Ongehuwde moeders in Zuid-India over afstand en adoptie

Wie beslist er?

Jaarlijks verlaten duizenden kinderen hun oorspronkelijke familie om te worden
geadopteerd. Adoptie zelf is meestal een blije en ontroerende gebeurtenis, maar
hieraan is een andere ingrijpende gebeurtenis vooraf gegaan: het afstand doen
door de biologische moeder. Mijn studie gaat over dit proces vóór de adoptie. Op
door Pien Bos
grond waarvan besluiten vrouwen om hun kind af te staan? 

Mijn onderzoek richt zich op moeders in Tamil Nadu, Zuid-India. Het perspectief van de biologische moeders, hun ervaringen, belevingen, overwegingen, prioriteiten en uiteindelijk hun
besluitvorming over het wel of niet afstaan van hun kind, staan
in mijn studie centraal. Al lang wordt over adoptiekinderen uit
India gezegd dat zij voornamelijk worden afgestaan door ongehuwde moeders. De website van de Vereniging Wereldkinderen
www.wereldkinderen.nl vermeldde tot voor kort: ‘De kinderen
uit India die voor adoptie in aanmerking komen zijn in de
meeste gevallen kinderen van ongehuwde moeders. Ongehuwd moederschap is in India een grote schande en in vrijwel
alle situaties is afstand doen van de baby voor de moeder de
enige mogelijkheid.’
De vraag drong zich aan mij op, wat de vrouwen hier zelf over
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te zeggen hebben. Dus besloot ik onderzoek te doen naar het
proces van besluitvorming van vrouwen in India om hun kind
wel of niet af te staan ter adoptie.
Verrassing
Via tehuizen die in 2002 en 2003, tijdens mijn periode van
veldwerk, een vergunning hadden om kinderen ter adoptie te
plaatsen in buitenlandse en/of Indiase adoptiegezinnen, kreeg
ik toegang tot moeders die voor het dilemma stonden om hun
kind wel of niet af te staan. De eerste verrassing was dat het
merendeel van de kinderen in de instituten was afgestaan door
getrouwde ouders. Dit verklaarde tevens dat de baby’s veelal
meisjes waren, in veel gevallen minder gewenst dan jongetjes.
Tijdens mijn veldwerk koos ik er toch voor om me te richten
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op ongehuwde moeders. In totaal deden 52 vrouwen mee
in dit onderzoek: vrouwen die afstand deden, afstand gingen
doen maar ook ongehuwde moeders die hun kind niet hadden
afgestaan.
Activistisch onderzoek
Het onomkeerbare besluit om een kind af te staan heeft
enorme gevolgen voor de levens van ten minste twee mensen.
Al snel na aanvang ontdekte ik dat de vrouwen die ik sprak,
in eenzaamheid het proces van besluitvorming doormaakten.
Vrouwen werden bijvoorbeeld niet in de gelegenheid gesteld
om de ervaringen van lotgenoten te horen. Daarnaast werd
de kennis die ondertussen is opgebouwd in de hulpverlening
niet aan hen doorgegeven. Onder mijn ogen, en in mijn ogen
vaak onnodig, verloren moeders hun kinderen, kinderen hun
moeders en kinderen in tehuizen zelfs hun levens omdat ze
veel tekort kwamen.
Door mijn onderzoek creëerde ik een ‘podium’ voor moeders.
Ik probeerde de derde en meest onderbelichte partij van de
adoptiedriehoek, de biologische moeders, voor het voetlicht
te brengen. In die zin kan mijn rol worden gezien als een
vorm van advocacy: advocacy zie ik als onderdeel van actieonderzoek. De (aanstaande) moeders die bereid waren om
hun levensverhalen en ervaringen te delen, lieten een enorme
diversiteit zien. Een wel generaliseerbaar gegeven was het feit
dat elke individuele vrouw ambiguïteit toonde. Waaruit bestond deze ambiguïteit? Met deze vraag als uitgangspunt zal ik
hieronder de institutionele sfeer samenvatten waarin vrouwen
tot hun besluit kwamen.
Huwelijk
Een van de ambiguïteiten betrof het huwelijk. Voor Hindoes
is het huwelijk een sacrament met ingrijpende gevolgen voor
het huidige leven maar ook voor volgende levens. De meeste
Indiërs zijn onomstreden gehuwd of ongehuwd. Echter,
verschillende vrouwen die ik sprak, beschreven hoe zij een
status hadden die niet in de dichotomie gehuwd-ongehuwd in
te passen viel. Deze ambiguïteit in hun huwelijkse staat bood
onderhandelingsruimte voor de vrouwen, hun familie en de
maatschappelijk werkers die hen begeleidden in de hulpverlening bij zwangerschap.
Bloedverwant
Een andere ambiguïteit heerst rond bloedverwantschap. Selvi
zegt, twintig jaar nadat ze een afstandsverklaring ondertekende: ‘We hebben hetzelfde bloed door onze aderen stromen.
Ik weet zeker dat hij nog steeds de geur van Madras bij zich
draagt.’
Bloedverwantschap, en vooral het bloed dat een moeder met
haar kind deelt, heeft voor Tamils veel betekenis. Het bloed
dat moeders en kinderen delen, staat bij uitstek symbool voor

een unieke relatie. Deze betekenis, opgeteld bij de culturele
betekenis van de notie ‘moeder’ in bredere zin, impliceert dat
een moeder onvervangbaar is en dat moederschap levenslang
duurt. Moeders ervaren, ook nadat ze een afstandsverklaring
hebben ondertekend, dat het betreffende kind nog steeds hun
kind is. In haar beleving staat ze slechts de zorg voor haar kind
af, niet het kind zelf, omdat moederschap niet overdraagbaar is.
Ook in het Haags Adoptieverdrag stelt de internationale
gemeenschap dat de mogelijkheid voor een kind om op te
groeien bij de oorspronkelijke familie de voorkeur verdient.
Nog voordat dit verdrag van kracht werd in India in 2003, was
het Indiase adoptiebeleid al expliciet over deze prioriteit. Als
een moeder mogelijkheden ziet om zelf haar kind groot te
brengen, verdient die mogelijkheid de voorkeur. In de praktijk
krijgt het behouden van deze relatie echter geen prioriteit als
het vrouwen betreft die geclassificeerd worden als ongehuwd.
Catastrofe
B. vertelt: ‘Mijn vader zei tegen me:“Ik liet je vrij en dat moet
ik nu met deze schande bekopen. Wat kan ik tegen de mensen
zeggen? Ik durf niemand meer onder ogen te komen. Ik had
niet verwacht dat je me dit zou aandoen.” Hij moest huilen
nadat hij dit tegen me had gezegd.’
Een voorhuwelijkse zwangerschap is een catastrofe voor een
vrouw en haar verwanten. Alle ongehuwde vrouwen bevestigden dit. Een voorhuwelijks zwangerschap beschadigt het familieprestige. De vrouwen zelf benadrukten niet zozeer schaamte
over hun seksualiteit. Een van hen vertelt: ‘Het enige wat
me zorgen baart is hoe ik mijn familie weer onder ogen kan
komen. Zullen ze nog evenveel om me geven als voorheen? Ik
voel me zo schuldig dat ik hen dit heb aangedaan.’ Schuldgevoelens waren dominant en duidden op de schaamte voor dat
waarmee ze hun naaste familieleden opzadelden.
Fuik
Tijdens het veldwerk drong zich in toenemende mate de metafoor van de fuik aan me op. Wanneer een ongehuwde zwangere vrouw zich eenmaal binnen de muren van een tehuis
bevond, leek er geen weg meer terug. Formeel was opvang,
medische begeleiding en hulp bij rehabilitatie voor ongehuwde moeders mogelijk, zonder afstand van het kind te doen. Echter de praktijk werkte anders. Een onomkeerbaar besluit tot
het doen van afstand, met ingrijpende gevolgen voor minstens
twee mensenlevens, werd soms in een paar uur genomen.
Een vrouw vertelt: ‘De vrouw die me doorverwees naar deze
organisatie zei me al meteen dat ik de baby zou moeten achterlaten en toen ik hier aankwam werd bevestigd dat afstand
doen een voorwaarde was.’
De heersende opvattingen buiten en binnen de muren van de
tehuizen worden gedomineerd door een seksuele moraal die
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inhoudt dat ongehuwd moederschap getuigt van zedenloosheid. Als een moeder afstand doet van haar kind, heeft zowel
de moeder als het kind kans op rehabilitatie. Deze boodschap
wordt helder en onmiskenbaar gecommuniceerd binnen het
instituut. Dezelfde organisatie die voor adoptie bemiddelt,
biedt de vrouw zolang ze zich conformeert aan de geschreven en ongeschreven regels rust en vriendelijkheid. Loyaliteit,
afhankelijkheid en dankbaarheid blijken vaak van invloed op
de besluitvorming. Het afstaan van haar baby is de prijs die een
moeder betaalt voor haar opvang.
Miljoenenindustrie
Ook zien vrouwen tijdens hun verblijf dat de baby’s naar rijke
mensen gaan die ervoor betalen. Ze veronderstellen dat ze
een aanzienlijk bedrag voor hun kind zouden moeten betalen
om het zelf te kunnen houden, vergelijkbaar met het bedrag
dat adoptieouders betalen voor een baby. De stafleden van de
betreffende tehuizen ontkennen dat moeders moeten betalen om hun kinderen te houden. Het feit echter dat moeders
veronderstellen dat ze moeten betalen en het gegeven dat dit
niet wordt ontkracht, is van grote invloed op het besluitvormingsproces. Een van de geïnterviewden merkt op: ‘Als je iets
verkoopt, dan ben je het kwijt en wordt de koper de eigenaar.
Ik heb nooit geld gekregen voor mijn kind, dus is mijn kind
van mij.’
Adoptie is een miljoenenindustrie. Talloze organisaties in
zendende en ontvangende landen bestaan dankzij adoptie. Het
plaatsen van baby’s in adoptiegezinnen is lucratief.1 Adoptieorganisaties presenteren zich als non-profit organisaties. Het
geld dat adoptieouders betalen, wordt verondersteld slechts
de gemaakte onkosten te dekken. Dat neemt niet weg dat veel
mensen, in zendende en ontvangende landen, in hun levensonderhoud voorzien door te bemiddelen in adoptie. Goede
adopties zijn, zo staat geformuleerd in internationale afspraken
en verdragen, een interventie uitsluitend gericht op het belang
van het kind. Mijn onderzoek toont echter aan dat adoptie als
interventie om kinderen uit tehuizen te halen een aanzuigende
werking heeft. De vrouwen die meewerkten, laten zien hoe het
hedendaagse legale adoptiesysteem druk legde op hun besluit
om hun kind af te staan.2
Zelfverzekerd
Vasuki, een ongehuwde moeder die haar tienjarige dochter zelf
grootbrengt, zegt: ‘De mensen respecteren me omdat ik het
aandurf om mijn kind zelf groot te brengen. Ik voed mijn kind
goed op. (..) Ik aborteerde het niet en doodde mijn kind niet
met vergif of op andere wijze. De mensen zijn blij dat ik mijn
kind houd en omwille van mijn kind bij haar blijf. Ze respecteren me omdat ik deze uitdaging in mijn leven aanga.’
De betekenis van moederschap bleek een belangrijk instrument in het rehabilitatieproces van vrouwen die ervoor
kozen om hun kind – tegen de dominante sociale en culturele
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normen in – zelf op te voeden, zonder getrouwd te zijn. Het
benadrukken van hun onvoorwaardelijke, vanuit cultureel perspectief heilige, moederliefde, zelfontkenning en zelfopoffering
waren hierbij cruciale elementen.
Waarom verkozen deze ongehuwde moeders een dergelijk
ingewikkeld bestaan boven andere beschikbare mogelijkheden
zoals abortus of infanticide? Een belangrijke factor bleek dat
zij onder ogen zagen dat hun gemeenschap, familie, dorps- of
wijkgenoten op de hoogte waren van de ‘verboden zwangerschap’. Belangrijk was ook dat zij nooit in contact waren gekomen met een instituut waar ze hun kind ter adoptie hadden
kunnen afstaan. In die zin was het grootbrengen geen bewuste
keuze, maar het gevolg van een niet beschikbare optie.
Als moeders presenteerden zij zich zelfverzekerd en trots. Uit
hun houding sprak een diepe overtuiging over de juistheid van
hun beslissing. Dit is niet wat ik observeerde bij moeders die
hun kind afstonden. Behalve pijn en verdriet bespeurde ik bij
hen weliswaar opluchting over het feit dat ze het kind konden
achterlaten. Maar deze opluchting kwam regelrecht voort uit
de panieksituatie waarin zij verkeerden. Moeders die hun kind
grootbrachten, bleken de belangrijkste actoren in hun eigen
rehabilitatieproces. Moeders die hun kind gingen afstaan, of in
het verleden hadden afgestaan, waren defensief naar mij, naar
mensen in hun omgeving, naar hun afgestane kinderen en wellicht nog het meest naar zichzelf.
Ongehuwde moeders die hun kind, tegen de stroom in, zelf
grootbrachten, benadrukten met regelmaat hoe zij het slachtoffer waren geworden. Als kuise jonge vrouwen werden ze,
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indertijd, geacht om naïef en afwachtend te zijn. Dit verklaarde
waarom ze de seksuele intenties van de mannen niet hadden
doorzien en zo werd hun onschuld er de oorzaak van dat onbetrouwbare mannen hen hadden kunnen misleiden en verraden.
Deze vrouwen presenteerden zich dus als slachtoffer van hun
kuisheid, wat voor hen effectiever bleek dan het benadrukken
van hun eigen assertiviteit en autonomie. Slachtofferschap
werd gebruikt om onderhandelingsruimte te creëren. Naar de
buitenwereld toe verkleinden deze vrouwen hun aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Zij vergrootten begrip en
respect en reduceerden daarmee de kans op ridiculisering.
Besluitvorming
‘Ik vertelde mijn moeder dat ik het kind zelf wilde houden,
maar ze zei:“Nee, nee, geef het weg. God zal ons bijstaan”.’
Moeders die meewerkten aan dit onderzoek waren ingebed in sociale, familiale en/of institutionele netwerken. De
gevolgen van hun zwangerschap, evenals de gevolgen van de
beslissing om een kind af te staan of zelf groot te brengen,
reikten verder dan individueel belang. Dit is een belangrijk
gegeven, omdat deze moeders hiërarchisch gezien over weinig macht beschikten.
De moeders lieten zien hoe hun familieleden, de staf van een
tehuis, of een combinatie van beide, het proces van besluitvorming beïnvloedden, aanstuurden of helemaal overnamen.
Feitelijk is het ook een beslissing als een moeder bewust voor
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deze passieve rol kiest. Ik ontmoette echter moeders die,
helemaal tegen hun wil, tot het besluit werden gedwongen om
hun kind af te staan. Het opofferen van individuele belangen,
inclusief het belang van haar kind, was bedoeld om de relatie
met familieleden te kunnen behouden of te beschermen.
In een proces van afstand en adoptie conflicteren in veel gevallen de belangen van de moeder en haar familieleden. Goede
communicatie tussen deze partijen is van groot belang. Ik observeerde echter weinig contact. De zwangere of net bevallen
vrouwen leefden gedurende hun verblijf in het tehuis geïsoleerd van familie. Zij doorstonden hun situatie in eenzaamheid
en overwogen de pro’s en contra’s van het doen van afstand
grotendeels zonder afstemming of overleg. Familieleden kwamen incidenteel op bezoek. Tijdens bezoeken overlegden zij

niet en werden besluitvormingsprocessen niet gedeeld of op
elkaar afgestemd. Familieleden hielden vaak hun pasgeboren
verwant op afstand en ontweken de mogelijkheid om hun
dochter, zuster of nicht in haar rol als moeder te ervaren. Juist
de personen die vaak een groot deel van de besluitvorming
bepaalden, gingen een confrontatie met de realiteit uit de weg.
Ontmoeting
Een vrouw: ‘Over 18 jaar zal mijn kind bij me terugkomen (..).
Ik zal op haar wachten. Ik zal wachten op de dag dat ze bij me
terugkomt.’
De reacties van individuele vrouwen op een toekomstige
ontmoeting met hun kind, liepen uiteen. Veel moeders spraken
de wens uit om hun kind in de toekomst terug te zien. In
tegenstelling tot geadopteerden uit andere landen blijven de
adoptiedossiers van ongehuwde moeders en hun kinderen uit
India gesloten. Zoekacties worden op deze manier door zowel
de Nederlandse als de Indiase bemiddelende organisaties ontmoedigd en gedwarsboomd.
Beschouwing
Ondanks internationale verdragen en nationale wet- en regelgeving op het gebied van afstand en adoptie gelden in de dagelijkse praktijk andere regels. Binnen de tehuizen in Zuid-India
blijken conventionele overtuigingen over ‘de seksuele moraal’
en financiële belangen een doorslaggevende rol te spelen bij
de begeleiding van ongehuwde moeders. Afstand doen wordt
zo voor veel moeders de enige optie.
<

Pien Bos is pedagoog en antropoloog. Ze promoveerde in 2007 op
haar onderzoek naar de besluitvorming van afstandsmoeders in
Zuid-India aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Noten
1. In 2003 betaalden Indiase adoptieouders rond de driehonderd
euro. In 2007 betaalden Nederlandse echtparen tussen de
tien- en de twaalfduizend euro voor een kind uit India.
2. Zie Once a mother. Relinquishment and adoption from the
perspective of unmarried mothers in South India Voor vijftien
euro te bestellen bij p.bos@maw.ru.nl
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