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BABET: ’MIJN MOEDER WILDE EEN LIEF MEISJE, ZE KREEG MIJ’

VERWENST

'Adoptie zelden uit
liefde voor het kind'
MET 70% VAN DE DOSSIERS VAN ADOPTIEKINDEREN DIE IN DE
JAREN TACHTIG UIT SRI LANKA KWAMEN, IS GEKNOEID, zo
bleek deze week uit een uitzending van Zembla. Het zoveelste voor
val dat adoptieprofessor René Hoksbergen en adoptiekind Babet
Bruns sterkt in hun opvatting: „Stop met adoptie als het motief een
kinderwens is.”
door Marie-Thérèse Roosendaal
aar donkere, prie
mende ogen zet
ten haar woorden
kracht bij: „Doe
het niet! Adopteer
nooit omdat je ongewild
kinderloos bent. Dat is het
verkeerde motief, want dan
gaat het niet om het kind.”
Babet Bruns (48) heeft
recht van spreken, ze is een
adoptiekind. Die geschiede
nis beschrijft ze in haar
boek Het Verwenste Kind.
„Ik voldeed niet aan de ver
wachtingen. Mijn moeder
wilde een lief meisje, ze
kreeg mij. Een kind met pit
en een eigen willetje.”
Dochter uit een eenmali
ge samensmelting van een
onbekende vader met een
moeder die tot in de zeven
de maand haar zwanger
schap niet bevroedde. Na
haar geboorte werd Ellie,
zoals ze genoemd werd, af
gestaan en eén paar maan
den later geadopteerd. Ze
kreeg de nieuwe naam Ba
bet. „Gelukkig, want die
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wens, een jongen en een
meisje.”
„Dacht ze dat ze een lege
harde schijf kreeg die ze
naar believen in kon vullen,
ik had een eigen karakter.
Kinderen zijn niet maak
baar, dat is een van de adoptiemythes
die ik wil
ontzenu
wen. Ik was
een kat in de
zak. Beant
woordde
niet aan wat
ze gewenst,
gewild en
verwacht had. Een spring in
’t veld, een ’Annie’ met mijn
kop met weerbarstige rode
krullen. Ik nam geen blad
voor de mond, zat altijd on
der de blauwe plekken van
het in bomen klimmen. Wa
ren de wedgwood-kopjes
waar we thee uit dronken
voor mijn moeder het sum
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kind moet altijd
dankbaar zijn [
past veel beter bij me.”
„Mijn vader was een har
de werker, hij had het fami
liebedrijf
overgenomen.
Mijn moeder raakte maar
niet zwanger, en dan oefen
de de pastoor ook nog eens
extra druk uit, dat ging zo in
die tijd. Na mijn broer adop
teerden ze mij. Een konings-

mum, ik had helemaal niks
met status. Ik was een zon
nig kind, trok de aandacht
naar me toe en dat was mijn
moeder een doorn in het
oog. Ze probeerde me altijd
te temmen. Een van haar
zussen wees haar wel eens
terecht: ’Zit toch niet altijd
zo te vitten op Babet’. Maar
haar echte schaduwkant
hebben maar weinig men
sen gezien. Ook mijn vader
niet. Hij was, zoals toen ge
bruikelijk was, vooral aan
het werk. Ik was zijn oogappeltje, en ook dat stak haar.”

Twee gezichten
Babet Bruns vertelt haar
verhaal niet uit rancune, ze
is ver van verbitterd. „Ik
vertel het zoals het is. Mijn
moeder had twee gezichten.
Aan de ene kant was ze heel
sociaal. Ze had veel petekin
deren en koos in het asiel
voor het mishandelde hond

je. Alleen ik triggerde haar
slechte kant.”
Babet werd fysiek en psy
chisch mishandeld. „Ik
mocht niet zijn wie ik was,
ze probeerde me te isoleren.
Vertelde tegen leerkrachten
dat ik vreemde verhaaltjes
rondstrooide. Zei tegen mij
dat ik een labiel rotkind was,
en dat mijn biologische
moeder ook wel zo geweest
zou zijn. Noemde me Jannie, de naam van het doch
tertje van de bakker dat het
syndroom van Down had.
Maar nooit waar mijn vader
bij was. Tegen hem klaagde
ze elke avond dat ik die dag
weer strontvervelend was
geweest.”
Babet Bruns heeft haar
weg door het leven met val
len en opstaan gevonden.
Ging vroeg uit huis, zat in
een tehuis, kerfde en sneed
in haar armen. En krabbel
de met haar grote veer
kracht op. „Bij mij komt uit
iets slechts altijd iets goeds
voort.”
Ze is natuurgeneeskundig
therapeut en heeft haar
slechte start in het leven
weten om te bouwen tot iets
positiefs, een visie waarmee
ze anderen juist kan helpen.
„Ik wil mensen bewust ma
ken van hun motieven, de
redenen waarom zij dingen
doen. Wegwijs maken in be
wustzijn, dat is de rode
draad van mijn werk gewor
den.”
In haar tweede boek prikt
ze mythes rond adoptie
door. ,,Het is zelden zo dat
mensen uit liefde voor het
kind adopteren, het gaat om
hun kinderwens. En men
sen denken dat ze je een
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nieuwe basis geven, maar je
hèbt er al eentje, daar kun je
er geen twee van hebben.”
„Een opstandige puber
kan ’klotewijf’ roepen tegen
zijn moeder, en dan houdt
zij toch van hem, onvoor
waardelijk. Een adoptie
kind kan zich dat niet per
mitteren, want de ouderlief
de is nooit vanzelfsprekend.
Als het slecht gaat, dan is en
blijft hij of zij voor de hele
goegemeente ’dat adoptie
kind’. Is ze succesvol, dan
zeggen ze: ’Wat goed, gezien
jouw achtergrond!’ Ligt hij
in de goot, zeggen ze: ’Ja, lo
gisch...’ Altijd dat stigma,
niemand die iets vari je ver
wacht. Ben jij je ouders
dankbaar dat je mocht stu
deren? Een adoptiekind
moet van zichzelf altijd

‘Ik ben romantisch en preuts,
inaar niet in mijn werk'
Lees het in de nieuwe VROUW Glossy

dankbaar zijn. En die dank
baarheid gaat ten koste van
de loyaliteit aan de biologi
sche oorsprong.”
Haar biologische moeder
heeft ze één keer ontmoet.
„Ik schrok van de uiterlijke
gelijkenis. Maar ze loog, en ik
had al een moeder die tegen
me loog...” Al in de dertig,
brak ze alsnog met haar ou
ders. Vlak na de verschijning
van haar boek is haar moe
der overleden. „Met mijn va
der heb ik weer contact. Hij
is erg geschrokken van mijn
verhaal, maar hij twijfelt er
niet aan, het verheldert veel
voor hem. Ook waarom ik zo
vroeg uit huis ging. We gaan
goed met elkaar om. En daar
ben ik blij mee. Hij is trots op
me omdat hij weet wat ik met
het boek wil bereiken.”
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