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Twee papa’s
en een mama
voor de kleine
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Keetje

Drie ouders en een baby. Zo hebben Pepijn Zwanenberg (46), zijn vriend Ivo Verburg (50) en hun
vriendin Janette Brouwer (43) hun ouderschap georganiseerd. De twee vaders en één moeder
vormen met kersverse dochter Keetje (bijna 5 maanden) een regenbooggezin. ,,Tot de dood ons scheidt.’’
TEKST RENÉ CAZANDER EN WOUTER VAN WIJK

Wie kwam met het idee om met zijn drieën
een kind te krijgen?
P: ,,Veel mensen verwachten dat het Janettes
ding is. Dat zij het vooral wilde en ons daarin
heeft meegenomen. Maar uiteindelijk ben ik
de aanstichter.’’
J: ,,Ik had wel een soort van kinderwens, maar
voordat de vraag kwam passend in een traditioneel plaatje: dan moet ik een man hebben en
een relatie. Maar ik ben een autonoom iemand
en wil mijn eigen dingen doen. Tot nu toe zijn
al mijn relaties weer gestopt. Dat is niet heel
duurzaam. Belangrijkste is toch een stabiele en
liefdevolle omgeving voor je kind.’’
I: ,,Bij mij was de kinderwens minder en is het
heel erg aangewakkerd door Pepijn. Tien jaar
geleden hadden we het er al over.’’
P: ,,We hebben het er samen veel over gehad,
het is langzaam gegroeid. Uiteindelijk hebben
wij het Janette gevraagd. We zijn al twintig
jaar vrienden.’’
Hoe vraag je zoiets ofﬁcieel?
P: ,,Dat was mooi. Het voelde als een soort huwelijksaanzoek.’’
J: ,,Zeker. Het is voor de rest van je leven, hè?’’
P: ,,Janette en ik waren naar een concert in De
Helling, Ivo kon niet mee. Ivo en ik hadden het
samen helemaal bekokstoofd, maar het ging
toch anders. Ik heb het uiteindelijk gewoon
maar gevraagd. Jannette had zoiets van wohoww! Toen vroeg ze: hoor je wat ze zingen?
De band speelde Sera Possible, wat het is mogelijk betekent.’’
J: ,,Ik was niet echt verrast door de vraag. We
hadden het er eerder al over gehad dat zij dat
wilden. En dat ik kandidaat was. Toch moest ik
even nadenken. Niet over óf ik het met hen
wilde, want wij staan op dezelfde manier in
het leven. Het was meer: wil ik wel moeder
worden? Toen kwam ik erachter dat dit de con-

structie is die bij me past. Ik ben iemand die
houdt van eigen dingen doen. Man, vrouw,
kind, zitbank, dat past niet bij mij. Dat beeld
benauwde me. Maar deze manier is fantastisch!’’
Keetje is 15 juni geboren. Sinds het moment
dat Janette na een ivf-behandeling zwanger
raakte, leefde het trio op een roze wolk. Vaders
Pepijn en Ivo waren bij alle echo’s en onderzoeken aanwezig. En (‘Uiteraard!’) ook bij de
bevalling.
Hoe reageerde de omgeving?
P: ,,We krijgen vooral positieve reacties. Veel
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getrouwde stellen vinden het relaxed, andere
mensen denken: hé, zo kan het ook.’’
J: ,,Er komen veel vragen op ons af en dat snap
ik ook. Het is anders dan anders. Mijn ouders
waren hartstikke blij voor ons. Mijn moeder
vond het heel bijzonder, maar niet gek. Al was
het wel een verrassing. Ze had het niet meer
verwacht, gezien mijn leeftijd. En omdat ik
geen vriend heb. Ze vraagt nu hoe het met de
jongens is.’’
P: ,,Via Marktplaats hebben we een box gekocht in Heerhugowaard. Toen Ivo en ik die
gingen ophalen, vroeg de verkoper heel zachtjes aan mij: ‘Misschien een gekke vraag, maar
wat gaan jullie ermee doen?’ We hebben het
netjes uitgelegd dat wij het co-ouderschap gingen doen, maar de man keek wel wat glazig.’’
P: ,,Ik denk dat het belangrijk is om anderen te
laten zien dat het zo ook kan, om een soort rolmodel te zijn. Ik had vroeger ook rolmodellen.’’
J: ,,Vanuit jullie homo-zijn. Maar bij singlevrouwen op een bepaalde leeftijd is het ook
een thema: geen relatie, maar wél een grote
kinderwens. Ik merk dat ook vrouwen denken:
o ja, dat kan ik ook doen.’’
P: ,,Ik heb het gevoel dat mijn leven nou pas
compleet is. We zijn geluksvogels.’’
Momenteel zijn alleen Pepijn (als biologische
vader) en Janette de ouders van Keetje. Ivo is
voor de wet slechts voogd. Dat knaagt, want ze
willen alle drie ouder zijn van de bijna 5 maanden oude Keet. Ook juridisch.

Z De biologische ouders van Keetje, Pepijn en Janette.

Is er voor jullie gevoelsmatig verschil?
I: ,,Nee, dat denk ik niet. Vanaf het begin zijn
we alle drie er evenveel bij betrokken. Er is
zo’n emotionele band met Keetje dat het voor
mij niet anders voelt dan wanneer ik de biologische vader zou zijn.’’
P: ,,We zijn allebei papa. Ik wil dat benadruk-

ken. Als dat scheef trekt, vind ik dat heel
bizar.’’
I: ,,Toen we het onderzochten, bleek er een wereld aan mogelijkheden te zijn. Maar co-ouderschap met z’n drieën vonden we het mooiste.
Dat je verschillende seksen in een relatie hebt,
met gedeelde verantwoordelijkheid. En een
eigen leven, naast je gezinsleven.’’
Aleid Wolfsen, voormalig burgemeester van
Utrecht, onderzoekt momenteel of kinderen in
Nederland juridisch meer dan twee ouders
kunnen hebben. Pepijn, Ivo en Janette volgen
Wolfsen nauwlettend.
Wat willen jullie wettelijk geregeld zien?
P: ,,Het liefste dat we alle drie het juridische
en ouderlijke gezag over Keet hebben. Dat kan
nog niet in Nederland. Hier ligt dat maximaal
bij twee ouders. Co-ouderschap is relatief een
nieuwe vorm.’’
I: ,,Omdat ik alleen het voogdijschap heb, moeten we zaken bij de notaris vastleggen. Zoals?
Wat de verhoudingen zijn, als iemand van de
ouders sterft.’’
P. ,,Dat regelen kost ons veel geld en moeite.
Met een andere wet hoeven we niets meer te
laten vastleggen.’’

Het gezin Brouwer-Verburg-Zwanenberg
noemt zichzelf een regenbooggezin, met twee
verschillende huishoudens. Dj en GroenLinksraadslid Pepijn en zijn Ivo zijn meer dan vijftien jaar samen en leven op een kleurrijke
woonboot aan de Keulsekade. Moeder Janette
in een woning in Rivierenwijk. Hoewel dat lastig lijkt, is het tot nu toe eigenlijk juist heel
handig, vinden ze.
Hoe ziet de praktijk eruit?

I: ,,In het begin zijn we heel veel bij Janette geweest, dat was makkelijker. De hele kraamweek zijn we bij haar ingetrokken. Keet kreeg
borstvoeding.’’
J: ,,In het begin was ze twee dagen per week
bij Pepijn en Ivo.’’
I: ,,Nu is dat inmiddels ﬁftyﬁfty. We hebben
het langzaam opgebouwd. We zijn begonnen
met het geven van de ﬂes. Het scheelt dat Keet
geen huilbaby is en goed doorslaapt. Vaak van
half twaalf tot half zeven.’’
J: ,,Je kunt zo’n ﬁftyﬁftyregeling niet direct
laten ingaan. Daar was Keet nog veel te klein
voor. Ik zou het ook niet gewild hebben.’’
I: ,,We hebben goede afspraken gemaakt. Als
we Keet missen, kunnen we bij Janette langsgaan. En als Janette niet zonder dochter kan,
mag ze langskomen of ons bellen, ook diep in
de nacht.’’
Is het niet moeilijk om je kind achter te
laten?
J: ,,Uiteraard. Maar het valt me mee. Je stelt je
er vanaf het begin op in. Je weet dat je de helft
van de week gaat doorbrengen zonder je kind.
We hebben dat uitgebreid besproken.’’

Janette en Pepijn ontmoetten elkaar twintig
jaar geleden via het krakersspreekuur. Toen
Ivo en Pepijn vijf jaar later een stel werden,
ontstond ook al snel een vriendschap tussen
Ivo en Janette.
Pepijn: ,,Keetje is mede mogelijk gemaakt door
de kraakbeweging.’’
Zijn jullie niet bang dat jullie uit elkaar
groeien?
P: ,,Nee! Eigenlijk voelt dit veel bestendiger
dan een gewoon huwelijk. Onze relatie stopt
niet. We kennen elkaar al twintig jaar.’’
I: ,,Er zijn geen heterostellen die bewust kie-
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alle drie de dingen net even anders, maar échte meningsverschillen? Nog niet.’
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zen voor het co-ouderschap. Dat kan bijna
niet. Vanuit een liefdesrelatie wordt een kindje
geboren en volgt een scheiding of niet.’’
P: ,,Het is ﬁjn dat we al veel met elkaar hebben
opgetrokken en vrienden zijn. We zijn dit jaar
met zijn viertjes gaan kamperen. En we zijn
bijvoorbeeld alle drie vegetariër.’’
J: ,,We willen haar ook vegetarisch opvoeden.
Dat soort dingen weet je van elkaar na twintig
jaar.’’
P: ,,Janette dronk als een tempelier en rookte
als een ketter. Daar is ze bewust mee gestopt.’’
J: ,,Laatst ben ik uit geweest en heb ik weer gedronken en gerookt. Maar dat was niet eens
lekker.’’
I: ,,Als je al zo lang bevriend bent, is er een
emotionele en vertrouwensband. Je weet hoe
de ander in het leven staat, conﬂicten oplost.
Mocht er ooit nog een man in het leven komen
van Janette, dan wordt hij onderdeel van het
gezin.’’
Zijn er dingen waarover jullie van mening
verschillen?
P: lachend, na een korte stilte: ,,Janette wil een
moderne kinderwagen, wij niet. We doen alle
drie de dingen net even anders, maar échte
meningsverschillen? Nog niet.’’
I: ,,De basis is sterk en we vinden dat we alles
met elkaar moeten bespreken. Natuurlijk verschillen we soms van mening. Het is geven en
nemen. Maar Keet moet niet de dupe worden.
Het belangrijkste is dat we bij elkaar blijven.’’
P: ,,Als we er écht niet meer uitkomen, schakelen we een mediator in.’’
J: ,,Dat staat in een getekende intentieverklaring. We praten net zolang door tot we eruit
zijn. En we blijven op ﬁetsafstand van elkaar
wonen. Ik kan me niet voorstellen dat het ooit
tot een breuk komt. We hebben zoiets van: tot
de dood ons scheidt. Want Keet is er.’’

