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Dat kinderen meerdere opa’s en oma’s hebben is steeds 
gewoner. Door gescheiden ouders met nieuwe partners, 
gescheiden opa’s en oma’s met nieuwe partners, of 
omdat ze twee vaders en twee moeders hebben. Of…
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Quinten heeft twee moeders die een relatie met 
elkaar hebben, Gabriella en Marianne, en twee 
vaders die samen zijn, Steven en Frank. Daarmee 
heeft hij twaalf grootouders (het waren er acht 
geweest als niemand was gescheiden). 

Hoe zit het eigenlijk?
Quinten is in juni geboren. Gabriella 
en Steven zijn zijn biologische ouders. 
Marianne en Frank zijn hun respec-
tievelijke partners, maar beschouwen 
zich ook als vader en moeder van 
Quinten. De vier ouders wonen in 
hetzelfde dorp. Ze hebben de week in 
tweeën verdeeld: zondag, maandag 
en dinsdag is Quinten bij zijn moeders, 
donderdag, vrijdag en zaterdag bij 
zijn vaders. Woensdag is een wissel-
dag. Op alle dagen hebben ze nauw 
contact met elkaar. Marianne: “We 
vinden het heel fijn voor Quinten dat 
hij omringd is door zoveel liefde. Onze 
ouders zijn allemaal nauw betrokken 
geweest bij het proces dat Frank, 
Steven, Gabriella en ik hebben  
doorgemaakt. We maken geen  
onderscheid tussen biologische en 
niet-biologische opa’s en oma’s.” 

Zo veel steun en liefde
Quinten heeft niet alleen veel opa’s 
en oma’s omdat hij vier ouders 
heeft. Drie van de vier opa-en-oma-
stellen zijn gescheiden en hebben 
soms een nieuwe partner gevonden. 
Hij heeft nu twaalf grootouders in 
totaal – de vijf overgrootouders 
niet meegerekend. 
In Nederland zien we steeds vaker 
een ‘verdubbeling’ van grootouders. 
Door de toename van echtscheidin-
gen, omdat we van het traditionele 
gezinsplaatje durven af te stappen – 
kinderen kunnen bijvoorbeeld in een 
gezin wonen met de eigen vader of  
de eigen moeder en diens partner – 
en omdat het aantal samengestelde 
gezinnen toeneemt, waardoor er  
automatisch meer ouders en groot-
ouders bij een kind betrokken zijn. 
Psychodynamisch therapeut Sandra 
Postma-Tijdink begeleidt in haar 
praktijk gezinnen met hun onderlinge 
verhoudingen. Wat betekent een flink 
aantal grootouders volgens haar 
voor een gezin? Postma-Tijdink: 
“Een kind met zo veel ouders en 
grootouders zal niet snel eenzaam 
zijn. Hij zal altijd wel een ouder of 
grootouder vinden met wie hij een 

“Vanuit een eerdere relatie heeft Ginie geen kinderen. Ze wilde dat 
wel graag en heeft zelfs geprobeerd te adopteren, wat er helaas 
uiteindelijk niet van is gekomen. Sinds wij samen zijn, kun je  
zeggen dat we samen kinderen en kleinkinderen hebben. Dat is 
voor Ginie een feestje. Quinten is ons vierde kleinkind. Dat wij  
allebei geen biologisch lijntje met hem hebben maakt totaal geen 
verschil. Hij voelt als een geschenk. We zien hem met name in de 
weekenden omdat wijzelf en de ouders werken. De grote hoeveel-
heid opa’s en oma’s ervaren we niet als lastig. Het lijkt misschien 
heel complex, maar vanaf het begin weten we dat het is zoals het 
is. Nu is de kleine nog erg afhankelijk van de zorg van de ouders, 
maar over enkele jaren zullen we graag iets leuks met hem gaan 
doen. We gaan in elk geval erg ons best doen dat hij het heel leuk 
zal vinden bij ons.”

“We wonen op honderd kilometer  
afstand, maar vinden die afstand goed  
te doen. Omdat we nog werken, zien we 
Quinten grofweg om de twee weken. 
Dan moeten we natuurlijk even kijken 
waar hij zit, bij zijn papa’s of zijn mama’s? 
In het begin was dat even wennen: hoe 
zal dat gaan? Twaalf grootouders en vier 
ouders! Ik dacht: straks is hij er, maar 
dan zit meteen het hele huis vol met 
opa’s en oma’s, moeten we bij wijze van 
spreken in de rij gaan staan! Maar na de 
geboorte was dat helemaal niet het geval 
en toen was dat gevoel snel weg. Zo veel 
grootouders is natuurlijk een verrijking. 
Ja, we zullen meer moeten afstemmen en 
plannen, ik vind het ook weleens lekker 
om alleen met mijn zoon en eerste 
kleinzoon te zijn. Als volgend jaar mijn 
pensioen ingaat, wordt het afspreken 
vast gemakkelijker.” 

Opa Tienco en oma Ginie

Oma Sonja en opa Jan
“Frank en Steven zijn altijd heel open geweest 

over hun kinderwens en wij hebben er altijd 
achter gestaan. Op een site zochten ze een  

geschikte draagmoeder. Toen ze Gabriella en 
Marianne ontmoetten, klikte het meteen. Heel 

bijzonder. Op het huwelijk van Steven en 
Frank zagen wij de vrouwen voor het eerst en 

het was meteen duidelijk dat het klopte. De 
mannen woonden destijds nog in Duitsland en 
zijn voor deze gezinsconstructie naar het dorp 

van de dames verhuisd. Ze vormen een sterk 
team. Ik vind het fijn om ook het contact met 
de moeders te onderhouden. We hebben een 

goede band. Door de komst van Quinten  
beschouwen wij de mama’s ook als familie.”

Opa Eric en 
oma Nanda

‘ De mama’s 
zijn ook als  
familie’

vader 
van Frank

moeder van 
Frank

vader van 
Steven
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“Al geven wij genetisch niets door, emotioneel is Quinten volledig 
ons kleinkind. Wij voelen ons in elk geval honderd procent opa en 

oma. Daarin is geen verschil met onze andere kleinkinderen. We 
hebben ons vanaf het begin kunnen verplaatsen in hoe zijn ouders 
deze gezinsconstructie hebben opgezet en uitgevoerd. We vinden 

het een vindingrijke oplossing. Als ze ons vragen op te passen, doen 
wij dat met alle liefde. Maar we weten niet of wij al aan de beurt zijn, 

want de grootouders zijn natuurlijk massaal aanwezig. In het begin 
hebben we Quinten heel geregeld gezien. Hij is al een paar keer bij 
ons geweest, met de mama’s, even met zijn allen bijpraten, samen 

lunchen. Hoe Quinten ons later gaat noemen, wijst zich vast 
vanzelf. Net zoals bij onze andere kleinkinderen, die noemen ons 

opa en oma Klok, omdat vlak bij ons de kerktoren regelmatig luidt.”

“Quinten is een kind van mijn eigen  zoon. 
Dat het ook biologisch mijn kleinkind is, 
geeft wel wat extra’s. Al zal ik net zo veel 
houden van een tweede kleinkind van de 

andere papa en mama, hoor. Toen Quinten 
werd geboren, herkende ik mijn zoon in 

hem. Hij is net zo rustig en tevreden, maar 
hij weet ook wat hij wil. De ouders hebben 

afgesproken dat alle grootouders contact 
met hem hebben. We zouden een high tea 
houden om elkaar te leren kennen, maar 

door het overlijden van mijn partner, drie 
maanden voor Quintens geboorte, werd 

dat geannuleerd. Dat zal nog wel gebeuren. 
Ik vind het geweldig dat ik zijn oma ben en 
hoop nog veel plezier met hem te beleven.”

“Ik hoop dat hij later probeert ons af en toe te bezoeken. Ik ging vroeger ook 
vaak naar mijn opa en oma. De communicatie met grootouders is leerzaam. 
Mooie verhalen over de familiegeschiedenis, dat zijn typisch dingen die een 
opa je kan vertellen. Maar qua leerschool kunnen ook de vier ouders hem 
meer geven dan twee. Alle vier hebben ze wel een element waar hij leerpun-
ten uit kan halen. Ze weten veel van de gezondheidszorg, journalistiek, het 
runnen van een hotel, de omgang met mensen, buitenlanders. Het is op dit 
moment nooit mogelijk voor zo’n klein mannetje om alle zeventien groot- en 
overgrootouders goed te leren kennen. Als hij wat groter is, kan hij met allen 
proberen een band op te bouwen, maar hij zal met de een toch een ander 
contact krijgen dan met de ander. Het lijkt mij een pienter mannetje.” 

goede band kan hebben. De kans dat 
hij op steun en liefde kan rekenen, is 
toegenomen, denk alleen al aan alle 
mensen die op hem willen passen. Ik 
vermoed ook dat hij zal opgroeien tot 
een flexibel, ruimdenkend mens. Hij 
kan leren dat het waardevol is om van 
verschillende mensen te kunnen en 
mogen houden en leert van dichtbij 
om te gaan met verschillende opa’s en 
oma’s, met eigen waarden en normen.
Als het contact tussen de familieleden 
ontspannen en rustig verloopt, is 
zo’n situatie een verrijking.” Toch 
maakt de therapeut ook een kant- 
tekening: “Want net zo goed als dat 
de kans op liefde en steun is toegeno-
men met zo veel (groot)ouders, is 
ook de kans op complexiteit groter. 
Hoe meer mensen, hoe ingewikkel-
der verhoudingen kunnen liggen. Ik 
zeg trouwens niet dat dit binnen het 
gezin van Quinten aan de orde is. 
Maar in het algemeen kunnen we 
stellen dat kinderen in de basis heel 
loyaal zijn aan hun ouders.” 

Loyaliteitskwesties
“Zijn er meerdere ouders en groot-
ouders, dan zijn er mogelijk meerdere 
loyaliteitskwesties die kunnen spelen 
bij het kind. De vraag is ook of Quinten 
al zijn opa’s en oma’s even goed kan 
of wil leren kennen en een relationele 
band met ze kan ontwikkelen. Zijn 
opa’s en oma’s zullen hun kleinzoon 
regelmatig willen zien. Hoe zullen zij 
omgaan met Quinten als blijkt dat hij 
met de ene opa of oma beter contact 
heeft dan met de andere? Het is  
belangrijk dat niemand zijn eigen 
verlangens en behoeftes laat voor-
gaan op de behoeftes van het kind. Dit 
zijn voor de ouders extra aandachts-
punten die bij een gemiddeld gezin 
niet spelen. Gelukkig groeit Quinten 
op in een warm nest waarbij de 
grootouders en ouders op één lijn lij-
ken te zitten. Zolang een grootouder 
of ouder zich niet achtergesteld voelt 
en er geen spanningen zijn, zal dit 
kind zich verrijkt voelen met zo veel 
liefde en steun.” 

Oma Hielkje en opa Theo  

Opa Hans 

ouders 
van 

Marianne
moeder 

van 
Steven

 (moeder 
van 

Gabriella)

vader van 
Gabriella 

‘     De communicatie 
die je hebt met  
je grootouders  
is leerzaam’

Oma Irene

“Doordat Quinten twee mama’s en twee 
papa’s heeft, krijgt hij zo veel liefde! 
Bovendien wordt hij omringd door 
liefhebbende grootouders. Dat is een rijk-
dom, vinden wij. Wij zien hem elke dag, ik 
werk namelijk samen met mijn dochter 
Gabriella. De komst van Quinten is in één 
woord geweldig. Ik had niet in de gaten 
dat het zo leuk zou zijn. Opa Willem vindt 
het ook heerlijk. Hij is ‘stief-opa’, maar 
hij is en voelt zich gewoon een opa. 
Gelukkig zitten alle grootouders op 
dezelfde golflengte: we bemoeien ons 
niet met de opvoeding, dat doen de ouders 
zelf. Het zal een bijzonder moment zijn om 
allemaal samen te komen met Quintens 
eerste verjaardag. Dan zullen we wél even 
moeten afstemmen wie wat voor hem 
meeneemt!”

Oma Roelie en 
opa Willem
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