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Daar was het weeq begin dit jaar, toen de Nederlandse Bonnie & Clyde voor de rechter kwamen: het
adoptieargument. Antonio van der p. was geadopteerd. Meteen laaide de discussie weer op in de media.
Adoptiekinderen dragen nu eenmaal veel woede en
agressie in zich. De kans dat ze ontsporen, is daardoor
groot. Nleutvsaurgooide met een pittige uitzending
nog wat olie op het r,.uur. En dat programma,s als
Spoorloos en Met open armen adoptie veel te rooskleurig inkleuren, helpt ook niet.
'Uit vrijwel elk onderzoek naar de gevolgen van
adoptie btijkt dat negatlef gedrag gericht op anderen
zeker vier tot vijf keer meer voorkomt bij kinderen
die geadopteerd zijn dan bij kinderen die bij hun biologische ouders opgroeien.' zegt René Hoksbergen.
Als emeritus hoogleraar adoptie en schrijvervan een
groot aantal boeken ot-el het onderwerp is hij in Nederland een autoriteit op dit gebied. 'Het is een feit
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dat geadopteerden vaker in contact komen met
justitie,'vervoigt hij. 'Ergens is dat logisch. Deze kinderen maakten een problematische start. Ze zijn
afgestaan, dat is voor elk kind traumatisch. Daarnaast
speelt bij buitenlands geadopteerden vaak dat hun

moeders te weinig of ongezond aten, en er stress,
drank of drugs in het spel waren. Deze kinderen zitten vaak eerst in een tehuis, waar verwaarlozing en
mishandelinggeregeldvoorkomen. En wanneer kin-
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deren al wat ouder zijn, hebben ze veel meegemaakt.

Het zijn overlevers, wat betekent dat ze sterk ziin,
maar ook manipulatief en egocentrisch., Dat verklaart ook waarom geadopteerden vaker psychiatrische problemen hebben dan anderen, vaker scheiden en vaker zelfmoord plegen.
WAARO]lll?

Dat problemenvakervoorkomen, wil niet zeggen dat
ze zich ook voordoen. Annemarie van der Hoeven
(39) werd als baby geadopteerd uit Colombia en herkent zich niet in het probleembeetd. 'Ats klein kind
vertelde mijn moeder me een prachtig sprookje over
een geadopteerd meisje. Dat gaf mij een heei goed
gevoel, want dat meisje was ik. En ik was en ben daar
trots op. AIs iemand het er al moeilijk mee had, was
dat hoogstens een buitenstaander, die mij niet als
volwaardig kind van mijn ouders zag.'Annemarie is
kunsthistorica, getrouwd en moedervan twee dochters. 'Met een heel gewoon leven. Natuuriijk maakt
de adoptie deel uit van wie ik ben. Maar het is slechts
een klein deel, dat ik nooit als negatiefheb ervaren.,
Ook callcenter medewerker Sonja Knies (27), met
tweeënhaive maand geadopteerd vanuit Zuid- Korea,
herkent zich niet in de drama's. Wel had ze het af en

'Uit angst opnieuw afgewe zen
te worden, zullen

geadopteerden vooral pleasen
of zelf arfwijzen'
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toe moeilijk doordat ze geadopteerd was. 'Op de
basisschool riepen kinderen soms "ni hao" of"poepchinees". En als puber drong de waag zich op waarom
ikwas afgestaan. Zelfr,'ulde ikhet antwoord in: ikwas
niet goed genoeg geweest. Dat maakte me heel onzeker. Eigenliik had ik daar vooral zelflast van' Ik heb
bijvoorbeeld lang moeite gehad met relaties. Uit angst
verlaten te worden, zette ik er vroegtijdig zelf een
punt achter. Nu gaat het goed en heb ik een fljne
relatie, maar dat heb ik echt moeten leren.'
'Moeite met relaties, vaste banen of het stichten
van een gezin, dat zie ik vaak terug in mijn werk bij
De Wegverbreding Opvoedondersteuning. Veel meer
dan opgekropte woede en agressie,' zegt Rini van
Dijkhuizen, zelf geadopteerd vanuit Bangladesh, en
als ontwikkelingspsycholoog gespecialiseerd in adoptie en cultuurwerschillen. De bewering dat geadopteerden vier tot vijf keer vaker met justitie in aanra-

king komen, is volgens haar omstreden. 'Frank
Verhulst (kinder- enjeugdpsychiater, red.) vatte in
zij n onderzoek

uit

1989,

waaruit deze bewering stamt,

het woord def cnÍ samen als crimineel gedrag. Terwij I
het een veel breder begrip is.'

Uit een artikel dat Gera ter Meulen van het
ADOC-Kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg
in reactie op de uitzending van Nzeuwsuur publiblijkt dat geadopteerde jongeren helemaal
niet vaker in aanraking komen met justitie. Ter
Meulen verwijst naar onderzoek dat uitwijst dat
ceerde,

geadopteerde j ongeren weliswaar vaker gedragspro-

blemen hebben, maar die beslaan naast stelen en
bedriegen bijvoorbeeld ook van huis weglopen, het
vernielenvan eigen spullen en slechte schoolresultaten. Problematisch, ja, maar niet noodzakelijkerwijs crimineel.
Een diepgewortelde onzekerheid en angst voor
afwijzing is bij geadopteerden van grotere invloed op
hun ontwikkeling dan bij mensen die bij hun biologische ouders opgroeiden, meent Van Dijkhuizen.
'Het ooit afgestaan zíin, zit heel diep. De boosheid
daarover is er misschien wel, maar uiten zullen ze
dat niet snel,'denkt ze. 'Uit angst opnieuw afgewezen
te worden, zullen geadopteerden vooral pleasen of
zelfgaan afwijzen. Daarbij gaan zejuist niet snel over
een grens heen. Het is echt uitzonderlijk dat geadopteerden ontsporen, zoals Antonio van der P.'
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Ik vond het een zwuktebod
om strubbelingen toe te schrijven
aan mrjn adoptie'

WIGCIJIEREl'l
Lideke Detmers (47), fotograaf, getrouwd en moeder
van twee kinderen, behoort tot de generatie binnenlands geadopteerden die zijn afgestaan in de turbuIente jaren zestig en zeventig. Terwijlvrouwen hard
streden voor abortus, was het aantal ongewenste

zwangerschappen en het taboe daarop nog steeds
heel groot. 'Ook voor mijn moeder, die twee keer in
het geheim beviel van een dochter.' Lideke was, vooral toen zejonger was, ook echt een pleaser, herinnert
ze zich.'In mijnpuberteitwas ikniet speciaal op zoek
naarmijn identiteit. Ikwilde ervooral graagbij horen
en cijferde mezelf vaak weg om maar geaccepteerd

worden. Ook vond ik het een zwaktebod om strubbelingen toe te schrijven aan het feit dat ik geadopteerd was. Ik was heel hard voor mezelf. Maar, en dat
wil ik benadrukken, daar heb ik uiteindelijk weinig
te

Iast van gehad.'

Waarom gaat het bij veel kinderen wél goed en
functioneren Rini, Annemarie, Sonja en Lideke
ondanks hun adoptieverleden heel normaal? Van
Dijkhuizen denkt dat het bewustzijn dat adoptie
nu eenmaal invloed heeft op je leven, kan schelen.
Accepteren wat adoptie met je doet en inzien dat je
hier niets aan kuntveranderen, kan moeilijk zijn. Ats
je hier een evenwicht inkuntvinden, kunjebest goed

functioneren.'
Ook de negatieve start hoeft niet doorslaggevend

te zijn. Uit recent longitudinaal onderzoek van
pedagoog Christie Schoenmaker van de Universiteit
Leiden is gebleken dat een ondersteunende opvoe-

ding een cruciaal verschil kan maken. Ookbij kinderen die bijvoorbeeld ondervoed enverwaarloosd zijn
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Adoptie

is een
oplossing als er

écht

geen andere

mogelijkheden zijn'
geweest, kan verblijf in een stabiel adoptiegezin de
negatieve gevolgen op zowel emotioneel als mentaal
niveau teniet doen. 'Hoe sensitiever de adoptieouder,
hoe beter ook de gehechtheidsrelatie,'voegt ze toe.
Van der Hoeven benoemt het letterlijk.'Ik denk dat
mijn verhaal zo positief is doordat mijn moeder als
psycholoog er heei bewust mee om is gegaan. Van
jongs af aan wisten mijn broer en ik dat we geadopteerdwaren, enerwerdthuis regelmatigover gesproken. Het was vooral iets bijzonders.'

BEÏIHE

I'IAZORG

Vaak bereiden ouders zich vooral voor op die eerste
jaren met hun adoptiekind. Ook in een latere fase kan
een geadopteerde tegen problemen oplopen, als hij
de puberteit bereikt, zelf een kind krijgt of op zoek
gaat naar ziin wortels. Dat overkwam ook Detmers
toen ze haar moeder terugvond. 'Het werd geen
Sp oorlo o s - achtig sprookje,' vertelt ze.'Mij n moeder
had mij en de halfzus die ik bleek te hebben, altijd
geheim gehouden. Haar huidige man en dochter wisten niets van ons bestaan en dat wilde ze zo houden.
Ik heb haar nu al elf jaar niet gezien. Heel jammer.'
Detmers adoptieouders zijn inmiddels overleden.
Ook dat er"vaarde ze als extra heftig. 'Alsof ik opnieuw
in de steek werd gelaten.'
Adoptie duurt een leven lang, Iaat het verhaal van
Detmers zien. ïuist daarom is het van groot belang
dat er structureel betere nazorg komt,' zegt Hoksbergen. 'Voor de kinderen, maar ook voor adoptieouders.'Op de eerste piaats betreft die nazorg een
betere opleiding voor hulpverleners, die al voor plaatsing in een gezin in actie komen en hulp bieden die
toegespitst is op dat specifleke kind in dat specifleke
gezin. Verder pleit hij voor één landelijke organisatie,
die expertise bundelt en die een leven lang hulp biedt.
Met dat type structurele, op maat gesneden hulp kan
ook die opgekropte woede een plek krijgen, meent
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de emeritus hoogleraar. Hij denkt dat het aantal
excessen - want die zijn er - op die manier met zeker
de helft vermindert. 'Ik pleit hier al meerdere decenniavoor. De nazorg in de beginfase is verbeterd, maar
structurele begeleiding is nog altijd niet van de grond
gekomen.'
'Hoe dan ook is adoptie een laatste redmiddel en
zo moet het ook gezien worden,' zegt Van Dijkhuizen.
'Het is een oplossing als er écht geen andere mogeIijkheden zijn. En dan liefst in eigen land, waar je
wortels liggen, omdat het uitvinden van je geschiedenis, achtergrond en familie een stuk haalbaarder

wordt. Voor de meeste geadopteerden is dat heel
belangrijk.' Detmers beaamt dat: 'Je kunnen identiflceren met je voorouders doet echt iets met je.' Ze
vond uiteindelijk haar halfzus en haar vader terug.
'Met mijn zus Ieerde ik eindelijk iemand kennen die
mij net zo graagwilde ontmoeten als ikhaar. En mijn
vader en ik lijken sprekend op elkaar. Dat mijn adoptieouders er niet meer zijn, is een groot gemis, maar
ik heb er ook weer familie bij.' I

[vIoeder zonder tnosder
Zelf een kind krijgen is sowieso al een moment van rntense
zelfreflectie, voor geadopteerden geldt dat vaak nog sterker.
Er is nooit omvangrijk empirisch onderzoek naar gedaan.
maar volgens emeritus hoogleraar adoptie Hoksbergen
denken geadopteerden in deze fase opnieuw na over hun

eerste ouders en groeit soms het onbegrip over het aÍstaan.
De positieve kant is natuurlijk dat er nu iemand is in wie zij
zich kunnen herkennen, een bloedverwant. Na de geboorte
van haar dochter laaide bij Rini van Dijkhuizen het verlangen
naar haar eerste ouders inderdaad op. Maar het onbegrip
werd hooguit minder. 'lk realiseerde me voor het eerst dat
een moeder nret zomaar haar kind aÍstaat.' Lideke Detmers
gaÍ haar kinderen heel bewust een andere start dan zij zelf
had ervaren. 'Mi1n kinderen zijn thuis geboren. Ook uit angst
dat ze verwisseld zouden worden. Meteen na de bevalling
lagen ze uren op mijn buik, terwijl ik direct na mijn geboorte
van mijn moeder werd gescheiden. ln het eerste levensiaar
van mijn kinderen ben ik niet van hun zijde geweest,'
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