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Interlandelii ke
adoptie is
onwenselij k
Fien Bos is cultureel antroPo'
loog aan de Universitei't vcor Hui-

manistiek in Uirecht.
Hilbrand Westra is oprichter
United Adcpl.ees ittiernational.
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Beter dan adoptie is het
te voorkornen dat moe-
der en kind onomkeer-
baar worden gescheiden.
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I lhoogleraaraciopricstu-
dies en adoptiernoederJuffer en
hoogieraar algemene pedagogiek
Ifzendoorn, beiden uit ï-eiclen, het
RSi-advies om [e sioppen met inteÍ-
landeliike adoptie bekritiserert
(O&D, z december 2o16). Ze vinden
iat het argument van de RS] dat
adoptie aanzuigend werkt, kwanti
tatief niet goed is onderbouwd.

'De kindertehuizen moeten leeg,
maar ze móeten ookvol', zo kopte de
NRC al op 25 mei 2oo7 boven een ar-
tikel over Bos' antropologisch oti-
derzoek naarAfstand terAdoptie in
India. Sinds tien jaar communiceert
Bos deze boodschap op basis van
conclusies die voortvloeien uit ia-
renlang grondig antroPologisch
veldwerk in India, Vietnam en Ne-

derland. Maar Bos is niei de enige
die zich heeft verdiept in het Per-
spectiefvan de echte ouders. Zo
deed Ol ha Mykyryn-C.tzziero voor
haar promotieonderzoek grondig
veldwerk in Oekraïne, haar land van
herkomst en tevens het land dat Juf-
fer en ijzendoorn, net als Ido W'eijers
in de NRC (3 januari) als voorbeeld
aanhalen. Ook My§tyn-Gazziero
trekt de conclusie dat interlande-
liji<e adoptie aanzuigend werkt

' 
Tien jaar iluurde l.rètvoor serteuí

getwijíeld werd aan voortzetting
van interlandelijke adoptie. Dat is
begrijpelijk, want interlandelij ke
adoptie roept romantische gedach-
ten op: kinderen zonder ouders en
mensen met een kincienwens malcen
elkaar gelukkig. Dat is een comfr:rta-
bele boodschap. Ook is stoPPen met
adoptie geen preitige boodschaP
voor adoptieouders, on-rdat het hun
gezinsvorming ter discussie stelt.

Juffer en Ilzendoorn zien adoPtie
als een positieve interventie voor
kinderen d ie anders als wces i n een

weeshiris zoticlen moeten opgroei-
en" Maar onderzoek van cultureel
antropologen en ontwikkelin gssoci-

otrogen, dus buiten de pedagogische
en psychologische disciplines van
deze deskundigen, toont aan dai de
jeugd in de tehuizen zelden r,t'ees is.

Dit ziln vaak kinderen met ouders
rlie om diverse, vaak pijnliike recie-

nen niet zelf voor hun kinderen
kunnen zorS;en.

Dit gebeurt overal in de wereld,
ook in Nederland (r9.945 kinderen
in 2015). Het is echter ondenkbaar
dat uit huis gepiaatste kinderen in
Nederland ter adoptie aangeboden
zouden r,vorden aan ongewenst irin-
derloze ouders in biivoorbeeid
China. omgekeerd gebeurt clit r.uei.

ilet on derzoei< van MYlqrtyn-Caz-
ziero toont aan hoe moeders in het
door Juffer, tlzendoorn en Weljers
aangehaalcie voorbeeld van Oe-
kraïr're op piinliike en geraífineerde
wijze hun kinderen verliezen door
het institutioneie bestel van Kinder-
bescherming, voorafgaand en gesti-
muleeld door het winsrbejagvan in-
terland eiijke aCoptie.

lt'eijers concludeert dat de'sug-
gesiie van een aanzuigende v;erking
ronduit m isleiiiend is'. Wij concllr
tlcren dat het gebruik van begrip-
pen ais 'rruezen'en 'weeshuizen' on-
iuist en verhullend is endat

weuers en zlln Leldse collega's zich
niet hebben verdiept in de sociale
rverkeiilkheid acLrter <ie ciifers, lvat
de RS] we1 deed.

Adoptie beginl niet t'ij de 
,volle

weeshuizen' maar bii'volle wacht-
lijsten'. Er stroomt geldvan rijk naar
arnt en er verhuizen babY's van a):m

naar rijl<. tYiaar dat zijn alieen de kin-
deren die in het profiel van de aspi-
rant acloptieouders pa-ssen en dat is
maar een zeer beperkt aantal van de

grote aantallen kinderen die 1n insti-
iuten in de zendende landen verbiii-
ven" Op de echte moedei-s vari die iri
het Westen gewenste kinderen
wordt druk uitgeoeíer-rd, toont on-
derzcekaan. Dat is een schenCing

op de echte moeders
van de in hetWesten
gewenste kinderen
r,v0rdtdruk
uitgeoefend

van mensenrechten en kinderrech-
ten, temeer daar deze moeders vaak
zell ool. nog minderiarig ziin'

Moeders die een kind aístaan tei
adoptie, hopen in een situatie van
paniek een probleem oP ie lossen,

maar kunnen de gevolgen niet over-
zien en krijgen er uiteindelijk gro-
tere probiemen voor ierug. Adoptie
is onwenseliik, want er zijn goede al-

ternatieven om moeders, vaal< met
hun extended familie, te ondersteu-
nen. Opvang binnen íamilies om
een onomkeerbare scheiding tussen
moeder en kind te voorkomen,
l<omt 1n beeld als perverse prikkels,
ve rclorzaakt door belangen van
adoptieorganisaties en (aspirant-)
adoptieouders, worden weggeno-
men.

Gelukkig baseert de RSJ zijn ad-

vies niet alleen op onderzoek in de

ontvangende landen, gericht oP ge-

hechtheid in adoPtiegezinnen en

uitgevoercl door monodisciplinaire
pedagogen. Het is gevaarlijk als

ioonaangel,ende onderzoekers zich
als aur.oriteit envanuit hun emotie
uitspreken buiien cie grenzen van
hun discipline. De RSi gaatvocrbii
aan romantische beeldvorm i ng,

heeft z!ch breed laten inlormeren
en een [undamcntele discttssie aan-
gezwengeld. Dat is Piinlijkvoor
aCoptieouders in Nederland eil
goed nieuws voor de groeP ouders
r,r,aaraan Iuffeq If zendoorn en Wei]-
els rnet gemak voorbii gaan.


