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Aangenomen
cfeafgewezen
Helemaal gepland was ik niet, acht jaar na mijn jongste broer. Misschien
hadden mijn ouders op hun 36e en 40e na drie kinderen helemaal geen
zin meer in een baby. Dat kan ik me goed voorstellen. Maar als ik kijk naar
de foto waarop ik kort na mijn geboorte in mijn moeders armen iig, voel ik
moederliefde en warmte. En als ik kijk naar de foto waar ik als kleuter met
mijn duim in mijn mond bij mijn vader op schoot weggekropen zit, voel ik
vaderliefde en veiligheid.
Moederliefde heeft Babet, die kort na de geboorte door haar moeder werd
afgestaan, nooit gekend. Met acht maanden werd ze geadopteerd door
een kinderloos echtpaar, maar ook daar kreeg ze niet de moederliefde die
een kind nodig heeft. Dat ze een eigen wil en eigen ideeën had, paste niet
in het plaatje van haar adoptiemoeder. Jarenlang werd Babet door haar
vernederd en getreiterd tot ze op haar zeventiende het huis uit vluchtte. Met
haar verhaal (pagina 50) laat ze zien hoe kindermishandeling diepe sporen
nalaat in het leven van een volwassen kind. Maar ze snijdt nog een ander
belangrijk punt aan: mensen moeten niet tot adoptie overgaan als het ze
‘alleen’ gaat om het oplossen van hun eigen kinderloosheid. Je moet een
kind willen adopteren, omdat je het kind zélf betere kansen wilt geven.
We geven Babets boodschap graag door in
deze Special, zoals we ook de andere
persoonlijke verhalen graag doorgeven.
Ik ben ervan overtuigd dat je uit al deze
interviews wel iets moois kunt halen waar
je ook voor jezelf wat aan hebt. Dat is in elk
geval wel ‘onze missie’: delen kan helen!

Isabel Beije, eindredacteur
isabel@mijngeheim.nl
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Babet werd jarenlang vernederd en
verwaarloosd door haar adoptiemoeder

‘Voor mijn BEF^
MOEDERS
ik een enorme
TEGENVALLE1
Meteen na haar geboorte werd Babet (48)
afgestaan door haar biologische moeder.
Acht maanden later kwam ze terecht bij
haar adoptieouders, die met haar hun gezin
compleet wilden maken, Maar al gauw bleek
ze niet de dochter te zijn waarnaar haar
moeder had verlangd. Jarenlang reageerde
ze haar frustraties af op de kleine Babet.
'Ik had er eigenlijk niet moeten zijn!’
Tekst:
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Foto:
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ijn biologische moeder
was heel streng katholiek
en kwam uit Brabant.
Ze ontmoette een mili
tair op herhaling in haar
toenmalige woonplaats in
Noord-Holland, waar ze werkte als verpleeg
kundige. Ook hij kwam uit Brabant en heimwee
naar hun geboortegrond was wat hen bond.
Mijn moeder raakte zwanger, wat ze pas na
ruim zeven maanden ontdekte. Er was niet veel
tijd meer om een noodplan op te stellen; het
was in de jaren ’60, het geloof speelde een enor
me rol en mijn biologische vader was inmiddels
uit beeld. Voor mijn moeder stond het vast dat
ze mij ter adoptie zou afstaan, ze was toen 26
jaar. Ze is bevallen in het ziekenhuis waar ze
ook werkte en kreeg daarbij hulp van collega’s.
Ik kreeg de naam ‘Ellie’. Nadat ik was geboren
en afgestaan, heeft ze haar leven weer opgepakt
alsof er niets aan de hand was. Haar ouders en
familie wisten van niets en ik betwijfel of mijn
vader op de hoogte was van mijn bestaan. Tien
jaar lang bleef ze doorgaan met werken en toen
stortte ze in, hoorde ik later. Dat moet wel iets
met mij te maken hebben gehad. We hebben het
hier niet over een meisje van veertien dat on
gepland zwanger raakte. Ze was een volwassen
vrouw, er was meer met haar aan de hand dat
ze dit besluit op deze manier heeft genomen.
Uit onderzoek dat ik heb gedaan, weet ik dat
ik op de bovenverdieping van een weeshuis heb
gelegen, acht maanden lang. Er werkten daar
drie zusters die de kleintjes de hele dag knuf
felden. Hoewel dat natuurlijk niet in de buurt
komt bij de liefde die je in een gezin krijgt, ben
ik dus niet aan mijn lot overgelaten. Met acht
maanden ben ik geadopteerd door een stel dat
al een adoptiekindje van tweeënhalf had, een
jongetje. Ze wilden zo graag kinderen, maar
het lukte niet. De pastoor kwam elk half jaar ►
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langs om te vragen naar de stand van zaken,
dat was enorm frustrerend. Mijn adoptiemoe
der kwam uit een groot gezin, zij was de jong
ste. Al haar oudere broers en zussen hadden
kinderen, zij paste op. We waren ontzettend
gewenst, mijn broertje en ik. En ze wilden zo
graag een dochter... Ze noemden mij Babet.
Ik bleek echter niet de dochter te zijn die mijn
moeder verwacht had. Integendeel, ik werd
voor haar een trigger van vlees en bloed.
Mijn vader had een goedlopend bedrijf,
we woonden in een groot huis en hadden het
materieel goed. Mijn moeder was een onze
kere vrouw, die haar leven zo mooi mogelijk
wilde leiden. Niemand mocht fout over ons
denken en het mocht niet anders gaan dan zij
in haar hoofd had. Ze zag mijn broer en mij
het liefst in keurig nette kleding, we moesten
ons gedragen. Mijn broer deed dat. Hij was
een makkelijk kind, paste zich aan en bleef
keurig binnen de lijntjes, terwijl ik druk en
oncontroleerbaar was. Ik was een flapuit en
sprong regelmatig uit de band. Mijn kleren
netjes houden? Ik speelde in het bos en kwam
met kleerscheuren thuis. Ik vergelijk mezelf
weleens met het weeskind Annie, van de musi
cal. Zo’n ondeugd was ik ook.”

BAND
“Met mijn vader had ik een sterke band. Hij
gaf mij een gevoel van veiligheid, terwijl mijn
moeder me juist een gevoel van onveiligheid
gaf. Ze kon totaal niet met mij omgaan. Mis
schien had ze het beter aangekund als ze in
mij karaktereigenschappen van zichzelf had
herkend. Al ben ik er wel van overtuigd dat
onze slechte relatie niet door mijn adoptie
kwam. Daarmee werd echter wel alles ja
renlang door de omgeving verklaard. Voor
mijn ouders speelde mijn adoptie namelijk
helemaal geen rol. We hadden het er nooit
over. Het was geen geheim, iedereen wist er
van, maar het was geen issue. Mijn broer en
ik hoorden er in de familie net zo bij als mijn
neefjes en nichtjes. Ik weet nog goed dat ik een
keer op latere leeftijd, ik zal midden twintig
geweest zijn, te laat aankwam op een begrafe
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nis van mijn tante. De kerkdeuren waren al dicht en het koor
stond te wachten om naar binnen te gaan. Ik meldde dat ik
te laat was en vroeg of ik nog naar binnen mocht. ‘Wie ben
jij dan?’ werd er gevraagd. Ik vertelde van wie ik een dochter
was en zei dat het mijn tante was die begraven werd. ‘Ah, was
daar niet vroeger ook een jongen in huis?’ reageerde een van
de koorleden vragend. Ik moest drie keer nadenken voordat ik
begreep wat er bedoeld werd met ‘een jongen in huis’. Ze had
den het over mijn broer! Zo was het in mijn hele leven nog niet
aangeduid, kun je nagaan. Voor mij waren mijn ouders echt
mijn ouders en mijn broer echt mijn broer. Dat gold ook voor
mijn ouders zelf en de familie. Het was hooguit de derde schil,
de mensen daaromheen, die de adoptiesticker erop plakte.”

AFKEURING
“Mijn moeder had heel veel issues met zichzelf en dat reageer
de ze af op mij. Veel daarvan kwam voort uit onzekerheid. En
ik was het pispaaltje. Zo noemden zij en mijn broer - want ze
spanden heel vaak samen - mij Janny, naar een meisje bij ons
in de buurt dat het syndroom van Down had. Zoiets is voor
een kind heel verdrietig en kwetsend. Ze lachten me uit en
noemden me dom en stom. Op jonge leeftijd was ik al com
pleet murw geslagen, bijna apathisch. Ik weet nog goed dat
ik mijn verkeersdiploma haalde, iets waar ik heel erg trots op
was. Ik had het op mijn kamer liggen, samen met een schriftje
waar ik mijn eerste stappen als toekomstig schrijfster in pro
beerde te zetten. Voor mij twee heel belangrijke items. Mijn
moeder vond dat ik het niet op de juiste plek had teruggelegd,
ze was daar altijd heel neurotisch en dwangmatig in. In een
woedebui verscheurde ze voor mijn ogen mijn diploma en het
schriftje. Ik was een jaar of acht, negen en herinner het mij
nog als de dag van gisteren. Ik was er intens verdrietig over.
Mijn moeder kon ontploffen om niets. Ze had smetvrees
van de hoogste orde, dus als er iets niet schoon was, draaide
ze door. Een sok die ergens scheef in de kast lag kon al aanlei
ding zijn voor een woedeaanval. Juist die dingen waar ik geen
waarde aan hechtte, waren voor haar zo belangrijk. En het
enge was dat ik nooit wist hoe lang een woedebui zou duren.
Het kon in een paar minuten voorbij waaien, maar ook - voor
mijn gevoel - eindeloos aanhouden. Ik was voor mijn moeder
een kat in de zak. Ik was niet wat ze gewenst had en dat liet
ze merken ook.
Niets wat ik deed was goed. Ook mijn vriendinnen keur
de ze af. Op het moment dat ik een leuke, nieuwe vriendin
had en er een band mee opbouwde, maakte mijn moeder het
stuk. Naast mijn vader was de enige met wie ik een fijne band
opbouwde, mijn ‘zusje’, zoals ik haar noem. Mijn zusje was

ongewenst

een meisje dat vanaf mijn vijfde ieder jaar voor vakantie uit
Frankrijk overkwam. Ik genoot ervan als zij er was. We had
den geen bloedband en ze bleef ieder jaar maar drie maanden,
maar ze kwam wel heel dicht bij hoe familie moet voelen. Nog
steeds hebben we een heel goede band samen.”

OMT¥LUCHTEf\f
“Ik werd door mijn moeder niet alleen geestelijk mishandeld
en verwaarloosd, maar ook lichamelijk toegetakeld. Dat laat
ste vond ik minder erg. Ik kon me ervoor afsluiten. Ze heeft
me een keer afgeranseld met een tuinslang, ik had toen echt
het idee dat ik mijn lichaam even heb weten te verlaten. Wat
ik veel erger aan die bewuste situatie vond, was dat ik eerst
voor haar was gevlucht. Ik was uit de tuin gerend en stond op
de straat terwijl ze achter me aan kwam. ‘Kom hier!’ riep ze
meerdere keren hysterisch. Een buurman hoorde het aan en
kuchte zachtjes. Ze reageerde daar totaal niet op, blind van
woede. Ik zag dat ze zo boos was, dat ik uit pure angst en
stress ben teruggerend, uit een reflex. Ik heb weleens gelezen

Ilc heb zelf geen kinderen gekregen, ik ben wel
een keer zwanger geweest. Het kindje overleed
vroegtijdig in mijn buik, wat bij mij veel ver
driet teweegbracht. Ik heb een paar keer een
relatie gehad, maar ben momenteel alleen. Ik
weet niet of ik ooit nog een relatie krijg, maar
als het gebeurt, dan wel met iemand die mij
ook mijn vrijheid geeft en gunt. Dat heb ik
heel hard nodig namelijk, ondanks dat ik ook
weer heel sociaal ben.”

BIOLOGISCHE MOEDER
“Op m’n 26e heb ik mijn biologische moeder
ontmoet, zij zocht contact via een brief. Ik
herkende haar handschrift en ze onderstreep
te kernwoorden, net als ik altijd doe. Op de
achterkant van de envelop stond haar hand
tekening, gevolgd door een punt. Ook dat doe
ik precies hetzelfde. Ik schrok er wel van dat te

‘Op mijn zeventiende VLUCHTTE ik het huis uit,
maar de MISHANDELINGEN nam ik met me mee’
dat paarden dat ook doen als de stal in brand staat. Dan ren
nen ze er niet van weg, maar juist naar het vuur toe. Ik moest
nog een eind rennen voor ik bij haar was en beschermde mijn
gezicht met mijn armen, terwijl ik ‘nee, nee’ riep. Ik bood me
in mijn angst aan. Als je dan als moeder tóch besluit de straf
uit te voeren en je kind te slaan, ben je wel heel ver heen. Het
was pure razernij en het onberekenbare er aan was doodeng.
Haar echte woedebuien zag ik alleen. Die had ze nooit in
bijzijn van mijn vader of van anderen. Zodra het kon, ben ik
het huis uit gevlucht, ik was zeventien. De mishandeling nam
ik met me mee. Dat stopt niet zodra je de dader bent ont
vlucht. Ook als je volwassen bent, blijft datje achtervolgen. Je
hebt namelijk een verknipte loyaliteit naar je ouders toe ont
wikkeld, wat het heel lastig maakt het achter je te laten. Het
bemoeilijkte mijn leven enorm. Ik bleef constant dingen af
wegen, of ik nou zo handelde vanuit mijn aard of vanuit mijn
verleden. Alle keren dat ik hoopte op een betere relatie met
mijn moeder, draaiden steeds weer uit op nieuwe pijn. Totdat
ik op zeker moment besloot het contact met mijn moeder - en
daarmee ook met mijn vader helaas - voorgoed te verbreken.

zien. Zulke herkenbaarheden had ik nog nooit
in mijn leven ervaren. Hetzelfde had ik toen ik
haar voor het eerst in de ogen keek. Mensen
zeggen van mij altijd dat mijn ogen er echt uit
knallen en nu begreep ik pas wat ze bedoelden.
Bij mijn biologische moeder was dat ook het
geval. Het is bij die ene ontmoeting gebleven.
Ik heb haar instinctief op afstand gehouden,
denk ik. Ze weigerde de naam van mijn vader
te noemen. Ze wist het niet meer, hield ze vol.
Ik geloof daar niets van.
Drie jaar geleden woonde ik heel toevallig
om de hoek van de plek waar ik geboren was.
Dat deed heel veel met me. Ik zag de kerk waar
ik gedoopt was en waar mijn biologische moe
der waarschijnlijk heel vaak geweest is. Het
was een heel besef te weten dat ik niet alleen
geadopteerd was, maar ook was afgestaan.
Niet alleen was mijn adoptiemoeder niet blij
met me, mijn biologische moeder had me dus ►

Mijn Geheim 53

ook niet gewild. Zo had ik dat nog niet eerder
bekeken. Alles had zo anders kunnen gaan in
mijn leven. Ik zag mensen met hun kinderen
fietsen en dacht: dat had ik ook kunnen zijn.
Want dat gevoel had ik dus nu heel sterk: dat
ik er eigenlijk niet hoorde te zijn. En dat iedereen dat ook vond en naar mij uitstraalde. Het
ging allemaal ontzettend met mij aan de haal
en wel zo heftig, dat ik PTSS ontwikkelde, een
posttraumatische stressstoornis, waarvoor ik
een jaar lang in therapie ben geweest.”

meer op deze wereld zou zijn, was het alsof ik ineens weer kon
ademhalen. Nu is het mijn tijd, dacht ik letterlijk. Zo’n impact
had ze dus nog steeds op mij.
Na het overlijden van mijn moeder besloot ik mijn vader te
laten weten waarom ik destijds was weggelopen en het contact
had verbroken. Ik was bang dat hij via via van mijn boek zou
horen en het op die manier zou ontdekken. Ik wilde hem zelf
vertellen over de geestelijke en lichamelijke mishandelingen
door mijn moeder. En ik heb hem de rol van mijn broer laten
weten. Hij was er ontzettend van onder de indruk en geloofde
het meteen. Hij vond het vreselijk. ‘Was toch bij mij gekomen,’

| 'Ik was voor mijn moeder een KAT IN DE ZAK Ik was
niet wat ze GEWENST HAD en dat liet ze merken ook' BS
WEERZIEN
“Enkele jaren geleden besloot ik om een boek
te gaan schrijven over mijn persoonlijke erva
ringen. Daarin wil ik de gevolgen van kinder
mishandeling laten zien in het volwassen leven
van een mishandeld kind en vragen te stellen
bij adoptie als remedie tegen ongewenste kin
derloosheid. Mijn boek kwam in juli 2016 uit
en enkele maanden later belde mijn Franse
zusje. Het ging heel slecht met mijn moeder, en
ze vroeg of ik nog afscheid van haar wilde ne
men. Ik had mijn ouders op dat moment zo’n
twintig jaar niet meer gezien. Ik was in shock
door dat telefoontje, maar ik besloot toch om
langs te gaan, mede omwille van mijn vader.
Ik herkende mijn moeder niet terug. Mijn ou
ders waren allebei bejaarde mensen, de tachtig
inmiddels voorbij. We dronken samen koffie,
ik vertelde haar dat ik had gestudeerd en een
eigen praktijk voor natuurgeneeskunde had
geopend. Ze keken verbaasd, allebei mijn ou
ders. Dat hadden ze nooit van mij verwacht.
We spraken verder helemaal niet over wat er
in het verleden was gebeurd, het was net alsof
dat er niet geweest was.
Ik dacht dat ik het verleden had afgeslo
ten, dat mijn moeder geen invloed meer op mij
had. Maar na het bericht dat mijn moeder zo
ziek was en ik me realiseerde dat zij straks niet
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zei hij nog. Maar dat kon ik destijds echt niet. Mijn moeder
heeft altijd allerlei verzinsels over mij de wereld in geslingerd.
De familie praatte niet meer over mij, ik werd verbannen uit
haar leven.
Wat ik het ergste vind aan alles, is dat er van mensen met
een achtergrond als de mijne niets verwacht wordt. Als ik in
het leven niets zou presteren, zou iedereen dat begrijpen. En
als ik wel iets presteer, vindt iedereen dat knap, ondanks de
adoptie en mishandeling. Dus watje ook doet, er wordt altijd
een link gelegd met mijn verleden. Ik zal altijd die appel met
dat rotte plekje in de fruitschaal blijven. De geestelijke gevol
gen zijn groot en ook de lichamelijke gevolgen zijn niet gering
- een leven lang stress laat z’n sporen immers na.
Als een vreemde je aandoet wat mijn moeder mij heeft
aangedaan, draait hij absoluut de bak in. Een kind zal z’n
vader of moeder niet aangeven. Ik ben jarenlang heel kwaad
geweest, maar dat is nu gelukkig voorbij. Ik ben zichtbaar en
heb eindelijk mijn pad gevonden.” ■

Hel verwenste kiud

Het boek van Babet Bruns Het
verwenste kind is verschenen bij
Uitgeverij Elikser en verkrijgbaar
in iedere (online) boekwinkel.

■■■■*

rii

