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Freelance copywriter
Stella Damstra is de moeder
van Eva (12). Na meerdere
vruchteloze ivf-behandelingen,
leek het grote geluk in 2009
op haar te wachten in Kenia.
Samen met haar (inmiddels ex-)man
Frans, adopteerde ze daar Eva.
Maar dan begint het avontuur
pas echt: ‘Het lukte me niet om
te voelen wat ik wilde voelen:
vanzelfsprekende, onvoorwaardelijke
liefde voor mijn dochter.’
TEKST STELLA DAMSTRA FOTOGRAFIE BRENDA VAN LEEUWEN
VISAGIE RONALD HUISINGA
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E

		
va is een middagje proefdraaien op de middelbare school. Het
jaar loopt af, het einde van haar tijd op de basisschool nadert. Ik verwacht haar om een uur
of half vier thuis. Maar om half vijf is ze er nog niet. En om vijf uur ook niet. Om kwart over
vijf bel ik met de moeder van een klasgenootje, dat ook mee is naar de kennismakingsmiddag:
‘Nee, ik heb geen idee waar ze zijn.’ Een tweede moeder heeft wel een vermoeden: ‘Ik hoorde
iets over misschien na afloop nog samen een ijsje eten.’
Na dat bericht besluit ik om nog maar even niet in paniek te raken en spring op de fiets om
boodschappen te doen. Onderweg naar de Albert Heijn hoor ik opeens haar vertrouwde
stem: ‘Mam! Wacht even!’ Ze komt naast me fietsen en vertelt honderduit over hoe leuk het
was. Als we de fietsen in het rek voor de winkel hebben geparkeerd, pak ik haar vast voor een
knuffel. Ik ben trots op mijn dochter en opgelucht dat ze er weer is.
Eva is dol op knuffelen en de weerstand die ik nu opeens in haar lijf voel, verrast me. Ik lach en
pak haar nog wat steviger vast. ‘Ik hou van je,’ fluister ik in haar haar. Dan trekt ze het niet meer
en wurmt zich los: ‘Maham! Waarom doe je dat nou?’ Eén middag proefdraaien op de middelbare school. Dat is alles. Opeens sta ik tegenover een puber en is het grote loslaten begonnen.

EÉN EIERSTOK

Hoe anders was het bij onze start en tijdens die eerste jaren. Tien jaar geleden zagen we
voor het eerst twee foto’s van Eva in het dossier dat we via de adoptieorganisatie ontvingen.
Daarin stonden dingen over haar ontwikkeling en karakter. Een overzichtje met wat medische
gegevens en een kopie van haar geboorteakte. De fotootjes bestudeerde ik eindeloos: twee
vage, zwart-wit gekopieerde plaatjes. Een meisje van tweeënhalf in wie ik niets herkende. Een
meisje met een bolle toet en een verdrietige blik.
Jaren van vruchteloze spontane pogingen, mislukte ivf-behandelingen, hoop en wanhoop waren eraan voorafgegaan. Heel lang had ik niet echt een beeld van mezelf als moeder, ik was
er niet van overtuigd dat ik kinderen wilde. Maar tegen mijn dertigste namen hormonen het
over en wist ik het steeds zekerder. Een gezin vormen, een roedel met vrolijke kindersnuitjes
om me heen en dan van die dingen doen die mensen doen. Uitstapjes, boodschappen, ze leren
fietsen, verhaaltjes voorlezen, stoeien en eindeloos knuffelen. Dagelijkse dingen, die dan net
even meer glans zouden hebben mét kinderen.
Frans kwam in mijn leven en samen konden we de wereld aan. We hadden al snel ruimte in onze
relatie voor uitbreiding, de basis voelde nog nooit zo stevig met iemand. Deze liefde was groter
dan twee personen. Ik fantaseerde over een gevoel van versmelten met mijn toekomstige kinderen.
Bijkomend was er bewijsdrang, ik wilde heel graag bij de ‘club’ horen van zwanger wordende,
vruchtbare, fitte vrouwen. In mijn jeugd werd de Ziekte van Crohn bij mij geconstateerd: een
darmaandoening met ontstekingen en aanverwante klachten als pijn en vermoeidheid. Jarenlang had ik daar in wisselende hevigheid last van en waren ziekenhuisopnames en operaties
nodig om me steeds weer op te lappen. Uiteindelijk overwon ik de ziekte. Wat bleef waren
de vermoeidheid, nogal gevoelige darmen en een missende eierstok. Bij een van de operaties
bleek mijn linker eierstok aangedaan door alle ontstekingen en was niet meer te redden. Nu
kun je met gevoelige darmen en één eierstok natuurlijk prima zwanger worden, maar ergens
twijfelde ik of dat zou lukken. Heel, heel graag wilde ik vruchtbaar zijn, een kindje in me laten
groeien. Het ultieme bewijs dat ik sterk en gezond was. 
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‘Dit bange
meisje,
dat in niets
op mij leek,
zou mijn
dochter
worden.
Ik voelde
niets’
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‘Ik voelde me schuldig dat ik haar niet dat warme
bad kon geven waar ze recht op had’
‘FANTASTISCH HOOR’

‘Ik wil dit niet meer. Ik mis je verschrikkelijk, je verdwijnt in die
hormonen. Door de ivf lijkt het of het leven maakbaar is, maar dat
is het niet. We moeten hiermee stoppen.’ Frans zegt het, nadat
we de pre-embryo die niet in mijn baarmoeder wilde innestelen,
in een luciferdoosje bij de appelboom hebben begraven. In een
tijdsbestek van negen maanden hebben we drie pogingen gedaan.
Een week lang ben ik boos. En dan is het klaar. Hij heeft gelijk.
Ik mis hem ook. Ik wil leven en plezier maken. Elkaar liefhebben.
We zijn pas twee jaar samen en de afgelopen negen maanden heb
ik grotendeels in een kansloze hormonenhel op de bank gelegen.
Het moet stoppen.
Al tijdens het ivf’en hebben we ons aangemeld voor adoptie. Op
dat moment geloofde ik nog met volle macht in de goede afloop
van zelf zwanger worden, maar ergens in me was er een stemmetje dat me vertelde dat er misschien een kink in de kinderkabel
zou komen als we ons alleen op ivf zouden focussen.
‘Zo mooi dat jullie dit gaan doen, fantastisch hoor,’ hoorden we
regelmatig als reactie op onze voorgenomen plannen. Ongemakkelijke momenten. Mijn verlangen was een biologisch ingegeven
drang, geen altruïsme. Ik wist dat we kinderen een mooie en veilige plek in ons leven konden bieden. Maar dat we dat gingen
doen, kwam voort uit die zelfzuchtige kinderwens.
Sneller dan verwacht startte de verplichte cursus van de Stichting
Adoptievoorzieningen. Ook het daaropvolgende gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming verliep zonder al
te veel vertraging. Na veel praten en afvinken van lijstjes met criteria van verschillende landen viel onze keuze op Kenia als land
van herkomst van ons toekomstige kind. Er volgden maanden
van wachten, voorbereiden en fantaseren.
En dan is het opeens echt waar. Zes weken na het voorstel vliegen
we naar Kenia om onze dochter te ontmoeten. Ze heet Everline
Awino, waarvan we later officieel Eva Everline Awino zullen maken. We moeten een maand of vijf in Nairobi wonen. De procedure in Kenia is wat anders dan in de meeste andere landen. Eerst
zijn er drie maanden – een foster-periode – waarin Eva bij ons zal
wonen en we als gezin aan elkaar kunnen wennen. Daarna zijn er
een paar zittingen bij de rechtbank om de adoptie te formaliseren. Mijn droom komt uit, ik word moeder. Ik ben nerveus, trots
en vol verwachtingen.

GEEN ROZE WOLK

Vanaf de eerste ontmoeting in het kindertehuis voelt alles anders
dan ik me had voorgesteld. Eva wordt in mijn armen geduwd. Ze
heeft natuurlijk geen idee wat haar overkomt. Met een afwezige
blik hangt ze als een lappenpop slapjes tegen me aan. Dit kindje,
dat in niets op mij lijkt, dit bange meisje wordt dus mijn dochter.
Ik laat dat idee even op me inwerken. En ik voel niks. Niks prettigs. In mijn mooie fantasieën zou ik nu spontaan verliefd worden
op mijn aanstaande kind. Wat ik voel ligt mijlenver van die roze
wolk. Het lijkt meer op weerstand. Ze ruikt niet lekker, niet her88 JAN

kenbaar. Het duizelt me. Want dit is toch waar ik al zo lang vurig
naar verlang? Nu is eindelijk de tijd aangebroken om grenzeloos
gelukkig te zijn. Het kan toch niet dat ik het niet leuk vind? Dat
mag gewoon niet. Ik sus mezelf met de woorden dat ik heus wel
blij ben, dat ik gewoon even moet wennen.
Maar de waarheid is dat mijn moederhart hapert. Niet een paar dagen, niet een paar weken en zelfs niet een paar maanden. Heel lang
lukt het me niet om te voelen wat ik wil voelen: vanzelfsprekende,
onvoorwaardelijke liefde. Nooit was dat aan de orde gekomen.
Niet in al die boeken die ik las ter voorbereiding op het perfecte
moederschap. Niet tijdens de adoptiecursus. Niet in voorlichtingsmateriaal. Hechtingsproblemen bij het kind, dáár weet ik alles van.
En eerlijk gezegd leek me dat ook het enige probleem dat zou kunnen bestaan. Dat het andersom lastig kan zijn, dat mijn hart niet
zou openen? Ik had er geen moment bij stilgestaan.

‘MAMA?’

In de periode dat wij er zijn, zijn er meer Nederlandse stellen in
Nairobi bezig met adoptie. We vormen een bijzonder clubje in de
hoofdstad. De andere ouders lijken met ogenschijnlijk gemak en
plezier de kinderen in hun armen en harten te sluiten. Het lijkt
alsof ik de enige ben die worstelt. Eén andere moeder lijkt aan
te voelen hoe ik me voel en vertelt me tijdens een kop koffie dat
ze het in de eerste weken lastig had met haar dochter. En dat het
vanzelf goed is gekomen. Daar houd ik me een tijdje aan vast.
Maar het komt niet goed. Het lukt eigenlijk nooit om een luchtige
dag zonder frustratie te hebben. Frans vliegt heen en weer naar
Nederland en Eva richt haar aandacht fulltime en met volle focus
op mij. Ze heeft een karakter waar ik niets in herken. Ik ben nogal
rustig en kan mezelf prima vermaken. Maar die kleine Eva is een
stuiterbal pur sang, met onrust in haar hele lijf. Ze stopt nooit. Als
ze niet slaapt, vraagt ze aandacht. Ze wil geen moment alleen zijn
of zelf spelen. Zelfs als ik even ga plassen loopt ze achter me aan,
trekt de wc-deur open en zegt: ‘Mama?’
Ik zorg voor haar, ik doe alle dingen die een moeder hoort te
doen. Maar ik voel er niets bij. Ik doe het op kracht en vanuit
verantwoordelijkheidsgevoel, niet omdat ík het voel. Regelmatig
vraag ik me af waar ik in godsnaam aan ben begonnen. Aan Eva
ligt het niet, ze is gewoon een heel dapper kind. Een meisje dat
door ons zomaar uit het haar vertrouwde kindertehuis is geplukt.
Dat laat ze achter zich en met alle macht probeert ze haar plek
in ons leven vorm te geven. Ik schaam me en ik voel me schuldig
dat ik haar niet dat warme bad kan geven waar ze recht op heeft.
Ik kan nergens heen met mijn gevoelens. Dat ik niet gelukkig
ben, dat het niet lukt. Dat ik verdrietig ben. Gefrustreerd, boos.
Vrienden en familie zitten op zesduizend kilometer afstand ontzettend blij voor ons te zijn. De andere adoptiegezinnen in Nairobi zien er in mijn ogen allemaal tevreden uit, ik weet niet hoe ik
erover zou moeten beginnen. Daar komt bij dat de adoptieprocedure nog lang niet rond is. We worden gemonitord door social
workers, zij schrijven straks het rapport dat door een rechter 
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‘Ik denk niet dat er voor mij een mooiere of snellere
leerschool is dan Eva’s moeder zijn’
wordt beoordeeld tijdens het formaliseren van de adoptie. Het is
geen aanrader om in deze fase de indruk te wekken dat er iets niet
goed gaat. Los van al die overwegingen is er het onderliggende taboe. We praten hier niet over, het hoort niet. Ouders houden van
hun kinderen. Punt. Anders deug je niet. Dat die liefde niet altijd
stroomt zoals we graag zouden willen? Dat is onbespreekbaar.
Natuurlijk zijn er mooie momenten. Zoals een avond dat Eva huilend wakker wordt. Ze is onder haar dekentje vandaan gekropen
en ligt overdwars in bed, aan het voeteneinde. Ik pak haar op en
neem haar op schoot. ‘Mama,’ pruttelt ze zachtjes. Ik smelt. Met
een schone luier aan valt ze weer in slaap. Ik zit nog even bij haar
en luister naar haar ademhaling. Dan kus ik haar voorhoofd en
sluip haar kamertje uit. Heel even voel ik me dan heel erg moeder
en heel even ben ik heel erg blij.

GEFAALD

Maar ik blijf worstelen, die maanden in Kenia. Het helpt niet dat
ons verblijf veel langer duurt dan gepland. Bureaucratie en een
dwarsliggende rechter zorgen ervoor dat we pas na negen maanden de procedure afronden. Al die tijd heb ik geen afleiding van
werk. Van een vrije, freelancende vogel ben ik plots gebonden
aan een vreemde stad en een peuter. Ik heb heimwee. Naar Nederland, naar huis. Thuis wordt in mijn hoofd een magische plek
waar de verlossing op me wacht: als ik de stress van de procedure
achter me laat, dan komt het gewoon vanzelf goed.
Maar dat is niet zo. Eenmaal thuis voel ik me nog lang precies als
in Kenia: leeg, slecht. En schuldig. Ik faal in het moederschap, ik
laat mijn kind in de steek. Ondertussen wapen ik me met een gemaakte glimlach op mijn gezicht. Want de blije en bewonderende
reacties blijven komen. Dit geheim, mijn eenzaamheid: het maakt
me ziek, het put me fysiek uit.
Dingen beginnen langzaam te veranderen als het dal zo diep is, dat
ik mezelf tegen Frans hoor zeggen: ‘Ik wil dit niet meer.’ Precies
zijn woorden na die ivf-pogingen herhaal ik nu tegen hem. Daarna
begin ik er voorzichtig ook met vriendinnen over te praten. Over
mijn schuldgevoel, het falen, de schaamte. Het is het begin van het
einde van mijn eenzaamheid. Het grote taboe blijkt namelijk niet
alleen van mij. Andere adoptieouders, en ook vaders en moeders
van biologische kinderen knikken steeds harder instemmend als
ik schoorvoetend begin. En herkennen in meer of mindere mate
dat liefde voor een kind niet altijd een onuitputtelijke, magische
fontein is.
Ik begin me te realiseren dat ik mezelf door te adopteren onbewust een extra opdracht gaf. Dit kindje haalde ik weg uit haar
land, weg bij de mensen in het kindertehuis die voor haar zorgden, weg van alles wat haar vertrouwd was. En altijd is er de onlosmakelijke band met de biologische moeder. Een vrouw die zich
voor de onvoorstelbaar ingewikkelde keuze zag om haar kind niet
zelf op te voeden. Ongetwijfeld was ze ervan overtuigd dat ze haar
dochter zo een beter leven zou geven. Ik maakte het mijn werk om
dat allemaal te compenseren en ‘goed’ te maken. De lat die ik van
nature al een tikje hoog leg, kwam sky high te liggen.
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Eva’s tweede winter in Nederland is de koudste en witste die het
land in tijden heeft gekend. Dat pak sneeuw van jewelste lijkt wekenlang te blijven liggen. We kopen een slee en trekken een joelend kind door het bos. Samen glijden we van heuvels af. We bouwen een sneeuwpop in de tuin, leren haar sneeuwballen gooien en
gaan samen schaatsen. Eva geniet met volle teugen, de kou doet
haar niks. Ingepakt in een skipak doorstaat ze de vrieskou als een
bikkel. Ik geniet van mijn dochter, die zo vol overgave in die überHollandse activiteiten opgaat. Ze kan haar energie erin kwijt, lijkt
thuis een stuk relaxter en dat maakt dat ik ook kan ontspannen.
Als de juf van groep drie en Eva’s remedial teacher me voorzichtig
vertellen dat Eva echt een heel druk kind is, ben ik bijna blij. Ze
kan zich op school slecht concentreren, vraagt heel veel en heeft
moeite met iets voor zichzelf doen. Ze willen het geen adhd noemen, maar laten een vermoeden in die richting doorschemeren.
Ik schaam me voor mijn opluchting en wil niet al te vrolijk reageren. Maar ik ben dus niet gek, jubelt iets in me.
Er zijn steeds vaker dagen dat Eva en ik elkaar niet de héle tijd in
de weg zitten. Dat we plezier kunnen maken en ik haar zie ontspannen. Dat is fijn. En verwarrend, als het dan de volgende dag
weer een enorme strijd is. Maar steeds vaker gaat het behoorlijk
goed. Langzaamaan raak ik minder gefrustreerd en minder moe.
In 2014 gaan Frans en ik uit elkaar. We zijn langs elkaar heen gaan
leven. Hij is steeds meer op reis en steeds meer aan het werk. Ik
word opgeslokt door mijn strijd om gezond te zijn en mijn schuldgevoel over die gebrekkige moederliefde. We vinden elkaar niet
meer, praten te weinig. Ik ben boos over zijn afwezigheid, hij voelt
zich beperkt in zijn vrijheid. Het werkt niet meer. Eva is dan bijna
acht en vanaf dan woont ze bij mij en is om de week een weekend
bij haar vader in Amsterdam. In de jaren die volgen vinden Eva en
ik een balans en verdiept onze band.

‘Vraag
het me nu
en ik voel
geen seconde
twijfel over
mijn liefde
voor Eva’

GELUKKIGER? NEE

Al in Kenia schreef ik regelmatig, in een dagboek en in nieuwsbrieven aan het thuisfront. Terug in Nederland blijf ik schrijven,
vooral voor mezelf. Gaandeweg wordt het een boek. Over alles.
Van kinderwens tot ivf en van adoptie tot de teleurstelling, schuld
en schaamte, de frustratie en de eindeloze vermoeidheid. Maar
ook over hoe het allemaal uiteindelijk goedkwam.
Vraag het me nu en ik voel geen seconde twijfel over mijn liefde
voor Eva. Ik schrik al lang niet meer van momenten van irritatie,
of als ik haar achter het behang wil plakken. Ze gaan niet meer op
de storthoop van schuld en schaamte. Ben ik gelukkiger geworden door het moederschap? Ik weet het niet. Naast het plezier en
de moeiteloosheid, blijft het schipperen met tijd en ambities. De
sleur van alledag. De twijfel of ik het goed doe. Gelukkiger ben
ik misschien niet, maar ik denk niet dat er voor mij een mooiere
of snellere leerschool is dan Eva’s moeder zijn. Een leven zonder
haar? Ondenkbaar. 

Stella's 'Weg van haar' verscheen bij Uitgeverij Orlando
JAN 91

