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Papa, mama en twee kinderen: dat was 
decennialang de norm. Maar vandaag de dag 
komen gezinnen in alle vormen en maten.

‘Als Lola zou kunnen beslissen, 
woonden we met zijn allen 

in een commune’
Gregory Frateur (42), frontman van Dez Mona, heeft 
samen met vriendin Ester Renard (44) twee kinderen 
op de wereld gezet. Lola (8) en Rocco (4) groeien op 

met twee ouders die elkaar op een platonische 
manier graag zien. Sinds vijf jaar heeft ook pluspapa 

Guido Verelst (55) een plaats in het gezin.

SOPHIE PYCKEE en witte ragdoll met volumineuze staart 
� aneert over de parketvloer van een he-
renhuis in Antwerpen. Lola pakt het 
beestje met twee handen van de grond, 
plet haar net niet tegen haar enthousias-
te kinderlij� e en kijkt diep in haar fel-
blauwe ogen. “Ik heb bewust dit katten-
ras in huis gehaald. Ze zijn altijd 

geduldig, ook voor grijpgrage kinderhandjes”, 
vertelt Ester terwijl Gregory en zijn partner 
Guido de woonkamer binnenstappen. Rocco 
steekt zijn handjes omhoog en roept luid om 
zijn papa.

Ester en Gregory hebben als prille ouders 
vijf jaar samengewoond in dit huis. Vijftien jaar 
geleden leerden ze elkaar kennen via een 
vriendin en vonden ze elkaar in een gemeen-
schappelijk vraagstuk. “Ik was vrijgezel en 
zocht bij momenten koortsachtig naar een ant-
woord op mijn diepe kinderwens”, legt Ester 
uit. “Ik dacht dat ik twee opties had: haastig op 
zoek gaan naar een man die mij kinderen kon 
geven, of een alleenstaande mama worden. 
Mijn kinderwens was groot, maar ik wilde het 
ouderschap liever niet alleen trekken. 

“Gregory was ondertussen een supergoede 
vriend geworden en ik wist dat hij ook naar 
een kind verlangde. Plots kwam de klik: Grego-
ry en ik konden samen aan dat allergrootste 
avontuur beginnen. Een liefdevolle band zon-
der romantische connotaties of woelige relatie-
perikelen leek me de ideale basis om een gezin 
te stichten.”

Gregory zei niet veel later ‘ja’ op Esters vraag 
om samen een kind te krijgen. Toch zou het 
nog twee jaar duren voordat Lola geboren 
werd. “Rond mijn 28ste probeerde ik voor het 
eerst mijn toekomst scherp te stellen. Het be-
gon me te dagen dat ik mezelf zag als een va-
der. Maar als alleenstaande, homoseksuele 
man was de kans groot dat ik kinderloos zou 
blijven. Een adoptieproces zou sowieso jaren 
duren, en dan nog waren mijn slaagkansen mi-
niem”, kijkt Gregory terug. “Toen Ester me die 
bewuste vraag stelde, voelde ik mijn kinder-
wens, die ik jarenlang netjes had opgeborgen, 
opnieuw settelen in hoofd en hart.”

BUITEN DE NORM
Hun gezamenlijke droom voelde als de eviden-
te piste, maar ze gingen niet over één nacht ijs. 
Als vrienden een kind op de wereld zetten en 
samen opvoeden, is tenslotte iets helemaal an-
ders dan samen het nieuwste restaurant uittes-
ten. Op een bepaald moment zaten ze samen 
aan de keukentafel met een contractje: wat als 
de ander naar het buitenland wil verhuizen? 
Wat als de ander een relatie krijgt? Dat blad 
smeten ze weg. Ook vandaag ligt er niets juri-
disch vast.

“Het werd ons van buitenaf nochtans hard 
aangeraden: zorg dat het allemaal op papier 
staat! Maar hoe gedetailleerd kun je mogelijke 
plotwendingen van het leven vastleggen? Het 
feit dat we al die zaken benoemden, voelde 
veel beter dan ze ook daadwerkelijk te onder-
tekenen. Het is niet omdat we kozen voor een 
traject dat buiten ‘de norm’ viel dat het plots 
een o�  ciële of arti� ciële constructie moest 
worden. We waren ook maar twee mensen die 

elkaar graag zien en samen een kind wilden, 
net als zoveel ouders. Die liefdevolle plek zou 
onze basis worden. We hebben uiteraard lange 
gesprekken gehad over heel concrete zaken, 
zoals opvoedingsstijlen. We begrepen elkaar 
wel als vrienden, maar wie we zouden worden 
als ouder, was nog giswerk. Gelukkig delen we 
niet alleen humor, maar ook een zeker 
je-m’en-foutisme: je kunt veel dingen in vraag 
stellen, maar je kunt niet blijven twijfelen. Uit-
eindelijk zijn we er gewoon voor gegaan.”

Lola is inmiddels 8 jaar, Rocco 4. De eerste 
jaren woonden Ester en Gregory samen. zij 
nam één verdieping van het herenhuis in en 

maakte er haar appartementje van. Living to-
gether apart. De eerste duizend dagen zijn im-
mers cruciaal voor de cognitieve en soci-
aal-emotionele ontwikkeling van een kind.

Gregory verhuisde uiteindelijk, niet omdat 
ze ongelukkig waren onder hetzelfde dak, 
maar omdat een nieuwe liefde een eigen plek 
verdiende. “Ik was pas zwanger van Rocco 
toen Gregory vertelde dat hij Guido had leren 
kennen en verliefd was. We hebben elkaar al-
tijd een goede man toegewenst, maar de ti-
ming was nogal, eh, uitdagend”, lacht Ester. 
“Je leeft als supergoede vrienden in een uitge-
balanceerde situatie die je samen met liefde en 

toewijding hebt gecreëerd, en plots besef je dat 
die situatie eindig is. Emotioneel was dat geen 
makkelijke tijd voor mij. Gregory en ik zaten 
plots in heel uiteenlopende werelden. Hij leef-
de op oxytocine, ik was non-stop misselijk. Ik 
gunde hem die nieuwe liefde heel erg, maar ik 
miste hem in de beleving van de zwangerschap 
van Rocco zoals die bij Lola was.”

Ook nieuwe partner Guido moest aarden in 
de situatie. Ester was vier maanden zwanger 
toen hij haar voor het eerst ontmoette. “Ik heb 
zelf nooit een kinderwens gehad, maar als ik 
iemand leerde kennen met kinderen, zou ik 
die erbij nemen, daar was ik altijd zeker van. Ik 
heb niet getwijfeld toen Gregory zijn gezins-
situatie uitlegde. Het was bij momenten na-
tuurlijk wel overdonderend, zeker toen Rocco 
net geboren was”, glimlacht Guido. “Ik had 
zelfs nog nooit een pamper ververst. De eerste 
keren deed ik die altijd achterstevoren aan. Er 
staat daar geen label of zo op, hè. 

“Ik herinner me nog de eerste keer dat ik al-
leen was met Rocco. Elke vijf minuten hield ik 


