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Het kunstmatige kind
Katholiek Nieuwsblad, 19 mei 2017
door René Hoksbergen, emeritus-hoogleraar adoptie
Mylan kwam met behulp van een donoreicel en commercieel draagmoederschap ter wereld om door een
homostel geadopteerd te worden. Vraagt iemand zich af wat dit voor hem betekent?
De Volkskrant en de tv laten ons op 11 mei, het lijkt wel juichend, weten ‘Hoe baby Mylan toch bij zijn
Nederlandse ouders kwam’. Mylan is een jongetje ontstaan uit een blanke, Zuid-Afrikaanse eiceldonor, het zaad
van een Amsterdamse man en met gebruik van een 35-jarige draagmoeder uit Cambodja.
Slim
Hoewel Cambodja het commerciële draagmoederschap, net als Thailand en India, inmiddels had verboden, wist
de Nederlandse ambassade alsnog een geldig paspoort voor dit kind samen te stellen, dat vervolgens in
Singapore aan de vader werd overhandigd, want daar is een Nederlandse ambassade. De vader was zo slim
geweest om het kind al vóór de geboorte in Amsterdam te erkennen, waardoor het direct de Nederlandse
nationaliteit had verkregen.
De internationale organisatie New Life Network bemiddelt bij dergelijke adopties. Ze controleert bijvoorbeeld of
de draagmoeder al kinderen heeft. De draagmoeder van Mylan loog hierover. Mylan was haar eerste kind.
Ouders
In de berichtgeving over Mylan wordt gesproken over zijn Nederlandse ouders. Ja, hij heeft een Nederlandse
vader, maar zijn biologische moeder is een blanke Zuid-Afrikaanse vrouw die een eicel heeft gedoneerd. Vanna,
de Cambodjaanse draagmoeder, heeft hem negen maanden gedragen en beschouwt Mylan toch enigszins als
haar kind. Het afscheid blijkt voor haar moeilijk te zijn. Ze knuﬀelde en kuste Mylan en moest huilen bij zijn
vertrek.
Totale kosten
Mylan zal verder door twee mannen worden verzorgd en opgevoed. Twee mensen die verschrikkelijk graag een
baby’tje wilden en daar veel moeite voor doen en veel geld voor over hebben. De totale kosten voor donoreicel,
draagmoeder, gynaecologen, bemiddelingsorganisatie, reis- en verblijfkosten, zullen wel zo’n zestig- tot
zeventigduizend euro hebben bedragen. Voor het ‘draagmoederpakket’ van New Life moest al 41.000 euro
worden neergelegd.
Allemaal nog betrekkelijk ‘goedkoop’, want als je een Amerikaanse draagmoeder gebruikt uit een van de
Amerikaanse staten die dit toestaat, belopen de kosten al gauw honderdduizend euro en meer.
Natuurlijk komt er het nodige commentaar op deze manier van een kind verwerven. De Raad voor de
Kinderbescherming benadrukt: “Een kind is geen product.” Maar verder lees je in reacties in een groot landelijk
dagblad niets over de gevolgen voor een zo verwekt kind. Wel een pleidooi om in de media niet meer te
spreken over een homostel. Ook worden suggesties gedaan om het allemaal wat gemakkelijker te doen
verlopen. Over het belang van het kind lees je echter niets.
Kinderrechten
Artikel 8 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind luidt: “Elk kind heeft recht zijn of haar
identiteit te behouden, zoals nationaliteit, naam en familiebanden…” Wat is Mylans identiteit? Is hij deels ZuidAfrikaans, via de eiceldonor, of deels Cambodjaans door de wijze van gedragen zijn en geboren worden? Hij is in
elk geval afgestaan door de Cambodjaanse draagmoeder en hij zal moeten worden geadopteerd door de
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partner van Mylans biologische vader.
De Nederlandse overheid en de ambassade negeren eveneens deze Rechten van het Kind, waar in artikel 21
wordt vereist: “Het belang van het kind moet bij adoptie voorop staan. De overheid houdt toezicht op de
adoptieprocedure en bestrijdt commerciële praktijken.”
Protesteren
Hoe zal Mylan, als hij wat ouder wordt, tegen dit alles aankijken? Tegen de kunstmatige wijze waarop hij is
‘samengesteld’? Als hij een jaar of acht is, kan hij vragen gaan stellen, misschien wel waarom hij zo nodig twee
vaders moest krijgen, terwijl hij graag zoals elk kind ook een moeder wilde. Als hij nog wat ouder is, kan hij gaan
protesteren.
Uit mijn vele gesprekken en contacten met volwassen geadopteerden weet ik hoe moeilijk zij het kunnen
hebben met wie zij zijn en waarom het allemaal zo is gegaan, moeilijk met hun identeit. Voor Mylan geldt dit
nog sterker. Een Nederlandse moeder zal hij nooit krijgen. Misschien zal hij wel ooit zijn Cambodjaanse moeder
ontmoeten en als hij geluk heeft zijn Zuid-Afrikaanse moeder. Zijn twee vaders zullen hem ongetwijfeld alle
mogelijke liefde geven, de last die hij meekrijgt in zijn leven, zal hij zelf moeten dragen.
Identiteitsverwarring
Dergelijke geproduceerde kinderen gaan de samenleving vanwege de noodzakelijke hulpverlening veel geld
kosten. Arme Mylan. Ik hoop dat hij in de toekomst de nodige deskundige steun zal krijgen om met zijn
complete identiteitsverwarring in het reine te komen.
Wat een naïviteit en wreedheid om zo op de wereld te worden gezet.
Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
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