meestal heel vlot. Er zijn zelden conflic-
ten. Verder vinden er op het domein weke-
lijks activiteiten plaats die we zelf organiseren 
of die door buitenstaanders georganiseerd 
worden. Deze plek is in eerste instantie een 
plek voor feesten en activiteiten.

Jullie hebben een zoontje. hij is het enige 
kind op het domein. hoe verloopt dat?
Casper is naast onze zoon ook het kind van 
de gemeenschap. Ik was zwanger toen we 
hier kwamen wonen. Het liefst wou ik hier 
bevallen, maar door complicaties moest ik 

naar het ziekenhuis. Ook de borstvoeding 
verliep niet vlot. De eerste drie maanden 
waren zwaar. Ik voelde me omringd dankzij 
de bewoners en dat verlichtte de moeilijke 
dagen. Erik en ik hebben ons zoontje de 
eerste maanden erg beschermd. We heb-
ben hem de tijd gegeven om aan iedereen 
te wennen. Hij voelt zich nu bij iedereen 
thuis. Er staan veel mensen voor hem 
klaar. De oudste bewoner heeft speelgoed 
van Casper op zijn kamer liggen. Casper en 
hij zijn de beste maatjes. We geven Cas-
per een cadeau door de manier waarop 
we leven. Hij leert heel veel van de mensen 
rondom hem en omgekeerd.

het kasteelklooster is eigendom van 
een coöperatieve vennootschap. 
Ondersteunen kan door aandelen te 
kopen. 

Meer info? 
www.sintjansberg.be

Wonen in het Kasteelklooster Sint-Jans-
berg in Zelem is waarschijnlijk wonen op de 
mooiste plek in Limburg. Het grote domein 
heeft een klooster, feestzaal, eetcafé en 
vele tuinen. En je kan er gemeenschappelijk 
wonen. Greet Luypaert is medeoprichter 
en betrekt samen met haar man Erik en 
zoon Casper (bijna twee jaar) het enige ap-
partement in het cohousingproject. Ze wil 
mensen uitnodigen om een stap dichter te 
zetten naar zichzelf, naar elkaar en naar de 
natuur.

is dit wat je altijd al wou?
Ik wist al van kinds af aan: ik wil op een 
meer duurzame manier wonen en bewust 
leven in verbinding met de natuur. Erik 
steunde me in dit project op voorwaarde 
dat we een eigen appartement zouden heb-
ben. De andere bewoners verblijven in de 
studio en in twee grote gemeenschapshui-
zen met elk vijf kamers. Ook logeren hier 
internationale vrijwilligers. Ze blijven enkele 
weken in ruil voor hulp bij allerlei klusjes.

hoe leven jullie hier?
Erik en ik werken hier als oprichters mo-
menteel nog voltijds als vrijwilliger. Zolang 
we eten hebben en we de noodzakelijke 
dingen kunnen aankopen, is dit oké voor 
ons. De bewoners huren hier een kamer. 
De meesten werken buitenshuis. Iedere 
bewoner dient acht uur per week mee te 
helpen in het project in functie van zijn of 
haar talenten en kwaliteiten.

hoe ziet een dag in de gemeenschap 
eruit?
’s Morgens starten we met een dans op 
stevige muziek. Daarna is er een kort cirkel-
moment waarin een vraag wordt gesteld. 
Vandaag was dat: “Wat gaat jouw dag mooi 

Greet Luypaert: “De bewoners 

huren hier een kamer. Iedere 

bewoner dient acht uur per week 

mee te helpen in het project in 

functie van zijn of haar talenten en 

kwaliteiten.”

Greet Luypaert en zoontje 

Casper. “We geven Casper 

een cadeau door de manier 

waarop we leven.”

“duurzaam wonen en bewust leven”
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hoe ziet jullie gemeenschap eruit?
Mia: Het wordt een plek met achttien woon-
eenheden voor gezinnen en alleenstaanden 
van alle leeftijden. We hebben koop- en 
huurappartementen. De gemeenschappe-
lijke ruimtes bestaan uit vergaderlokalen en 
gastenkamers, er is ook een grote keuken 
en eetzaal, een tv-kamer, een ontspan-
ningskamer en een tuin. Wie creatief wil 
bezig zijn, kan in het atelier terecht. Ook 
vind je hier een winkelruimte voor de bio-
groenten en een wassalon annex café. El-
ders op de site denken we aan een sauna, 
een zwemvijver en een bakoven.

Joost: We plannen vormingen en culturele 
activiteiten. De biowinkel komt er in sa-
menwerking met een bioboer uit de buurt 
omdat we ook ecologisch willen leven. 
Deze site wordt op duurzame wijze ver-
bouwd. In de gemeenschappelijke keuken 
koken we elke dertiende dag van de maand 
biologisch en vegetarisch. Ook buurtbewo-
ners, familieleden en vrienden zijn welkom 
op dit eetmoment. Verder spelen we in op 
sociale noden. 

Wat zijn die sociale noden?
Ook minder draagkrachtige mensen kun-
nen hier wonen. Twee wooneenheden zijn 

bestemd voor sociaal verhuur en we voor-
zien ‘kamers met zorg’ voor tijdelijk verblijf 
en ondersteuning voor wie het nodig heeft. 
We hebben geen huishoudelijk reglement 
en geen opgelegde taakverdeling. Op de 
bewonersvergadering proberen we alles 
met consensus te beslissen. Dat loopt 
goed. We willen leven met respect voor 
ieders levensbeschouwing, met zorg, res-
pect en liefde voor elke mens, de aarde en 
alles wat leeft. Niet oordelen over anderen 
is daarin een blijvende oefening.

de okelaar is eigendom van een 
coöperatieve vennootschap met 
sociaal oogmerk.
Ondersteunen kan door aandelen te 
kopen.

Meer info? 
www.okelaar.be

De kinderen zijn groot en bijna allemaal het 
huis uit. Dus besloten Joost Callebaut en 
Mia Vranken om hun gemeenschappelijke 
droom na te jagen. Drie jaar duurde het om 
hun idee, leven in een woongemeenschap, 
helemaal vorm te geven. Dan vonden ze 
een leeg klooster. Sinds 2012 wonen ze 
met vier andere bewoners in cohousing-
project De Okelaar in Wolvertem. De ver-
bouwingen zijn nog bezig, maar elke dag 
komt de droom dichterbij. 

Vanwaar het idee om een woonge-
meenschap uit te bouwen?
Joost: Toen we elkaar enkele maanden 
kenden – we hebben alle twee een schei-
ding achter de rug -, ontdekten we dat het 
voor ons beiden een oude droom was om 
in een woongemeenschap te leven. Tegen-
woordig woont iedereen in zijn eigen huis 
en kent hij de buren nauwelijks. Dat buurt-
contact van vroeger misten we. We wilden 
tonen dat verandering nodig en mogelijk is. 
Daarom maken we van deze site ook een 
buurtcentrum om zo het buurtleven te ver-
sterken.

Mia: Ik nam loopbaanonderbreking om mij 
volledig aan het project te kunnen wijden. 
Joost werkt als advocaat en heeft uitge-
zocht wat er juridisch allemaal mogelijk is. 
We ontmoetten mensen die ons steunden 
en mee met ons op weg zijn gegaan. Het 
woonproject groeide. Het is een avontuur. 
Elke dag merken we hoe groots het is. En 
dat wordt mogelijk gemaakt door de inzet 
van alle mensen in onze groep. 

Mia Vranken en Joost 

Callebaut: “We willen leven 

met respect voor ieders 

levensbeschouwing, met 

zorg, respect en liefde voor 

elke mens, de aarde en alles 

wat leeft.”

“niemand kent zijn buren nog”
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tekenen voor dat samenwonen, maar niet 
om elke dag een zieke te moeten verzor-
gen. Dat zou te zwaar zijn. 

Wat gebeurt er met een bewoner die 
plots toch te veel zorg nodig heeft?
Als iemand te zorgafhankelijk wordt dan 
trachten we ervoor te zorgen dat deze per-
soon in een zorgomgeving kan geplaatst 
worden in de buurt van het huis. Want de 
band tussen de bewoners onderling is zo-
danig sterk dat ze altijd de persoon gaan 
bezoeken die niet meer in Abbeyfield verblijft. 

Zijn jullie steeds bereikbaar om bij te 
springen als het nodig is?
Bij de opstart leren we de bewoners om 
geweldloos te communiceren en samen 
beslissingen te nemen. Het eerste jaar be-
geleiden we hen zeer sterk en dan laten we 
los. Dan doen de bewoners hun eigen ding 
en komen we enkel tussen als hierom wordt 
gevraagd en als het echt nodig is, bijvoor-

beeld bij technische problemen, bij contac-
ten met de eigenaar of als er een conflict is 
dat aansleept. Soms wordt er een externe 
bemiddelaar ingeschakeld. Is er op een 
bepaald moment specifieke zorg nodig en 
kunnen de bewoners het niet coördineren, 
dan springen we in. 

Wat is het verschil met serviceflats?
We betuttelen niet en we doen niets in de 
plaats van anderen als ze het zelf kunnen. 
Ook niet als er problemen zijn. We willen 
geen richting geven, maar mensen hun 
eigen richting laten bepalen. In een ser-
viceflat mogen de mensen ook kiezen maar 
de keuze wordt wel aangereikt. Iemand 
van een serviceflat maakte de opmerking 
dat ook daar gemeenschappelijke ruimtes 
zijn, zoals de biljartzaal en de knutselruimte. 
Maar dat ga je bij ons niet vinden. De be-
woners beslissen zelf over de ruimtes, hoe 
ze deze inrichten en welke kleur de muren 
hebben.

Senioren die gemeenschappelijk wonen, 
het kan. Charlotte hanssens is verant-
woordelijk voor het cohousingproject Ab-
beyfield Vlaanderen. Ze is ervan overtuigd 
dat de bewoners gelukkiger en langer ge-
zond leven. 

Wat is er zo bijzonder aan wonen in Ab-
beyfield?
Met dit project willen we senioren zelf-
standig samen laten wonen. Wonen in 
Abbeyfield brengt evenwicht tussen het 
zelfstandige privéleven, het leven met ande-
ren en de buurt. Uit onze ervaring blijkt dat 
de bewoners langer gezond blijven en snel-
ler herstellen. We vermoeden dat dit komt 
doordat ze zich omringd voelen en hun zelf-
standigheid kunnen behouden. Ze hebben 
hun eigen leven en activiteiten, maar als ze 
’s avonds thuiskomen hebben ze een veilig 
gevoel en zijn ze niet alleen. Ze weten dat 
ze op elkaar kunnen rekenen. De Abbey-
fieldhuizen zien er trouwens allemaal anders 
uit. De bewoners bepalen zelf waar ze ac-
centen leggen en hoe ze het huis beheren. 

Moet je gezond zijn om in Abbeyfield te 
komen wonen? 
Abbeyfield is een woonconcept voor ge-
zonde mensen. De bewoners moeten in 
staat zijn om autonoom te leven. Wel kun-
nen ze een bepaalde mate van verzorging 
nodig hebben, dan werken we met fami-
liehulp, gezinshulp of met andere lokale 
actoren. Maar je kan geen ziekte hebben 
waarvan je vanaf dag één al weet dat je 
hulp nodig hebt van je buren. Die buren 

Entre Voisins, het 

Abbeyfieldhuis in 

Etterbeek, was het 

eerste in België.

Charlotte Hanssens, verantwoordelijke 

cohousingproject Abbeyfield 

Vlaanderen. “We willen geen richting 

geven, maar senioren hun eigen 

richting laten bepalen.”

“de senioren blijven langer gezond”
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We koken om beurt. De eerste maandag 
van de maand hebben we groepsbespre-
king. We noteren in een schrift wat we willen 
bespreken en tijdens de vergadering zoeken 
we oplossingen. Om de veertien dagen op 
dinsdag spreek ik met vrienden van vroeger 
af. Met hen ga ik jaarlijks enkele dagen loge-
ren in de Ardennen. 

Kan je hier voor altijd blijven wonen?
Zolang je zelfstandig bent. Als iemand ziek 
is, nemen we contact op met de gemeente 
en komt er hulp van buitenaf. We vragen of 
de zieke iets nodig heeft, gaan voor hem 
winkelen, maar verplegen doen we niet. Ie-
dere bewoner duidt een verantwoordelijke 
aan met wie we dingen kunnen bespreken. 
Dat kan een van de kinderen zijn of iemand 
van de familie. Een dame van 90 jaar kon 
niet meer alleen blijven. Ze werd heel bang. 
We hebben dit met haar verantwoordelijke 
besproken en ze is naar een verzorgingste-
huis verhuisd. 

Sylvia Moreau (69 jaar) leerde het  
cohousingproject Abbeyfield kennen via 
een reportage op tv. Nu woont ze drie jaar 
in het Abbeyfieldhuis in Etterbeek, Entre 
Voisins. “Hier komen wonen, was een 
goede beslissing.”

hoe leerde je Abbeyfield kennen?
Toen ik stopte met werken, miste ik iemand 
om mee te praten. Ik heb fijne vrienden, 
kinderen en kleinkinderen, maar ze hebben 
ook hun bezigheden. Hier zijn er mensen 
rondom me als ik me wat minder voel en 
dat geeft een goed gevoel.

is het betaalbaar?
Abbeyfield Etterbeek is een sociaal woon-
project. De bewoners hebben een beperkt 
inkomen. We hebben twee tarieven: het 
gewone bedraagt 750 euro per maand en 
het sociale 640 euro. Dat bedrag omvat de 
huur, de kosten voor water en elektriciteit, 
aardgas, brandverzekering, tv en vaste te-
lefoonaansluiting. 

hoe is het wonen in Abbeyfield?
Iedereen heeft zijn eigen woning met een 
kleine keuken en een badkamer met een 
douche. Daarnaast delen we een grote 
keuken, woonkamer, logeerkamer, een 
badkamer met bad, wasmachine en droog-
kast en een kleine tuin. Er zijn acht apparte-
menten. Op één paar na wonen de mensen 
allemaal alleen. Je mag in je appartement 
vrij bezoek ontvangen. Huisdieren zijn toe-
gelaten zolang je er zelf voor kunt zorgen. 

Wat doe je overdag?
Om 11 uur kijk ik met de buurvrouw naar een 
spelletjesprogramma op tv. Op zondagmor-
gen gaan we naar de markt. Soms organise-
ren we een spelletjesnamiddag met koffie en 
taart. Twee dagen per week eten we samen. 

Twee keer per week 

eten de bewoners van 

Abbeyfield Etterbeek samen 

in de gemeenschappelijke 

eetkamer.

Sylvia Moreau woont in een 

Abbeyfieldhuis in Etterbeek. “Hier 

zijn er mensen rondom me als ik me 

wat minder voel en dat geeft een 

goed gevoel.”

“ik miste iemand om mee te praten”

Beslissen jullie zelf wie hier mag komen 
wonen?
Ja, dat gebeurt in overleg met ons. De be-
woners nemen de eindbeslissing. 

Zijn er ook nadelen aan het leven in 
Abbeyfield?
Om hier te kunnen wonen moet je iedereen 
respecteren en tolerant zijn. Er zijn wel eens 
conflicten, maar het is belangrijk dat je niet 
kwaad blijft. Met de ene bewoner heb je 
meer contact dan met de andere. Maar als 
we het moeilijk hebben, dan kloppen we bij 
elkaar op de deur.

Meer info? 
www.abbeyfieldvlaanderen.be



iedereen samen? Wat gebeurt er als één 
iemand vertrekt? Wordt er één hoofdhuur-
der aangesteld die volledig aansprakelijk is 
ten opzichte van de verhuurder en die dan 
onderverhuurt? Dat is nog niet wettelijk ge-
regeld. Gemeenten weigeren je soms in te 
schrijven als je een gezinswoning deelt. Ze 
beschouwen losstaande mensen die in een 
eengezinswoning wonen, niet als samen-
wonenden in een gezin. Nochtans verschilt 
de situatie op architecturaal vlak niet met 
een gezinssituatie: de keuken blijft een keu-
ken en de badkamer wordt samen gebruikt. 

Wat willen jullie veranderen in de toe-
komst?
We willen een definitie van gemeenschap-
pelijk wonen die opgenomen wordt in de re-
gelgeving, zodat hier specifieke regels aan 
verbonden worden. Een ander probleem is 
cohousing binnen de sociale huisvesting. 
De toewijzing gebeurt nu volgens wacht-
lijsten. Maar niet iedereen is geschikt om 
samen te wonen. Er zou een aparte wacht-
lijst kunnen komen voor wie geïnteresseerd 
is in zo een project. Daarnaast kan het ju-
ridisch statuut voor gemeenschapswonen 

Samenwonen met een groep mensen: 
kan dat zonder problemen? Wat zijn de 
juridische gevolgen? Is het voordeliger? 
Cohousing roept heel wat vragen op, 
waarvoor je terechtkan bij Samenhuizen 
vzw. De vereniging deelt haar kennis over 
gemeenschappelijk wonen, ondersteunt 
de opstart van nieuwe gemeenschappen 
en brengt tekorten in de wetgeving onder 
de aandacht. Maandelijks bezoeken on-
geveer 20.000 mensen de website en bij 
de zoekertjes staan dagelijks rond de 400 
oproepen. Roland Kums, medewerker en 
mede-oprichter van Samenhuizen: “Sinds 
onze start in 2000 is er een stijgende inte-
resse en groeit het aantal start- en initiatief-
groepen voor gemeenschappelijk wonen.”

Waarom kiezen mensen ervoor om 
samen te wonen?
Vooral om sociale redenen. Als je in een 
groep woont, heb je gemakkelijker contact 
met anderen. Je krijgt meer ondersteuning, 
vindt sneller opvang voor je kinderen en je 
kan heel wat spullen delen, zoals een was-
machine. Op de tweede plaats is het een 
milieubewuste keuze.

is het goedkoper?
Samen huren is goedkoper dan alleen. 
Koopprojecten zijn meestal niet goedkoper 
dan een even kwalitatieve gezinswoning.

Wat zijn de problemen die mensen te-
genkomen als ze in een gemeenschap 
gaan wonen?
Als je een huis met verschillende mensen 
deelt, word je bij uitkeringen vaak be-
schouwd als samenwonend. Soms mag 
iemand wel zijn uitkering behouden als 
alleenstaande en soms niet. Ook rijzen er 
bij het aangaan van een huurcontract van 
een gedeelde woning veel vragen. Tekent 

Roland Kums: 

“Mensen gaan vooral 

samenwonen om 

sociale redenen.”

Roland Kums, mede-oprichter 

van Samenhuizen vzw. 

Samenhuizen vzw geeft info en ondersteuning  

beter: huren als groep met een aangepast 
huurcontract moet mogelijk zijn. Het soci-
aal statuut zou in deze situatie gevrijwaard 
moeten worden. Tot slot vragen we betere 
financiële ondersteuning: leningen moeten 
gemakkelijker bekomen worden en dub-
bele registratiekosten moeten voorkomen 
worden.

Meer info?
www.samenhuizen.be

op 16 mei zetten verschillende 
cohousingprojecten hun deuren 
open voor het grote publiek.
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e prins en de prinses leefden nog lang en gelukkig 
in een eigen kasteel en kregen nog heel veel 
kindjes…” Dé slotscène in een sprookje voor het 

slapengaan. “Mag de prinses ook met een andere 
prinses trouwen?”, krijgt een ouder daarbij wel eens 

te horen van een wakkere kleuter. Anno 2015 worden ons 
nog steeds stereotiepe beelden van traditionele gezinsvormen 
voorgeschoteld. Toch treden meer en meer prinsessenkoppels mét 
kindjes op de voorgrond. Twee lesbische gezinnen vertellen over de 
keuzes die hen gelukkig maken. “Ik heb nu zoveel meer dan in mijn 
jeugddromen.”

Esther Meuwis

“Een prins op een 
wit paard, wat moet 
een mens 
daarmee?”  
Mamagezinnen 
en hun kinderen
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woorden aan verwachtingen van anderen. 
Slechts langzaamaan leerde ik mezelf ken-
nen en durfde ik keuzes te maken die echt 
bij mij pasten. Ik heb nu een job die ik graag 
doe, een liefdevolle relatie met Winnie en de 
drie liefste kinderen van de wereld. Opvoe-
den loopt niet altijd zoals ik dacht. En soms 
is het ronduit moeilijk. Het is een constante 
les in flexibiliteit en je aanpassen aan veran-
derende omstandigheden. Maar in wezen 
ben ik de moeder die ik wilde zijn en onze 
band is warm en sterk.

Botsen jullie vaak op vooroordelen?
Yvon: Je bedoelt mensen die ons ‘gerust-
stellen’ door te zeggen dat het maar een 
fase is en we later wel weer in de armen 
van een man zullen vallen? Of mensen die 
op recepties vertellen dat het oké is om een 

lesbische relatie te hebben en dat ze zelf 
ook zulke mensen kennen?

Winnie: Onlangs waren we te gast op een 
etentje. We belandden naast een meneer 
die vroeg wat onze relatie was: zussen? 
Vriendinnen? Toen we zeiden hoe de vork 
in de steel zat, antwoordde hij, ietwat gege-
neerd: “Pardon… ach ja… ge ziet dat niet 
zo aan mensen hé!?” Ik zuiverde hem van 
alle blaam door te repliceren: “Aan u ziet 
ge het ook niet hoor!” Ik weet niet of hij de 
‘grap’ eigenlijk begreep. Ook onze ouderrol 
is soms moeilijk te begrijpen. Yvon wordt 
vooral gezien als moeder van de kinderen. 
Ik ben eerder de vreemde eend in de bijt. 
Tijdens de ouderavonden op school moe-
ten leerkrachten soms zoeken naar mijn 
positie in het geheel. Als ze echter merken 

Yvon Bartelink en Winnie Belpaeme 
hebben samen een gezin met drie kin-
deren: Simon (16), Anne (19) en Vera 
(20). hun vader is de ex-partner van 
Yvon. 

hoe droomde je als kind over je toe-
komst?
Winnie: In mijn dromen zag ik mezelf op een 
coole moto met een universitair diploma op 
zak en een hond in de sidecar! Enkel de 
sidecar ontbreekt. Maar nu heb ik zoveel 
meer! Ik deel mijn leven met Yvon, mijn drie 
supertoffe stiefkinderen, onze kat en hond 
en ik word omringd door een heel verschei-
den en warme mensenbende.

Yvon: Als kind had ik wel gevoelens voor 
meisjes. Maar ik moest vooral beant-

Het gezin op reis. 

Yvon (tweede links): 

“Onze band is warm en sterk.”

“ik wens dat de kinderen het leven 

kunnen leiden dat ze willen”
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Winnie: 
Yvon wordt 
vooral gezien 
als moeder. ik 
ben eerder de 
vreemde eend 
in de bijt.

de meeste leraren. Op één leraar na die elk 
oogcontact met mij vermijdt. 

heeft de school voldoende aandacht 
voor niet-traditionele gezinsvormen?
Yvon: Tijdens speciale projecten en activi-
teiten heeft ze dat zeker. Maar in het taalge-
bruik, in de gekozen literatuurlijsten en films 
is er nauwelijks oog voor andere dan tra-
ditionele westerse gezinsvormen. Daardoor 
weerspiegelen de scholen nog sterk het 
traditionele mens- en maatschappijbeeld. 
En als er in de klas al over holebirelaties ge-
sproken wordt, betrekt de leerkracht onze 
kinderen veelal als experts zonder te chec-
ken of ze dat wel willen.

Wat wensen jullie je kinderen toe? 
Yvon: Ik wens dat ze het leven kunnen lei-
den dat ze willen. Dat ze kunnen zijn wie ze 
zijn. En dat ze bijdragen aan een samenle-
ving die geworteld is in vrijheid, gelijkheid 
en solidariteit.

Winnie: Ik hoop dat ze zich in hun leven 
laten leiden door hun innerlijk kompas en 
niet door wat in films of media wordt voor-
gesteld als het ‘ideaal’. Een prins op een 
wit paard, wat moet een mens daarmee? 
Iemand met wie je de rest van je leven kan 
delen, met wie je kan lachen, praten, je zor-
gen en geluk delen, dat is de ‘Schat’ en ik 
droom dat ze die tegenkomen in de loop 

dat ik Simon heb geholpen met zijn pro-
ject rond informatica of dat ik het was die 
Anne op weg hielp met haar fotoreeks, dan 
is het ijs vlug gebroken. Betrokkenheid bij 
de kinderen is hier gelukkig bepalend voor 

Automatisch ouderschap voor 
lesbische ouders

Vanaf 1 januari 2015 zijn beide partners van een gehuwd lesbisch 
koppel dat een kindje krijgt automatisch juridisch ouder van hun 
kind. Vroeger was een adoptieprocedure van de meemoeder 
nodig om erkend te worden als ouder. Bij niet-gehuwde koppels 
kan de niet-biologische moeder of meemoeder haar kind 
erkennen bij de burgerlijke stand, net zoals bij heterokoppels. 
Kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2015, nog geen twee 
juridische ouders hebben en nog niet door hun meemoeder 
geadopteerd zijn, kunnen via de burgerlijke stand erkend 
worden. homoseksuele wensvaders die een kind krijgen via een 
draagmoeder hebben nog steeds een lange weg af te leggen via 
de adoptie- en co-ouderadoptieprocedure om juridisch ouder te 
kunnen worden van het kind. 

van hun leven. Werk en geniet met passie. 
Wees, word, leef en sterf als jezelf!

Simon, Vera en Anne, hoe ziet jullie 
leven met twee mama’s eruit?
Simon en Vera: Niet anders dan bij anderen. 

Anne: Ik was het snel gewend. Winnie is het 
zonnetje in huis en ze wou de plaats van 
mijn mama niet innemen. Dat maakte het 
makkelijker om haar te accepteren. 

hoe reageren de klasgenoten en vrien-
den op jullie gezin?
Simon, Anne, Vera: Als ze het voor het eerst 
horen, is het een kleine schok. De reacties 
zijn niet negatief, het gaat eerder om onge-
loof. Of klasgenoten weten niet hoe ze zich 
moeten gedragen. Vrienden komen graag 
bij ons thuis.

Wat zijn jullie toekomstdromen?
Simon: Ik hoop gewoon dat ik plezier kan 
maken.

Anne: Ik zie me op een klein boerderijtje in 
Groot-Brittannië achter een bureautje zit-
ten, tokkelend op de computer. Liefst word 
ik schrijfster, maar dat valt af te wachten. 

Vera: Kindjes! Ik wil twee kindjes maar of ik 
zou trouwen, weet ik nog niet. Ik moet eerst 
de goeie nog tegenkomen.

Dossier: Zin in gezin - Samenleven vandaag 
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moeder die in bed lag met haar kind en de 
tweede keer had ik zin om te gaan feesten 
omdat ik mama geworden was. 

heeft Jesse het gevoel dat jullie gezin 
anders is?
Femke: Jesse weet dat hij geen papa heeft 
en de meeste andere kindjes van de klas 
wel. Maar veel van onze lesbische vriendin-
nen hebben ook kinderen. En er is nog een 
kindje in zijn klas met twee mama’s. Onze 
kinderen groeien op in een wereld waarin 
dat niet heel uitzonderlijk is. Jesse noemt mij 
‘mams’ en Kathleen ‘mama’. In de school 
vieren ze nu op Vaderdag ook ‘Mamsdag’.  

Krijgen jullie vaak te maken met voor-
oordelen?
Kathleen: Ik zal spontaan vertellen over de 
kinderen, maar niet onmiddellijk dat ik ge-
trouwd ben met een vrouw. Bij nieuwe 
contacten moet je elke keer weer een soort 
coming-out doen.

Femke: Je weet wanneer het gezegd is. 
Het gebeurt bewuster. Iedereen reageert er 
ook op, omdat het anders is. Enerzijds zijn 
holebirelaties meer zichtbaar in het straat-

beeld, er is meer openheid. Anderzijds: als 
er reacties komen, zijn de scheldwoorden 
harder. Wij krijgen vaak seksueel getinte 
opmerkingen van mannen bij wie de fanta-
sie begint te spelen als we zeggen dat we 
lesbisch zijn.

Wat willen jullie aan de kinderen mee-
geven?
Femke: Respect voor anderen. Dat ze weten 
wie ze zelf zijn of ernaar op zoek kunnen 
gaan. 

Kathleen: Ik zou het wel leuk vinden als ze 
avonturiers worden met een breed interesse-
veld. Als de basis maar goed zit en ze weten 
hoe ze zichzelf gelukkig kunnen maken. 

Willen jullie nog graag iets meegeven 
over het beeld rond traditionele en 
niet-traditionele gezinsvormen?
Femke: Als je lang genoeg kijkt, zie je dat 
traditionele gezinsvormen niet bestaan. Elk 
gezin is zo anders. Liever één ouder die 
goed voor het kind zorgt, dan twee ouders 
die onvoldoende hun verantwoordelijkheden 
opnemen. Een kind heeft in de eerste plaats 
standvastigheid en veiligheid nodig.

Femke Paredis en Kathleen Van der 
Straeten huwden in 2009. Ze kregen 
twee kinderen: Jesse (4) en Lars (2). 
Beide kinderen hebben dezelfde donor. 
Femke beviel van Jesse en Kathleen 
van Lars. 

hoe reageerde jullie omgeving op de 
komst van jullie kindjes?
Femke: Onze familie was heel blij. 

Kathleen: Eén collega reageerde wat nega-
tiever. Ze is ervan overtuigd dat een kind een 
vader én moeder als voorbeeld nodig heeft. 
Ik heb toen gezegd dat ik goed in bomen 
kruip én met een pop kan spelen. 

Femke: Ik vroeg me ook af of dit iets is wat 
kinderen nodig hebben. Ik vind het belangrijk 
dat er twee ouders zijn en dat er een invloed 
is van verscheiden persoonlijkheden. Er zijn 
zoveel verschillende vrouwen en mannen als 
dat er mensen zijn. Je kan niet zeggen dat 
de man sowieso de rol van stoere, spelende 
papa heeft en de vrouw een zachte, verzor-
gende mama is. 

Jullie waren beiden één keer zelf zwan-
ger en één keer meemoeder. Verandert 
dat iets?
Femke: We hebben hetzelfde meegemaakt 
als andere mama’s en papa’s. Als het kind 
geboren is, moet je als papa of meemoeder 
mee in het groeiproces stappen en een band 
beginnen opbouwen. Bij de moeder die 
baart, is die band er direct. We hebben de 
twee kanten kunnen ervaren en dat was heel 
bijzonder. De eerste keer was ik de zogende 

Kathleen (links) en Femke (rechts) en 

hun kinderen op Mamoesdag,  een 

jaarlijkse trefdag voor holebi(wens)ouders 

en hun kinderen, georganiseerd door 

holebivereniging ’t Kwadraat.

“ik zou het wel leuk vinden als 

ze avonturiers worden” 
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 e kunnen er niet omheen, 
het wereldgebeuren is 

aan een ijltempo aan het 
veranderen. En de impact 

daarvan zien we niet alleen op het niveau van het 
klimaat, de economie en de politiek maar ook op 
het vlak van hoe mensen vandaag de dag relaties 
uitbouwen en aan gezinsopbouw doen. Het 
klassieke model staat flink onder druk. Waar moet 
dat heen met het gezin als hoeksteen van onze 
maatschappij? Rik Pinxten, emeritus gewoon 
hoogleraar in de Antropologie en de Studie van 
Religies aan de Universiteit van Gent, schetst een 
ethisch-historisch perspectief. 

de kerk hierover vertelt, nog maar twee- of 
driehonderd jaar oud. In de middeleeuwen 
trokken in Europa enkele miljoenen mensen 
voortdurend rond en leefden een nomadisch 
bestaan. Het gezin als model werd overge-
nomen van de bezittende klasse. Je zou het 
kunnen vergelijken met het kastensysteem 
uit het Oosten, waar men het gezin heel 

sterk in het oog hield voor het veiligstel-
len van bezittingen en macht. Binnen het 
toenmalige Europa was zo’n controle geen 
simpele zaak want de familieverbanden die 
toen gangbaar waren, verschaften niet veel 
duidelijkheid over wat van wie was. Met de 
invoering van de domiciliëringsplicht vanaf 
de tweede helft van de 19de eeuw kon men 

het gezin als samenlevingsvorm vormt 
de hoeksteen van een samenleving. Zo 
leerden we allemaal op school. Waar 
komt deze zienswijze vandaan?
Eerst en vooral: het gezin is een historisch 
gegroeid fenomeen en bovendien een zeer 
recente ontwikkeling. Dit algemeen maat-
schappijmodel is, in tegenstelling tot wat 

Luc Teuwen 

“het gezin als 
samenlevingsvorm 
is een zeer recente 
ontwikkeling”

Rik Pinxten
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blijft bestaan. Stel even dat men alleen een 
belasting op goederen zou heffen en niet op 
arbeid, dan zou het zelfs niet meer relevant 
zijn waar of bij wie je woont. Bij elk product 
dat je koopt, heb je immers je belasting be-
taald. De staat moet dan enkel de produc-
ten zelf in het oog houden. Terwijl je bij een 
stelsel van belasting op arbeid goed in het 
oog moet kunnen houden wie waar woont. 
Zo’n verschuiving zou de huidige omwen-
teling binnen het samenwonen toch enorm 
vergemakkelijken? Je merkt nu reeds in golf-
bewegingen een zoeken naar alternatieven 
voor dit oude samenlevingsmodel. Mensen 
gaan naar waar het nodig is en waar ze 
zich goed voelen. Je kunt nu je eigen leven 

leiden waar ook ter wereld, en niet langer 
enkel onder de kerktoren, binnen je gezin 
of je kleine gemeenschap. Bovendien zorgt 
de toenemende verstedelijking voor een 
enorme vermenging van allerhande culturen 
met hun specifieke gewoontes waarbij het 
samenleven zich anders gaat organiseren.  

En zie je een verband tussen deze ver-
andering in samenlevingsvormen en de 
evolutie als menselijke soort op zich?
Er zijn natuurlijk verschillende redenen voor 
deze verschuiving, maar in haar boek Full 
circles, overlapping lives onderzoekt de 
antropologe Mary Bateson hoe we over de 
eeuwen heen zijn geëvolueerd van een leven 
dat één generatie duurde naar een leven dat 
zich uitstrekt over drie opeenvolgende ge-
neraties. De fameuze huwelijksgelofte van 
eeuwige trouw die vroeger gold voor één 
generatie is nu opgetrokken tot drie genera-
ties. In de tijd waar de geneeskundige zorg 
te wensen overliet en een lang leven eerder 
de uitzondering was, was deze belofte best 
haalbaar. Gemiddeld leefde men zo’n veertig 
jaar. Maar dezelfde belofte van trouw voor 
het leven vind je nu nog altijd bij kerkelijke 
én burgerlijke huwelijken. Je gaat daarbij dus 
een serieuze verbintenis aan en niet zomaar 
een losse en vrije vorm van samenwonen 
terwijl, zo stelt Mary Bateson, je binnen onze 
huidige beschaving het perspectief hebt 

tevens beter aan rekrutering doen binnen het 
leger en konden belastingen efficiënter geïnd 
worden. Maar vanaf dat moment ontstond 
dan ook een soort restgroep van vrijere 
samenlevingsvormen die in de taboesfeer 
belandden en tot op de dag van vandaag 
gecriminaliseerd worden. Denk bijvoorbeeld 
aan de zigeuners. 

de wijze waarop mensen willen samen-
wonen is volop in evolutie. of moeten 
we eerder spreken van een revolutie?
Tegen te veel controle van bovenuit komt er 
altijd wel verzet. Men zoekt dan naar nieuwe, 
vrijere samenlevingsvormen. Maar we zien 
dat het systeem van controle grotendeels 
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Eerste parochieregisters. hierin 
werden de grote gebeurtenissen in een 
mensenleven opgeschreven. Bij een 
doop, huwelijk of overlijden werden de 
datum en de familierelaties in een akte 
vastgelegd

Tweede evangelisatiegolf: 
waarden van huwelijkstrouw 
en kerngezin worden 
gepropagandeerd

Algemene leerplicht: 
het vak ‘burgerlijke 
opvoeding’ leidt tot 
een veralgemening 
van het burgerlijk 
gezinsmodel

Eerste systematische 
volkstellingen en 
registratie burgerlijke 
stand

de eerste 
hollywoodstudio’s worden 
opgericht: Amerikaans/
christelijke gezinswaarden 
vinden via de filmindustrie 
hun weg naar Europa

16de eeuw 19de eeuw 19191800 1911

“De toenemende 

verstedelijking zorgt 

voor een enorme 

vermenging van 

allerhande culturen 

met hun specifieke 

gewoontes waarbij 

het samenleven 

zich anders gaat 

organiseren.”  
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verband met ziektes die zo verspreid konden 
worden. En veelmannerij bestaat ook, zelfs 
binnen Europa. Kijk maar naar de Noord-Eu-
ropese Sami. Bij hen heeft een vrouw ver-
schillende mannen, al dan niet binnen een 
huwelijk. De mannen zijn veel weg voor de 
risicovolle jacht. En wie houdt dus de zaak 
in het oog en zorgt voor de continuïteit? De 
vrouwen natuurlijk. Zij moeten de boel orga-
niseren, want de mannen lopen er zowat tus-
sendoor. In ons systeem zal dit niet zo snel 
ingevoerd worden. Maar met de toename van 
eenoudergezinnen en alleenwonenden, krijg 
je maatschappelijk natuurlijk een heel andere 
evolutie waar polygamie misschien wel ge-
makkelijker getolereerd zal worden.  

heeft onderwijs een invloed op hoe we 
ons samenleven organiseren?
Het onderwijssysteem heeft zeker een in-
vloed. En daarbij zijn de verlichtingswaarden 
van doorslaggevend belang geweest, on-
danks de burgerlijke opvoedingsstrategie die 
vanaf de invoering van de leerplicht over ons 
heen werd uitgesmeerd. Door co-educatie 
zijn jongens en meisjes minder vervreemd 
van elkaar, wat belangrijk is als ze later re-
laties aanknopen. Ook het intercultureel 
samenleven werd door de verlichtingswaar-
den gestimuleerd, al is dat deels mislukt. En 
ondertussen kunnen meisjes als individu zelf 
een volledige schoolloopbaan doorlopen en 
een volwaardig beroepsleven uitbouwen. 

om tachtig jaar oud te worden. Dat bete-
kent dat een snotaap van zo’n 17 jaar, die 
in een vlaag van verliefdheid zijn verstand 
in de vestiaire heeft laten liggen, eeuwige 
trouw belooft voor de komende generaties. 
Als individu krijg je er immers twee levens 
bij! Bovendien zijn we ondertussen heel wat 
rijker geworden qua interesses en kennis 
allerhande. Die belofte komt dus geweldig 
onder druk te staan binnen het huidige ver-
anderende tijdsbestek. Hoe houden we zo’n 
sterk veranderende coalitie van identiteiten 
binnen een huwelijk of gezin op een verant-
woorde manier samen? Dat wordt stilaan 
onhoudbaar, wat we natuurlijk ook beginnen 
te merken. Als je weet dat in België één op 
de twee huwelijken strandt met een schei-
ding, is dat ook niet langer verwonderlijk. Dat 
is niet zozeer de fout van die mensen, het 
is eerder een gevolg van een heel moeilijk 
organisatiesysteem binnen de wereld waarin 
we nu leven. En dan zoeken mensen naar 
alternatieven. 

En wat met het spanningsveld mono-
gamie tegenover polygamie?
Je hebt overal ter wereld behoorlijk wat veel-
wijverij. Iedereen die destijds in Zwart-Afrika 
is geweest zal beamen dat het normaal was 
om als man meerdere vrouwen te hebben en 
de vrouwen vonden dat bovendien niet zo 
erg – als het maar niet de spuigaten uitliep in 

Eerste homohuwelijk in Belgiëhet idee van bewust 
alleenstaand 
moederschap vindt 
ingang in de samenleving

intrede televisie: 
gezinsopvoedings-
programma’s en 
later tal van kinder-
programma’s zien 
het daglicht

Eerste 
cohousingprojecten 
starten op

6 juni 200319771950 2000

“De belofte van 

eeuwige trouw 

komt geweldig 

onder druk te staan 

binnen het huidige 

veranderende 

tijdsbestek.”
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