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Miin Yoze
adoptiewolk
brokkelde af

Emeritus hoogleraar René Hoksbergen
(7 7 ) ver anderde rad i caa I va n

standpunt over de adoptie van
kinderen uit het

buitenland.

\ DE OUDE7 OPVATTING
'Zielige weeskinderen uit Vietnam,
Biafra en India een warm huis bieden.
Dat was de idealistische sfeer eind jaren
zestigvan devorige eeuw. Ikwas ook
zo'n idealist en reisde, aangemoedigd
dooraangrijpende beelden op tv, naar
India, Korea en de Filipijnen om kinde-
ren zonder ouders op te halen.

'Wat ik in kindertehuizen aantrof was
om nietgoed van te worden:veel kinde-
ren op één kamer, matig te eten en drin-
ken, weinig verzorgers. Adoptie leek mi,
een goede oplossing voor hen. Ik vloog
soms met wel vier kinderen tegelijk
terug naar Nederland om ze onder te
brengen in een gezin. In de volle overtui-
ging dat ik iets goeds deed. Zeker dertig

René Hoksbergen

à veertig kinderen heb ik voor adoptie
naar Nederland gehaald.

'Uit betrokkenheid ging ik begin jaren
zeventig naar vergaderingen van de Ver-
eniging Wereldkinderen, een offi ciële
bemiddelaar. Omdat ik daar vaak mijn
mond opendeed, werd ik al gauwvoor
het bestuur gewaagd. Ik was ijdeltuit
genoeg om 'ja' te zeggen.'

\ HET7 KANTELPUNT
'Als sociaal psycholoog deed ik vanaf
1975 wetenschappelijkonderzoeknaar
adoptie. Ikwerd de eerste expert op dit
gebied, in t9s5 volgde een benoeming
tot bijzonder hoogleraar adoptie aan de
Universiteit Utrecht.
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Watbegon
als hulp aan
arrne, zielige
kinderen, is
steeds meer
een remedie
gewordenvoor
ongewenste
kinderloosheid'
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'Voor mijn onderzoeken voerde ikveel

gesprekken met ouders die een kind
hadden geadopteerd. Ze vertelden over
grote opvoedingsproblemen. De kinde-
ren worstelden met angsten, hechtings-
problemen en dewaagwie zezijn.Ze
bleven zich ookna jaren aftverend
gedragen tegenover hun adoptieouders.

'Ook bleek er veel niet te kloppen:
sommige kinderenwaren wel drie jaar
ouder dan kindertehuizen hadden voor-
gespiegeld of hun biologische ouders
bleken nogwel degelijk in leven. Erkwa-
men steeds meeraanwijzingen dat erbe-
drog in het spel was.

'Hetgrote keerpunt kwam toen uit
mijn onderzo ek Bittere ervaingen bleek
dat een groeiend aantal adoptiekinde-
ren uit huis werd geplaatst: vier à vijf
keer vaker dan gemiddeld. Het kan toch
niet zo zijn datje deze kinderen eerstuit
een ver land hier naartoe haalt om ze
een veiligthuis te bieden en daama weer
wegdoet? Mijn roze adoptiewolk brok-
kelde af.'

\ DE NIEUWE7 oPVATTING
'Allemachtig, wat doe je kinderen aan?
Het is al traumatisch om afgestaan te
worden doorje biologische ouders of
wees te zijn. Het overbrengen naar een
land aan de andere kantvan dewereld
bezorgteen kind een tweede trauma.

'Veel adoptiekinderen kampen met
identiteitsproblemen omdat ze zich
slecht of niet kunnen identificeren met
hun adoptieouders. Het is beter deze
kinderen in hun geboorteland onder te
brengen bij familie of in pleeggezinnen,
of om de omstandigheden in kinderte-

huizen te verbeteren. Met de duizenden
euro's die het kost om één kind hier naar-
toe te halen, kun je wel tien kinderen ter
plaatse helpen aan betere opvang.

'Watbegon als hulp aan arme, zielige
kinderen, is in de loop derjaren steeds
meer een remedie geworden voor onge-
wenste kinderloosheid. Een egocen-
trisch motief, dat een perverse prikkel
blil'ktvoor kinderhandel. De kosten om
een kind te adopteren zijn enorm geste-
gen, tot wel 30 duizend euro nu.

'lk was voor adoptie, maar ben nu voor
9o procenttegen.Alleen als er echtgeen
alternatief is voor weeskinderen in
eigen land, ben ikvoor. Maardat komt
nogampervoor.'

\ HET7 EFFEGT
'Mijn bezwaren tegen àopde hebben
mij controversieel genihakt. Binnen het
toenmalige bestuul van de Vereniging
Wereldkinderen za§ men mijn kritische
benadering niet zitten.ln 1976 werd ik
bedankt voor het bestuur. Dat stelde mij
teleur omdat ik mij nog steeds betfok-
kenvoelde.

'De organisatie voor adoptieouders,
IAVÀ die ikzelf heb opgericht,wil niets
meer met mij te maken hebben. Artike-
len die ikaanbiedvoorhun blad, publi
ceren ze niet. Mensen die zich'wentelen
in hun idealisme, egocentrisme en naM-
teit willen mijn stem kennelijk niet
horen.

'Controverse is nodig om zaken te
veranderen. In de sterke afname van het
aantaladoptieszie ik mijn gelijkalleen
maarbevestigd,'

Marion Bolwijn


