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TAAL!

’lk was
een kat in
de zak’

LIESBETH
KOENEN

Jovel en zweervol
ruizend is gewoon het nieuwe
bruisend, denk ik. Ik las het deze
week op een huizenwebsite.
Tussen heerlijke makelaarstaai type: ’middels diverse inbouwapparatuur van alle gemakken voorzien’,
'welke toegang biedt aan een goed
bemeten slaapkamer’, ’met authentie
ke details en separaat toilet’ - stond
nog een ander lokkertje. Vanaf de
woning in kwestie kon je 'wandelend
naar een bruizend stukje Amster
dam’.
Datzelfde Amsterdam heeft een
burgemeester, Eberhard van der
Laan, die op een nieuwssite zeer on
langs ’een vervende roker’ werd ge
noemd. Vervend? Hop met die kwast?
Nog een die ik in het wild spotte:
veilloos. Even dacht ik aan een veile
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Geen nieuwe trend,
maar hij zet wel door

'Plant kind niet over, vang het op in eigen land’
Emeritus hoogleraar René
Hoksbergen (76) heeft in de
jaren zeventig zelf dertig tot
veertig adoptiekinderen opge
haald uit India, Zuid-Korea en
de Filipijnen. „Uit puur idealis
me, want ze waren kansloos in
het land zelf. Wat was ik naïef.”
Nu zegt prof. dr. Hoksbergen:
„Beperk adoptie, haal het uit de
particuliere organisaties en
stop ermee kinderen uit de VS,
China en Europese landen te
halen."
Voordat de halve wereld over
hem heen valt, spreekt hij zijn
diepe respect uit voor adoptie
ouders. „Zij zetten zich gewel
dig in voor kinderen die vaak
moeilijk gedrag vertonen. Ik
zeur al tientallen jaren bij het
ministerie van Justitie om pro
fessionele begeleiding en na
zorg van de 18.000 Nederland
se en 40.000 buitenlandse
geadopteerden en hun families.
Adoptiekinderen worden vier
tot vijf keer vaker dan gemid
deld uit huis geplaatst. Ze eerst
uit hun land halen om ze dan
hier weer weg te doen, dat kan
toch niet.”
In de loop der tijd klopten enke
le honderden geadopteerden en
hun ouders voor hulp bij hem
aan. „Geadopteerden zijn boos.
Niet direct op hun biologische
ouders of op hun adoptieou
ders, maar om hoe hun leven

loopt. Ze worstelen met hun
identiteit. Ze hechten zich wel
aan hun adoptieouders, al is dat
anders dan wanneer er sprake
is van gelijkenis, verwantschap
en zich echt thuis weten. Ze
worstelen heel sterk’met hun
identiteit, met de vraag wie ze
zijn. Waarom ben ik hier, wie
zou ik geworden zijn als ik bij
mijn biologische moeder was
gebleven en in Colombia. Met
adoptie verdwijnt de familie, de
cultuur, de naam, de gods
dienst, de taal en het land.”
Deze week kwam het geknoei
met Sri Lankaanse adoptiedossiers aan de orde: valse identi
teiten, aangepaste geboorteda
ta, broers en zussen niet ver
meld. Oud nieuws voor Hoks
bergen. „In decennia van
dossiers heb ik zoveel narigheid
gezien. Soms stonden er ge
woon leugens in of ontbrak de
toestemming van de biologische
ouders. Die hadden hun kind
dan voor drie maanden wegge
bracht omdat ze er tijdelijk niet
voor konden zorgen, of kinde
ren die geroofd werden voor
geld. Ja, de bemiddelingsorga
nisaties horen dit liever niet.”
In zijn naslagwerk 'Kinderen die
niet konden blijven, zestig jaar
adoptie in beeld', toont Hoks
bergen de ontwikkelingen. Voor
1970 ging adoptie vooral om
ongewenste baby’s uit Neder-

’Adoptieprofessor’ René Hoksber
gen vindt dat er een streep moet
worden gezet onder adoptie uit
het buitenland.
land of Europa. „In 1965 kreeg
de ongehuwde moeder recht op
bijstand en kon ze zelf voor
haar kind zorgen. Bovendien
kwam er anticonceptie."
Internationale adoptie begon
eindjaren zestig uit edele mo
tieven. „Verschoppelingetjes uit
Korea en andere landen een
warm huis geven in Nederland.
Veel toenmalige adoptieouders
(40%) hadden al eigen kinde
ren. Vanaf de jaren tachtig
werd adoptie steeds meer de
remedie tegen ongewenste
kinderloosheid (95%)." De roze
wolk die over dreef. „Ze haal
den kinderen met een rugzak in
huis. De opvoeding bleek lastig.”
„Door voortschrijdend inzicht

en ervaringen heb ik een heel
andere mening gekregen. Stop
met die adoptie, uitzonderingen
daargelaten. Vang een kind op
in zijn eigen land, plant het niet
over. Anders voelt het zich
dubbel afgewezen: eerst door
de ouders, dan door het land.
Het is beter als ze daar kunnen
blijven. Landen als China, Ame
rika, Korea, India, Colombia en
Europese landen, kunnen heel
goed voor hun eigen kinderen
zorgen! De enige ontwikkelings
hulp die zin heeft, is goed on
derwijs voor meisjes, voorlich
ting over voorbehoedsmiddelen
en betere opvang van kinde
ren.”
„Uitzonderingen zijn er natuur
lijk altijd, zoals de albino's die in
Zuid-Afrika niet worden geac
cepteerd. Die zijn hier beter af.
Maar ernstig gehandicapte
Chinese kinderen kunnen prima
daar blijven."
Roept René Hoksbergen gro
tendeels om een stop, adoptie is
al fors op zijn retour. „Vorig jaar
waren er in ons land 214 adop
ties, tegen 1594 in 1980. De
daling wordt onder andere
veroorzaakt door verbeterde
vruchtbaarheidstechnieken.
Mensen hebben meer kans op
een eigen kind. En steeds meer
aspirant-ouders nemen de
waarschuwingen van meneer
Hoksbergen serieus.”

vrouw. Een ouderwetse, en ook schan
delijk seksistische omschrijving, want
van een veile (lees: beschikbare, ver
dorven) man heb ik nog nooit ge
hoord. Maar ik denk toch dat 'feilloos’
in dit geval de feilloze versie was.
Veil in plaat van feil, vervend voor
fervent (want dat moet de dienst
doende journalist bedoeld hebben)en
bruizend voor bruisend horen bij een
taaltrend. Geen nieuwe. Maar hij zet
wel door.
Het is uiteindelijk een gevoelskwes
tie. Leg twee vingers op uw adamsap
pel (dames ook ja) en voel de z en de v
trillen als u bijvoorbeeld 'zonnige
zoete zeep’ en 'vuile vale viespeuk’
zegt.
Probeer daarna 'sappige simpele
soep’ en 'fijne fiere feesten’. De s en de
f laten uw stembanden juist niet tril
len.
We gaan dus de trilkant op. Waar-

We gaan de
trilkant op
om is niet echt duidelijk. Eén idee is:
uit angst niet netjes genoeg te praten.
Want ’feels te feel’ is plat. Dus dan
slaan mensen door en zeggen ook
’volkloristisch vamilieveest’.
Wat het moet zijn, is trouwens niet
altijd simpel te voorspellen. Bij begra
ven hoort bijvoorbeeld geen begravënis (moet begrafenis zijn), maar bij
beleven weer wel een belevenis.
Hoe dan ook zit deze klankver
schuiving achter het vreemde feit dat
’sfeer’ nu al minstens twintig jaar
dikwijls als ’zweer’ klinkt. Want s
wordt dus z, en f wordt v, maar dan
krijg je ’zveer’. En dat is lastig, zv
kennen we in het Nederlands niet.
Maar zw wel: zwaar zweten en zwate
len. Zo komen we dan aan zweer.
Lekker zweervol.
Nieuw voor mij is dat ik dit ver
schijnsel tegenwoordig nogal eens op
schrift tegenkom. Laatst nog ’jovel’.
Niet helemaal jofel toch.
Liesbeth Koenen is taalkundige
www.liesbethkoenen.nl

