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Afscheid

Geadopteerden zullen het traumati-
sche verlies door de scheiding van 
hun biologische ouders een leven 
lang met zich meedragen, of ze zich 
ervan bewust zijn of niet. Daarbij 
komen andere verliezen: de (vaak 
onbekende) geboortevader, de 
fysieke plek binnen de eigen 
geboorte familie en – bij interlande-
lijke adoptie – land, taal en cultuur 

Tekst Elly van der Wardt

‘Afscheid nemen bestaat niet’. Wie wordt er niet geraakt door dit nummer van 
Marco Borsato? Het gaat over twee mensen die elkaar moeten loslaten. Hoe dicht ligt 

dit bij de allereerste verlieservaring van geadopteerden: de abrupte scheiding van 
hun biologische moeder, op (zeer) jonge leeftijd? Psychodynamisch therapeut Elly van 

der Wardt probeert op deze vraag een antwoord te geven.

Je blijft hoe dan 
ook verbonden
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van herkomst. En toch: afscheid 
nemen bestaat niet. Niet alleen 
omdat geadopteerden er niet zelf 
voor hebben gekozen om te gaan; 
hun is immers niets gevraagd en 
zij hebben geen afscheid kúnnen 
nemen. Maar ook omdat niemand 
ooit écht kan vertrekken uit zijn of 
haar geboorte familie en -land. Je 
blijft er voor altijd mee verbonden...

Nature en ‘oertrauma’
Adoptie impliceert dat een kind eerst 
is afgestaan, oftewel fysiek is afge-
sneden van zijn natuurlijke wortels. 
In navolging van psychotherapeut 
Nancy Verrier (The Primal Wound, 
1993) noem ik dit het ‘oertrauma’ van 
de geadopteerde. Uitgangspunt is 
dat tussen de moeder en haar kind 
reeds in de baarmoeder een intense 
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lichamelijke, emotionele en geeste-
lijke band ontstaat, die zich gewoon-
lijk voortzet in de bindingsperiode na 
de geboorte. Vroegtijdige verbreking 
van deze natuurlijke band heeft een 
enorme impact op het kind, maar dit 
wordt in het adoptieveld nog nauwe-
lijks onderkend. 
Ook bij familieopstellingen en ander 
systemisch werk blijkt steeds weer  
dat de oorspronkelijke familiebanden 
weliswaar fysiek kunnen worden 
verbroken, maar nooit op het diepere, 
onbewuste niveau. Een kind is en blijft 
voor altijd verbonden met zijn familie 
van herkomst. Via het oertrauma van 
verlating kunnen familielot en loyali-
teit (onzichtbaar) doorwerken en  
zich gaan manifesteren als ‘adoptie-
problematiek’ of – neutraler gesteld 
– ‘adoptiekenmerken’.

Nurture en adoptie
In een andere tijd en plaats wordt het 
afgestane kind liefdevol ontvangen 
door de adoptieouders, en zijn leven 
lijkt opnieuw te beginnen. Hier gaat 
het niet langer om nature, maar om 
nurture, en dit is waar adoptieprofes-
sionals op focussen: communicatie- 
en opvoedingsadviezen beogen het 
basisvertrouwen van de geadopteer-
de en een veilige hechting met de 
adoptieouders te bevorderen. 
Men lijkt het eerste trauma te nege-
ren en gaat ervan uit dat eventuele 
adoptieproblematiek (van gevoelens 
van onzekerheid of faalangst tot 
acting out-gedrag en ernstige hech-
tingsstoornissen) vooral voortkomt uit 
latere traumatische ervaringen in het 
land van herkomst, zoals mishande-
ling, verwaarlozing of wisseling van 
verzorgers. Dit kan zeker van invloed 
zijn, maar bedacht moet worden dat 
dergelijke ervaringen zijn gestapeld 
op het oertrauma dat er per definitie 
is. 

Overlevingsstrategieën
Het jonge, afhankelijke, getraumati-
seerde kind is op zichzelf aangewe-
zen en heeft slechts één ding te 
doen: overleven. Met bewondering 
moet worden geconstateerd hoe 
goed de meeste geadopteerden 
daarin slagen! Ze wenden al hun 
flexibiliteit aan om te kunnen op-

groeien in een ander familiesysteem 
en vaak tevens in een ander land en 
een andere cultuur. 

In mijn afstudeeronderzoek heb ik 
gevonden dat geadopteerden hier-
toe – onbewust, maar met succes – 
krachtige overlevingsstrategieën 
inzetten. Zo is mentale ontkenning, 
bijvoorbeeld geuit als desinteresse in 
de eigen roots, een effectieve strate-
gie die voorkomt dat de pijn van het 
oertrauma wordt gevoeld. Onder-
drukking van bijbehorend verdriet en 
angst kan op termijn echter leiden 
tot psychische en/of lichamelijke 
klachten, zoals depressie, burn-out, 
stress, dwangneurose, eczeem, 
buikpijn, migraine, et cetera.
Twee andere overlevingsstrategieën 
zijn in verschillende gradaties welbe-
kend binnen het adoptieveld: te veel 
pleasen (zichzelf wegcijferen) versus 
acting out-gedrag (wangedrag naar 
adoptieouders en/of de buitenwe-
reld). Deze uiterlijk tegenstrijdige 
gedragingen hebben eenzelfde 
onderliggende functie: controle 
verkrijgen, om te voorkomen dat men 
nogmaals wordt afgewezen. 

Adoptiekenmerken
Vanuit een overlevingsstrategie 
kunnen zich bepaalde ‘adoptieken-
merken’ ontwikkelen. Hiervan wordt 
vooral de meer dan gemiddelde 
angst voor afwijzing en kritiek breed 
herkend. Geadopteerden geven aan 
dat ze, ondanks veilige hechting, 
positief zelfbeeld en open com-
municatie over adoptie, meer dan 
 anderen behoefte hebben aan 
bevestiging, veiligheid, zekerheid  
en controle.
Adoptiekenmerken zijn niet uitslui-
tend negatief van aard. Belangrijk  
om te vermelden is dat de mensen in 
mijn onderzoek zichzelf omschrijven 
als bovengemiddeld zelfstandig, 
onafhankelijk en ambitieus, met veel 
eigenwaarde en verantwoordelijk-
heidsgevoel, een sterk ontwikkelde 
intuïtie en een zeer goed aanpas-
sings- en inlevingsvermogen. Met 
deze unieke kwaliteiten hebben 
geadopteerden volgens mij goud  
in handen om iets eigens neer te 
zetten in de wereld.

Verbonden in gemis
Wat betekent het bovenstaande voor 
het adoptiegezin? Het belangrijkste 
is dat zowel de impact die het oer-
trauma heeft op de geadopteerde als 
de biologische en culturele wortels 
worden erkend. Eerst was er de 
binding tussen kind en geboorte-
ouders, daarna volgde de hechting 
tussen kind en adoptieouders. Het 
lot van alle betrokkenen is daarin 
vervlochten. Oftewel: tussen geboor-
tefamilie, geadopteerde en adop-
tiefamilie is sprake van een blijvende 
verbondenheid in gemis. Want 
hoeveel liefde, warmte en steun  
de adoptieouders ook geven, hun 
kind zal altijd die liefde, warmte en 
steun van zijn eerste ouders moeten 
 missen. Een geadopteerde heeft dit 
treffend verwoord met: “Het adoptie-
gezin is de pleister op de oerwond 
van het afgestaan-zijn.” 
In dit kader geldt voor adoptieouders 
nog meer dan voor andere ouders 
dat zij de eigenheid van hun kind 
dienen te respecteren en het de 
ruimte en het vertrouwen moeten 
geven om zichzelf te zijn. Daarnaast 
is het belangrijk dat ze de emoties 

Afscheid nemen bestaat niet bij 
afstand en adoptie; het is een 
illusie. Mijn sensitieve dochter 
heeft hier zo prachtig woorden 

aan gegeven:

~ IK MIS JE ~

Ik mis je,
Maar toch voel ik dat je bij  

me bent.
Als ik fiets of als ik loop, overal.
Dan waait het hard, ik doe mijn 

jas dicht
En het stopt met waaien.

Dan denk ik aan jou,
Dat jij dat voor me deed.

Je hoeft niet verdrietig te zijn, 
Ik voel me goed.

Ik mis je.

Yasmin Min-Shao (13)
6 maart 2015
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 COLUMN Iris Terpstra   
Tweede keus

Adoptie achtervolgt me een leven lang. Vanaf de 
basisschool tot op heden word ik er op 
verschillende manieren aan herinnerd 
dat mijn leven niet zo begonnen is 
als bij de meesten van ons. Ik weet 
niet wie mijn ouders zijn, op wie ik 
lijk, of welke ziektes er in de fami-
lie zitten. Nu ik ouder word, merk 
ik wel dat ik sommige opmerkingen 
of vragen beter van me af kan zetten 
dan vroeger. Maar altijd blijft er nog 
het gemis van het vangnet aan fysieke ge-
lijkheid thuis en van een omgeving die begrijpt 
hoe het is om je door adoptie anders te voelen. 

Nu mijn vriend en ik in de fase komen dat onze vrienden kinderen 
gaan krijgen of daar een poging toe doen, steekt er wel weer een 
ander pijnlijk gespreksonderwerp op. Namelijk onvruchtbaarheid. 
Onlangs had ik een gesprek met iemand die hoogstwaarschijnlijk 
geen kinderen kan krijgen. Het is als geadopteerde moeilijk om te 
zien hoeveel moeite mensen doen om zelf zwanger te worden. 
Mijn adoptieouders hebben dat proces ook doorlopen, en uiter-
aard was dat voor hen psychologisch gezien niet gemakkelijk. Men 
heeft er vaak alles voor over om een eigen kindje te krijgen, wat ik 
me overigens ook wel weer kan voorstellen. Maar pijnlijk voor mij 
is dat op deze manier nog eens wordt benadrukt dat ik een twee-
de keus was. Daar komt dan nog het verdriet van geadopteerden 
bij dat zij vaak door de biologische ouders ongewenst waren. Mijn 
biologische moeder heeft waarschijnlijk niet staan springen van 
blijheid toen ze erachter kwam dat ze zwanger was. Noch heeft ze 
een baby shower gehad, of heeft ze het met mijn biologische va-
der gehad over de manier van opvoeden.  

Het blijft ook tijdens het gesprek pijnlijk te moeten aanhoren wat 
voor behandelingen allemaal nodig zijn voordat ze kunnen uitslui-
ten dat je echt niet vruchtbaar bent. Pas dan gaan mensen naden-
ken over adoptie, om op die manier toch maar een kindje te 
kunnen krijgen. Degene met wie ik sprak, zei doodleuk: “Ja, en 
adoptie, daar hebben we ook naar gekeken hoor, maar dat kost 
zoveel geld... Dat gaan we niet doen.” Auw. Gaat het dan om het 
opvoeden van een kind, of om het geld dat je moet uitgeven aan 
een kind dat je in eerste instantie niet in gedachten had? 

Gelukkig hebben mijn adoptieouders altijd benadrukt dat zij de-
genen zijn die dankbaar mogen zijn, met ons. En dat is goed om 
te horen, het verzwaart niet de last die wij als geadopteerden al 
moeten dragen. Maar hoe blij mijn ouders ook met mij en mijn 
zusje zijn geweest en hoewel zij toentertijd wel erg hebben uitge-
keken naar onze komst, we waren tweede keus.

van hun kind op gevoelsniveau 
bevestigen. Open en positief praten 
over adoptie is prima, maar nog 
belangrijker is het om bijvoorbeeld 
samen te huilen om de pijn van het 
afgestaan zijn, (de foto van) de 
geboortemoeder een plek te geven 
en met woorden aan te sluiten bij  
het verlangen naar ‘er mogen zijn’ 
(bestaansrecht), liefde en koestering. 
Bijvoorbeeld: “Je mag gerust boos 
zijn. Ik laat je niet in de steek, wat er 
ook gebeurt.”

Adoptievlinder

Om de verbondenheid tot uitdruk-
king te brengen heb ik een nieuw 
systemisch model ontwikkeld waarin 
geboortefamilie, geadopteerde en 
adoptiefamilie hun eigen plek inne-
men: de adoptievlinder. In het plaatje 
staat het kind in het midden, met 
links zijn herkomst (geboortefamilie, 
-land,  cultuur) en rechts zijn 
adoptie¬systeem. Het kind kan zich 
een kwartslag draaien om een van 
zijn families aan te kijken, terwijl de 
andere familie het in de rug steunt. 
Op deze plek kan de geadopteerde 
een gevoel van compleetheid erva-
ren, want hij of zij is in liefde en loyali-
teit met beide systemen verbonden. 
Sterker: de geadopteerde  
is zelf de verbinding!
 

Elly van der Wardt heeft een 
eigen praktijk als psycho-

dynamisch therapeut 
(merevaik.nl) en is 
adoptiemoeder van 
een dochter en een 
zoon uit Taiwan. Voor 

haar afstudeerscriptie 
heeft ze kwalitatief 

onderzoek verricht naar 
ervaringen van volwassenen 

die als kind zijn geadopteerd. 


