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Cornelie van Well (1952) is humanisticus. In die hoedanigheid schrijft ze boeken over
levensthema's. Haar nieuwste boek Geadopteerd, en dan? is in mei uitgekomen. Het

bevat interviews met geadopteerden, afstandsmoeders, adoptieouders en deskundigen.
De focus is zoeken, volgens de tekst op de achterflap:"Lang nret alle geadopteerden gaan

op zoek naar hun roots. De geadopteerden die voor dit boek zqn geïnterviewd hebben
vrijwel allemaal de stap gezet naaï een zoektocht, één denkt erover en een andere

geadopteerde zegt totaal geen behoefte te hebben aan contact." Aanleiding voor een
gesprek over de dnlfveren van de schrijfster: waar heeft zll naar gezocht? En waarom?
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"lk ben op latere leeftijd gaan stude-
ren. Tijdens mijn opleiding merkte ik
dat ik vooral diepte-interviews heel

interessant vond. Het gaan schrijven

van boeken met zulke interviews was

een logisch vervolg daarop. ln 2000

ben ik gestopt met mijn praktijk als

humanistisch geestelijk verzorger om

me er geheel aan te wijden.
"lk ben nieuwsgierig naar wat mensen

tegenkomen en hoe ze ermee om-
gaan. lk schrijf boeken die ik zelf zou

willen lezen. lk vind het belangrijk dat
mensen een stem krijgen, hun stem

laten horen. Ook mijn achtergrond als

geestelijk verzorger speelt mee, ik kan

die twee petten niet los van elkaar zien

lk merk dat aan hoe ik doorvraag. En

dat ik achteraÍ nog even contact houd,

een bepaalde vorm van nazorg."

Wat is je doel?
"lk vind het belangrijk dat deze boe
ken geschreven worden. lk wil de
mensen bereiken die met deze the-
ma s worstelen en ook degenen die
gei nteresseerd zijn in levensverhalen.
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Daarnaast worden mijn boeken in
studies gebruikt, zoals de opleiding
voor maatschappelijk werk oÍ psycho-

Iogie. Mijn doel is niet om er finan
cieel wat aan over te houden. De

oplage is niet groot, ik betaal alle

kosten zelf, dus ik kan er niet van

leven. "
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"ln al mijn boeken zit iets van eigen
ervaring. Mijn eerste boek ging over
extreem kleine mensen. Een vriendin
van mij kreeg een klein kind, dat was

de aanleiding. Het boek gaat over alle

levensÍases, van ouders van een klein

kind tot een ouder echtpaar dat zelf
klein is. Er zit ook altijd iemand uit het
werkveld tussen de geinterviewden.
lk probeer een zo compleet mogelijk
beeld te geven: vanuit de wetenschap,

het werkveld en de personen zelf."

Welke eigen ervaring
speelde mee bij je boek over

geadopteerden?
"lk heb eigen kinderen en ben pleeg-
ouder. Op een gegeven moment kre-

gen we een pleegdochter van vijftien

die geadopteerd was. Ze moest tijde-
lijk uit huis omdat het niet meer ging
bij haar adoptieouders. Op haar

achttiende heeÍt haar biologische
moeder haar gezocht en ontstond er

contact. Na een jaar ging dat hele-
maal fout, terwijl het bij haar twee-
lingzus die nog bij de adoptieouders
woonde, wel goed bleef gaan. Dat

fascineerde me, ik dacht: wat gebeurt
hier? Dat maakte dat het onderwerp
voor mij ging spreken. Directe aanlei-

ding om het boek te gaan schrijven
was een uitzending van Spoorloos.
Mijn werktitel was Vijf jaar na Spoor-
loos. Het ging me in eerste instantie

om de vraag: hoe is het nou als je je

biologische familie hebt ontmoet? En

hoe is het vijí jaar later?"
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"Googelen, internet. lk stuurde mail-

tjes naar organisaties van geadop-
teerden. Via de Stichting
lnterlandelijk Geadopteerden heb ik
bijvoorbeeld de eerste responden-
ten gevonden. En via via, kennissen,

familie, oud-collega!. ln eerste in-



Corne/re van Well ontvangt van de uitgever het eerste exemp/aar van haar nieuwste boek

stantie interviewde ik alleen qe-

adopteerden. Tot ik een gesprek
had met een geadopteerde die twee
broers had en alle drie hadden ze

hun biologische moeder gezocht.
Toen vroeg ik me af: hoe is dat voor
hun adoptieouders? Dat was de stap
naar adoptieouders. Op een gege-
ven moment kwam ook de biologi-
sche moeder in beeld. Via internet
heb ik de twee afstandsmoeders ge

vonden die in het boel< staan. Dat
vond ik confronterende verhalen. lk
werd zelf op mijn achttiende onbe-
doeld zwarger. lk'ee[de in een an-

dere context, maar met een beetje
pech had ik ook mijn kind moeten
afstaa n.

"Als ik iemand vind die mee wil wer
ken laat ik hem of haar eerst globaal
vertellen wat het verhaal is. AJs ik dat
verhaal eigenlijk al heb ga ik die per
soon niet interviewen. lk heb bewust
gezocht naar bepaaide ervarirgen,
bijvoorbeeld iemand die geen con-
tact wilde, die niet gezocht had. lk

vond het belangrijk dat dat geluid
ook in het boek te lezen was."

Wat raakte jou het meest?
"Van het verhaal van de afstands-
moeders vertelde ik al waarom het
me raakte. Ook het verhaal van een

adoptieouder raakte me: hoe ze de

kinderen heeft voorbereid op een

reis, Spaans heeft geleerd. Hoe ze

dat als ouder heeft gedaan, de

schoonheid ervan, de liefde waarmee
ze haar kind losliet. En de stap van

geadopteerden die durven te gaan

zoeken, dat vind ik heel kwetsbaar.

Of het verhaal van een geadopteerde
man die maar blijÍt proberen contact
te kríjgen, maar zijn moeder wil niet:
die afwijzing elke keer weer. Alle ver
halen raker me eigenlijk, ze zijr me

allemaal even dierbaar."
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"De werktitel was Vijf jaar na Spoor-

loos. Maar dat kon niet de titel van dit
boek zijn, omdat het dan over Spoor-

loos zou moeten gaan. De uiteindelijk
gekozen titel dekt wat mij betreft de
lading voor alle drie de partijen. Bij

geadopteerden geldt de vraag: ga ik

zoeken oÍ niet? ls het eer iss;e voor
me? Heb ik voldoende aan mijn adop-

tieouders of wil ik weten waar ik van-

daan kom? Bij adoptleouders: je hebt
geadopteerd, op een gegeven mo-

ment komen er vragen van je kind

over afkomst, hoe ga je daarmee om?

Bij afstandsmoeders: je kind is ge-

adopteerd maar het blijft wel je kind.

Je wilt weten hoe het met je kind
qaat, onderneem je daarin stappen,

en doe je dat voor jezelf of voor je

kind? Beide afstandsmoeders hebben
gewacht tot hun kind oud genoeg

was, dat vind ik knap. Als ik mijn eer-

ste kind had moeten afstaan had ik

dat vreseli jk gevonden. "

Waarom moeten mensen je
boek kopen?

"Omdat ze er zelí mee te maken heb

ben en willen weten hoe anderen er-

mee omgaan. Maar het is ook voor

mensen die aan de zillijn staar, van wie

een familielid, vrienden of buren een

kind hebben geadopteerd, ofvoor
nieuwsgierige mensen zoals ik. Het

boek gaat niet alleen over zoeken, al is

dat wel de hoofdmoot. Het komt in

alle verhalen naar voren, hoort bij

adoptie, ook al schijnen er minder ge-

adopteerden te zijn die daadwerkelijk
gaan zoeken dan dat er kinderen zijn

die besluiten niet te gaan zoeken.

Maar het gaat niet alleen over zoeken,

het gaat ook over relaties."

Alle boeken van Cornelie van Well

zijn in de boekhandel te verkriigen,

of rechtstreeks bij de schrijfster te
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