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Stella (47) is een opvallende verschijning. Ze 
heeft donker krullend haar en zwarte ogen. 
Ze draagt een lange blouse met opgerolde 
mouwen en een legging met tijgermotief. 
Om haar polsen zitten vrolijk gekleurde 
armbandjes. Ze spreekt gepassioneerd en 
heeft haar antwoorden snel klaar. Tijdens 
het gesprek raakt ze meerdere keren 
geëmotioneerd. Op tafel ligt het boek De 
kracht van kwetsbaarheid. ”Daar heb ik veel 
aan gehad.”  

De adoptieouders van Stella hebben lang 
geprobeerd zelf kinderen te krijgen, maar 
zonder resultaat. Uiteindelijk kozen zij voor 
adoptie. De oudere zus van Stella komt uit 
India. Ze wilden eigenlijk nog een kindje uit 
dat land, maar haar adoptievader was 42 
en volgens de officiële regels te oud om te 
adopteren. “Een kennis van mijn ouders ging 
adoptiekindjes ophalen in Colombia. De 
vrouw bood aan ook voor hen een kindje 
mee te nemen, daar zijn ze op ingegaan. 
Nadat ik per fax was goedgekeurd door 
mijn adoptieouders is alles in gang gezet. 
Er werden een foto en reisdocumenten 
gemaakt en drie dagen later was ik in 
Nederland. De adoptieprocedure van mijn 
zus via het Bureau Interlandelijke Adoptie 
heeft twee jaar geduurd, mijn procedure was 
in drie weken rond, volkomen illegaal. De 

‘Ik wil erkenning 
voor het leed dat 
mij is aangedaan’

EEN OPENHARTIG GESPREK MET...
         STELLA KAMPER

Stella Kamper is geboren in Colombia en op tweejarige leeftijd 
geadopteerd door een echtpaar uit Haarlem. Via een oproep op 
Facebook heeft ze na 42 jaar haar moeder teruggevonden. Ondanks dat 
Stella haar leven inmiddels aardig op orde heeft, zorgt het trauma dat 
ze opliep door de adoptie nog steeds voor problemen. “Helaas hebben 
mijn beide moeders geen aandacht voor wat ik verloren ben”

papieren klopte niet, veel was doorgestreept 
of niet ingevuld zoals de naam van mijn 
vader. De naam van mijn moeder stond 
er wel bij. Door het gebrek aan gegevens 
was het voor mij heel moeilijk om mijn 
geschiedenis te achterhalen.” Ze pakt de 
oude reisdocumenten erbij. Kopieën zijn het, 
ze is de originele papieren kwijtgeraakt bij 
een van haar vele verhuizingen. De foto toont 
een angstig kindje. “Ik was pas drie à vier 
weken zonder mijn moeder, hoe radeloos zal 
ik geweest zijn. Ik begreep er natuurlijk niets 
van.” 

NAÏEF EN EGOÏSTISCH
Stella is lang boos geweest op haar 
adoptieouders. Ze begrijpt niet waarom 
ze nooit getracht hebben uit te vinden of 
haar adoptie wel legaal was. “Ze wisten 
niet eens waar ik vandaan kwam, of mijn 
moeder mij vrijwillig had afgestaan en of ik 
in een kindertehuis had gezeten. Ze hebben 
nergens over nagedacht, zelfs de vrouw 
die mij meenam naar Nederland wist van 
niets. Onbegrijpelijk. Mijn adoptieouders 
wilden perse een kindje en vonden dat het 
belangrijkste. ‘We hebben het niet geweten’, 
gaven ze mij als antwoord. Dat vind ik naïef, 
dommig en egoïstisch. Mijn adoptievader 
is vorig jaar oktober overleden en mijn 
adoptiemoeder zie ik niet meer. Dat contact 

is te ingewikkeld.”

De relatie met haar adoptiemoeder is van 
het begin af aan gecompliceerd. Volgens Stella 
had ze verwachtingen van de adoptie die 
niet uitkwamen. “Mijn adoptiemoeder is altijd 
gekwetst geweest dat ze zelf geen kinderen 
kon krijgen. Ik heb het gevoel dat ze met 
de adoptie een gat wilde opvullen. En toen 
kwam ik, een meisje uit Colombia met een 
enorm temperament waar ze veel botsingen 
mee had. Ik heb een heel ander karakter dan 
mijn zusje, een lief en zachtaardig meisje. Zij 
klampte zich vast aan mijn adoptiemoeder, 
die was daar heel blij mee. Ik hield afstand. 
De roze wolk viel uiteen, maar daar werd niet 
over gesproken. Er werd sowieso weinig over 
emoties gesproken, ook niet over hoe ik me 
voelde.” 

BUITENSTAANDER IN HET 
GEZIN
De eerste acht maanden in Nederland 
sprak Stella niet. Ze was boos en verdrietig, 
hoorde ze jaren later. Met een Spaanse tolk 
hebben haar adoptieouders geprobeerd haar 
aan het praten te krijgen, maar tevergeefs. 
“Logisch als je je beseft dat ik zo kort 
daarvoor gescheiden was van mijn moeder. 
Ik zal continu op zoek zijn geweest naar 
haar.” Stella is zich nooit thuis gaan voelen 
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in het Haarlemse gezin. Ook op de basisschool voelde zij zich een buitenstaander. Daarbij 
kwam dat haar (grijze) adoptieouders zo’n vijftien jaar ouder waren dan de meeste ouders 
op school. “Klasgenoten vroegen of mijn adoptievader mijn opa was, pijnlijk. Ik zag geen 
uiterlijke overeenkomsten met deze mensen, ook niet met mijn zusje. Ik was anders en had 
thuis niemand om een verbinding mee te maken. In Molenwijk waar ik opgroeide zaten maar 
vier donkere kindjes op school. Ik was altijd jaloers op vriendinnetje met blond en stijl haar. 
Niemand wil anders zijn.” 

Stella ontwikkelde faalangst, durfde haar mond niet open te doen op school en werd een 
bangig meisje. Ze was altijd hyper alert en zich zeer bewust van haar afwijkende uiterlijk. 
Ook op latere leeftijd liep ze tegen problemen aan die hun oorsprong vinden in de adoptie. 
“Terugkijkend op mijn leven ontdekte ik dat ik altijd geworsteld heb in werksituaties. Ik kon 
nooit aarden en bleef van baan wisselen. Het aangaan van relaties vind ik tevens ingewikkeld, 
ik kan me niet volledig geven. De angst blijft dat ik verlaten word. Door de scheiding van mijn 
moeder heb ik een trauma opgelopen waar ik nog steeds last van heb.” 
In de adoptiefolders in de jaren zeventig stond: ‘Geef het kindje liefde’, maar dat konden haar 
adoptieouders niet, meent Stella. Ze hebben nooit gezegd dat ze van haar hielden, het was 
geen warm gezin. “Ik ging als kind op slot, hier is weinig te halen dan ga ik ook weinig geven, 
dacht ik. Mijn adoptiemoeder was er altijd, ze werkte niet. Waarschijnlijk was dat haar manier 
van liefde en veiligheid geven, maar ik had meer nodig. Er was geen aandacht voor wat ik 
verloren ben. Mijn moeder, mijn taal, mijn cultuur, mijn land, mijn Colombiaanse identiteit. 
We maken er een net Nederlands meisje van hebben mijn adoptieouders gedacht. Pittig zijn 
mocht niet meer, voor mij was dat het bewijs dat ik niet kon zijn wie ik werkelijk ben. Dit 
knaagde enorm, in de puberteit ging dat alleen maar meer vlammen. Ik wilde gehoord worden, 
erkenning krijgen voor al mijn verdriet en pijn. En die kreeg ik niet.”

TELEVISIEPROGRAMMA SPOORLOOS
Van jongs af aan had Stella de behoefte haar moeder te ontmoeten. Ze was altijd op zoek en 
heeft zelfs contact gehad met de redactie van het televisieprogramma Spoorloos. Dat liep op 
niets uit. Door de illegale aspecten rondom haar adoptie wilden de programmamakers hun 
vingers er niet aan branden. “Ik vond het zelf ook doodeng. Straks is de waarheid te heftig, 
dacht ik. Misschien is ze overleden of wil ze me niet kennen, dat zou een dubbele afwijzing 

zijn. In 2017 brak ik met mijn adoptiemoeder. 
Het enige wat ik wilde was vertrekken naar 
Colombia. Naar het land waar ik geboren 
ben, om het te voelen en te ervaren. De 
reis was fantastisch. Ik werd omringd door 
mensen die op mij lijken, de geuren, de 
kleuren, ik voelde me er helemaal thuis.” 
Tijdens haar bezoek ontdekte Stella dat 
ze in Nederland een typisch Colombiaans 
huis heeft, de wanden van haar woning 
hebben ook allemaal een kleur. Ook haar 
‘rommeligheid’ zag ze terug bij de Zuid-
Amerikanen. “Mijn adoptiemoeder vond die 
karaktertrek verschrikkelijk, ze neigt naar 
smetvrees dus je kunt je de strijd thuis wel 
voorstellen.” 

Terug in Nederland werd de behoefte haar 
moeder te vinden nog groter. In 2018 deed 
Stella een oproep op Facebook, die was 
na drie weken al 70.000 keer gedeeld. Het 
werd zelfs opgepikt door een Colombiaanse 
krant. “Al snel daarna schreef een vrouw 
me: ‘Ik denk dat ik je tante ben en mijn zus 
je moeder’. Het licht ging uit, zo heftig vond 
ik het. Een paar dagen daarna sprak ik mijn 
moeder zelf aan de telefoon. Stella was de 
naam die zíj mij gegeven heeft, daar was ik 
zo blij om. Ik kreeg mijn geboorteakte onder 
ogen waaruit bleek dat ik drie maanden 
ouder ben. Geen waterman, maar een 
boogschutter. Ook was ik in een andere 

stad geboren. Het werd mij toen helemaal 
duidelijk dat mijn adoptiepapieren vervalst 
waren. Ik vroeg haar waarom ze me had 
afgestaan. Ze vertelde dat ze op haar 
negentiende zwanger van mij raakte en dat 
mijn vader gelijk met de noorderzon vertrok. 
De eerste zes maanden woonde ik bij mijn 
oma, mijn moeder werkte in een andere stad. 
Ze kreeg een nieuwe relatie en is met mij 
bij die man gaan wonen. Dat heeft anderhalf 
jaar geduurd, een nare relatie met veel 
psychisch en fysiek geweld. Op een gegeven 
moment heeft hij mijn moeder gedwongen 
te kiezen tussen mij en de relatie. Ze koos 
voor adoptie en heeft me meegegeven aan 
mensen die het voor haar zouden regelen. 
Na drie à vier weken kreeg ze spijt en 
is ze teruggegaan, maar toen was ik al in 
Nederland.” 

PLEASEN EN OVERPRESTEREN
Voordat Stella haar moeder kende nam ze 
haar niets kwalijk. “Ze heeft vast een goede 
reden gehad om mij af te staan.” Na het 
horen van de werkelijke motivatie was ze 
enorm teleurgesteld. Stella krijgt tranen in 
haar ogen. “Als zij die keuze niet had gemaakt, 
was mijn leven heel anders verlopen. Hoe 
kan je dit doen als moeder? Ik kan dat niet 
bevatten. Je eigen kind is belangrijker dan 
welke man ook en hij was niet eens goed 
voor haar. Het is verdrietig als je moeder 

niet voor jou kiest. Ik voel me afgewezen 
en dat sleep ik mijn hele leven al mee. Het 
gevolg is dat ik altijd wil pleasen, angst voor 
falen heb en de neiging om te overpresteren. 
Helaas kan ik dit niet met mijn moeder 
bespreken. Wat dat betreft lijkt ze op mijn 
adoptiemoeder, heel jammer. Ik heb juist 
geleerd dat nare onderwerpen dragelijker 
worden als je ze bespreekt.”

In maart 2019 exact 42 jaar later, gerekend 
vanaf de dag dat Stella in Nederland kwam, 
zag ze haar moeder terug in Colombia. “De 
hele familie stond mij op het vliegveld op 
te wachten. Ik heb haar omhelsd. Het was 
zo emotioneel, ik kon niet praten. Als ik die 
filmpjes terug zie, moet ik nog huilen.” Ze laat 
een mapje zien met foto’s van haar familie 
in Colombia. “Mijn moeder ging gelijk voor 
me zorgen, eten koken, alles regelen, maar 
knuffelde me niet. Ik wilde in drie weken 
inhalen wat ik al die jaren gemist had, maar 
dat ging niet. Dat vond ik heel moeilijk.”

Stella reisde afgelopen zomer opnieuw naar 
Colombia, dit keer samen met haar twee 
zoons. Drie jaren geleden werd ze ontvangen 
als de verloren dochter, iedereen was blij en 
uitgelaten. De familie  was onafgebroken bij 
elkaar. Dit keer was de ontvangst anders. “Het 
bijzondere was weg, mijn broertje kwam 
niet eens uit bed. Alsof het normaal was, Te
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terwijl ik er veel voor moet ondernemen. 
Het is moeilijk een emotionele band op te 
bouwen met een familie 8000 km verderop. 
Ik mis ook bij hen de erkenning voor wat 
mij is aangedaan. Ik heb niet om de adoptie 
gevraagd. Maar goed, het is iets waar ik zelf 
mee moet dealen. De eenzaamheid een 
plek geven, het is mijn geschiedenis en dat 
gaat gelukkig steeds beter. Ik heb een hele 
moeilijke tijd achter de rug, maar mijn leven is 
nu aardig op orde.”

Op de vraag of ze liever niet geadopteerd 
was geweest antwoordt ze: “Wat een rot 
vraag.” Ze begint hard te lachen. “Dit is echt 
een vreselijke vraag, hoe kan ik die nou 
beantwoorden? Als ik kijk naar mijn familie 
in Colombia dan had ik daar prima kunnen 
leven, maar ik heb in Nederland een bestaan 
opgebouwd. Als ik hier niet was opgegroeid 
dan had ik mijn zoons niet gehad. Soms 
denk ik wel had me daar gelaten, dan had ik 
deze overlevingsstrijd niet hoeven voeren. Ik 
ben dan ook tegen interlandelijke adoptie. 
Zorg ervoer dat kindjes in eigen land 
geadopteerd worden, geef daar geld voor 
vanuit Nederland. Je cultuur behouden is 
geen garantie voor geluk adoptie blijft heftig, 
maar in je eigen land opgroeien maakt het 
wel minder erg.” ✶

‘Er is te weinig aandacht voor 
wat ik verloren ben’

‘Ik voel me 
afgewezen en dat 
sleep ik de rest van 
mijn leven mee’


