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Door�Hille�Takken

H
et klinkt stoer als je kunt zeggen
dat je bent geboren in Chicago.
Voor mijn oudste, geadopteerde
zoon Samuel (10) komt dat goed
uit als nieuwsgierige mensen
vragen waar hij „vandaan komt”.

Hij woont in Nederland sinds hij vijf weken oud
is, en hij is er nooit meer teruggeweest. Tot afge-
lopen zomer.

Samuel is bruin en heeft kroeshaar. Mijn man
en ik en onze twee jongste kinderen zijn licht-
roze-beige en hebben slap haar. Zijn dat jouw
kinderen, vragen mensen vaak. „J a”, glimlach ik
dan meewarig. „Alle drie?” „Ja, alle drie.” Vr ij-
postige vragen zijn onvermijdelijk. En nog altijd
vind ik ze ongemakkelijk. Het is niet fijn steeds te
moeten bewijzen of verdedigen dat mijn liefde
voor hem even groot is.

Tien jaar geleden hadden we ons voorbereid
op een ‘open adoptie’: we zouden contact hou-
den met de ‘geboor temoeder ’ zoals dat in de
adoptiewereld officieel heet. Jaarlijks stuurden
we haar foto’s en brieven. Zij reageerde niet, tot
onze spijt. Samuel zei er niet veel over, maar als
we ernaar vroegen antwoordde hij altijd dat hij
haar wilde ontmoeten.

In Nederland worden steeds minder buiten-
landse kinderen geadopteerd, maar het aantal
adopties uit de Verenigde Staten stijgt licht. Hoe-
wel armoede ook hier een rol speelt, zijn adop-
ties uit de VS vaak anders dan die uit arme lan-
den als China of Kenia. Biologische ouders heb-
ben in de VS over het algemeen ook een betere
positie: ze kiezen zelf een adoptiegezin uit op ba-
sis van een gezinsrapport en foto’s. Bovendien
worden de kinderen vaak als pasgeboren baby’s
in een nieuw gezin geplaatst en is het in de VS
niet uitzonderlijk dat de biologische ouders
door de jaren heen contact met hen houden.

Adoptie

De 10-jarige zoon van Hille Takken
ontmoette afgelopen zomer voor het
eerst zijn biologische moeder. Takken,
zijn adoptiemoeder, schrijft over zijn
rootstrip naar Chicago. Het was een
succes, al leek het dat niet te worden.

Sinds we
vlieg tickets
hadden
gekocht, vloog
S a mu e l
dagelijks met
een gevouwen
vliegtuig je
door de
hui skamer
naar Chicago

Adoptie wordt in de VS veel positiever gezien.
Als Nederlanders horen dat mijn zoon is geadop-
teerd, kijken ze vaak ernstig. Amerikanen rede-
neren zo: wat een mooie kansen zal hij krijgen
die hij anders niet had gekregen.

Uit een onderzoek van 2008, van adoptieon-
derzoeker en en universitair docent orthopeda-
gogiek Wendy Tieman van de Erasmus Universi-
teit in Rotterdam, blijkt dat kinderen die op ou-
dere leeftijd zijn geadopteerd vaker naar hun bi-
ologische familie zoeken dan kinderen die nog
baby waren bij hun adoptie. Recenter onderzoek
is er niet.

Een dergelijke zoektocht werd in het verleden
vaak gezien als indicatie voor een mislukte
adoptie. Tegenwoordig vaker als onderdeel van
een gezonde identiteitsontwikkeling.

Fa c e b o o k

Wij hebben onze Samuel vanaf zijn babytijd ver-
teld dat hij is geboren uit andere ouders, en dat
hij door adoptie voor altijd ons kind is gewor-
den. We probeerden hem ook van alles te leren
over Afro-Amerikaanse cultuur. Maar zijn ge-
boortemoeder kenden we niet, al hadden we het
geluk haar naam te kennen. In de zomer van
2010 vonden we haar op Facebook. We vroegen
via het adoptiebureau of ze contact met ons wil-
de. Na een paar weken antwoordde ze twee re-
gels: ‘Ik denk iedere dag aan je, ik hou van je, ik
zal erover nadenken, dank jullie wel, jullie zijn
een blessing in disguise.’

Na enkele maanden zei Samuel teleurgesteld:
„Ze moet wel erg lang nadenken.”

Velen adviseerden ons met een nieuwe poging
te wachten tot Samuel achttien is. Anderen von-
den een ontmoeting helemaal geen goed idee.
Dat kan alleen maar narigheid opleveren, rede-
neerden ze. Zelf hadden we ook twijfels. Wat als
ze weer zou bedanken voor contact? Wat als we
haar onaardig zouden vinden of als het slecht

Een
f amilie
voor
S a mu e l

Samuel�in�C�h�i�ca�g�o. „Nu,�een�paar�maanden�later,�krijgen�wij�de�indruk�dat�Samuel�inderdaad�beter�in�zijn�vel�zit.”
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1
Ga niet meteen googelen. Je
kunt geweldige ideeën voor trak-
taties vinden als je even op inter-

net zoekt. Maar die zijn niet represen-
tatief. Sommige ouders (lees: mama’s)
maken dertig pinguïns van negerzoe-
nen met marsepeinen snaveltjes en
oogjes. Opvoeders die een uitdeel-
doos Croky-chips in de strijd gooien,
zetten dat doorgaans niet op Twitter.

2
Trakteer niet te veel. 13 pro-
cent van de kinderen tussen 2 en
9 jaar is te dik en dat percentage

hoeft niet verder omhoog. Het lande-
lijke Centrum voor Jeugd en Gezin is
dus erg zuinig in zijn trakteertips.
Voor een basisschoolkind vindt het
een waterijsje geschikt, een doosje ro-
zijnen of ‘een minirijstwafel met hal-
varine en gekleurde vruchtenhagel’.
Het zijn allemaal tussendoortjes van
ongeveer 50 calorieën. Maar een rijst-
wafeltje met Becel is niet ieders idee
van feestvreugde.
Dan liever het Voedingscentrum. Dat
schrijft dat een kind van 4 tot 13 jaar el-
ke dag voor 200 kilocalorieën (kcal)
mag snacken tussen de maaltijden.
Maximaal 100 kcal voor de wekelijkse
traktatie op de basisschool lijkt dan re-
delijk. Hou als ouder sowieso een beet-
je in de gaten wat ze eten, en compen-
seer zo nodig ’s avonds of de volgende
dag. Zoals oma vroeger zei als ze vol-
vette spritsen had gebakken: „Dan eet
je maar een boterham minder.”

3
Wees gerust, gezond is het
toch niet. Een ouder die het
waagt om zijn kind rozegele

schuimpjes mee te geven op zijn ver-

jaardag, krijgt het ingewreven. „Bij
mij krijgen ze die chemische troep
niet!” Ja, daar zitten kleurstoffen in,
heel veel suiker en nul vitaminen.
Maar in die ‘ge z o n de ’ prikker met een
blokje jonge kaas (55 kcal) en een au-
gurk (4,5 kcal) zit veel zout en verza-
digd vet, en met die onschuldige zou-
te stokjes (4 kcal) kun je de stoep ’s
winters ijsvrij houden. Trouwens: in
appels en druiven zit ook veel suiker
en nauwelijks vitamine C.
Echt gezond trakteren doe je alleen
met groente – de calorieën in kom-
kommer of kerstomaten kun je op één
hand tellen – of een mandarijn (45
kcal). Maar best schappelijk is een
dropveter (47 kcal) met 4 spekjes (11
kcal per stuk) eraan. Of een, hoe he-
ten die dingen tegenwoordig, afro -
american-zoen (69 kcal). Van de tand-
arts mogen ze zeven ‘eet- en drinkmo-
m e n te n’ per dag, dus als ze dat mier-
zoete spul in één keer opeten, blijven
ze in de cariësvrije zone.
Een ‘uitdeelz akje’ winegums van Al-
bert Heijn (125 kcal), een cakeje (130)
of dat zakje chips (138) is echt te heftig.

4
Het is voor jou ook feest. Mi s-
schien is dit je enige kans in het
jaar om ongegeneerd een avond

lang kartonnen pandaberen te zitten
knippen (om ze daarna met ‘bamboe’

van zoute stokjes te vullen). Ga je
gang. Maar het hoeft niet. Voor je het
weet raak je met de andere ouders uit
de klas verstrikt in een traktatiewed-
loop en heeft niemand meer puf over
om het kerstfeest te organiseren.

Hester�van�Santen

Trakteren op school
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De basisschool verzoekt vriendelijk doch
dringend: trakteer gezond. ‘Anders sturen we je
kind linea recta terug naar huis.’ Dat doen ze niet
echt, maar toch. Hoe vermijd je traktatiestress?

Vo o rko m
een wedloop

CIJFERS

Eenderde�geadopteerden�gaat�op�zoek

met haar zou gaan (drugs, prostitutie, geweld)?
Wat als ze Samuel onbedoeld of opzettelijk tegen
ons zou opstoken?

Richard Pearlman moedigde ons wel aan. Als
directeur van ons adoptiebureau, Adoption
Center of Illinois at Family Resource Center,
heeft hij ruim dertig jaar ervaring. We hebben
hem hoog zitten. Mede dankzij hem konden we
onze zoon adopteren. Maar het belangrijkste:
Samuel wilde zijn biologische moeder graag
zien. Dat voelden wij als een onvervreemdbaar
recht. En we wilden het het liefst voor zijn pu-
berteit doen, samen met hem, omdat hij over
een paar jaar misschien erg met zichzelf in de
knoop kan zitten.

Afgelopen winter, zo’n twee jaar na haar twee-
regelige bericht, stuurde het adoptiebureau een
brief door, waarin we schreven dat we naar Chi-
cago wilden gaan. Haar antwoord: ‘Wat willen
z e? ’ En later weer een mail van één regel: ‘Ok, la-
ten we elkaar ontmoeten.’ Daarna niets meer.
Het werd voorjaar, de dag van vertrek naderde,
maar een concrete afspraak hadden we niet.

Maar gaan zouden we. Sinds we vliegtickets
hadden gekocht, vloog Samuel dagelijks met een
gevouwen vliegtuigje door de huiskamer naar
Chicago. En toen wist hij nog niet dat we een ont-
moeting probeerden te regelen. Een bezoek aan
zijn geboortestad zou hoe dan ook mooi zijn,
hielden we onszelf voor.

Verjaardagsc adeau

Aangekomen in Chicago barst het feest los. Sa-
muel vindt alles geweldig: de brandweersirene,
de lokale supermarkt en de metro op verhoogde
rails. Het is leuk om de directeur Richard Pearl-
man van het adoptiebureau weer te zien, een ai-
mabele, links-liberale Amerikaan. Hij belt in ons
bijzijn Samuels biologische moeder. Ze neemt
op. We horen haar stem. Ze stelt voor om elkaar
twee dagen daarna te ontmoeten bij The Bean
van Anish Kapoor, een kunstwerk downtown.
„Maar dan ben je jarig”, zegt Richard. Zij: „Deze
ontmoeting is het beste verjaardagscadeau dat
ik me kan wensen.”

Op de afgesproken dag staan we ruim op tijd
klaar voor vertrek. Pearlman brengt ons met zijn
cabrio naar The Bean. Links van ons Lake Michi-
gan, rechts de skyline van Chicago. Zenuwen gie-
ren door mijn keel.

In het park schijnt de zon. Toeristen eten ijsjes,
kinderen spelen met ballonnen. We zijn acht mi-
nuten te vroeg. Het glooiende oppervlak van het
kunstwerk is net een enorme lachspiegel. Ik doe
mijn best belangstelling er voor op te brengen. In
mijn ooghoek zie ik Richard Pearlman bellen. Er
komt een vrouw naar hem toelopen met een
weelderige blauw-oranje jurk en een enorme
zonnebril. „Samuel, kom, dat moet haar zijn.”

We lopen naar haar toe. Ze neemt haar bril af,
wrijft in haar ogen en zegt: „Sorry, I’m so ner-
vous! May I hug you?” Wij vertalen, Samuel
knikt. En dan knijpt ze hem bijna fijn en zegt: „Je
hebt mijn ogen, mijn geur en het haar van mijn
oma. Je bent het.”

We lopen naar een restaurant even verderop.
Als we eindelijk zitten, zegt ze: „Zie ons eens zit-

ten als familie, want we zijn nu familie, toch?”

Het ijs is gebroken. Ik denk: het adoptiebureau
heeft deze woorden voorbereid, maar het kan
me niets schelen, want ik voel dat ze het meent
en ik ben het er roerend mee eens.

„Ik denk vaak aan je. Ik mis je ontzettend”,
zegt ze. „Vlak na je geboorte, heb ik je urenlang
gewiegd. Ik wist wat ging komen, ik had er veel
verdriet van, maar ik kon niet voor je zorgen.”
Haar stem trilt, haar ogen zijn nat. Destijds ging
het niet goed met haar. Ze was haar man en haar
baan kwijtgeraakt, en woonde met vier kinderen
in een opvangtehuis. Ze kon hem geen eten ge-
ven. „Daarom had ik voor je geboorte al het al-
lermoeilijkste besluit genomen dat ik ooit heb
genomen, maar het was ook het beste wat ik kon
besli ssen.” Wilfred, mijn man, vertaalt alles,
maar ook hij houdt het niet droog. Nu huilen alle
volwassenen. Samuel zit tussen ons in en kijkt de
kring rond.

Ze zegt het met woorden, gedetailleerd en met
veel nadruk en ze herhaalt het drie keer, maar ze
straalt het ook uit: dit is wat ze wil voor Samuel. Ze
had ook voor pleegzorg kunnen kiezen, maar ze
wilde niet dat de staat (tijdelijk) voor haar kind
zou zorgen. Ze wilde dat hij deel zou uitmaken van
een familie. Voorgoed. Dit is precies wat we graag
horen: ze heeft vrede met Samuels adoptie, en
zelfs met de pijn die nu eenmaal ook eraan kleeft.

De ontlading is enorm. We willen alles van el-
kaar weten. Dat hij op trompetles zit, leert zin-
gen en dansen, dat ook een opa en de oma’s naar
hem omkijken. Dat klinkt als muziek in haar
oren. Zij heeft nu wel weer een lieve vriend, een
huis en gediplomeerd werk. Het gaat goed met
haar, al heeft ze een zwaar leven als moeder van
opgroeiende kinderen in een arme wijk waar cri-
minelen de straten onveilig maken.

Uitgelaten, voldaan en moe gaan we naar Ri-
chard Pearlman die voor ons heeft gekookt. Hij
spreekt Samuel toe; hij hoopt dat de ontmoeting
met zijn biologische moeder hem een rust
brengt die hij eerder niet had. Samuel knikt.

Later die week ontmoeten we haar nog eens.
Samuel speelt met het water van een fontein,
terwijl wij praten. Dat wil Samuel zo. En zij ook.
Samuel roept stralend: „Mama, kijk eens hoe het
water spat!” Daarbij kijkt hij mij aan. „L euk”,
roep ik terug en dan kijk ik naar zijn andere moe-
der. „Is het niet rot voor je als hij mij mama
noemt”, vraag ik. „Nee”, zegt ze beslist en ste-
vig. „Ik ben er juist blij om.” Ze gaan nog eens op
de foto samen, en nemen dan afscheid. Met lieve
aandacht voor elkaar, maar niets hartverscheu-
rend tragisch of naar.

Wat zijn we blij met ons nieuwe familielid.
Adoptie is zeker niet alleen een feest met slin-
gers – niet voor Samuel, niet voor zijn Ameri-
kaanse moeder, en ook niet voor ons als adoptie-
ouders. Maar deze ro o t s t r i p had niet beter kun-
nen verlopen. Nu, een paar maanden later, krij-
gen wij de indruk dat Samuel inderdaad beter in
zijn vel zit. Anders dan voorheen praat Samuel
nu graag over adoptie en hij wil ook graag dat ik
dit stuk schrijf. Ook zijn biologische moeder zegt
dat het haar goed heeft gedaan. Ze voelt zich nu
stukken lichter, zegt ze.

Sinds�de�invoering�van�de
Nederlandse a�d�o�p�t�i�e�we�t�in
1956�zijn�in�Nederland�ruim
55�duizend�kinderen�geadop-
teerd.�Het�zijn�vooral�buiten-
landse�kinderen.�In�2012�zijn
er�488�adoptiekinderen�uit�het
buitenland�in�Nederlandse
adoptiegezinnen�geplaatst.�In
2011�waren�het�er�528,�in
2008�kwam�het�aantal�op�767.

De�hoeveelheid�verzoeken�tot
adoptie�daalt.�Ook�het�aantal
kinderen�dat�ter�adoptie�is
opgenomen�laat�een�geleide-
lijke�daling�zien.�De�verwach-
ting�is�dat�deze�trend�zich�zal
voortzetten.�Van�de�kinderen
die�in�2012�zijn�opgenomen,

heeft�57�procent�een�bijzon-
dere�zorgbehoefte,�zoals�een
hazenlip�of�horrelvoet�(special
need).

In�de�jaren�vijftig�en�zestig
van�de�vorige�eeuw�werden
vo�o�ra�l�Nederlandse�kinde-
re�n�geadopteerd,�met�een
hoogtepunt�in�1974:�toen�wa-
ren�er�1.259�binnenlandse
adopties.�Nu�is�dat�nog�en-
kele�tientallen�per�jaar.

Daarna�nam�het�aantal�bui-
tenlandse�adoptiekinderen
explosief�toe.�Halverwege�de
jaren�90�van�de�vorige�eeuw
was�Colombia�het�belangrijk-
ste�herkomstland.�Tegen�het

jaar�2000�nam�China�deze
positie�over.�In�2012�werden
192�Chinese�kinderen�door
Nederlanders�geadopteerd.
De�VS�is�het�tweede�land�van
herkomst�met�48�kinderen
(cijfers�uit�2012).�De�derde
plaats�wordt�ingenomen�door
Congo�(28).

Uit�onderzoek�van�2008�blijkt
dat�ongeveer�eenderde�van
de�geadopteerden�als�ze�vol-
wassen�zijn�naar�hun�biolo-
gische�ouders gaan�zoeken.
Over�nieuwsgierigheid�naar
de�biologische�ouders�bij�kin-
deren�op�jonge�leeftijd�is
geen�cijfermateriaal�beschik-
b�a�a�r.


