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Mijn favoriet
gaat op zoek naar culturele

aankopen. Deze week:
twee tekeningen

‘I
k koop wel eens kunst, maar niet vaak. Meestal is het
werk van jonge kunstenaars. Ergens vorig jaar kreeg
ik een tip. Het Tekenkabinet aan de Kalkmarkt in
Amsterdam: ga daar eens naar toe. Ik woon al mijn
hele leven in de stad, maar wist toch niet een-twee-
drie waar dat was. Het bleek te zijn in de achterkamer

van een voormalige huisartsenpraktijk. Er hingen wel tachtig
tekeningen, allemaal in klein formaat.

„Ik zag deze twee naast elkaar hangen en dacht: já! Ze
sprongen er echt uit voor mij. De meeste tekeningen waren in
zwart-wit, maar deze waren kleurig, met veel geel. Ik vond ze
leuk en een beetje gek ook. Maar ik kocht ze niet, zoals vaker
twijfelde ik. Soms krijg ik daar spijt van, maar dan is het te
laat en weet ik de naam van het werk of de maker niet meer.

„Deze keer liep het anders. Toen ik thuis was zocht ik met
een vertaalprogramma op wat de titel van het werk beteken-
de. Lotta Continua is Italiaans voor ‘de strijd gaat door’. Dat
past bij mij, vind ik: er zijn altijd dingen die je moet overwin-
nen. Vooral als je ouder wordt gaan sommige dingen anders
dan je zou willen, het is een voortdurend gevecht.

„Toen dacht ik: waarom heb ik ze niet gekocht? Ik zocht de
tekeningen terug op de site van het Tekenkabinet, de naam
van de maker stond erbij, Annechien Verhey.

„Lotta Continua hangt achter mijn werktafel, op een plek
waar geen zonlicht valt zodat de tekeningen niet verkleuren.
De rechtertekening lijkt een beetje op een gaper zoals je die
vroeger bij de apotheek zag. Of een roepende in de woestijn,
dat lijkt me toepasselijker. En de linker doet aan dansen den-
ken, waar ik van hou. Maar ik ben er geen betekenissen in
gaan zien hoor, zo kijk ik niet naar kunst. Kleurig, leuk, een
beetje gek: dat is wat ik zie.”

En Annechien Verhey? De naam van het werk is die van een
voormalige communistische splinterpartij, vertelt ze, en de
tekeningen refereren aan de strijd van vrouwen voor gelijkbe-
rechtiging: twee vrouwen op een sokkel, een jonge en een ou-
dere. De citroen staat voor de weelde op oude stillevens,
maar ook voor de geur van huishoudelijke schoonmaakmid-
delen. Tegelijk: „Ik heb natuurlijk zelf allerlei bedoelingen,
maar het staat elke beschouwer vrij er eigen associaties bij te
hebben. Meerduidigheid is juist de bedoeling.”

Gretha�Pama

Aart�Janszen�(79) in�Amsterdam,�publicist�van�de�site
eenkleineheldendaad.nl,�kocht:

Lotta�Continua�(2016)�van�Annechien�Verhey.

Gekocht�voor�250�euro van�de�kunstenaar.

Twee�tekeningen,�elk�14x20cm,�gemengde�techniek�op�karton,
samen�in�een�houten�lijst.

Op vakantie
naar hun ro ots
ADOPTIE Gezinnen gaan steeds vaker op vakantie
naar het land van herkomst van hun adoptiekind.
Door�onze�medewerker�Doortje�Smithuijsen

W
ie niet beter weet zou
de Giggling Tree, ge-
legen tussen de ber-
gen in het Chinese ar-
rondissement Yangs-
huo, aanzien voor

een camping in Zuid-Frankrijk. Op het
terras zitten gezinnen – overwegend Ne-
derlands – aan de koffie met appeltaart.
Uit het zwembad verderop klinkt af en
toe een plons of een lachsalvo. Een Chi-
nees meisje en jongetje van een jaar of 10
spelen darts in een hoekje. „Ye s ! ” ro e p t
het jongetje als zijn pijltje ergens in het
midden van het bord beland. „Maar je
staat veel te dichtbij!” protesteert het
meisje. Vlak voor het echt ruzie wordt,
komen hun Nederlandse ouders al naar
beneden. Tijd voor een fietstocht.

De Giggling Tree is een populaire be-
stemming voor Nederlandse gezinnen die
op ‘ro o t s - re i s ’ zijn: op vakantie in het
land van herkomst van hun adoptiekin-
deren. „Steeds meer adoptieouders ne-
men hun kinderen mee naar het land
waar ze vandaan komen”, vertelt Chris
Thie, nazorgmedewerker bij Stichting
Adoptievoorzieningen. Zij werkt al twaalf
jaar met adoptieouders en –kinderen, en
heeft de interesse in dit soort reizen in die
tijd flink zien toenemen. „Vroeger was
het in adoptiegezinnen een stuk minder
gebruikelijk zo actief bezig te zijn met het
land van herkomst van de kinderen”, zegt
Thie. Dat zorgde er soms voor dat gea-
dopteerde kinderen zich „ge s p l e te n”
voelden, en zich moeilijk konden hechten
aan de ouders en hun cultuur. „Ze kregen
het gevoel nergens bij te horen.”

Vandaar dat Stichting Adoptievoorzie-
ningen ouders adviseert juist al op jonge
leeftijd met hun adoptiekind te praten
over het land waar ze vandaan komen en
dat eventueel ook samen te bezoeken.
Thie: „De band tussen adoptieouders en -
kinderen wordt meestal steviger als de
ouders laten zien dat zij ook interesse heb-
ben in het land waar hun kind vandaan
ko mt .”

Speciale reizen
Veel ouders die met hun kinderen op
roots-reis willen, komen uit bij reisorga-
nisatie Lotus Tours, in handen van Lilia-
ne Clavaux en Marjolein Penning, beiden
zelf adoptiemoeder. Zo’n elf jaar geleden
begonnen ze met het organiseren van rei-
zen naar China, specifiek voor gezinnen
zoals die van hen. In Nederland komen de
meeste adoptiekinderen uit China. Hoe-
wel het totale aantal adopties van buiten-
landse kinderen in Nederland steeds ver-
der afneemt, blijft China’s aandeel, on-
danks het afschaffen van de éénkind-po-
litiek in 2015, het grootst. In 2012 kwa-

Het�gezin�Van�der�Zwanging�afgelopen�zomer�naar�China,�het�land�waar�de�dochters�Yara�en�Linouk�oorspronkelijk�vandaan�komen.
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Het moeilijkste moment
tijdens een roots-reis
is vermoedelijk de ontvangst
in de tehuizen

men 192 van de in totaal 488 uit het bui-
tenland geadopteerde kinderen uit Chi-
na; in 2016 waren dat er 58 van de 214.

Vlak na het begin ervan in 2006 waren
de roots-reizen al „best een groot suc-
ces”, zegt Penning. Inmiddels begeleidt
Lotus Tours elk jaar zo’n 100 tot 130 Ne-
derlandse gezinnen. Ze bezoeken de
plaats waar de adoptiekinderen vandaan
komen, maar ook toeristische attracties:
de Chinese muur en de panda’s in Cheng-
du. Als afsluiting is er vaak nog een week
in een resort als de Giggling Tree, om bij
te komen. Veel reizigers hebben weinig
ervaring met reizen buiten Europa – van-
daar dat Penning en Clavaux hen zoveel
mogelijk uit handen nemen. Van het ko-
pen van treintickets tot het zorgen voor
een ontbijt dat enigszins lijkt op het Ne-
derlandse. De reissom ligt tussen de tien-
en twaalfduizend euro voor vier perso-
nen – sommige gezinnen sparen ervoor
vanaf het moment van adoptie. Naast
China zijn ook Ethiopië en Taiwan inmid-
dels toegevoegd als bestemmingen.

Een hoop emoties
Gezinnen gaan op roots-reis langs bij het
tehuis waar de kinderen als vondeling te-
recht zijn gekomen – in China worden ba-
by ’s vrijwel nooit officieel afgestaan door
de ouders – of bij het pleeggezin dat ze
heeft opgevangen. Het traceren van die
tehuizen en pleeggezinnen is een hoop
werk, vertelt Penning, vooral omdat ze „in
China over dat soort dingen vaak niet zo
veel kwijt willen”. Lotus Tours heeft in-
middels een kantoor op locatie dat contact
zoekt met de tehuizen en pleeggezinnen.

Maar naast logistieke moeilijkheden
kan een roots-reis ook een hoop emoties
met zich meebrengen, zegt Thie, vooral
bij de adoptiekinderen. „Als die in een te-
huis langs alle bedjes lopen en denken:
hier heb ik zelf gelegen, kan dat een hoop
verdriet losmaken.”

Belangrijk is volgens haar dat adoptie-
ouders en –kinderen voorafgaand aan de
reis al een begin hebben gemaakt met
‘adoptierouw ’: het verwerken van het feit
dat het kind is afgestaan, „het verdriet
van elk adoptiekind”. Stichting Adoptie-
voorzieningen helpt ouders te bepalen of
hun kinderen toe zijn aan de roots-reis:
hebben ze al genoeg vragen gesteld over
zijn afkomst? Hebben ze geaccepteerd dat
ze waarschijnlijk nooit zullen weten wie
zijn echte ouders zijn? Thie: „Als dat nog
niet helemaal verwerkt is, kan een roots-
reis juist voor een hoop verwarring zor-
ge n .”

Het moeilijkste moment tijdens een
roots-reis is vermoedelijk de ontvangst in
de tehuizen en bij de pleeggezinnen. „He t
lastige is dat wij niet weten of ze daar zit-

ten te wachten op zo’n bezoek”, zegt Pen-
ning. Het kan zijn dat voor het ene adop-
tiekind de vlag bij het tehuis uitgaat, ter-
wijl de ontvangst bij het tehuis van het
andere kind heel koel is. Dat was bijvoor-
beeld het geval bij het gezin Van der Zwan
uit Bleiswijk. Zij gingen afgelopen zomer
naar China om te zien waar hun geadop-
teerde dochters Linouk (18) en Yara (16)
vandaan komen. Bij Yara’s tehuis hing
een grote slinger met ‘Welcome Home’.
„We kregen een lunch en een rondlei-
d i ng ”, vertelt Yara enthousiast. Ze speel-
de in het tehuis met de kinderen en over-
weegt er zelfs vrijwilligerswerk te gaan
doen als ze straks klaar is met de havo.

Bij Linouk, student food & lifestyle aan
het mbo in Schiedam, was het heel an-
ders. „De directeur van mijn tehuis had
ons bezoek helemaal niet voorbereid”,
vertelt ze. Het was dan ook heel kort, „we
kregen een snelle rondleiding en toen
moesten we alweer weg”.

Mooie afsluiting
Bij Stichting Adoptievoorzieningen wor-
den ouders zo goed mogelijk voorbereid
op een teleurstelling. „Sommige kinderen
hebben hooggespannen verwachtingen
over het weerzien met hun verzorgsters”,
zegt Thie. Als die er dan niet zijn, of niet
enthousiast reageren, is dat een enorme
tegenslag. De stichting raadt ouders daar-
om aan om vooraf alle mogelijke scena-
r i o’s met hun kinderen door te spreken:
wat als je je pleegmoeder niet aardig
blijkt te vinden? Wat als je tehuis heel ar-
moedig blijkt te zijn?

Yara en Linouk zijn toch blij, zeggen ze,
dat ze de plek hebben gezien waar ze de
eerste tweeëneenhalf jaar van hun leven
hebben doorgebracht. „Het voelt niet als
thuis, maar toch is het leuk om te zien
waar je vandaan komt”, zegt Yara. In het
tehuis heeft ze voor het eerst een babyfo-
to van zichzelf gezien. „Ik wist dat ik
vroeger geopereerd was aan een bult op
m’n voorhoofd, maar had geen idee hoe
die eruitzag.” Nu weet ze hoe het komt
dat ze links „maar een halve wenkie”
heeft – ze werkt het bij met wenkbrauw-
potlood, zegt ze.

Voor ouders Petra en Dick van der Zwan
– zij doet de boekhouding bij een kinder-
dagverblijf, hij werkt bij een tegelhandel –
was de roots-reis „niet per se heel emoti-
o n e e l”, zeggen ze. Maar, zegt Dick van
der Zwan, „we vonden het wel belangrijk
om te doen, iets dat erbij hoort”. Toen de
meisjes jonger waren leek het hen zonde
om zo veel geld uit te geven voor een reis
die ze later toch weer zouden vergeten.
Maar op deze leeftijd, 16 en 18, vonden ze
het „een mooie afsluiting voor hun tijd bij
ons thuis”. Veel later had het ook niet ge-
moeten, zegt Petra van der Zwan. „Straks
krijgen ze vriendjes enzo, dan willen ze
niet meer.”

Ook Stichting Adoptievoorzieningen is
positief over het toenemend aantal roots-
re i ze n , ondanks de mogelijke teleurstel-
lingen tijdens de reis. „Het is gewoon be-
langrijk om niet zomaar te gaan”, zegt
Thie. „Het is geen vakantie. Je moet echt
goed voorbereid zijn.”

Gevraagd wat ze het allerleukst vonden
aan China zeggen Yara en Linouk in koor:
„Het eten”. Linouk somt op: „Noedels,
buns, dim sum”. En het winkelen: ze heb-
ben sjaals en souvenirs gekocht op de zij-
demarkt in Beijing, en neppe Beats by
Dre-koptelefoons. Maar wat Yara het
meest is bijgebleven is de vlucht van Am-
sterdam naar Beijing. „Toen zat ik naast
een Chinees meisje van mijn leeftijd, dat
met haar school op excursie was geweest
naar Nederland”, vertelt ze. „Dat had ik
dus net zo goed kunnen zijn. Gek toch?”

Ook�een�favoriet�kunstwerk?�Mail�naar�mijnfavoriet@nrc.nl
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