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De afgelopen decennia is de acceptatie
van homoseksualiteit in Nederland steeds
verder toegenomen (Keuzenkamp, 2010).
Toch heeft een substantieel deel van de bevolking nog steeds twijfels bij het opvoeden van kinderen door homoseksuele ouders en vindt een meerderheid dat het voor
een kind het beste is als het opgroeit in een
gezin met een vader en een moeder (onder
anderen Rijken & Liefbroer, 2011; Keuzenkamp, 2010).
In sociale, religieuze en politieke debatten is de vraag of lesbische vrouwen
geschikte ouders zijn en dezelfde rechten
zouden moeten hebben als heteroseksuele
ouders dan ook (zowel nationaal als internationaal) een veelbesproken onderwerp
(zie ook voor een analyse van argumenten
die gebruikt worden tegen lesbisch ouderschap onder anderen Clarke, 2001; Hunfeld, Passchier, Bolt & Buijsen, 2004; Rosky, 2009; Stacey & Biblarz, 2001). Een van
de belangrijkere punten in deze discussie is
het ontbreken van een vader en de potentieel negatieve invloed hiervan op de kinderen. Het opvoeden van kinderen door twee
lesbische moeders (twee-moedergezinnen)
zou volgens tegenstanders een negatieve
invloed hebben op het psychisch welzijn
van kinderen. Er is echter in toenemend
mate bewijs tegen dit argument: verschil-

lende onderzoeken hebben laten zien dat
er geen verschil in psychosociaal welbevinden is tussen kinderen die opgroeien in
twee-moedergezinnen en kinderen die opgroeien in vader-moedergezinnen (Stacey
& Biblarz, 2001). Dit wordt in de Engelstalige literatuur ook wel de ‘no-difference consensus’ genoemd. Vraag is of deze ‘no-difference consensus’ ook opgaat als we naar
de genderidentiteit van de kinderen kijken.
Dit is mede van belang omdat een tweede
argument tegen het opvoeden van kinderen door lesbische moeders is dat kinderen een andere dan stereotype genderidentiteitsontwikkeling zouden meemaken
en daarom buitengesloten zouden worden
door leeftijdgenoten (met al de psychologische gevolgen van dien).
In het onderhavige artikel gaan wij in
navolging van Egan en Perry (2001) uit van
een multidimensionale conceptualisering
van genderidentiteit. In onderzoek onder
kinderen uit vader-moedergezinnen operationaliseerden zij genderidentiteit als: 1)
het gevoel dat men een typisch lid is van
de eigen seksecategorie (gendertypering),
2) de tevredenheid met het eigen geslacht
(gendertevredenheid), 3) de druk van ouders en vrienden om zich te conformeren
aan seksestereotypen, 4) het gevoel dat het
eigen geslacht superieur is aan het andere

(Lippa, 2002). Recent onderzoek heeft laten zien dat lesbische moeders een minder
traditionele opvatting hebben ten aanzien
van het genderrolgedrag van hun kinderen
dan heteroseksuele ouders (Fulcher, Sutfin
& Patterson, 2008). Vanuit dit oogpunt is te
verwachten dat hierdoor (en door de nietstereotype omgeving die zij bieden) hun
kinderen ook minder sterk stereotype gendergedrag en een minder stereotype genderidentiteit ontwikkelen dan kinderen in
vader-moedergezinnen (Baumrind, 1995;
Stacey & Biblarz, 2001). Er zijn echter ook
theorieën die benadrukken dat opvoeding
weinig invloed heeft op de genderontwikkeling van kinderen en waar de nadruk
ligt op de biologische bepaaldheid hiervan,
waarbij gedacht wordt aan genetische invloeden (Iervolino, Hines, Golombok, Rust
& Plomin, 2002) of prenatale geslachtshormonen (Collaer & Hines, 1995). Vanuit een
cognitief ontwikkelingsperspectief is de rol
van ouders ook klein, omdat vanuit dit denken genderschema’s (georganiseerde kennis en opvattingen over gender in de bredere sociale omgeving) een belangrijke rol
spelen. Kinderen spelen zelf een zeer actieve rol bij het verwerven van deze schema’s
(Martin, 2000). Zij integreren informatie
over hun gender vanuit de wijdere sociale
omgeving, waarbij vrienden een grote rol
spelen, en construeren op basis van deze
informatie zelf actief wat het betekent om
een meisje of jongen te zijn (Maccoby, 1998;
Martin, Ruble, & Szykrybalo, 2004).
Zo’n dertig jaar geleden zijn de eerste studies gestart naar lesbische moeders. Deze
studies richtten zich voornamelijk op het
psychosociaal welbevinden van de kinderen en in mindere mate op de genderidentiteitsontwikkeling en seksuele oriëntatie
van kinderen en adolescenten (Stacey & Biblarz, 2001). Het beperkte onderzoek dat is
uitgevoerd laat geen eenduidige bevindin-
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geslacht (intergroep bias). Daarnaast onderscheidden Egan en Perry ook als belangrijk aspect de vanzelfsprekendheid die
kinderen ervaren ten aanzien van toekomstige heteroseksuele romantische relaties.
Egan en Perry (idem) hebben in hun onderzoek laten zien dat de verschillende aspecten van genderidentiteit verbonden zijn
met psychosociaal welbevinden, en met
zelfwaardering en sociale competentie in
het bijzonder. Zij vonden dat kinderen met
een sterker gevoel van gendertypering en
gendertevredenheid een betere zelfwaardering hebben en sociaal competenter zijn.
Ervaren druk om te conformeren en een
groter gevoel van superioriteit leidden juist
tot een lagere zelfwaardering en een lagere
sociale competentie. Kinderen die twijfels
hadden over toekomstige romantische heteroseksuele relaties rapporteerden een lagere zelfwaardering en lagere sociale competentie dan andere kinderen. Het is echter
tot nu toe nog onduidelijk of dit verband
ook bestaat voor kinderen die opgroeien in
twee-moedergezinnen.
Er zijn verschillende theoretische perspectieven van waaruit verklaringen kunnen worden gegeven voor de (potentiële)
invloed van opvoeders op de genderidentiteitsontwikkeling. Vanuit het perspectief
van de sociale leertheorie (Bandura, 1977)
wordt het belang van de ouderlijke rol benadrukt. Kinderen observeren en imiteren het gedrag en de genderattituden van
hun ouders waardoor zij hun eigen gender
identiteit ontwikkelen. Een meta-analyse
uitgevoerd door Tenenbaum en Leaper
(2002) bevestigt de invloed van ouders op
het gendergerelateerde denken van hun
kinderen. Zo hebben bijvoorbeeld ouders
die traditionelere attituden over rolverdelingen tussen mannen en vrouwen rapporteren, ook vaker kinderen die sterkere
traditionele genderrolopvattingen hebben
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gen zien met betrekking tot de ontwikkeling van een andere dan stereotype gender
identiteit en seksuele oriëntatie. Naast de
wisselende bevindingen, kenmerken deze
studies zich bovendien door een eenzijdig
focus. Zij kijken vooral naar verschillen tussen kinderen uit twee-moedergezinnen en
vader-moedergezinnen in of stereotyperende genderrolpersoonlijkheidstrekken, dan
wel de voorkeur voor traditioneel gezien
meer mannelijke of vrouwelijk beroepen en
activiteiten, dan wel de seksuele oriëntatie.
Wat betreft de seksuele oriëntatie van
kinderen van lesbische moeders vonden
Tasker en Golombok (1997) dat adolescenten en jong volwassenen die opgevoed zijn
door (een) lesbische moeder(s), maar geboren zijn binnen een heteroseksuele relatie
(voordat de moeder een lesbische leefstijl
aanging), niet vaker lesbisch, homoseksueel of biseksueel zijn dan kinderen die
opgroeien in een vader-moedergezin. Echter, jongvolwassenen die geboren worden
en opgroeien in een twee-moedergezin
overwegen wel vaker een lesbische of homoseksuele relatie als mogelijk alternatief en hebben ook vaker een lesbische of
homoseksuele relatie gehad dan jongvolwassenen uit een vader-moedergezin. In
verschillende onderzoeken naar typische
mannelijk en vrouwelijke kenmerken, beroepen en activiteiten komen uiteenlopende bevindingen naar voren. In 1983
vonden Golombok, Spencer en Rutter geen
verschillen tussen jongens die opgroeien
bij twee lesbische moeders en die opgroeien in vader-moedergezinnen wat betreft
vrouwelijke dan wel mannelijke persoonlijkheidskenmerken. Zo’n twintig jaar later
legden MacCallum en Golombok (2004) de
kinderen in hun onderzoeksgroep een lijst
voor met typische vrouwelijke (bijvoorbeeld ‘Ik ben vriendelijk’) en typische mannelijke (bijvoorbeeld ‘Onder mijn vrienden

ben ik een leider’) kenmerken en vroegen
hen aan te geven welke van deze kenmerken het beste bij hen pasten. Zij vonden
juist dat jongens die opgroeiden bij twee
lesbische moeders (of bij een alleenstaande
moeder), meer stereotyperende vrouwelijke persoonlijkheidstrekken rapporteerden dan jongens in vader-moedergezinnen.
Studies naar voorkeuren voor traditioneel
gezien meer mannelijke of vrouwelijk beroepen vonden eveneens wisselende resultaten. Zo vonden Green, Mandel, Hotvedt, Gray en Smith (1986) bijvoorbeeld dat
dochters in lesbische gezinnen een grotere
voorkeur hebben voor niet-traditionele beroepen of activiteiten dan meisjes in vadermoedergezinnen. Voor jongens werd geen
verschil gevonden tussen hen die opgroeien in een twee-moedergezin en een vadermoedergezin. Latere studies vinden echter
dit verschil voor meisjes weer niet (bijvoorbeeld Brewaeys, Ponjaert, Van Hall en Golombok, 1997; Fulcher, Sutfin en Patterson,
2008).
Onze studie heeft allereerst tot doel om
te onderzoeken of kinderen tussen de acht
en twaalf jaar in twee-moedergezinnen en
kinderen in vader-moedergezinnen verschillen met betrekking tot genderidentiteitsontwikkeling en de vanzelfsprekendheid van eigen toekomstige heteroseksuele
relaties. Hierbij maken we gebruik van de
brede, multidimensionale conceptualisering van genderidentiteit, zoals ontwikkeld door Egan en Perry (2001). Ten tweede
wordt gekeken of de relaties tussen de dimensies van genderidentiteit en hun ideeën over toekomstige heteroseksuele relaties
enerzijds en hun globale zelfwaardering en
sociale competentie anderzijds hetzelfde
verlopen voor kinderen in vader-moederen in twee-moedergezinnen.
Uitgaande van het idee dat lesbische en
heteroseksuele ouders verschillende gen-

Methode
Werving

De huidige studie maakt deel uit van een
longitudinale studie waarin gezinnen bestaande uit twee lesbische moeders (kinderen gekregen in de huidige lesbische relatie) en vader-moedergezinnen vergeleken
worden op ondermeer opvoedingsstijl en
ontwikkeling van kinderen (onder anderen
Bos, Van Balen, & Van den Boom, 2004;
2007). Bij aanvang van de studie waren de
kinderen in beide groepen tussen de vier
en acht jaar oud. Voor de initiële studie zijn
de twee-moedergezinnen op verschillende
manieren geworven: via patiëntendossiers

van het Medisch Centrum voor Geboorteregeling, met behulp van een mailinglijst van de stichting Meer dan Gewenst,
een belangengroep voor lesbische en homo
(wens)ouders, en tijdens bijeenkomsten in
Nederlandse gezondheidscentra over lesbisch en homoseksueel ouderschap. De
vader-moedergezinnen zijn bij de start
van de studie allereerst geworven via een
steekproeftrekking uit het bevolkingsregister van twee steden en door te werven
via basisscholen. Alle ouders zijn geïnformeerd over het longitudinale karakter van
de studie en hebben toestemming gegeven
om opnieuw gecontacteerd te worden.
Response

Alle gezinnen ontvingen een schriftelijke
uitnodiging om deel te nemen aan de follow-up studie. Van de 100 twee-moedergezinnen wilde 63 procent opnieuw meewerken, van de 100 vader-moedergezinnen
42 procent. Om de grootte van de groepen
gelijk te houden zijn via een basisschool
uiteindelijk nog 26 vader-moedergezinnen
erbij geworven; hierdoor deden er in totaal 68 kinderen uit vader-moedergezinnen mee. Deze gezinnen verschilden niet
significant op sociaal-demografische kenmerken van de 42 vader-moedergezinnen
uit de eerste werving. Vader-moeder- en
twee-moedergezinnen die wel meededen
aan de follow-up meting verschilden niet
wat betreft sociaal-demografische achtergrondgegevens (urbanisatiegraad, leeftijd
en geslacht kind, leeftijd en opleidingsniveau ouders, en duur van de ouderlijke relatie) van de gezinnen die niet meer wilden
meedoen. Zij verschilden ook niet van elkaar met betrekking tot de kwaliteit van de
opvoeding, ouder-kindinteractie en probleemgedrag, zoals vastgesteld in de eerdere meting.

7

De genderidentiteit van kinderen in twee-moeder- en vader-moedergezinnen

dergerelateerde modellen en attituden laten zien (Fulcher et al., 2008; Stacey & Biblarz, 2001), verwachten wij op de meeste
dimensies van genderidentiteit verschillen
tussen kinderen uit beide gezinstypen (met
uitzondering van gendertevredenheid).
Meer specifiek verwachten wij dat kinderen die opgroeien in lesbische gezinnen
zich minder snel als typisch lid van hun eigen gendercategorie zien (gendertypering);
minder druk ervaren om zich te conformeren aan traditionele genderrolverwachtingen (in het bijzonder vanuit de ouders); en
hun eigen geslacht minder vaak als superieur ervaren. Ook verwachten wij dat kinderen die opgroeien in lesbische gezinnen
meer vraagtekens hebben bij een toekomstige heteroseksuele relatie dan kinderen
uit vader-moedergezinnen. Wat betreft de
relatie met psychosociaal functioneren,
verwachten wij voor kinderen in vadermoedergezinnen die meer vraagtekens
zetten bij een toekomstige heteroseksuele
relatie en een atypische genderidentiteit laten zien een sterker negatief verband met
psychosociaal functioneren dan voor kinderen in lesbische gezinnen.

Dataverzameling

Bij alle kinderen is thuis tijdens een 1-uur
durende sessie een vragenlijst afgenomen.
Dit gebeurde volgens de methode van Egan
en Perry (2001): de items werden voorgelezen waarna de interviewer (eerste auteur of
assistenten) het antwoord opschreef.
Respondenten
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In beide type gezinnen lag de leeftijd van
de kinderen tussen de acht en twaalf jaar.
De gemiddelde leeftijd van de kinderen in
de twee-moedergezinnen verschilde niet
significant van de kinderen in de vadermoedergezinnen (respectievelijk: M = 9.93
jaar, SD = 1.48, M = 9.99 jaar, SD = 1.32).
Er was geen verschil tussen de twee type
gezinnen in de verdeling jongens/meisjes
(32 jongens en 31 meisjes in de lesbische
gezinnen versus 34 jongens en 34 meisjes
in de vader-moedergezinnen). De meeste
ouders in beide groepen waren hoog opgeleid (HBO- of universitair diploma; lesbisch: 87.1 procent, heteroseksueel: 82.5
procent: geen significant verschil). Beide
type gezinnen woonden voornamelijk in
verstedelijkte gebieden (lesbisch: 90 procent, heteroseksueel: 98 procent; geen significant verschil). De gemiddelde duur van
de relatie van de ouders verschilde niet significant (lesbisch: M = 19.20, SD = 4.19; heteroseksueel: M = 18.87, SD = 4.94). De twee
groepen verschilden wel significant wat
betreft de leeftijd van de ouders (lesbisch:
M = 45.07, SD = 3.29; heteroseksueel: M =
43.33, SD = 4.36), F(1,261) = 5.16, p < .05 en
het aantal kinderen (lesbisch: M = 1.94, SD
= .53; heteroseksueel: M = 2.51, SD = .92),
F(1,130) = 19.11, p < .001.
Instrumenten

De vragenlijst omvatte verschillende instrumenten.

Genderidentiteit. Om gendertypering, gen
der
tevredenheid, druk om te conformeren (van ouders of vrienden) en intergroep
bias te meten is gebruik gemaakt van de
‘Multidimensional Gender Identity Questionnaire’ (Egan & Perry, 2001). Aangezien uit eerder onderzoek (Van den Bergh
& Marcoen, 1999) is gebleken dat het originele antwoordformat te ingewikkeld is
voor jonge kinderen, is het antwoordformat voor dit onderzoek aangepast. In dit
onderzoek is kinderen gevraagd om op een
4-puntsschaal voor elk item aan te geven
in hoeverre de betreffende stelling op hen
van toepassing is (1= helemaal niet waar;
4= heel erg waar). Gendertypering meet in
hoeverre kinderen het gevoel hebben dat
men een typisch lid is van de eigen seksecategorie (zes items; bijvoorbeeld: ‘Ik ben
een goed voorbeeld van een meisje’, α= .78).
Gendertevredenheid meet de tevredenheid
met het eigen geslacht (zes items, bijvoorbeeld: ‘Ik vind het leuk om een meisje te
zijn’, α= .80). De mate waarin kinderen druk
van ouders en vrienden ervaren om te conformeren is gemeten met vier items over
ouders (α= .66) en vier items over vrienden
(α= .72) (voorbeeld item voor meisjes: ‘Mijn
ouders/andere meisjes zouden van streek
zijn als ik zou vertellen dat ik met jongensspeelgoed zou willen spelen’). Intergroep
bias meet de mate waarin kinderen het
gevoel hebben dat hun geslacht superieur
is aan het andere geslacht (acht items, bijvoorbeeld: ‘Meisjes zijn eerlijker dan jongens’, α= .76).
Vanzelfsprekendheid heteroseksualiteit. De
verwachtingen van kinderen ten aanzien
van eigen toekomstige heteroseksuele romantische relaties zijn gemeten met behulp
van de ‘Sexual Questioning Scale’ (Egan &
Perry, 2001); bestaande uit vijf items. Hierbij is ook een simpeler antwoordformat ge-

bruikt. De kinderen werden, bijvoorbeeld,
gevraagd om op een 4-puntsschaal aan te
geven hoe zeker zij ervan waren dat zij in de
toekomst (meisjesversie): ‘met een man een
gezin zouden hebben’ of ‘verliefd zouden
zijn op een man’ (1=helemaal niet zeker; 4=
heel zeker). In de jongensversie werd ‘man’
vervangen door ‘vrouw’. De items zijn gehercodeerd: hoe hoger de score, hoe minder zeker kinderen zijn over hun toekomstige heteroseksuele oriëntatie (α= .77).

Analyses

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden
is gebruik gemaakt van twee (geslacht van
het kind: 1 = jongen, 2 = meisje) x 2 (gezinstype: 1= gezin met twee lesbische moeders,
2 = vader-moedergezin) multivariate variantie analyses (Manova) met de gender
identiteit van de kinderen (gendertypering,
gendertevredenheid, druk om te conformeren van ouders, druk om te conformeren van vrienden en intergroep bias), vanzelfsprekendheid heteroseksuele relatie, en
psychosociaal welzijn (zelfwaardering en
sociale competentie) als afhankelijke variabelen. Daarnaast zijn om de tweede onderzoeksvraag met betrekking tot eventuele

Resultaten
Verschillen in genderidentiteit,
vanzelfsprekendheid heteroseksuele relatie
en psychosociaal welbevinden
De eerste onderzoeksvraag richt zich op
eventuele verschillen tussen kinderen uit
twee-moedergezinnen en vader-moedergezinnen met betrekking tot dimensies
van genderidentiteit, vanzelfsprekendheid
heteroseksualiteit en welbevinden. Hierbij
is een significant multivariaat hoofdeffect
gevonden voor gezinstype en geslacht. Er
werd geen significant interactie-effect (gezinstype x geslacht) gevonden. Zie Tabel 1
voor de gemiddelden, standaarddeviaties
en testresultaten multivariate variantie
analyse.
Gezinstype

De kinderen in de beide gezinstypen verschilden niet van elkaar wat betreft gendertypering, gendertevredenheid en druk
van vrienden om te conformeren. Er is echter wel een hoofdeffect van gezinstype gevonden voor intergroep bias en ouderlijke
druk om te conformeren: kinderen in ge-
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Psychosociaal welzijn. Twee dimensies van
psychosociaal welzijn (zelfwaardering en
sociale competentie) zijn bevraagd met behulp van de Nederlandse bewerking van de
‘Harter Perceived Competence Scale for
Children’ (Van den Berg & Marcoen, 1999).
Beide schalen bestaan uit zeven items. Ook
hier zijn de antwoordcategorieën versimpeld: kinderen werd gevraagd om op een
4-puntsschaal aan te geven in welke mate
de stellingen betrekking op hen hadden
(1= helemaal mee oneens; 4= helemaal mee
eens). Voorbeelden van items zijn: ‘blij zijn’
(zelfwaardering, α= .77) en ‘populair zijn bij
klasgenoten’ (sociale competentie, α= .66).

verschillen in relaties tussen enerzijds genderidentiteit en ideeën over toekomstige
heteroseksuele relaties en anderzijds zelfwaardering en sociale competentie twee hiërarchische regressieanalyses (met globale
zelfwaardering en sociale competentie als
afhankelijke variabelen) gedaan. In stap een
van deze analyse zijn geslacht van het kind
en gezinstype ingevoerd. De verschillende
subschalen met betrekking tot genderidentiteit en de schaal vanzelfsprekendheid heteroseksuele relatie zijn in stap twee toegevoegd en de gezinstype x genderidentiteit
subschalen en gezinstype x vanzelfsprekendheid heteroseksuele relatie zijn in stap
drie ingevoerd.
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1.88 (.50)

1.54 (.61)

2.73 (.85)

2.10 (.44)

2.27 (.68)

Gendertevredenheid

Druk ouders

Druk leeftijdgenoten

Intergroep bias

Vanzelfsprekendheid heteroseksuele relatie

3.01 (.39)

Sociale competentie

2.90 (.48)

3.11 (.41)

2.36 (.74)

2.21 (.54)

1.86 (.45)

1.37 (.42)

2.21 (.53)

2.64 (.64)

Meisjes

2.96 (.44)

3.16 (.39)

2.32 (.71)

2.15 (.49)

2.30 (.81)

1.46 (.53)

2.05 (.53)

2.76 (.60)

Totaal

3.03 (.34)

3.11 (.42)

2.18 (.81)

2.27 (.58)

2.76 (.65)

1.85 (.74)

1.76 (.40)

2.84 (.55)

Jongens

3.02 (.38)

3.17 (.39)

1.98 (.70)

2.76 (.61)

2.05 (.58)

1.53 (.51)

2.17 (.63)

2.53 (.61)

Meisjes

2.99 (.40)

3.14 (.41)

2.08 (.76)

2.51 (.64)

2.40 (.71)

1.69 (.65)

1.97 (.57)

2.68 (.60)

Totaal

Kinderen in gezinnen met twee heteroseksuele
ouders

* p <.05, ** p < .01, *** p < .001
a Wilks’s λ = .60, F(8,130) = 10.10, p < .001, b Wilks’s λ = .84, F(8,130) = 2.87, p < .001, c Wilks’s λ = .94, F(8,130) = .97, p > .05

3.21 (.38)

Zelfwaardering

Psychosociaal welbevinden

2.88 (.53)

Gendertypering

Genderidentiteit

Jongens

Kinderen in gezinnen met twee lesbische
moeders

  .78

  .05

  .18

9.97**

48.21***

5.69*

16.06***

7.20 **

F (1, 130) =

Geslacht
effectena

.56
3.84

  .91
13.87***

  .85

  .07

.55

1.14

1.31

.52

5.14*

3.49

.27

  .83

*

.11

F (1, 130) =

Interactie
effectenc

  .64

F (1, 130) =

Gezinstype
effectenb

Tabel 1: Gemiddelden, standaarddeviaties en multivariate variantieanalyse van genderidentiteit en vanzelfsprekendheid heteroseksuele relaties zoals gerapporteerd door de
kinderen
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Geslacht kind

Er was een significant hoofdeffect van geslacht op alle bestudeerde aspecten van
genderidentiteit. In vergelijking met meisjes, scoorden jongens hoger op gendertypering en voelden zij meer druk van zowel
ouders en vrienden om te conformeren aan
seksestereotype gedrag. Jongens waren
minder tevreden dan meisjes met hun geslacht en scoorden lager op intergroep bias.
Jongens vonden hun eigen geslacht dus
minder superieur dan meisjes. Er was geen
significant hoofdeffect van geslacht op de
vanzelfsprekendheid van een toekomstige
romantische heteroseksuele relatie, noch
op zelfwaardering en sociale competentie.
Gezinstype, genderidentiteit en
vanzelfsprekendheid heteroseksualiteit en
psychosociaal welbevinden

Tabel 2 presenteert de gegevens van de hiërarchische regressie-analyse. De inclusie
van de genderidentiteitsubschalen en van
de schaal vanzelfsprekendheid heteroseksualiteit leidde tot een beter voorspellend
model voor zelfwaardering en sociale competentie/ (significante verandering van de

determinatiecoëfficiënt (ΔR²) voor zelfwaardering en sociale competentie). Het
toevoegen van de interactietermen (gezinstype x genderidentiteit en gezinstype x vanzelfsprekendheid heteroseksualiteit) leidde
niet tot een beter voorspellend model (een
significante determinatiecoëfficiënt voor
zelfwaardering en sociale competentie).
Gendertypering en vanzelfsprekendheid heteroseksualiteit waren onafhankelijk gerelateerd aan zelfwaardering en
verklaarden gezamenlijk vijftien procent
van de variantie. Kinderen met een hoge
mate van gendertypering lieten dus meer
zelfwaardering zien. Kinderen die een toekomstige heteroseksuele romantische relatie als minder vanzelfsprekend ervoeren,
rapporteerden lagere mate van zelfwaardering. Voor sociale competentie verklaarden
gendertypering, gendertevredenheid en
vanzelfsprekendheid heteroseksualiteit gezamenlijk 35 procent van de variantie. Kinderen met een hoge mate van gendertypering rapporteerden ook een hoge mate van
sociale competentie. Kinderen die minder
tevreden waren met hun geslacht rapporteerden een lagere sociale competentie,
evenals kinderen die minder zeker waren
over toekomstige romantische heteroseksuele relaties. Er werden geen significante
verbanden gevonden voor zelfwaardering
en sociale competentie met geslacht van
het kind en gezinstype.
Discussie
De resultaten van dit onderzoek laten zien
dat kinderen in gezinnen met twee lesbische moeders minder ouderlijke druk
ervaren om te conformeren aan seksestereotypen, minder vaak hun eigen geslacht
als superieur ervaren, en een toekomstige
heteroseksuele relatie als minder vanzelfsprekend beschouwen dan kinderen in va-
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zinnen met twee moeders zagen significant
minder vaak hun eigen geslacht als superieur en rapporteerden minder ouderlijke
druk tot conformeren aan seksestereotype
gedrag dan kinderen uit vader-moedergezinnen.
Een ander hoofdeffect werd gevonden
voor de vanzelfsprekendheid van een toekomstige heteroseksuele romantische relatie: kinderen in de twee-moedergezinnen
vonden dit minder vanzelfsprekend dan
kinderen in vader-moedergezinnen. Er waren geen significante verschillen tussen de
kinderen uit beide gezinstypen met betrekking tot zelfwaardering en sociale competentie.

Tabel 2: Hiërarchische regressieanalyse met psychosociaal welbevinden als uitkomstmaat
Zelfwaardering
B

SE

Sociale competentie
β

B

SE

β

Step 1
Geslacht

-.01

.07

-.02

-.06

.07

-.08

Gezinstype

-.02

.07

-.02

.07

.07

.08

R

.01

2

.01

∆R 2

Step 2
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Geslacht

.03

.09

.04

-.03

.08

-.04

Gezinstype

-.01

.07

.00

.07

.06

.09

Gendertypering

.21

.06

.32***

.36

.06

.54***

Gendertevredenheid

.10

.06

.14

.13

.06

.20 *
-.16

Druk ouders

-.06

.07

-.09

-.10

.06

Druk leeftijdgenoten

.05

.06

.10

.05

.05

.09

Intergroep bias

-.03

.06

-.05

.06

.06

.08

Vanzelfsprekendheid heteroseksuele relatie

-.10

.05

-.19 *

-.13

.04

-.24**

R

2

∆R 2

**

.15

.35***

.15**

.34***

Step 3
Geslacht

.02

.09

.02

-.04

.08

-.04

Gezinstype

.00

.07

.00

.07

.06

.08

Gendertypering

.23

.06

.34***

.37

.06

.55***

Gendertevredenheid

.11

.07

.17

.13

.06

.19*

Druk ouders

-.01

.07

-.02

-.09

.06

-.13

Druk leeftijdgenoten

.05

.06

.09

.03

.05

.06

Intergroep bias

-.06

.07

-.10

.05

.06

.07

Vanzelfsprekendheid heteroseksuele relatie

-.11

.05

-.21*

-.15

.04

-.28***

-.01

.13

-.01

.03

.11

.02

Gendertevredenheid

.08

.13

.06

-.15

.11

-.11

Druk ouders

-.34

.14

-.25

-.10

.13

-.07

Druk leeftijdgenoten

.16

.11

.16

-.12

.09

-.11

Intergroep bias

.15

.13

.10

.04

.12

.03

Vanzelfsprekendheid heteroseksuele relatie

.11

.10

.10

-.02

.09

-.02

Gezinstype x
Gendertypering

R2
∆R

2

.20 **

.38***

.05

.03

* p <.05, ** p < .01, *** p < .001
Noot: een multicolliniariteitscheck tussen genderidentiteitsubschalen en vanzelfsprekendheid heteroseksuele
relaties liet zien dat de multicollinieariteit acceptabel was (O’Brien, 2007) en varieerde tussen .62 en .95.

ouders. Wat betreft de vanzelfsprekendheid ten aanzien van toekomstige heteroseksuele relaties, is het belangrijk om hier
te benadrukken dat de kinderen in onze
studie tussen de acht en twaalf jaar oud
zijn. Carver, Egan, en Perry (2004) hebben
laten zien dat kinderen in deze leeftijd wel
al hiermee bezig zijn. Echter, twijfels over
eventuele toekomstige heteroseksuele relaties wil niet zeggen dat zij later lesbisch,
homoseksueel of biseksueel zullen zijn. De
bevinding dat kinderen uit de twee-moedergezinnen een eventuele toekomstige
heteroseksuele relatie als minder vanzelfsprekend ervaren, is wel in de lijn met eerder onderzoek van Tasker en Golombok
(1997) en zou te maken kunnen hebben met
tolerantere omgeving als het gaat om homoseksuele relaties.
Op alle aspecten van genderidentiteit
kwamen verschillen tussen jongens en
meisjes naar voren: jongens hadden hogere
scores dan meisjes op gendertypering, en
voelden meer druk van ouders en vrienden.
Dit wijst erop dat jongens meer denken in
termen van differentiële behandeling van
mensen volgens hun biologische geslacht
dan meisjes. Daarentegen scoorden meisjes hoger op tevredenheid met eigen geslacht en voelden zij zich meer superieur
dan jongens. Dit stemt overeen met Egan
en Perry (2001) die de hogere ervaren druk
van jongens verklaarden als een gevolg van
het feit dat jongens meer gendergetypeerd
worden en ook meer gendertypering ervaren dan meisjes. Zij gaven geen verklaring voor de hogere score van meisjes op
intergroep bias. Wij veronderstellen echter dat dit mogelijk komt door hun sociale
ondergeschikte positie, die hen dwingt om
zich af te zetten tegen jongens om zo hun
zelfwaardering te houden. Voor meisjes is
intergroep bias mogelijk een zelfbeschermende strategie (Crocker & Major, 2003).
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der-moedergezinnen. Onafhankelijk van
of een kind in een twee-moedergezin of
een vader-moedergezin opgroeit voorspellen gendertypering, gendertevredenheid
en de vanzelfsprekendheid van toekomstige heteroseksuele relaties het psychosociaal welzijn van kinderen. Evenals in andere
studies is er geen verband gevonden tussen
het type gezin waarin kinderen opgroeien
en hun psychosociaal welzijn.
Onze bevindingen ten aanzien van de
ouderlijke druk om te conformeren aan
seksestereotypen passen bij de vooronderstellingen van Stacey en Biblarz (2001)
dat kinderen van lesbische ouders andere
gendergerelateerde informatie ontvangen.
Het was in onze studie niet mogelijk om
te testen of het verband tussen gezinstype
en ouderlijke druk om te conformeren aan
seksestereotypen het gevolg is van sociale
structurele factoren tussen de twee gezinstypen. Fulcher, Sutfin en Patterson (2008)
suggereerden dat verdeling van werk en
zorg tussen ouders een betere voorspeller is van seksestereotypen met betrekking tot beroepskeuzen dan gezinstype: in
twee-moedergezinnen en vader-moedergezinnen waar de verdeling tussen arbeid
en zorg ongelijk was verdeeld tussen de ouders, kozen kinderen vaker voor een beroep
dat traditioneel gezien bij hun geslacht paste. Bij een gelijke verdeling tussen beide ouders waren er minder seksestereotype keuzes. Het feit dat kinderen in gezinnen met
twee lesbische moeders minder druk van
hun ouders voelen om te conformeren dan
kinderen in vader-moedergezinnen, is mogelijk het gevolg van de liberalere attituden
ten aanzien van sekse gerelateerd gedrag
(idem). We vonden ook een hoofdeffect van
gezinstype op intergroep bias: kinderen die
door twee lesbische moeders worden opgevoed vinden hun eigen geslacht minder
superieur dan kinderen van heteroseksuele
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We hebben geen verschillen gevonden
tussen de kinderen in de twee gezinstypen wat betreft de druk van vrienden om
te conformeren aan seksestereotypen. Ook
vonden we geen verschillen tussen gendertypering en gendertevredenheid tussen de
kinderen uit de twee typen gezinnen. Het
is mogelijk dat gendertypering en gendertevredenheid aspecten zijn van genderontwikkeling die zich los van ouderlijke
invloed ontwikkelen (Egan & Perry, 2001).
Zelfwaardering werd in onze studie in
het bijzonder voorspeld door gendertypering en de mate van vanzelfsprekendheid
van heteroseksuele relaties. Sociale competentie werd ook door deze twee aspecten
voorspeld, maar ook door gendertevredenheid. Wij vonden geen significant verband
tussen gezinstype en psychosociaal welbevinden (zelfwaardering en sociale competentie). Er werden ook geen interacties gevonden tussen gezinstype enerzijds en de
bestudeerde aspecten van genderidentiteit
en mate van vanzelfsprekendheid anderzijds.
Dat er geen significante interacties zijn
gevonden tussen gezinstype en geslacht
van het kind wijst erop dat onze bevinding,
dat gendertypering en gendertevredenheid
in het algemeen verband houden met zelfwaardering en sociale competentie, van
toepassing is op kinderen uit beide gezinstypen. De bevinding dat meer twijfel over
toekomstige heteroseksuele relaties verband houdt met een lagere zelfwaardering
en minder sociale competentie lijkt ook
onafhankelijk van gezinstype.
Omdat kinderen in lesbische gezinnen meer twijfel rapporteren en dit negatief verband houdt met zelfwaardering
zou men verwachten dat kinderen uit deze
groep een lagere zelfwaardering zouden
hebben. De beide groepen verschillen hier
echter niet in. Ook is het niet zo dat het

verband anders loopt voor kinderen uit
twee-moedergezinnen dan voor kinderen
uit vader-moeder
gezinnen. Deze inconsistentie onderstreept de behoefte aan nader onderzoek. Het is mogelijk dat twijfels
minder bedreigend zijn voor kinderen in
gezinnen met twee lesbische moeders. Zoals andere auteurs al suggereren, krijgen
adolescenten die meer twijfel hebben bij
een eventuele toekomstige heteroseksuele
relatie mogelijk negatieve gevoelens, zoals
angst dat vrienden erachter komen, hopen
dat het slechts om een fase gaat et cetera
(Dubé, Savin-Williams & Diamond, 2001).
Deze gevoelens zijn wellicht minder prominent aanwezig bij gezinnen met twee lesbische moeders. Een andere verklaring is dat
lesbische gezinnen wellicht compenserende elementen bieden die de zelfwaardering
zodanig doen toenemen dat zij de negatieve
effecten van twijfel compenseren.
Ons onderzoek kent enkele beperkingen. Allereerst is het niet duidelijk of de
lesbische moeders in dit onderzoek representatief zijn voor alle gezinnen met twee
lesbische moeders in Nederland. Om de
eventuele selectiviteit van de groep te beperken zijn de lesbische moeders op meerdere manieren geworven. Desalniettemin
zijn de lesbische moeders in onze studie
relatief hoog opgeleid. Echter, zij verschilden hierin niet van lesbische respondenten
uit een grote bevolking survey naar seksueel gedrag in Nederland (Sandfort, 1998)
en ook niet van de heteroseksuele ouders
in deze studie. Ten tweede dient genoemd
te worden dat respons voor deze follow-up
meting voor de vader-moedergezinnen lager was dan voor gezinnen met twee lesbische moeders. Wellicht hadden de ouders
uit de vader-moedergezinnen minder interesse in het onderwerp waarmee geworven
werd, namelijk ‘opvoeding en ontwikkeling
van kinderen in verschillende gezinstypen’.

Het is van belang dat professionals die
met deze kinderen werken op de hoogte
zijn dat sommige aspecten van genderidentiteitsontwikkeling anders verlopen bij
kinderen met twee lesbische moeders dan
bij kinderen uit vader-moedergezinnen.
Hierbij is het echter wel van belang dat zij
zich realiseren dat deze kinderen niet verschillen van kinderen uit vader-moedergezinnen wat betreft hun psychisch welbevinden.
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1 Dit artikel is een bewerking van: Bos, H., &
Sandfort, Th. (2010). Children’s gender identity
in lesbian and heterosexual two-parent families.
Sex Roles, 62, 114-126.
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