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Lavinia Meiier
(Zuid-Korea,
1983) wint in
2OO9 de Nedet
landse Muziek-
prijs. Na haar
debuut in Car-
negie Hall in
New York in
2OO7 treedt ze
als solist op in
Europa, Azië e
Amerika. Haar
albums wordet
wereldwijd uit-
gebracht door
Channel Classi
en Soi'ry Clas-
sics, zijn be-
kroond met ee
Edison Award
en haalden eer
gouden en pla
tina status.
Vanaf septem-
ber doet ze ee
theatertourner
met schrijver
Abdelkader
Benali. De kaaj
ten daarvoor
kunnen vanaf
1,/5 worden be
steld.

Welke rol speelt afkomst Ín Nederland?
Dat onderzoekt V in een reeks interviews.

Lavinia Meiier (SS )vraagt ztch af:
'Is dit dan het Aziatische in mij?'
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.Nederlands
'Een nieuwjaars-

duik en daarna
een kop erwten-
soep. Dat heb ik

twee keer
gedaan.'

Koreaans
Als ik met

Koreanen omga
of daar ben.'

Eten
'lk hou van

Koreàans, maar
ook van Thais en

Japans eten.'
Partner

'Een Amerikaan.
Het internatio-
nale zit in mij.'
Mohammed-

cartoons
'lk vind dat je de
spot moet kun-
nen drijven met
elkaars geloof,

maar ik weet
niet hoe gevoe-
lig het ligt. Zelf

ben ik niet gelo-
vig opgevoed.'

n Nederland is Lavinia
Meijer een opvallende ver-
schijning. Een tuiatische
vrouwdie zich onder-
scheidt met een on-
gebruikelij k muziekinstru-
ment. Pas als volwassene

bezocht ze weer haar geboorteland.
'lk keek de hele tijd naar die Zuid-
Koreaanse vrouwen. Hoe kleden ze
zich, hoe doen ze hun haar en make-
up? Ikwilde erbij horen.

'En ik dacht: val ik nog op? Ben ik
hier net zo bijzonder als in Neder-
land? Voor het eerst was ik ergens
waar alle vrouwen op mij leken. Ik
was een van hen, maar toch anders.
Het is ingewikkeld, hoe Zuid-Korea-
nen naar adoptiekinderen kijken.
Ze zijn trots op watwij hebben be-
reik in een ander land. En er is
schaamte: wij hebben onze kinde-
ren weggestuurd.'

In de verhalen die Lavinia Meijer
vertelt, zit een patroon. Steeds stelt
ze dezelfde vraag, elke keer op een
andere manier. Zou het komen
door? Ben ik zo geworden door? Is
dit dan het Koreaanse in mii?

Als kind durfde ze mensen niet
aan te kijken. 'Nederlanders zeiden
tegen me: je moet gewoon bot zijn,
recht voor z'n raap. Kwam die verle-
genheid doordat ikAziatisch was?
Inmiddels ken ik zat Aziaten die
geen blad voor de mond nemen.'

Mensen zeiden dat ze bij de jonge
Lavinia een gedaantervisseling za-
gen zodra ze achter de harp zat.
Ineens maakte ze een volwassen, ze-
kere indruk. En ze kon zich afslui-
ten 'Eerst had ik dat met knutselen
en tekenen, daarna met de harp. Je
helemaal richten op één ding. Is dat
iets Aziatisch?'

De harp. In Zuid-Korea hebben ze
een liggend snaarinstrument dat
erop lijkt, de gayageum.'De eerste
keer dat ik dat instrument hoorde
in Korea, dacht ik heb ikhetals
kind gehoord, bij volksmuziek op
de radio misschien, en ben ik
daarom harp gaan spelen?'

Haar adoptie vond plaats toen ze
2 was.'lkkan me niets herinneren
van Korea. Mijn Nederlandse ou-
ders wilden één biologisch kind

hebben, omde ervaringvan een
zr,nanf,erschap te kennen. De andere
kinderen wilden ze adopteren. Ik
kwam samen met mijn broer uit
Zuid-Korea, later kregen weer een
broertje bij uitEthiopië.

'Natuurlijk zagenwe eranders uit
dan de meeste Nederlandse gezin-
nen, daar maakten we zelf grapjes
over. Met mijn Koreaanse broerhad
ikeen extra lijntie.Tegen hem kon
ik directer zijn, hij begreep me toch
wel,we kwamen uitdezelfde baar-
moeder. Mijn ouders kenden hun
biologische kind vanaf de eerste
dag. fe voelde dat er bij de andere
kinderen een grijs gebiedbestond,
niemand wist wat er precies was ge-
beurd na de geboorte.'

'Nu moest ik bepalen:
ben ikverplicht me

zorgen te maken over
deze man, wat ziin wii

van elkaar?'

Spreek je Koreaàns?
'Ikgaf een concert in Korea. Een half
jaarvan tevoren ben ikbegonnen
met lessen. lk dacht dat ik een voor-
sprongzou hebben, de docentzei:
je hebt aanleg. Ze gaf me compli-
mentjes, ikweet nietof ze beleefd
wilde zijn. Tijdens het concert wilde
ik in het Koreaans veftellen over
mijn harp. Dat heb ik ook gedaan.
Na afloop was het publiek blij en ve-
reerd.Ikwoegof ze iets haddenver-
staan van wat ik zei, Nee, dat niet.'

Hoe was het om daar te ziin?
'Tot een paar jaargeledenwas ik
niet zo bezig met mijn afkomst. Na
bijna elkconceftkomen mensen uit
het publiek naar me toe om wagen
te stellen. Altijd vragen ze of ik mijn
roots niet wilde opzoeken. Dan had
ik een verhaal§e klaar.

'Nu ben iker meer mee bezig. Dat
is begonnen door mijn biologische
vader. Bij mijn eerste concert in KG
rea heb ikhem ontmoet, een iaar
eerder had hij contact gezocht. Na
afloop van het concert stond hij
voor me: ikben je vader.'

Zijn verhaal in het kort: in de Kore-
aanse cultuurbleven kinderen in
dietijd naeen scheidingbij deva-
der. Om financiële redenen en om-
dat een alleenstaande moeder ge-
zichtsverlies leed en geen nieuwe
man kon krijgen. Haarvaderhad
zelf nauwelijks familie en kon niet
voor de kinderen zorgen. Hij raakte
na de scheiding in een depressie en
wilde zelfmoord plegen. Om zijn
kinderen een betere toekomst te ge-
ven, stond hijze afvooradoptie.

'lk vond het lastig. Waarom zocht
hij contact, zat hij in een midlifecri-
sis? En ikvond het egoïstisch, mijn
vader bepaalde het moment
waarop hij opmijnpad zoukomen.
Miin beste vriendin was erbij als ver-
taler. Hij vertelde over mijn moeder,
dat ze net zo klein was als ik en dat
ze ambities had. Ze hadwillen door-
studeren.

'Een half jaar latergaf ikweer een
concert in Korea. We hadden een
tweede ontmoeting. Die was rauwer
en realistischerdan de eerste. Mijn
vadervertelde over zijn gezond-
heidsproblemen, hijwist niet hoe
langhij te leven had. Dat stelde mii
voor dewaag: hoe gaan we nu ver-
derT Daar had ik niet eerder over na-
gedacht. fij de eerste keer dacht ik
nietverderdan die ene ontmoeting.
Nu moestikbepalen: ben ikver-
plicht me zorgen te maken over
deze man, wat zijn wij van elkaar?

'lk weet nog niet hoe we verder
gaan. Maar ik heb hem vergeven,
vanuitde liefde die mijn adoptieou-
ders voor me hebben opgebracht.
Dat er mensen bestaan die zoiets
doen voor kinderen die ze niet zelf
hebben verwekt. Doordie reis kreeg
de relatie metmijn adoptieouders
een diepere laag.lkvoelde me los
komen van ze, alsof ze eerst boven
mij stonden enwe nu op dezelfde
hoogtewarengekomen.'


