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Het gevoel alsof
je het gevolg bent
van iets vreselijks

Velen voeren een jarenlange strijd voor
erkenning van hun recht of dat van
anderen. In deze serie vertellen zij over
het gevecht dat hun leven beheerst.
Petra Saive-Smit (36) wil van haar
moeder weten wie haar vader is.
Door Ellen de Visser
Foto Jean-Pierre Jans

Mijn moeder
heeft niet de
moeite genomen
mij een naam te
geven. De ver-
pleegkundige
die bij de beval-
ling was, is naar
de burgerlijke
stand gegaan.

Vijf jaar geleden heb ik haar opge-
spoord. Ze wist zich alles nog te
herinneren. Ontdaan was ze ge-
weest over de kilte en de afstande-
lijkheid van mijn moeder, die mij
na mijn geboorte niet eens wilde
vasthouden.

Zij bedacht dat mijn voornamen
met de p van papa en de m van
mama moesten beginnen. Daar-
om heet ik Petra Marina. Ieder jaar
op mijn verjaardag had ze aan mij
gedacht. Zij heeft mij mijn identi-
teit gegeven, een volslagen vreem-
de die zich om mij bekommerde.

Toen ik een half jaar oud was,
ben ik geadopteerd door geweldi-
ge ouders. Met mijn afkomst ben
ik nooit zo bezig geweest. Totdat ik
zelf moeder werd. Het eerste wat
door mij heen schoot toen ik na de
bevalling mijn zoon in mijn ar-
men kreeg, was: Hoe kun je je ei-
gen kind wegdoen? Waar ben je
doorheen gegaan om tot zo’n be-
sluit te komen?

Door mijn kinderen werd ik bo-
vendien geconfronteerd met vra-
gen over erfelijkheid. Mijn dochter
van 9 heeft reuma en dat zou met
erfelijke factoren te maken kun-
nen hebben. Mijn zoon, die nu 10
jaar is, heeft net als ik een heup-
afwijking.

Zelf heb ik al drie keer een knob-
beltje in mijn borst gehad. Zit er
borstkanker in de familie?, vraagt
de specialist steeds en dan moet ik
antwoorden: dat weet ik niet.
Daardoor kom ik niet in aanmer-
king voor jaarlijks preventief on-
derzoek. Toen wij ons huis kochten
was het voor mij bijna onmogelijk
een levensverzekering af te sluiten
omdat ik eerlijk had ingevuld dat
ik was geadopteerd. Omdat het ri-
sico op erfelijke ziekten niet kon
worden beoordeeld, werd de pre-
mie torenhoog.

Acht jaar geleden heb ik beslo-
ten mijn biologische ouders te
gaan zoeken. Het leven dat ik leid
is goed, maar ik wil het verhaal
compleet hebben. Mijn biologi-
sche moeder had ik snel gevon-
den. Haar achternaam staat op
mijn geboorteakte en omdat die
naam vrij bijzonder is, achterhaal-
de ik eenvoudig haar telefoon-
nummer. Ik weet nog goed dat ik
haar, na weken dralen, op een dins-
dagavond opbelde, tijdens de pau-
ze van Goede Tijden Slechte Tijden.
Ze was heel vriendelijk, zei dat ik
haar overviel en dat ze zou terug-
bellen. Maar dat gebeurde niet.

Ik heb haar toen per brief toe-
stemming gevraagd om bij de
Fiom, de instelling die de adoptie-
procedure had begeleid, mijn dos-
sier in te zien. Dat vond ze goed. Ik
werd er niet veel wijzer van. Ik las
dat mijn moeder mijn vader had
leren kennen toen ze als telegrafis-
te en telexiste in Den Haag werkt.

Nadat ze de relatie had beëin-
digd ontdekte ze dat ze zwanger
was. Omdat ze het idee had dat een

kind haar te veel in haar vrijheid
zou beperken, heeft ze mij afge-
staan.

Voor vragen over de identiteit
van mijn vader moest ik, kortom,
bij mijn moeder zijn. Maar het bi-
zarre is dat zij mij daarbij niet
wenst te helpen. Zelfs de rechtsza-
ken die ik tegen haar heb gevoerd,
leverden me niets op. Het dagvaar-
den van je eigen moeder is geen si-
necure, zei de rechter nog, maar
voor haar telt blijkbaar alleen haar
eigen belang. Terwijl ik helemaal
niets van haar hoef. Ik wil alleen
mijn levensverhaal, en afgeleid
daarvan dat van mijn kinderen,
compleet maken.

Zeven jaar geleden liet ze haar
huidige echtgenoot een brief stu-
ren. Hij schreef dat de familie van
mijn moeder niet van mijn be-
staan weet en dat mijn biologische
vader nooit op de hoogte is gesteld
van mijn geboorte. Ik moest me
eens realiseren wat ik allemaal
overhoop zou halen als ik na der-
tig jaar ineens zou opduiken. Dat
zou toch in een aantal gezinnen
zaken veranderen waarvan ik de
consequenties niet inzag. Mijn
moeder wilde er verder niets mee
te maken hebben, liet hij weten,
want daarvoor was er teveel ge-
beurd.

Die brief maakte me woest. Het
voelde alsof ik geen bestaansrecht
kreeg. Ik moest mijn mond hou-
den en me niet laten zien. Ik mag
er niet zijn want dan breng ik haar
in de problemen. Zo makkelijk is
dat blijkbaar: je krijgt een kind,
doet het weg en negeert het ver-
der. Is de anonimiteit van sperma-
donoren niet juist opgeheven om-
dat kinderen het recht hebben te
weten wie hun vader is?

Ik heb een advocaat ingescha-
keld. De dag voor de rechtszaak
kwam ze opeens met een naam op
de proppen. De zitting ging niet
door en ik ben via het internet op
zoek gegaan naar Peter, de man die
volgens haar mijn vader moest
zijn. Ik vond hem in Terneuzen, ik
heb hem opgezocht, hij was ont-
zettend aardig. Hij kende mijn
moeder inderdaad uit haar tijd in
Den Haag.

Peter heeft meteen mijn moeder
gebeld om haar ter verantwoor-

ding te roepen. Waarom had ze
hem nooit over mij verteld? In dat
gesprek krabbelde ze terug, zei dat
hij mijn vader helemaal niet was.
Daarop heb ik alsnog een rechts-
zaak aangespannen. Daar, in de
gang van de rechtbank, ontmoette
ik voor het eerst mijn biologische
moeder. Ik heb me voorgesteld,
met opgeheven hoofd. En dan zit
je daar in zo’n rechtszaal, er ging
zoveel door me heen. Het liefst was

ik tegenover haar gaan zitten om
haar aan te kijken.

De rechter was keihard. Ze vroeg
mijn moeder: Was je aan de drank?
Aan de drugs? Nee? Nou, dan kun
je ook vertellen wat er aan de hand
was. Vier mannen kwamen vol-
gens mijn moeder uiteindelijk in
aanmerking voor het predicaat va-
der. Via een mediator spraken we
af dat iedere negatieve dna-test
door haar zou worden betaald en

dat we bij een match ieder de helft
zouden bekostigen. Ze kwam toch
weer als eerste met de naam van
Peter maar de test bleek negatief.
Ook de tweede man die ze noem-
de, heb ik opgespoord en ontmoet
maar ook hij bleek na een test niet
mijn vader. Toen moest de naam
van nummer drie komen. Maar die
kwam niet.

We zijn teruggegaan naar de
rechtbank, met de eis: de naam

van mijn vader of een dwangsom
van een ton. De rechter nam mij
daar apart en zei me: Je kunt ie-
mand niet op zijn kop houden en
de waarheid eruit schudden. Je
gaat dit niet redden, ze zal je beta-
len om van je af te zijn en dan kun
je in de toekomst juridisch gezien
geen kant meer op. Daarop heb-
ben we het kort geding ingetrok-
ken. Maar de bodemprocedure die
ik daarna in gang wilde zetten, is

geweigerd omdat er onvoldoende
rechtsgronden waren om verder
te procederen. Ik voelde me met de
rug tegen de muur gezet.

De verpleegkundige die mij ter
wereld heeft geholpen, heeft me
laten zien waar ik ben geboren.
Een kamertje in een Amstelveens
ziekenhuis, kort voordat het werd
afgebroken. Ik was met mijn adop-
tievader, het was een emotioneel
moment. Hij bedankte haar voor
haar goede zorgen. En zij zei: het is
goed zo, leef je leven.

En het is ook goed, ik had geen
andere ouders willen hebben dan
mijn adoptie-ouders. Maar losla-
ten kan ik het niet. Mijn moeder
speelt voor God. Wie is zij om te be-
palen dat mijn biologische vader
mij niet mag kennen? Ik moet een
hele familie missen, van mijn va-
ders kant omdat die niets weten
en van mijn moeders kant omdat
die van niets mogen weten. Mijn
moeder heeft later, met haar hui-
dige man, nog een kind gekregen;
een halfbroer of halfzus met wie ik
niet mag kennismaken.

De laatste tijd groeit mijn verzet.
Ik ben altijd correct geweest maar
nu houdt het op. Eind vorig jaar
heb ik alle mensen met haar ach-
ternaam die ik dankzij internet
kon vinden een mail gestuurd.
Haar moeder, mijn oma dus, heb ik
in een brief om hulp gevraagd.

Ook Peter, de man die mijn vader
niet bleek te zijn, en met wie ik nog
steeds contact heb, heeft mijn
moeder en mijn oma gebeld. Te-
vergeefs.

Mijn fatsoensnormen hebben
me tot nu toe van verdere stappen
weerhouden. Maar er komt een
dag dat ik er klaar mee ben. Dan ga
ik naar oma, die in een bejaarden-
huis woont, of ik bel aan bij mijn
moeder. Daar komt een hoop dra-
ma van, dat besef ik, maar behan-
delen zij mij dan met zoveel res-
pect?

Misschien moet ik alsnog een
claim tegen haar indienen vanwe-
ge de emotionele schade die ik heb
opgelopen. Ze heeft me gevoerd,
hoop gegeven, met voorbedach-
ten rade valse informatie ver-
schaft. Met het geld zou ik een ad-
vertentie op de voorpagina van
een krant kunnen zetten met haar
naam en een verzoek om informa-
tie. Er moeten mensen zijn die we-
ten hoe het zit.

Ze heeft mij geschreven dat ze
niet wil dat ik haar naam nog
noem. Als ik haar blijf lastigvallen
zal ze in een rechtszaak geld van
me eisen. Daarom mag haar iden-
titeit in dit verhaal helaas niet wor-
den vermeld.

Ik kan haar afhoudende reactie
niet plaatsen, tenzij ik het gevolg
ben van iets vreselijks. Een ver-
krachting misschien? Incest? Wil
ze iemand beschermen? Had me
dat dan gezegd, of op papier gezet.
Daar had ik mee kunnen leven. Dit
is geen kwestie van niet weten, dit
is een kwestie van niet willen ver-
tellen. Ik heb sterk het gevoel dat
ze het me kwalijk
neemt dat ik be-
sta, dat ik haar er-
gens aan herin-
ner. Ik ben het
kind dat er niet
had mogen zijn,
om wat voor re-
den dan ook.’

‘Zelfs voor de rechter wil
m’n moeder niet zeggen
wie mijn vader is’
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

’

‘

Petra Saive-Smit

De biologische moeder van Petra is via haar advocaat om een re-

actie gevraagd. Ze laat via de mail weten: ‘Ik wil hier totaal niets

mee van doen hebben en wil zeker niet dat mijn naam en deze si-

tuatie in zo’n artikel genoemd worden. Mocht u toch besluiten

om met het artikel verder te gaan, wil ik het in ieder geval eerst

lezen om te kunnen beoordelen voor eventuele publicatie.’ Het

artikel is haar ter inzage toegezonden. Besloten is om alle her-

kenbare feiten weg te laten. Ondanks herhaalde oproepen heeft

zij niet meer gereageerd.

Wederhoor

Schoolhoofd en onderzoeker: scholen krijgen vaak ten onrechte het predicaat ‘zwak’

‘Inspectie vergalt plezier onderwijzers’
Interview
Herman Godlieb
Scholen zouden de Onderwijs-
inspectie moeten aanklagen
wegens smaad, zegt Godlieb.

Van onze verslaggever

Gerard Reijn
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GRONINGEN Vorig jaar liep bij Her-
man Godlieb, hoofd van basis-
school De Linde in het Groningse
Nieuwe Pekela, de emmer over. Uit-
latingen van de Onderwijsinspec-
tie over zeer zwakke scholen en
over risicoscholen zaten hem al
langer dwars, maar nu kwam die-
zelfde inspectie hem vertellen dat
zijn school een risicoschool was.
De leerlingen hadden er niet ge-
noeg geleerd, of, in inspectieter-
men: de opbrengsten waren onvol-
doende. Dat was geconcludeerd
uit de uitslagen van de Cito-toets.

Godlieb: ‘Je moet dan een heel
pak formulieren invullen. Daar
zijn we dagen mee bezig geweest.
Wat bleek: we hadden vier leerlin-
gen die de inspectie niet had mo-
gen meetellen omdat ze uitstro-
men naar het praktijkonderwijs,
en één die niet had mogen meetel-
len omdat die nog maar net uit
Duitsland was gekomen. Toen die
vijf erbuiten werden gehouden,
bleek onze school bovengemid-
deld te scoren.’

Daarmee was dat rechtgezet,
maar Godlieb was er vast van over-
tuigd dat de inspectie tal van scho-
len ten onrechte aan de schand-
paal nagelt. Scholen die ten on-

rechte het predicaat zeer zwak krij-
gen, met alle vervelende publici-
teit van dien. Die uitstekend
presteren, maar die toevallig in
een wijk of regio zitten waar veel
laagopgeleide mensen wonen.

Eerst poogde hij de Rijksuniver-
siteit Groningen een onderzoek te
laten doen, maar toen die niet rea-
geerde, dacht hij: ik doe het zelf. De
statistische bewerkingen waren
iets te hoog gegrepen, maar die
nam zijn zoon, een chemisch tech-
noloog, voor zijn rekening.

Tweehonderd scholen vroeg hij
om gegevens van hun achtstegroe-
pers: Cito-score en opleidingsni-
veau van de ouders; 57 werkten
mee. Met een databestand van
1.067 kinderen toonde hij aan wat
hij altijd al dacht: scholen krijgen
een onvoldoende terwijl ze prima

presteren maar toevallig veel ach-
terstandskinderen hebben.

Maar de inspectie kijkt toch niet
alleen naar die opbrengsten? Die
komt toch ook kijken hoe het op
school gaat? Godlieb: ‘Dat is waar.
Maar zo’n inspecteur komt binnen
met het idee: er is hier iets aan de
hand, want de opbrengsten deu-
gen niet. Dan vindt hij altijd wel
iets dat niet optimaal draait.’ En
zelfs als hij niets vindt: op de web-
site van de inspectie wordt toch
vermeld dat de opbrengsten van
de school onvoldoende zijn.

Godlieb: ‘Ik heb bij twee scholen
die volgens de inspectie zeer zwak
waren, gekeken hoe het zat met
het opleidingsniveau van de ou-
ders van de kinderen. En wat bleek:
die scholen presteerden precies
zoals je zou mogen verwachten,

maar hadden veel achterstands-
leerlingen. Niks aan de hand, ge-
woon heel gemiddelde scholen.
Met allemaal mensen die erg hun
best doen, want zo gaat dat in het
onderwijs. En met allemaal men-
sen die vreselijk worden gedemo-
tiveerd door zo’n predicaat van de
Onderwijsinspectie.’

In zijn rapport toont hij ook aan
dat kleine scholen een grotere
kans hebben als zwak te worden
bestempeld. Een enkele leerling
kan immers al het verschil uitma-
ken. Ook daarmee houdt de in-
spectie onvoldoende rekening.
Godliebs onderzoek kan verklaren
waarom veel scholen in het Noor-
den te boek staan als zwak: daar
zijn veel kleine scholen, en het ge-
middelde opleidingsniveau van de

ouders is er lager dan elders.
Volgens de vrijetijdsonderzoe-

ker is er een makkelijke manier
om van ‘de overtrokken op-
brengstgerichtheid’van de inspec-
tie af te komen. ‘Een school die als
zwak wordt bestempeld op grond
van zijn opbrengsten, kan de in-
spectie aanklagen wegens smaad.
Want de inspectie kan gewoon
niet weten of de school goed is of
niet. Er is geen wetenschapper te
vinden, die de werkwijze van de in-
spectie kan onderbouwen.’

Niet dat de Onderwijsinspectie

moet worden afgeschaft. Maar het
moet afgelopen zijn met de uren
extra werk die de inspectie de
scholen bezorgt. vindt Godlieb.
‘Laat ze gewoon, zoals vroeger, een
uurtje in de klas kijken. Een goede
inspecteur weet dan alles wat hij
weten wil. En bovendien: iemand
moet toch controleren of het over-
heidsgeld wel op de juiste manier
wordt uitgegeven. Maar laat ze
niet op basis van slechte gegevens
het plezier van mensen in hun
werk vergallen.’

Godlieb krijgt steun van onder-
wijskundigen. Geert Driessen van
onderzoeksbureau ITS van de Rad-
boud Universiteit Nijmegen: ‘De
Onderwijsinspectie zou inder-
daad meer rekening moeten hou-
den met kleine scholen. Die wor-
den waarschijnlijk te vaak als zwak
aangemerkt.’ Ook zegt hij dat de
manier waarop de inspectie voor
het opleidingsniveau van ouders
corrigeert, wel erg grof is. ‘Een fij-
nere benadering zou een betere
correctie opleveren.’

Onderwijskundige Paul Jung-
bluth van de Universiteit Maas-
tricht vindt dat ook de scholen le-
ring moeten trekken uit Godliebs
berekening. ‘Eigenlijk zou elke
school voor zichzelf moeten vast-
stellen wat het effect is van het op-
leidingsniveau van de ouders. Dan
kunnen ze voor zichzelf vaststel-
len hoe hoog hun kinderen gemid-
deld zouden moeten scoren. En als
ze daar duidelijk onder blijven,
moeten ze er iets aan doen.’

Godliebs rapport is te lezen op

deweginggewogen.nl

Schoolhoofd/onderzoeker Godlieb. Foto Harry Cock / de Volkskrant

‘Zo’n inspecteur komt
binnen met het idee: er
is hier iets aan de hand’
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lichaam van
RT L-cameraman
Storimans terug
in Nederland

◗ Human Rights Watch
zegt dat de Russen
clusterbommen gebruiken.

ANP
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HILVERSUM Het lichaam van de in
Georgië gedode RTL-cameraman
Stan Storimans is zaterdag terug-
gekeerd op Schiphol. Ook corres-
pondent Jeroen Akkermans kwam
met dezelfde vlucht terug.

Storimans (39) kwam dinsdag-
morgen om het leven door ver-
moedelijk Russisch mortiervuur
in de Georgische stad Gori.

Volgens de mensenrechtenorga-
nisatie Human Rights Watch is Sto-
rimans het slachtoffer geworden
van een Russische aanval met een
clusterbom. De organisatie schrijft
bewijs te hebben dat Rusland clus-
terbommen in bewoonde gebie-
den in Georgië heeft gebruikt.

Een van die bommen zou dins-
dag zijn gegooid op de stad Gori,
waardoor Storimans en zeven an-
deren werden gedood. Ook bij een
aanval diezelfde dag op het stadje
Ruisi zouden clusterbommen zijn
gebruikt.

De lezing van Human Rights
Watch is lang niet zeker. Premier
Balkenende zegt nog te wachten
op opheldering over de dood van
cameraman. ‘We willen weten wat
er is gebeurd en wat de toedracht
is.’

Minister Verhagen van Buiten -
landse Zaken) heeft zowel de Rus-
sische als de Georgische ambassa-
deur in Den Haag om opheldering
gevraagd.

vk.tv
Italiaanse specialisten reizen hagelbuien

achterna om de schade aan auto’s te

herstellen. Ook in Nederland

vk.tv/auto
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Internetfraudeur aangehouden
GRONINGEN Een 44-jarige in-
woner van Groningen is door
de politie aangehouden. Hij
wordt ervan verdacht perso-
nen te hebben opgelicht met
behulp van internet.

De man, die een bekentenis
heeft afgelegd, bood via inter-
net diverse goederen te koop
aan. Het ging met name om
computers en fotocamera’s.
Nadat potentiële kopers het

geld naar de man hadden over-
gemaakt, werden de goederen
niet geleverd.

De verdachte heeft ook zijn
voormalige vriendinnen opge-
licht. Zo vroeg hij bijvoorbeeld
kredieten aan op naam van
zijn vriendin. In totaal hebben
tien personen aangifte tegen
hem gedaan. Het totale scha-
debedrag wordt geschat op
vele duizenden euro’s. ANP


