
Vandaag hebben de eerste lezers ‘Zwartboek adoptie’ ontvangen.  

Had de glazen bol me tien jaar geleden een stapel boeken getoond met mijn naam erop dan zou ik 

beslist hebben geloofd dat de voorspelling zou uitkomen.  

Als jongvolwassene waren de liefde en het talent voor taal en journalistiek al dubbel en dwars uit de 

beroepentest gebleken. Zoals zoveel jongeren barstte ik als 18-jarige van de onzekerheid en na de 

mislukte audities voor de dansacademie wist ik helemaal niet meer welke kant op te kijken. Dus keek 

ik mijn studiekeuze af van anderen. Van afkijken leer je heel veel – alle kinderen van klein tot groot 

leren van hun ouders, en later ook van anderen, door af te kijken en na te doen. Toch is het tamelijk  

uitputtend om jezelf dag in- dag uit met anderen te vergelijken en je af te vragen of je het wel goed 

genoeg (na)doet. Onder al die ijver ligt de angst om door het ijs te zakken. In de psychologie staat 

deze vrees te boek als imposter syndrome, in goed Nederlands “oplichterssyndroom” genoemd. 

Vroeger dacht men dat het een hardnekkige persoonlijkheidsstoornis was – vandaar dat ‘syndroom’ - 

maar later is met die opvatting korte metten gemaakt. In het Psychologie Magazine (januari 2019)  

wordt uitgelegd dat mensen die ondermijnende imposter-gedachten hebben, hun eigen kwaliteiten 

niet zien. Ze werken heel hard om een topprestatie neer te zetten. Als die prestatie goed genoeg is 

geven ze nog wat extra gas want ze kunnen gewoonweg niet geloven dat ze aan alle eisen en 

verwachtingen voldoen. Een burnout heb je zo te pakken als je geen vriendjes wordt met deze 

energievreter. Bovendien is de omgeving ook niet altijd even blij met het fanatisme en 

perfectionisme dat vaak gepaard gaat met de drang om het uiterste van jezelf te vergen. Het advies 

van de professionals luidt: doe schrijfoefeningen om je zelfvertrouwen te verstevigen. 

Niet deze wijze raad maar mijn eigen ontstaansgeschiedenis en die van tienduizenden andere 

Nederlanders - en vooral mijn verontwaardiging over zoveel onrecht - hebben me ertoe gebracht om 

de pen ter hand te nemen. Van het opschrijven van al die rottigheid word ik kalm. Mijn motor maakt 

niet meer zo’n herrie want ik heb de juiste versnelling gevonden. Dat heeft niets met perfectie te 

maken maar met de juiste techniek. Ik heb er niet voor geleerd maar wel veel afgekeken in mijn 

leven. Wist je dat Leonardo da Vinci, Charles Darwin en onze eigen Antonie van Leeuwenhoek zich 

hun expertise ook zelf eigen hebben gemaakt? Ik waag het natuurlijk niet om me met deze knappe 

koppen te vergelijken want daar krijg ik spontaan nieuwe imposter-gedachten van. 

 

Vandaag hebben dus de eerste lezers “Zwartboek adoptie” ontvangen. Het is mijn wens dat heel 

Nederland weet en nooit meer vergeet wat tienduizenden ouders, kinderen en gezinnen in de vorige 

eeuw in ons land ‘in het kennelijk belang van het kind’ is overkomen. En daarom: lees dit boek.  

 

Eugénie  

            

 

 

 


