10 geboorteland

Zoeken naar roots: een levenslange zoektocht naar jezelf
Rini van Dijkhu izen
Adopti e en zo ek en naar je ac ht er gr ond z i jn on lo sm akeli jk m et elkaar ver bond en. Ouder s d i e
een kind u it h et bu it en land adopt er en zi jn a l in een vr o eg stad ium b ezig m et h et feit dat hun
kind ni et u it N ed er land kom t. Z e v er zam el en ni euwsar tik el en over h et d esb etr effend e la nd,
m aken een ni et -N ed er lands e tr aktat i e v oo r op s chool en kop en m is schi en wat k leding ui t dat
land.
Maar wat do e je a l s d it n iet m eer geno eg i s en je kind w il echt n aar h et la nd to e? Het w i l zo eken naar z i jn o f haar g eboor t eoud er s. Dat k an v oor de adop ti eoud er s er g b edr eig end z i jn. W at
als m i jn k ind n ou daar wi l b li jv en ? H eb ik h et w el go ed ged aan? En t er g er ust st el l ing wor dt er
vaak aan to eg evo egd: n ou ja, er i s toc h n i ets t e vind en, want er zi jn g een g eg even s, w e wet en
ni ets, h et k ind was een vond el ing. Dez e la atst e ar gum enten wor den d eels gebr u ikt om h et kind
een tel eur st el li ng t e bespar en, m aar and er z i jd s ook om t e voor kom en dat h et kind gaat zo ek en.
Dit zo ek en kun je a ls adopt i eoud er s n iet voor ko m en. En t eleur st el l ing en kun je je k ind (helaa s )
ni et b espar en. Ook kan h et t eg engest eld w er k en : j e kind gaat ju ist m eer o p zo ek naar zi jn oor spr ong.

Genen of opvoeding?
Elk mens heeft de drang om te weten
waar zijn wortels liggen. Binnenlands
geadopteerden zijn net zo veel op
zoek naar hun geboorteouders als
buitenlands geadopteerden. Zelfs donorkinderen die niet weten wie hun
vader is, blijken toch op zoek te gaan
naar hun vader. En genetisch gezien
is dit logisch: je hebt van beiden de
helft en de informatie van de ene
helft mist. Veel mensen kunnen het
zich niet voorstellen, maar sommige
geadopteerden houden altijd het gevoel dat ze misschien toch liever zelfs
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in barre omstandigheden bij hun ouders waren gebleven. Dit is het oerverlangen van ieder mens om verbonden te kunnen zijn met zijn of
haar wortels. Genen spelen blijkbaar
een grotere rol dan dat men altijd
dacht. Lange tijd heeft de gedachte
“als je er maar genoeg liefde in stopt,
gaat het wel goed” overheerst. Adoptieouders willen toch meestal dolgraag het kind hebben, maar te veel
liefde kan verstikkend zijn en wanneer je zo gewenst bent, kun je het
gevoel hebben aan allerlei onuitgesproken verwachtingen te moeten

voldoen. Natuurlijk is het positief dat
mensen je graag willen hebben, maar
geadopteerden ervaren ook vaak een
druk vanuit de adoptieouders, maar
zeker ook vanuit de maatschappij,
dat ze dankbaar moeten zijn en niet
teveel moeten ‘zeuren’ over hun
roots.
Nederlands of niet?
Vroeg of laat gaat de geadopteerde
zich afvragen waar hij vandaan komt,
wie zijn oorspronkelijke ouders zijn,
wie hij of zij nu werkelijk is. Vaak begint het met interesse in het land.
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Rini viert haar 31ste verjaardag in haar geboorteland.
Soms ook juist met desinteresse. Het
is té spannend om je te verdiepen in
het land of het kost op dat moment
te veel energie om anders te zijn dan
de anderen op school. Ook wil je jouw
adoptieouders geen pijn doen door
interesse te tonen. Het kind is dan in
een loyaliteitsconflict terecht gekomen. Ofwel het is onbewust bang dat
het, als het niet loyaal is, weer weggedaan wordt. Dit kunnen veel kinderen, maar ook een hoop volwassen
geadopteerden, niet verwoorden. Ze
weten zelfs niet dat het op deze manier van invloed kan zijn. En dus zeggen ze dingen als: ik ben helemaal
Nederlands, mijn adoptieouders zijn
gewoon mijn ouders, ik heb geen andere ouders.
Twee systemen
Voor adoptieouders is het belangrijk
dat zij erkennen dat hun adoptiekind
verbonden is met twee systemen: namelijk het gezin van herkomst en het
adoptiegezin. Dit kan veel onrust en
spanning bij het kind wegnemen. Het
kind hoeft dan niet te kiezen tussen
biologische ouders en adoptieouders.
Als het kind eraan toe is, is het goed
om het kind naar zijn geboorteland te

laten gaan. Dit kan veel inzicht en
herkenning geven. Toen ik voor het
eerst naar Bangladesh ging was ik 31
jaar. En ik zal nooit vergeten dat ik op
het moment dat ik uit het vliegtuig
stapte in Dhaka, ik toen pas besefte
dat ik ook Bengaals ben. Ik voelde mij
direct verbonden met het land. Er zijn
ook geadopteerden die dit niet zo ervaren, maar naar mijn idee is dat een
heel klein percentage. Ik vond het
erg fijn dat ik dingen terug zag die ik
nu kon plaatsen. Bijvoorbeeld dat ik
altijd graag met mijn handen eet. Een
ervaring ik nooit zal vergeten is dat ik
mijn verjaardag in mijn geboorteland
heb kunnen vieren. Dit was echt bijzonder: omringd door mensen uit je
eigen cultuur op je geboortedag, daar
waar jij bent geboren.
Hoe en wanneer?
Ik krijg regelmatig de vraag of je als
adoptieouders mee moet gaan met je
kind naar zijn land en eventuele ontmoeting met de oorspronkelijke ouders. En op welke leeftijd je dit dan
het beste kunt doen. Dit is niet zomaar te beantwoorden. Naar mijn
idee is dat erg afhankelijk van het
kind en de band met de ouders. Ik

wilde altijd zelf gaan, zonder mijn Nederlandse ouders. Dit wist ik al toen
ik een jaar of 10 was. Uiteindelijk
heeft het nog 20 jaar geduurd voor ik
echt de stap heb kunnen nemen om
daadwerkelijk te gaan. Onlangs heb ik
echter een verhaal gehoord over een
rootsreis waarbij de adoptieouders
met hun 20+ jarige kinderen zijn meegegaan en die reis heeft voor iedereen veel opgeleverd. Wat dit betreft
raad ik aan om goed naar je kind te
luisteren en te respecteren wat hij op
dat moment wil. Denk niet te snel dat
een kind niet weet wat goed is voor
hem. Sta je kind toe om zelf uit te zoeken wie hij is en steun je kind op het
moment dat het hiermee bezig is.
■
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