
Als je niet weet wie je ouders zijn of als ze niet meer 
leven, hoe weet je dan wie je zelf bent?

tekst Fleur Baxmeier
fotografie Frank Brandwijk
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Je psychologische identiteit is een gek iets. Je krijgt een boel 

mee van je biologische ouders, maar je omgeving doet ook 

een duit in het zakje. Het is het hele nature versus nurture- 

verhaal, waar deskundigen al decennialang over bakkeleien. 

Word je gevormd door je genen of je opvoeding, ben je zo door  

je biologische ouders of de opvoeding die je kreeg? Lange tijd  

stonden de twee kampen lijnrecht tegenover elkaar, maar in-

middels wordt steeds duidelijker dat het niet zo zwart-wit ligt. 

De nieuwste visie: genen zijn goede voorspellers voor je identi-

teit en gedrag, maar je omgeving speelt minstens zo’n grote rol. 

‘Qua karakter lijk ik erg op mijn adoptieouders,’ vertelt Mi-choe, 

die als baby van drie maanden vanuit Zuid-Korea naar Neder-

land kwam. ‘Ik ben even ongeduldig, ad rem en nuchter als 

mijn moeder. Logisch, want met hen ben ik opgegroeid. Toen 

ik klein was, viel het niemand op dat ik er anders uitzie dan mijn 

ouders. Pas in de puberteit maakten klasgenoten er een ding 

van, wat ik heel raar vond. Ik had een zachte g en woonde al 

mijn hele leven in Nederland, dus ik zag niet in waarom ik in-

eens als ‘buitenlander’ werd bestempeld. Dat raakte me, maar 

ik ben nooit aan mijn identiteit gaan twijfelen.’

Je hoort vaak dat geadopteerde kinderen zoekende zijn en zich 

nergens thuis voelen. ‘Dat heb ik gelukkig nooit gehad,’ zegt 

Mi-choe. ‘Natuurlijk heb ik me als kind weleens afgevraagd 

waarom ik ben afgestaan, maar mijn ouders hebben me op-

gevoed als een zelfverzekerde en zelfstandige vrouw. Zeker nu 

ik zelf een gezin heb, maak ik me niet druk om de reden dat 

mijn biologische ouders mij hebben laten adopteren. Ik ben blij 

met mijn leven, mijn ouders en mijn broer, met wie ik ben en 

wat ik heb. No hard feelings naar mijn biologische familie, maar 

Zuid-Korea voelt voor mij als een ander, onbekend leven waar 

ik geen band mee of behoefte aan heb.’

Dezelfde trekjes
Nog niet zo heel lang geleden gingen wetenschappers ervan  

uit dat vrijwel alle kenmerken en eigenschappen standaard 

in onze genen zitten gebakken. ‘Het zou alleen nog maar een 

kwestie van ontplooiing zijn om ze eruit te laten komen,’ zegt 

Paul Verhaeghe, hoogleraar klinische psychologie en psycho-

analyse aan de Universiteit Gent en schrijver van het boek 

Identiteit. ‘De gedachte was: wat er niet in zit, kan er nooit  

uit komen en wat er wel in zit, komt zeker naar buiten. Tot  

een groep Nederlandse onderzoekers een paar jaar geleden 

ontdekte dat onze genen beïnvloed kunnen worden door om-

gevingsfactoren. Ofwel: je omgeving verandert je erfelijkheid.’

Volgens de epigenetica, zoals deze nieuwe stroming binnen 

de genetica heet, kunnen bepaalde omgevingsfactoren ervoor  

zorgen dat genen worden aan- of juist uitgezet. Onder invloed 

van bijvoorbeeld stress, honger of roken worden de genen  

automatisch anders afgesteld, wat effect kan hebben op de  

genen van onze (klein)kinderen. Een mooie ontdekking, vindt 

Verhaeghe, want dit betekent dat je identiteit nog minder vast-

ligt dan werd gedacht. ‘Al is het een gegeven dat je altijd wel íéts 

meekrijgt van je biologische ouders en voorouders.’ De 38-jarige 

Roumayne is daar het levende bewijs van. Als baby werd ze  

geadopteerd door een Nederlands stel dat haar liefdevol en 

heel beschermd opvoedde. ‘Van mij mocht het wel wat losser, 

maar mijn adoptieouders zien al snel beren op de weg. Toen 

ik een paar jaar geleden kennismaakte met mijn biologische 

ouders en zussen in Seoul, kreeg ik de bevestiging dat ik dat 

‘gekke’ in me met mijn familie daar deel. We dansen bizar tij-

dens karaoke, laten ons gaan op Gangnam Style en lachen ons 

suf. Niet dat er bij mijn adoptieouders nooit wordt gelachen, 

maar het is allemaal veel keuriger en hoe het hoort.’

Onveilig opgroeien
Roumayne is niet het type dat constant bezig is met het feit 

dat ze is geadopteerd. Sterker nog: in haar jeugd hield het haar 

amper bezig. Toch voelt het prettig om te weten waar  bepaalde 

trekjes vandaan komen – het is alsof de puzzelstukjes op hun 

plek zijn gevallen. ‘Ik merk dat ik de ‘losse’ kanten van mezelf 

daardoor meer kan omarmen. Vroeger vond ik het een  beetje 

gênant dat ik blij werd van dansen op K-pop, nu zet ik die  

muziek elke dag wel een keertje aan om er met mijn zoontjes 

op te swingen. Iets wat ik ook heel graag had willen doen toen 

ik jong was. Ik zei vroeger dat het niets voor mij was, omdat de 

rest van mijn adoptiegezin er niets mee had.’

We kunnen er met een gerust hart van uitgaan dat je identiteit 

wordt gevormd door een variabel genenpakket en de invloed 

van je omgeving. ‘Maar om prettig in het leven te staan, is 

het vooral belangrijk dat je van huis uit een veilige hechting 

meekrijgt,’ zegt psycholoog en coach Frederike Mewe. ‘Of dat 

nu vanuit je adoptieouders, je opa en oma of je stiefmoeder- 

en vader komt, zou niet moeten uitmaken. Zolang je maar op-

groeit met liefde en erkenning, ruimte voor prettige en minder 

prettige emoties, een open communicatie en oprechte inte-

resse voor het kind door de ouders.’ Op die manier krijg je als 

kind het idee dat je er mag zijn en dat je het waard bent, wat 

helpt bij het opbouwen van je zelfvertrouwen en het gevoel 

dat je bestaansrecht hebt. ‘Het tegenovergestelde is het geval 

als je opgroeit onder onveilige omstandigheden,’ zegt Mewe. 

‘Dat heeft ook een enorme impact op je identiteit, wat je bij-

voorbeeld geregeld ziet bij kinderen die op latere leeftijd zijn 

geadopteerd. Vaak is er in hun vroege jeugd iets misgegaan: ze 

hebben te weinig liefde gekregen of zijn zelfs mishandeld. Dat 

kan voor problemen zorgen. Vaak gebeurt dat ook bij kinderen 

die zijn opgegroeid in tehuizen of pleeggezinnen.’

Het is een herkenbaar verhaal voor Mirte, die het grootste deel 

van haar jeugd uit huis geplaatst was. ‘Mijn vader was alcoho-

list, mijn moeder psychisch ziek en verslaafd aan medicijnen. 

Op mijn zesde ging ik voor het eerst naar een kindertehuis. 

Daarna heb ik nooit meer thuis gewoond, maar steeds bij ver-

schillende gastgezinnen en in wisselende internaten. Ik miste 

mijn ouders heel erg, vooral mijn moeder. Als kind dacht ik dat 

alles aan mij lag, dat ik niet genoeg mijn best deed en daar-

door uit huis werd geplaatst. De plekken waar ik terechtkwam,  

waren vaak onveilig en vervelend, wat een heel vervelende  

invloed heeft gehad op mijn hele wezen.’ Door alles wat Mirte 

meemaakte in de tehuizen en pleeggezinnen, van fysiek ge-

weld tot seksuele intimidatie, werd ze een opstandige puber 

en kwam ze in aanraking met drugs. Het ging steeds slechter 

met haar, met als dieptepunt meerdere zelfmoordpogingen. 

‘Tot ik op een dag besloot dat het genoeg was geweest. Ik heb 

passende hulp en begeleiding gezocht, wat in het begin heel 

confronterend was. Waarschijnlijk gaat het nooit makkelijk wor-

den, maar ik heb veel hulp van mijn vrouw en onze kinderen. 

Zij hebben me geleerd wat onvoorwaardelijke liefde betekent.’

Verwekt met donorsperma 
Je identiteit wordt net zo goed gevormd door ouders die er 

wél zijn als door de afwezigheid van ouders. ‘Als je op jonge 

leeftijd je ouders verliest, kan dat veel invloed hebben op je 

zelfbeeld,’ zegt Mewe. ‘Naast het gemis kunnen er allerlei  

vragen opkomen: wie ben ik zonder mijn ouders, ben ik het 

waard om hier te zijn? Zulke gevoelens kunnen ook  spelen als 

je geen contact meer hebt met je ouders, opgevoed bent door 

diverse stiefvaders- of moeders of uit een  gezin komt waar-

in het ene kind onbewust anders wordt behandeld dan het  

andere kind. Maar ik hoor ook geregeld van diepe, ongrijpbare 

emoties bij kinderen van onbekende donoren.’

Joëlle is de dochter van een lesbisch, inmiddels gescheiden 

stel. Haar ouders maakten gebruik van een ‘ID-release donor’, 

wat betekent dat ze haar biologische vader mocht leren kennen 

zodra ze zestien jaar of ouder was. ‘Sinds ik me kan herinne-

ren, weet ik dat ik ben verwerkt met behulp van donorsperma,’ 

zegt ze. ‘Als jong kind stelde ik al erg veel vragen. Wie is die 

man, hoe ziet hij eruit, wat doet hij, lijkt hij op mij? Toen ik op 

mijn twaalfde voor het eerst het donorpaspoort van mijn vader 

onder ogen kreeg, was ik intens gelukkig. Met dat kleine boekje 

van een paar bladzijden kon ik me meteen een voorstelling van 

hem maken, en daarmee ook van wie ík was.’ Van de eerste 

ontmoeting met haar vader herinnert Joëlle zich vooral dat ze 

haar ogen herkende in die van haar vader. ‘Diepbruin met grote 

oogleden. Het was gek, want die ogen waren altijd iets wat me 

anders maakte dan mijn familie. Ik vroeg me als kind vaak af 

van wie ik mijn ogen had gekregen, nu wist ik het. Ik herkende 

ook allerlei andere dingen: zijn hoge voorhoofd, zijn manier van 

praten. Als kind snapte ik af en toe niet waarom ik ben zoals ik 

ben. Soms vergelijk ik mijn identiteit weleens met een puzzel 

waarvan je nooit weet of en wanneer hij afkomt. Maar ik weet 

wel dat ik me veel completer voel sinds ik mijn vader ken.’

Het is gek dat iemand die je nog nooit hebt gezien zoveel  

impact heeft, maar ergens is het volgens Mewe wel logisch. 

‘Een deel van je identiteit wordt bepaald door wat jij ervan 

maakt. Iedereen vormt z’n eigen verhaal, en dat bepaalt je 

identiteit. Denk jij dat je donorvader de missing link is? Dan zal 

hij dat ook zijn. Wat ik mensen leer, is dat het voor jezelf vaak 

fijner is om het verhaal in je hoofd een beetje los te laten. Je 

biologische vader en moeder hebben je letterlijk bestaansrecht 

gegeven, maar jij bent de enige persoon die bepaalt wat je met 

dat bestaansrecht doet. Dat pakt niemand je af, wat ze je ook 

wijsmaken. Je bent hier, dus maak er wat van.’ 

Ik vroeg me als kind 
vaak af van wie ik mijn 
ogen had gekregen en 
nu wist ik het eindelijk
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