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Voorwoord

Adoptie is een fenomeen dat van oudsher de fantasie prikkelt en 

telkens weer in verhalen en sprookjes opduikt. Mozes die in een 

mandje in de Nijl werd gezet, opgroeide aan het Egyptische hof 

en daar door een speling van het lot door zijn eigen moeder werd 

gezoogd. Het lelijke eendje dat een zwaan bleek te zijn. Of tove‑

naarsleerling Harry Potter, die op éénjarige leeftijd wees werd, 

opgroeide bij zijn oom en tante en over speciale gaven bleek te 

beschikken. Ook in de media worden verhalen over adoptie breed 

uitgemeten. De komst van de eerste Aziatische adoptiekinderen was 

het rechtstreekse gevolg van de televisie‑uitzending ‘Mies en scène’ 

in 1967 van Mies Bouwman. Daar toonde schrijver Jan de Hartog 

zijn Koreaanse adoptiedochters en riep hij Nederlandse gezin‑

nen op om zijn goede voorbeeld te volgen. Levensgeschie denissen 

van adoptiekinderen die ondanks een liefdevolle opvoeding totaal 

ontsporen, zijn ook geheid een dankbaar onderwerp. En dan de 

adoptiekinderen die op zoek gaan naar hun genetische familie, of 

moeders die hun verloren kinderen willen ontmoeten. Een tele‑

visieprogramma als ‘Spoorloos’ is inmiddels aan het 28e seizoen 

begonnen. 

Justitiële verkenningen besteedde in 1979 voor het eerst aandacht 

aan adoptie van buitenlandse kinderen. Door de daling van het 

aanbod van Nederlandse adoptiekinderen in de jaren zestig zochten 

kinderloze echtparen steeds vaker hun toevlucht tot het buitenland. 

Eerst binnen Europa, vervolgens ook daarbuiten. De kinderwens 

kreeg een nog sterker liefdadig karakter doordat veel geadopteerde 

weeskinderen en achtergelaten kinderen afkomstig waren uit (voor‑

malige) oorlogsgebieden in Zuidoost‑Azië en daarna ook uit andere 

ontwikkelingslanden, zoals India, Bangladesh en Colombia. In het 

themanummer uit 1979 was vooral veel aandacht voor het aanpas‑

singsproces van adoptiekinderen aan een vreemde cultuur, discri‑

minatie en verlies van identiteit. Ook de vraag of raciale verschillen 

tussen ouders en kind al dan niet doorwerkten in hun onderlinge 

relatie was een onderwerp. Veel onderzoek uit die tijd kwam uit de 

Verenigde Staten, waar al sinds de jaren vijftig de ontwikkeling van 

een grote groep adoptiekinderen uit Korea kon worden gevolgd. 

Er zijn –  vanzelfsprekend – parallellen en verschillen met de huidige 

adoptiesituatie en ‑discussie. Een parallel is bijvoorbeeld de pro‑
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blematisering van culturele verschillen. Vooral de afgelopen jaren 

worden deze vaak als een argument tegen interlandelijke adoptie 

aangevoerd. Dit terwijl tal van onderzoeken laten zien dat culturele 

verschillen veelal geen groot obstakel vormen voor een succesvolle 

sociaal‑psychologische en cognitieve ontwikkeling en aanpassing 

van adoptiekinderen. Ervaringen met honger, armoede en geweld 

op zeer jonge leeftijd blijken veel grotere risicofactoren te zijn (zie 

o.a. het artikel van Juffer in dit themanummer). Dat interlandelijk 

geadopteerden desondanks gevoelens van vervreemding kunnen 

ervaren en kunnen lijden onder het besef dat ze waarschijnlijk nooit 

hun ‘roots’ zullen kennen, staat buiten kijf. 

Het meest in het oog springende verschil met de adoptiesituatie 

destijds is natuurlijk dat adoptie tegenwoordig in één adem wordt 

genoemd met kinderhandel. Termen als 'de adoptie‑industrie' en 

'de adoptielobby' zijn gemeengoed geworden. Adoptieschandalen 

zijn in de afgelopen jaren breed uitgemeten in de pers: ‘kangoeroe‑

moeders’ in Guatemala, misleiding van alleenstaande moeders in 

India die denken hun kind slechts tijdelijk een goed onderkomen te 

geven in een tehuis, kinderroof in China, dubieuze praktijken rond 

kindertehuizen in Roemenië, de lijst is te lang om op te noemen. De 

combinatie van adoptie en commercie, ontstaan doordat de vraag 

in westerse landen naar adoptiekinderen het aanbod verre overtreft, 

heeft geleid tot schrijnende excessen. Steeds vaker wordt dan ook 

gepleit voor een verbod op interlandelijke adoptie.

In justitietermen zou van een soort 'voordeur‑achterdeur'‑pro‑

blematiek kunnen worden gesproken. Aan de voorkant is er een 

keurige wettelijke procedure met goedwillende aspirant‑adoptie‑

ouders en overheidstoezicht. Aan de achterdeur, waar de 'leveran‑

ties' plaatsvinden, zijn criminele praktijken schering en inslag. Zelfs 

met verscherping van toezicht en intensivering van de opsporing is 

moeilijk greep te krijgen op deze praktijken, ook door de internatio‑

nale context. De grote discrepantie tussen vraag en aanbod heeft 

nu eenmaal krachtige economische mechanismen in werking gezet, 

adoptie is big business. 

Verschillende auteurs in dit themanummer wijzen erop dat de 

belangen van het kind weer meer voorop zouden moeten staan in de 

adoptiepraktijk. Zij willen terug naar het uitgangspunt dat inter‑

landelijke adoptie ‘ultimum remedium’ is, zoals ook verwoord in 

internationale verdragen. De mogelijkheden voor terugkeer naar het 

eigen gezin of andere familieleden, binnenlandse adoptie of pleeg‑
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zorg zouden allereerst moeten worden onderzocht. Adoptie zou niet 

langer moeten worden gezien als een recht van (veelal) kinderloze 

echtparen om langs die weg een gezinsleven te realiseren. Zonder 

kinderwens geen adoptie, maar adoptie is er voor het kind, niet voor 

de aspirant‑adoptieouders.

Vanuit historisch oogpunt is dit standpunt overigens niet erg ‘oud’. 

Het stamt uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het humanitaire 

aspect van adoptie werd toen belangrijker, terwijl men ook de wet‑

telijke en erfrechtelijke positie van geadopteerden wilde verster‑

ken. In Nederland leidde dit tot de totstandkoming van de eerste 

Adoptiewet. Voor die tijd was adoptie eeuwenlang ook, en misschien 

wel vooral, een middel voor (rijke) kinderloze echtparen om toch de 

familienaam te kunnen voortzetten. Een mooi voorbeeld daar‑

van geeft de Griekse adoptieregeling tot 1969, die grote gelijkenis 

vertoonde met de adoptiebepalingen uit het Romeinse recht. Adoptie 

was volgens de Griekse wet slechts voorbehouden aan kinderloze 

echtparen ouder dan vijftig jaar. De geboorte van een genetisch eigen 

stamhouder was dan niet meer te verwachten. Een onbedoeld gevolg 

van deze wetgeving was overigens een binnenlands tekort aan adop‑

tieouders, met als gevolg dat veel Griekse wezen en verlaten kinderen 

in andere Europese landen werden geadopteerd, ook in Nederland.

Hiermee zij geïllustreerd dat het verlangen naar een gezinsleven en 

‘eigen’ kinderen diepgeworteld is. Het is de vraag of die wens kan 

worden omgebogen naar pleegzorg, waarbij de pleegouders niet 

het gezag verwerven en er geen erfrechtelijke consequenties zijn. 

Ook valt te bezien of potentiële adoptieouders onder invloed van 

de vele schandalen zullen afzien van adoptie, zolang er nog genoeg 

kinderen wegkwijnen in tehuizen of op vuilnisbelten leven. Dat lijkt 

vooral voor de beeldvorming belangrijk, want in de praktijk blijken 

juist weinig adoptiekinderen uit de allerarmste landen te komen. 

Een verklaring zou kunnen zijn dat de westerse adoptieprocedures 

niet aansluiten op het veelal corrupte en chaotische bestuur aldaar. 

De toekomst van interlandelijke adoptie zou wel eens ingrijpender 

kunnen worden bepaald door de ontwikkelingen in de bronlanden 

zelf. Steeds meer landen sluiten hun grenzen voor adoptie. Vaak 

wordt slechts voor bepaalde categorieën kinderen een uitzondering 

gemaakt, zoals tweelingen, oudere, zieke en gehandicapte kinderen. 

Nederlandse adoptieorganisaties houden er rekening mee dat over 

pakweg tien jaar vrijwel alleen nog deze ‘special needs’ kinderen uit 

ontwikkelingslanden beschikbaar zullen zijn voor adoptie. 
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Het eerste artikel van dit themanummer, geschreven door Slot, 

omvat een economische analyse van de internationale adoptieprak‑

tijk en een beschrijving van de trends in adoptie en het adoptie‑

debat. Traditioneel werd adoptie zuiver gezien als een daad van 

mededogen. Voor wezen en verlaten kinderen betekende adoptie 

de kans op een betere toekomst, zowel materieel als emotioneel. 

Economische motieven van intermediaire instellingen, bureaus 

en individuen gingen echter een steeds grotere rol spelen door de 

toenemende vraag vanuit de rijke landen naar adoptiekinderen. Ter‑

wijl de ‘markt’ voor adoptiekinderen in de jaren zeventig nog werd 

bepaald door het aanbod van kinderen, werd deze vanaf de jaren 

negentig ‘vraaggestuurd’. Bij pogingen om adoptie te reguleren 

moet meer rekening worden gehouden met deze krachtige economi‑

sche mechanismen, die niet eenvoudig met een beetje meer toezicht 

te beteugelen zijn, aldus de auteur. 

‘De kindertehuizen moeten leeg, maar ze moeten ook vol’, zo karak‑

teriseert Post de situatie waarin commerciële belangen de overhand 

krijgen bij adoptie. Aan de hand van het voorbeeld Roemenië laat 

zij zien hoe de mogelijkheden voor internationale adoptie van 

invloed zijn op de lokale beschikbaarheid van adoptiekinderen in 

tal van landen. Doordat steeds meer landen de bepalingen van het 

Haags Adoptieverdrag aanvaardden, werd adoptie – in de specifieke 

context van de stijgende vraag naar adoptiekinderen – een ‘gewone’ 

kinderbeschermingsmaatregel. Andere oplossingen op lokaal 

niveau, zoals pleegzorg of binnenlandse adoptie, bleven onderont‑

wikkeld omdat er met interlandelijke adoptie nu eenmaal veel geld 

te verdienen valt. Maar nu steeds meer landen onder invloed van 

schandalen en misstanden zoals kinderroof en ‑handel de grenzen 

sluiten, trekt de adoptiekaravaan verder en zoekt nu vooral in Afri‑

kaanse landen. De auteur signaleert dat er in westerse landen nog 

altijd een krachtige lobby bestaat die adoptie propageert en die veel 

politieke invloed lijkt te hebben.

De vraag hoe interlandelijk geadopteerde kinderen zich ontwik‑

kelen, in hun jeugd maar ook daarna, staat centraal in het artikel 

van Juffer. De auteur bespreekt twee longitudinale onderzoeken die 

twintig jaar geleden zijn gestart. Andere onderzoeken vergeleken de 

aanpassing van adoptiekinderen uit verschillende herkomstlanden, 

bijvoorbeeld India en China. Voorts werden in een meta‑analyse 

de volgende aspecten bestudeerd: lichamelijke ontwikkeling, 

hechting, cognitie, gedragsproblemen en zelfwaardering. Op grond 

JV7_2008_3.indd   8 20-10-2008   17:13:43



9Voorwoord

van deze onderzoeken kan worden geconcludeerd dat deprivatie 

(honger, armoede) op zeer jonge leeftijd een risicofactor is voor 

de ontwikkeling van adoptiekinderen, ook op latere leeftijd. Ten 

tweede is de groep geadopteerden niet homogeen: kinderen uit 

verschillende landen en generaties kunnen meer of minder goed 

functioneren, afhankelijk van de mate van eerder ervaren deprivatie 

en de beschikbaarheid van voorzieningen vóór en na de adoptie. Ten 

derde laat de meta‑analyse duidelijk zien dat adoptiekinderen vaak 

een indrukwekkende, zij het niet altijd complete, inhaalslag maken 

en over een grote veerkracht beschikken. Ten slotte is het belangrijk 

dat er zo nodig advies en hulp beschikbaar zijn voor adoptiegezin‑

nen en geadopteerden.

Vlaardingerbroek gaat in zijn artikel in op het fenomeen illegale 

adoptie en bespreekt mogelijke oplossingen met inachtneming van 

bepalingen uit internationale verdragen zoals het Haags Adoptie‑

verdrag en het IVRK (Internationaal Verdrag inzake de Rechten 

van het Kind). Een mogelijk verbod op interlandelijke adoptie kan 

wellicht op langere termijn worden overwogen, maar vooralsnog 

zou een dergelijke maatregel de belangen van veel weeskinderen 

en verlaten kinderen in ontwikkelingslanden schaden. Voor hen is 

adoptie door buitenlandse adoptieouders soms de enige kans op 

een menswaardig bestaan. De auteur bepleit echter dat sterk wordt 

ingezet op verbetering van lokale voorzieningen voor deze kinde‑

ren, zoals binnenlandse adoptie en pleegzorg. Voorts bespreekt hij 

verschillende vormen van adoptie en pleegzorg, die verschillende 

juridische consequenties hebben als het gaat om het gezag over het 

kind, erfrecht en het dragen van de achternaam van de adoptie‑

ouders. De drastische consequenties van de huidige wettelijke 

adoptiebepalingen – de band met de biologische ouders (voor 

zover die nog in leven zijn) wordt doorgesneden – leiden niet in alle 

gevallen tot de beste oplossing voor de betrokkenen. Meer variatie 

in wettelijke vormen van adoptie en pleegzorg kan wellicht ook 

aspirant‑adoptieouders over de drempel helpen om toch te kiezen 

voor pleegzorg.

Ten slotte bespreekt Van der Linden de ontwikkeling van de regu‑

lering van (interlandelijke) adoptie in Nederland aan de hand van 

het rapport Alles van waarde is weerloos van de door de minister van 

Justitie ingestelde Adviescommissie Kalsbeek. De leidende vraag is 

hoe een evenwicht kan worden gevonden tussen het belang van kin‑

deren die in aanmerking komen voor adoptie en dat van aspirant‑
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adoptieouders. Een korte uitleg van de huidige adoptieprocedures 

wordt gevolgd door een bespreking van de belangrijkste uitgangs‑

punten van relevante internationale verdragen en de mogelijke 

consequenties daarvan voor de Nederlandse adoptiepraktijk. 

De tendens om adoptieregelingen te verruimen, bijvoorbeeld door 

ophoging van de leeftijdsgrens van adoptieouders, wordt kritisch 

tegen het licht gehouden. Op grond van het genoemde rapport pleit 

de auteur voor afschaffing van de praktijk van doe‑het‑zelf‑adoptie 

en voor versterking van overheidstoezicht op adoptie om misbruik 

tegen te gaan. Het belang van het kind moet meer voorop komen te 

staan in het adoptiebeleid. Daarom zou het beleid gericht moeten 

zijn op het faciliteren van de terugkeer van kinderen naar hun 

biologische ouders, verbetering van de status van alleenstaande 

moeders, bevordering van binnenlandse adoptie en pleegzorg actief 

onder de aandacht brengen van aspirant‑adoptieouders.
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