
Adoptieverleden ryf

is openwond
in Brazilië
Zoektocht naar familie
Tussen 1980 en 1995 zijn 3O.OOO à 4O.OOO
kinderen uit Brazilië geadopteerd door
buitenlanders, lang niet altijd legaal. Zij zoeken
nu hun natuurlijke ouders. ,,Dat we zo veel
kinderen hebben laten weggaan is pijnlijk.,,
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acqueline was 5 jaar toen ze met een
leeg pannetje bij de buren aanklopte.
'Buurwouw Neginha, ik wil eten!',
riep ze en sloeg met haar vuistjes op
de bodem van de pan. De buurwouw

kwam naar buiten en schepte de pan vol
eten. 'Pas goed opje zusjes', riep ze het
broodmagerè buurmeisje nog na.

Nu, tweeëntwintigjaar later, genietJac-
queline (27), een wouw met lange donke-
re krullen engrote, sprekende ogen, in
een chique lunchroom in Rio deJaneiro
van een groot stuk taart en een glas vruch-
tensap, Samen met haar twee jongere zus-
jes Kelly en Carola is ze voor het eerst te-
rug in Brazilië. Ze werden respectievelijk
in 1988, 1991 en 1993 geboren in de zuid-
oostelijke stad Curitiba, engroeiden daar
op daar tot ze in 1994 werdengeadopteerd
door het Nederlandse echtpaar Monica en
Jack Alblas, uit het Zuid-Hollandse dorp
Kwintsheul.

,,We woonden in een favela, een slop-
penwijk", verteltJacqueline.,,Onze biolo-
gische moeder, Maria Luiza Goncalvez,
zwierfveel op straat en liet ons vaak al-
leen. Ik herinner me dat ik voor mijn zus-
jes zorgde als zij er niet was. We werden
steeds meer verwaarloosd. Op een dag
zijn we opgehaald door de Braziliaanse
kinderbescherming en naar een tehuis ge-

bracht."
Af en toe valt ze stil en moet ze naar

woorden zoeken. Soms vult zus Kelly (24)
haar aan of helpt moeder Monica. De eer-
ste levensjaren van de drie zusjes zitten
vol vraagtekens.

Tussen 1980 en 1995 zijn naar schatting
3O.OOO tot 4O.OOO Braziliaanse kinderen
door buitenlanders geadopteerd. Gemid-
deld zeven kinderen per dagvlogen met
hun Europese, Amerikaanse of Israëlische
adoptieouders naar hun nieuwe thuis-
land.

Braziliëwas destijdseenarmland. On-
der het dictatoriale regime dat tot 1985 aan
de macht was, was het verschil hÈsen arm
en rijk toegenomen. In de sloppenwijken
in Rio deJaneiro en Sào Paulo, overvol
door de massale trek vanuit het straatarme
noordoosten, zwierfeen leger van straat-
kinderen.

Adoptie werd een ware industrie. In Eu-
ropa en Amerika was veel vraag naar bui-
tenlandse adoptiekinderen. Er was toen
een sterke lobbyvan adoptieouders, zegt

René Hoksbergen (74), emeritus hoogle-
raar adoptie aan de Universiteit Utrecht.
De moraal was: ouders hebben er recht op
en je helpt er kinderen in arme landen
mee. Veel adoptieouders hebben het fan-
tastisch gedaan, zegt Hoksbergen, maar er
was weinig oog voor de identiteits- en
hechtingsproblemen van uit het buiten-
land geadopteerde kinderen.

Monica enJack hebben er altiid reke-
ning mee gehouden dat hun dochters ooit
terug zouden willen naar Brazilië om hun
biologische moeder te zoeken. De jongste,
Carola (22), riep als kleuter al tegen Moni-
ca: Jij bent mijn echte moeder niet!'Jaren-
lange zoektochten leverden niets op. Tot
injanuari de Braziliaanse tv-zender Rede
Record een documeítaire ui@nd waarin
meer dan dertig geadopteerdeBFaziliaan-
se kinderen uit Nederland hun verhaal
vertelden.
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op een winterse zaterdagvoor de opna-
mes naar Amsterdam gereisd. Met andere
geadopteerden, allemaal tussen de twintig
en halverwege de dertig, hadden ze in dik-
kejassen door Amsrerdam gelopen. Langs
grachten en oude panden, want dat zijn
beelden van Nederland die televisiekij-
kend Brazilië graagziet. In de Braziliaanse
kerk in Buitenveldert had voorganger Mar-
cos Viana hen toegesproken in het Portu-
gees.,,tuktzijqltÍnlgveÍbanmÍrdortrj-
moeders enweggehaald uit Brazilië en
spreken jullie de taal niet meer, jullie ho-
ren bij Brazilië.

God helptjullie je familie te vinden."
Adoptie is een geliefd thema in Brazilië.

Populaire shows nodigen buitenlandse ge-

adopteerden uit die op zoek zijn naar hun
biologische familie. Ook in de veelbekeken
telenovelas (soapseries) komt het thema
vaak terug.

,,We kampen meteen schuldgevoel. We

hebben een vreselijk, omvangrijk adoptie-
verleden waarover jarenlang is gezwegen"

, ,, zegtjournalist Vanessa Faro Soares van
de zender TV Tribuna. ,,Er zijn tienduizen-
den Braziliaanse kinderen verdwenen
naar het buitenland. Ze zijn ontworteld:
hun taal en familie zijn ze kwijtgeraakt. Als

ik hun verhalen hoor, doet mij dat pijn als

Braziliaanse. Alsjournalist probeer ik er
aandacht op te vestigen. Het zijn mijn
landgenoten."



Lucratieve handel
Pas de laatstejaren is goed duidelijkge-

worden om hoeveel kinderen het ging. En
ook dat adoptie niet zelden illegaal verliep.
Er duiken verhalen op over kinderen die
uit het ziekenhuis zijn gestolen. Adoptie
was een lucratieve handel. Rechtszaken te-
gen illegale adoptieorganisaties en kinder-
handelaren krijgen nu veel aandacht. De
namen van rechters en advocatenworden
gepubliceerd die waren omgekocht om
procedures te versnellen. Op sociale me-
dia floreren online communities van biolo-
gische moeders die hunkinderen zoeken
enomgekeerd.

,,Dat we zo veel kinderen hebben laten
weggaan, is pijnlijk. Het is een nationale
wond", zegt Sonia Ligia, wijwilligster bij
de opsporingswebsite Projeto Ajuda Ami-
ga. ,,Maar we moeten ook eerlijk zijn: veel
kinderen hebben een veel beter leven ge-

kregen."
Zo kijken de zusjesJacqueline, Kelly en

Carola er na ruim twintig jaar Nederland
ook op terug. Ze hadden een fijnejeugd bij
hun adoptieouders en zijn nujonge, zelf-
standige wouwen. Kelly volgde een musi
calopleiding. Jacqueline werkt in een
lunchroom en Carola wil ook graag de ho-
reca in. I(elly, de middelste, zegt: ,;Wie
weet wat er in Brazilië van ons terecht was

gekomen? Misschien zwiervenwe dan nu
ook op straat."

Voor zover bekend verliep hun adoptie
destijds legaal. Adoptieouders Monica en
Jack moesten zes weken in Brazilië bliiven,
opdat de kinderen - die al wat ouder wa-
ren - aan hen konden wennen.Jacqueline
herinnert zich dat goed: ,,Toen is ook met
ons gepraat door de maatschappelijk
werkster, of we wel écht mee wilden naar
Nederland met onze nieuwe ouders. Ik
weet dat ik het allemaal heel spannend
vond en direct Ja' zei."

Tot begin jaren negentig gebeurde adop-
tie op het niveauvan de deelstaat ofstad.
Toen er een nieuwe adoptiewet kwam en
Brazilië in 1993 het Verdrag van Den Haag
over samenwerking bij internationale
adoptie ondertekende, werd buitenlandse
adoptie steeds moeilijker. Volgens dat ver-
drag mag een kind alleenwordengeadop-
teerd door buitenlandse ouders als het
nietbij zijn familie kan opgroeien en er
geen adoptie- ofpleeggezin in eigen land
gevondenwordt.

,,Buitenlandse adoptie komt nog maar
weinigvoor", zegt Ludmilla de Azevedo
van deJuridische Staatscommissie voor
Internationale Adoptie (CEJAI). Tussen
2OO7 en2Oll daalde het aantal buitenland-
se adopties naar 461. De afgelopen twee
jaar zijn nog geen driehonderd Braziliaan-

"-settnderen geadopteerd door buitenland-
se ouders. Gevolg is wel dat de kinderte-
huizen in Brazilië vol zitten: voor de bijna
45.OOO kinderen in tehuizen zijn in heel
.Brazilië niet meer dan een kleine vijfdui
zend adoptiegezinnen beschikbaar.

1.3oo kinderen naar Nedèrhnd
Volgens Nederlandse statistieken zijn tus-
sen 1971en 2OOO iets minder dan 1.300
Braziliaanse kinderen naar Nederland ge-

komen. Na Colombia was Brazilië een be-
langrijk Latijns-Amerikaans adoptieland,
hoeweladoptie uit Azië, met name Zuid-
I(orea, veel hogerlag. Maarde organisatie
Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda
(Verdwenen Personen Brazilië en Neder-
land) denkt dat het aantal zeker acht keer
zo hoogligt. Van de dossiersvan
Braziliaans-Nederlands geadopteerden die
de organisatie onder ogen krijgt, is zeker
8O procentvals ofincompleet, zegt direc-
teur Liza da Silva. Da Silva werkte mee aan
programma's als Spoorloos en veflnist en
heeft inmiddels van tweehonderd geadop-
teerde Braziliaanse kinderen de biologi-
sche familie kunnen opsporen.
Haar eerste zoektocht was die naar de fa-
milie van haar man, ook een geadopteerde
Braziliaan. ,,Toen we zijn biologische fami
lie hadden gevonden wist ik: ik wil meer
geadopteerden helpen", zeglze. De hulp
uit Brazilië komt volgens haar door de
wens van het land het verleden af te slui-
ten. En: ,,Familie is heilig voor Brazilianen.
Ook al zijn de kinderen in een andere cul-
tuur opgegroeid en spreken ze geen Portu-
gees meer, ze wordengezien als Brazilia-
nen. Dat biedt hun veel troost. "

Vorige maand staptenJacqueline, Kelly
en Carola met hun adoptieouders op het
vliegtuig naar Brazilië. Na een intensieve
media-actie en hulp van Liza da Silva was
er familie opgespoord. Moeder Maria is al
negenjaar geleden overleden. Ze moet
rond de veertig zijn geweest toen ze be-
zweek aan het leven op straat. Met hun
ernstig zieke biologische vader skypeten
de zusjes één keervoordat hij overleed.
Met andere familieleden, onder wie een
broer, kunnen ze nog een band opbou-
wen. En ook met hun oude buurwouw Ne-
ginha, die nog in dezelfde straat woont en
de zusjes nooit is vergeten. Eten hoeven ze
haar nu niet meer te vragen.
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We woonden in een
sloppenwijk. Onze
moeder zwierf veel
op straat en liet ons
vaak alleen
Jacqueline

Fotos uit 1994.
Van boven naar beneden:

Kelly, Jacqueline en Carola.
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Wie weet wat er in
Brazilië van ons
terecht was gekomen
Kelly



Monica en Jack dit
jaar in Brazilië met
Carola (rode jurk),
Kefly (wit) en
Jacqueline.

Monica en Jack Alblas in 1994 in

Kwintsheul metvan links naar rechts

Jacqueline, KellY en Carola'
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