
uit De Volkskrant van LL meí 201"7

Homostel haalt'illegale' baby uit
Cambodja met hulp ambassade
Anneke Stoffelen
Arnsterdam

Een homokoppel uit Amsterdam is
er met hulp van de Nederlandse
ambassade in geslaagd hun door
een draagmoeder gebaarde tlaby
Cambodja uit te loodsen. Cam-
bodf a verbood in november
opeens commercieel draagmoe
derschap en voorzag niet in een
overgangsregeling voor de ver-
moedelijk honderden wensouders
enwouwendieop datmomental
inverwachtingwaren.

In Nederland is commercieel
draagmoederschap om ethische
redenen niet toegestaan. Amster-
dammers SanderVerschuuren en
Karim Maasri kwamen daardoor
met hun kinderwens in Cambodia
terecht. Via de bemiddelingsorga-
nisatie NewLifevonden zii een
Zuid-Afrikaanse eiceldonor en een
Cambodjaanse wouw die bereid
was hun kind te dragen. Ze betaal-
den ruim et duizend euro voor een
'draagmoederpakket'.

Toen het embryo in augustus
2016 werd geplaatst, kende Cam-
bodja nog geen regels voor draag-
moederschap. Maar enkele maan-
den later kondigde de overheid een

acuut verbod af en werden een Aus-
tralische bemiddelaar en twee van
haar medewerkers gearresteerd. In
de chaos die ontstond, werden
sommige pasgeboren baby's niet
opgehaald door hun wensouders,
bevestigde New Life eerder.

De Nederlandse overheid ont-
moedigt draagmoedertoerisme op
de website van de Rijksoverheid.
Toch kreeg het Amsterdamse stel in
Cambodia hulp van de ambassade.
Een medewerker zocht hun draag-
moeder op om te veriÍliëren of zij in-
stemde met de íranwaag van een
Nederlands paspoort voor de baby.

Een Nederlands homostel dat in
2O1O via een draagmoeder in India
een kind kreeg, lukte het niet een
paspoort voor hun baby te krijgen.
In latere rechtszaken voerde de
overheid aan dat het stel zichzelfin
een'onfortuinliike situatie' had ge-
bracht en dat in het algemeen be
langwas het omzeilen van de Ne
derlandse regels rondom draag-
moederschap niet te faciliteren.

Verschil met de zaak in India is
dat vaderVerschuuren de ongebo
ren vrucht aI erkende bii de ge
meente, waardoor ziin zoon§e di
rect bii geboorte de Nederlandse
nationaliteit had.Volgens het mi

nisterie van Buitenlandse Zaken
bestond de rol van de ambassade
vervolgens slechts uit het verstrek-
ken van een paspoort. Verschuuren
kent andere westerse koppels die al
maanden met hun pasgeborene
vastzitten in Phnom Penh doordat
hun ambassade niet meewerkt.

De draagmoederindustrie lijkt
zich alweer te hebben verplaatst
van Cambodia naar buurland Laos,
waar daaromtrent nog geen wetge
ving. Het is een patroon: zodra een
overheid de regels aanscherpt, zoe-
ken de bemiddelingsbureaus een
andere bestemming waar wou-
wen in armoede bereid zif n hun
baarmoeder beschlkbaar te stel-
len. Eerder waren Thailand, Nepal
en India belangriike bestemmin-
gen voor draagmoedertoerisme.

De bureaus bieden ook reizende
draagmoeders aan om strengere
regels te omzeilen. Zo komen
Thaise vrouwen naar Laos voor een
embryoplaatsing, om vervolgens
Iater naar Singapore te vliegen
voor de bevalling.

Hoe baby Mylan toch bij zijn
Nederlandse ouders kwam

De Cambodjaanse Vanna was ai in verwachting
van het kind van een Nederlands homostel
toen de regering in haar land commercieel

draagmoederschap verbood. Maar de
wensouders gaven hun baby niet zomaar op.



. HET

Sander Verschuuren (37) geeft het inge-
vulde vertrekformulier aan de douane-
beambte op hetvliegveld. Het zweet
staat in zijn handen en niet alleen om-
dat hetvandaag opnieuw36 graden is
in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom
Penh.

Achter hem looptVanna (eengefin-
geerde naam), de Cambodjaanse vrouw
die werd betaald om negen maanden
het kind te dragen dat is ontstaan uit
het genetisch materiaal van Verschuu-
ren en een witte blanke Zuid-Afrikaanse
eiceldonor.

In de maxicosi die Vanna draagt, ligt
zijn pasgeboren zoontie Mylan. Een
Cambodiaanse moeder die met een
blanke baby het land uit wil: Verschuu-
ren is als de dood voor moeilijke vra-
gen. Iedereen kan zien datVanna niet
de biologische moedervan Mylan kan
zijn.

Van een afstandje kijkt hij toe hoe
Vanna en haar meereizende broer ook
de vertrekformulieren invullen aan de
balie. Een passerende bewaker in uni-
form kijkt naarVanna en dan omlaag
naar het ingestopte kindje in de maxi-
cosi. Kijkt nog eens op naar Vanna. Ver-
schuuren houdt zijn adem in.

.DE2 GEBOORTE
Central Hospital in Phnom Penh, ruim
drie weken eerder. Sander Verschuuren
zit samen met zijn vaderal uren op een
kamertje te wachten. Een verdieping ho-
gerkan elk moment zijn zoontje terwe-
reld komen. De keizersnede stondge-
pland om 5 uur's middags. Nu is hetal
9 uurgeweest en niemandvertelt hun
iets. Verschuuren probeert verpleegkun-
digen op de gang aan te schieten, maar
die spreken geen Engels.

In hun verlangen naareen kind kwa-
men Verschuuren en zijn partner Karim
Maasri vorig jaar terecht in Cambodja. In
Nederland is hetom ethische redenen
verboden draagmoeders te betalen om
een kind te voldragen - het risico op kin-
derhandel is volgens de Nederlandse
overheid tegroot. Maar in Cambodjabe-
stond op dat momentgeen regelgeving
rondom commercieel draagmoeder-
schap. En wat niet is verboden, is toege-
staan.ln een landwaar een maandloon
in een fabriek rond de 200 dollar ligt,
zijn genoegwouwen bereid om voor
to duizend dollar negen maanden hun
baarmoeder te verhuren.

Verschuuren en Maasri schakelden
het bemiddelingsbureau New Life in, dat
hun de keuzegaf uiteen fotoalbum met
eiceldonoren. Het stel koos een blanke
Zuid-Afrikaanse met Nederlandse roots,
met de gedachte dat het in het belang is
van het toekomstige kind als het er zo
Hollands mogelijk uit komt t e zien.Zo
kon een embryo worden ontwikkeld dat
in augustus 2016 succesvol werd ge-
plaatst bij de:s-jarige Vanna, een Cam-
bodjaanse fabrieksarbeider.

DeAmsterdammers waren niet de
enige wensouders die dit pad bewandel-
den. Nadat eerder onder meerThailand
en India de regels hadden aangescherpt,
was Cambodja hard op wegzich te ont-
wikkelen tot het nieuwe hartvan het in-
ternationale'draagmoedertoerisme'.
Daar zat de regerid§ niet op te wachten.
Dus vaardigde zij in november 2016 plot-
seling een verbod uit op commercieel

drJagmoederschap. f en eustralische
bemiddelaar werd gearresteerd en zit
nog altijd vast. Een overgangsregeling
voor de vermoedelijk honderden ou-
ders die op dat momental een kind ver-
wachtten, kwam er niet.

In de ogen van de Cambodjaanse au-
toriteiten is het dus absoluut illegaal dat
Verschuuren hier nu zit, op een bed in
Central Hospital in Phnom Penh, in af-
wachting van zijn eerstgeborene. Via
S§pe praat hij met zijn man, dievan-
wege studieverplichtingen in Neder-
land is achtergebleven. OokMaasri
denkt dat het niet normaal is dat een
.keizersnede zo lang duurt.

De deurvan hetwachtkamertje heeft
Verschuuren open laten staan, zodathij
het in elkgeval hoort als er iets gebeurt
op de gang. En dan ineens, om halfelf,
klinkin deverte gehuil van een kind.
Hij springt overeind. Een doker en een
verpleegkundige komen voorbii gerend
meteenbabytje in hun armen, de navel-
streng er nog a an.'Your son,your son',
roept de arts. Verschuuren sprint erach-
teraan.

Even laterkrijgt hij Mylan in zijn ar-
men gedrukt Nu is hij vader, maar zo
voelt hij zich nog niet. Nie'mand legt
hem iets uit, die eerste nacht.Tot aan het
ochtendgloren zit hij wakend boven het
wiegje, zich er constant van vergewis-
send dat hij het fragiele manneke nog
hoort ademen. Af en toe voelt hij even
aan datkleinelijfie.Ja, hij is nogwarm.

. HET7 GEREGEL
Verschuuren heeft tot begin juni een
appartementgehuurd in een hotel in
een rustige buitenwijkvan Phnom
Penh. Een wiegje is door het personeel
geregeld en de bussen babymelkpoe-
der heeft hij zelfvantevoren ingeslagen
bij de peperdure westerse supermarkt
om de hoek. Het liefst zou hij zo snel
mogeliik met ziln zoontie naar Neder-
land vertrekken, weg uit de klamme
hitte en het eeuwige getoeter van tuk-
tuks. Maar hij heeft zich erop ingesteld
dat het nog wel een tijdje kan duren
voordat ze Cambodja kunnen verlaten.

Verschuuren kent een homostel dat
er maar liefstvijf maanden over deed
om aan de juiste papieren te komen
voor hun uitreis met draagmoeder-
baby. Andere kennissen zitten nu al
drie maanden met hun pasgeborene
vast in de Cambodjaanse hoofdstad.

Toen bemiddelingsorganisatie New
Life zich eind z0t6 leek terug te trekken
uit Cambodia en niet meervan zich liet
horen, isVerschuuren samen metde
Volkskrantzelf op zoek gegaan naar
draagmoeder Vanna. Tijdens zijn be-
zoek in januari ondertekende zij papie-
ren waarin zij Verschuuren aanwees als
devadervan hetkind. Met die docu-
menten kon hij inAmsterdam reeds de
ongeboren wucht erkennen. Dat heeft
als grote voordeel dat Mylan direct bij
zijn geboorte de Nederlandse nationa-
liteit heeft gekregen, wat anders niet
het geval was geweest. Daardoor kan de
Nederlandse ambassade hem direct
helpen aan een paspoortvoor Mylan.

Maar dat paspoort kan alleen op de
ambassade worden afgehaald in Thai-
land of Singapore-Cambodja heeft
geen Nederlandse ambassade - en om
daarte komen, zijn een Cambodjaans
paspoort voor Mylan nodig en de hulp
van draagmoeder Vanna, wa fi zij zal

Karim Maasri (links) en
Sander Verschuuren in
hun Amsterdamse aP-
partement met babY
Mylan. ln de ogen van
de Cambodiaanse re-
gering wachtte Ven
schuunen 'volstrekt
illegaal'in Phnom Penh
op de gebooÉg van
hun zoon.

Foto Guus DubbeÍman /
de Volkskrant
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STRENGERE REGILGEVING

ln Nederland is het niettoege-
staan een draagmoeder meer
dan een onkostenvergoeding
te betalen voor het noldragen
van een kind. ln de praktijk is
het daardoor bijna onmogelijk
een draagmoeder té vinden,
waardoor sommige wensou-
ders uitwijken naar het buiten-
land. ln deVerenigde Staten is
commercieel draagmoeder-
schap in sommige staten wel
gereguleerd, maar daar kost
een traject minstens IOO dui-

zend dollar. Wensouders die
zich dat niet kunnen veroorlo-
ven, gaan naar minder ontwik-
kelde landen waar de 

-piijs-

standaard laag ligt en regels'
(nog) ontbreken. Eerder waren
Thailand en lndia populair,
maar door strengere regel-
geving in die landen verscho-
ven bemiddelingsbureaus hun
business de afgelopen twee
jaar naar Cambodja. Een tra-
ject kost daar ongeveer
40 duizend dollar, waarvan

1O duizend dollarvoor de
draagmoeder is. Nu Cambodja
de rvetgeving ook aanscherpt,
liikt buurland Laos aan popu-
lariteit te winnen. Een nieuwe
methode om regels te omzei-
len is de'hybride'aanpak: zo
worden bijvoorbeeld Thaise
draagmoeders ingevlogen in
Laos om daar het embryo te
laten plaatsen. Ze reizen terug
naar Thailand en veltrekken
na zeven maanden naar Singa-
pore om daar te bevallen.

DRAAGMOEDER VAN NA: 
. 
H ETAFSCH EI D WAS MOEI LIJ K'

Draagmoeder Vanna (35),
voorheen werkzaam in
een kledingfabriek:
'Het aÍscheid van Mylan
in Singapore was erg
moeilijk, ikzie hem als
miin kind en hetvoelde
alsoÍ hij mij nodig had. lk
knuffelde en kuste hem
en moest huilen bij hetaf-
scheid. Nu gaat het beter
met me omdat ik weet
dat hetgoed met Mylan
gaat. Sander heeft een
foto gestuurd waarop hij
vredig lag te slapen. lk
hoop dat hij volgend jaar
met de baby bij mij op be-
zoek kan komen.
Het grootste deel van het
verdiende geld heb ik ge-
bruikt voor de aankoop
van een stukjegrond vlak
bij de kledingfabriek. De
bevolking hiergroeit,
maarde hoeveelheid
grond niet, dus ik denk
dat het een goede inves-
tering is want ik kan nu
kamers laten bouwen om
te verhuren-'

moeten meereizen om met baby de
grens te kunnen oversteken.

voor een paspoortaanvraag is bo-
vendien toestemming van beide juri-
dische ouders vereist. OmdatVanna
nog in het ziekenhuis ligt na de keizer-
snede, vindt de ontmoeting met de
ambassademedewerker plaats aan de
rand van haar bed in Central Hospital.

Het is voorVanna het eerste weer-
zien na de geboorte. Verschuuren
vraagt via de tolk of ze Mylan nog-
maals wil zien, of dat ze dat emotio-
neel te ingewikkeld vindt. Zelf loog

Vanna tegen het bemiddelingsbureau
New Life dat ze al een dochter had. In
werkelijkheid is ze ongewild kinder-
loos, Mylan voelt voor haar als een zoon
en ze leeft helemaal op wanneerVer-
schuuren het jongetie voorzichtig in
haararmen legt,

Als Vanna alle vragen van de ambassa-
demedewerker naar tevredenheid heeft
beantvvoord, kan het Nederlandse pas-
poort worden geregeld. De volgende
dag isVerschuuren twee uur in de weer
bij een fotozaak om Mylan met open
ogen op een pasfoto te krijgen.

Via Vanna's broer, die een beetie Engels
spreekt, legtVerschuuren twee weken la-
ter in de taxi nog eens uit wat ze moet
antwoorden, mochten erwagen komen
op het vliegveld. Bij de douane zullen ze
zich voordoen als koppel. Zegaan samen
naarSingapore om een bezoekte bren-
gen aan de Nederlandse ambassade en
een tweede paspoort op te halen voor
hun baby. Het woord draagmoeder mag
absoluut nietvallen.



Het gaat goed. Eén beambte kijkt arg-
wanend naarVanna en de baby. Of
beeldt Verschuuren zich dat maar in?
Het blijft in elkgeval bij kijken, ze ko-
men ongeschonden door de grenscon-
trole. De eerste horde is genomen.

Even later zit Vanna gespannen in
haar vliegtuigstoeltje. Ze is Cambodja
nooit uit geweest, laat staan dat ze ooit
heeft gevlogen. Verschuuren hoopt al-
leen maar dat ze snel de lucht in gaan.
Hij is als de dood dat er ineens een over-
heidsbeambte de cabine in komt om als-
nog een stokje te s.teken voor hun ver-
trek. Als hij de motoren hoort ronken en
het toestel zich in beweging zet, valt er
een lastvan zijn schouders.

In Singapore onwangt Verschuuren
na twee dagen het Nederlandse pas-

den droeg zal enkele uren later met z

beide vaders - Maasri is er inmiddels

de baby die zij negen maan-
:al enkele uren later met zijn

beideuËluc vducl S - tvrddst I l5 cl lllllt.tuutslS
ook- naar Nederland vertrekken. Het
valtVanna zichtbaar zwaar. Al draagt
Mylan haar genen niet, hij is voor haar
als haareigen kind.Tien minuten knuf-
felt en speelt ze met de baby. Dan moet
ze de taxi naar het vliegveld in. De tranen
rollen over haar gezicht.

.DE7 THUISKoMST
Als Maasri en Verschuuren met Mylan op
de arm hunAmsterdamse appartement
binnenlopen, is de babybox in de kamer
versierd met slingers en ballonnen. Stie-
kem gedaan door opa en oma. Toen Ver-
schuuren vier weken geleden vertrok,
was onzeker hoe lang het zou gaan du-
ren voor Mylan in Nederland zou aanko-
men en óf het allemaal wel zou luld<en.

Nu zijn ze er dan toch eindelijk met
zijn drieën. Zelden was Verschuuren zo
blij om thuis te zijn. Kijkt hij naar het
vredig op zil'n speen sabbelende jon-
getje, dan was dat alle toestanden waard.
Maar of ze nog een keer dit pad zouden
bewandelen? Verschuuren en Maasri
denken niet dat er snel een broertje of
zusjevoorMylan komt.

Diezelfde avond


