8 geboorteland

Loyaliteit
Door Rini van Dijkhuizen
Ti jd en s d e L AV A - fa mi li e d ag w erd m ij g e vra agd : “Ho e ku n n en w ij o n s ad op ti ek in d e en l oyal i te it sc on f li ct b e sp ar en ?” E n , d aa rop a an slu it en d : "Ho e ku n n en wi j er h et b e st m e e o m gaan al s
h et zi ch to ch v oord oe t ?
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Het an t wo ord h i erop i s d at h et n i et mo g eli jk is te vo ork o men d at d it s o ort con fl ic te n zi ch
vo ord o en . Ad op t ie b r en gt u it d e a ard d e r za ak a ltij d mo ei lij kh ed e n op h et g eb i ed va n d e
loya lit ei t m et z ich me e . Het v e rl ed en , in d it ge v al d e ad op ti e, ku n j e i m m er s n i et m e er
on g ed aa n mak en .
Een adoptiekind heeft per definitie te
maken met dubbele loyaliteit. Elk
kind heeft van nature een
onlosmakelijke binding met de
mensen die hem het leven hebben
geschonken. Daardoor zal een kind
altijd zichtbaar en onzichtbaar loyaal
zijn aan de oorspronkelijke ouders.
Een kind kan de band met hen niet
verbreken. Op het moment dat
andere mensen hem gaan verzorgen
en opvoeden, zal het kind een verworven- loyaliteit ontwikkelen
voor deze ouders.
Hoe kunnen wij ons adoptiekind in
een dergelijke en niet te vermijden
situatie zo goed mogelijk helpen? En
wat zijn de kenmerken dan van een
loyaliteits-conflict?
Onzichtbare loyaliteit
Onzichtbare loyaliteit gaat bij adoptie
vooral spelen wanneer de adoptieouders de loyaliteit aan de geboorteouders niet erkennen. Dit kunnen zij
doen door het bestaan van die band
te ontkennen of in bijzijn van het kind
de geboorteouders te bekritiseren en
te diskwalificeren. Onzichtbaar kan
het kind toch blijk geven van zijn loyaliteit. Een voorbeeld: De oorspronkelijke moeder is prostituee en is destijds met haar kind op straat beland.
Het kind blijft 'onzichtbaar' loyaal aan
de moeder door zelf te experimenteren met betaalde seks.
Cultuur
In het geval van interlandelijke adoptie, geldt iets dergelijks ook met betrekking tot de cultuur of het land van
herkomst van het kind. Bedenk bij alles wat je over dat land zegt dat jouw
kind daar vandaan komt. Uiteraard
mag je realistisch zijn: maak er geen
sprookjesland van, maar wees anderzijds nooit negatief.
Dubbele loyaliteit
Zorg ervoor dat je kind niet het gevoel krijgt te moeten kiezen, als het
ware het maken van een keuze opgedrongen krijgt. Het adoptiekind kan
anders het gevoel ontwikkelen niet

openlijk loyaal te mógen zijn aan zijn
geboorteouders of aan zijn cultuur.
Als kinderen het gevoel hebben dat
ze moeten kiezen tussen hun beide
'soorten' ouders bevordert dat vrij
zeker een innerlijk conflict voor het
kind: terwijl het kind zijn loyaliteit
naar de adoptieouders uit, kan hij
gaan denken dat hij daarmee tegelijkertijd en onvermijdelijk zijn andere
ouders tekort doet en andersom. Hoe
sterker het kind zich onder druk gezet
voelt om te moeten kiezen tussen zijn
meerdere ouders, hoe groter de innerlijke conflicten en hoe groter de
kans dat de psychische gezondheid
van het kind in gevaar komt. Immers
zal zijn wereld onoverzichtelijker en
daarmee onbegrijpelijker voor hem
worden.
Overlevingsmechanisme
Wanneer een adoptiekind of geadopteerde bijvoorbeeld zijn geboorteland en geboorteouders totaal afwijst
kan het zijn dat hij (onbewust) de
druk voelt om te moeten kiezen. Op
dit moment heeft hij de keuze gemaakt voor zijn adoptieouders. Wees
als ouders je bewust dat hieronder
een overlevingsmechanisme zit: als
mijn adoptieouders mij afwijzen, heb
ik helemaal niemand meer. Je kan je
kind helpen door te zeggen: je hoeft
niet te kiezen, je mag je verbonden
voelen met je geboorteland, met je
ouders. Dit hoeft niet letterlijk verbaal tegen het kind. Het kan ook door
middel van visualisatie zittend op de
bank: je doet je ogen dicht en je stelt
je voor dat je dit tegen je kind zegt.
Op het moment dat je merkt dat je
kind wat meer open staat voor zijn
geboortecultuur, kun je er langzamerhand over gaan praten. Je pakt de
atlas erbij, de vlag, foto’s en filmpjes
op internet etc. In het algemeen geldt
dat hoe beter iemand zijn eigen cultuur kent en zich daarmee verbonden
voelt, des te flexibeler en veerkrachtiger hij kan zijn in een ander land.
Wees dus niet bang dat je jouw adoptiekind kwijtraakt als het op zoek gaat
naar zijn cultuur en geboorteouders.

Loyaliteitsconflicten
Je kunt je kind ook helpen door je
goed bewust te zijn van hoe jij met
loyaliteitsconflicten omgaat, bijvoorbeeld op regionale schaal: jij bent
supporter van een sportclub uit je geboortestreek en je partner/echtgenoot dweept met zijn of haar club.
Geef jezelf of je partner een oprecht
antwoord op onderstaande stellingen/vragen en ga daarna met elkaar
als ouders in discussie:
 Stiekem vind ik het heel fijn dat
mijn kind niets met zijn geboorteouders en geboorteland te maken
wil hebben.
 Uit mijn eigen verleden, opvoeding, heb ik de volgende voorbeelden van kleine loyaliteitsconflicten.
 Ik ben een betere ouder dan de
geboorteouders.
 Kun je oprecht, met aandacht,
zeggen: je hoeft niet te kiezen?
 Help ik hiermee echt mijn kind, of
meer mijzelf?
Sta je kind bij wanneer het behoefte
heeft aan een betrouwbare, stevige
ouder die om kan gaan met loyaliteitsconflicten en verdriet. Geef je
kind het gevoel dat het erbij hoort en
dat het altijd mag blijven. Kijk daarbij
goed naar wat je kind nodig heeft: wil
het dit met jou delen, of liever met
vrienden of een partner of … Zet hem
niet onder druk, maar laat gewoon
merken dat je er altijd voor hem zal
zijn. Kortom, sluit de achtergrond van
je adoptiekind in je hart, zonder te
proberen beter te zijn dan het systeem waaruit hij voortkomt. Het is
uiteindelijk een van de ontwikkelingstaken en -opdrachten voor adoptiekinderen en geadopteerden zelf om
de verschillende loyaliteiten naast elkaar te laten bestaan en op een eigen
manier vorm te geven, hoe complex
ook. Begeleid hen zo veel en goed
mogelijk bij het vorm geven en uitvoeren van die moeilijke taak. Zij zullen die hulp in hun leven goed kunnen
gebruiken.
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