
Wat maakt je tot wie je bent? Hoe zie jij 
jezelf en wil je dat er naar je gekeken wordt? 
Het zijn vragen die Shiran Gort (40), 
oprichter van beddengoedmerk 
Four Leaves, lange tijd negeerde. 
Nu niet meer. Tegenwoordig geeft 
zijn adoptieachtergrond richting aan 
zijn leven. 
 
TEKST NIENKE PLEYSIER FOTOGRAFIE BRENDA VAN LEEUWEN
VISAGIE RONALD HUISINGA

’Het wederzijdse 
GEMIS VAN 
HERKENNING: 
linksom of rechtsom 
loopt elk adoptiegezin 
daar tegenaan’

Shiran en Monique met 
James en Céline
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‘E ‘Er 
knaagde iets 
vanbinnen, 
waar ik heel 
nieuwsgierig 
naar was’ 

▶

r is een foto waarop mijn ouders vol verwachting voor een leeg bedje staan. Een 
opgemaakt blauw bedje in het weeshuis in het binnenland van Sri Lanka. Mijn 
ouders die op mij stonden te wachten. Als een meisje uit die omgeving onge-
wenst of ongetrouwd zwanger raakte, was het gebruikelijk dat ze een jaar het 
klooster inging en er pas weer uitkwam nadat het kindje geboren was. Ik ben 
geboren op een zondag. En ik vind mezelf ook een echt zondagskind. Ik heb 
geluk gehad. Van alle weeshuizen in Sri Lanka kwam ik op deze plek terecht: 
een veilig, sereen weeshuis, omringd door weelderige natuur en gerund door 
katholieke Sri Lankaanse zusters. En van alle adoptieouders in de wereld, werd 
ik door deze twee gekozen: mijn ouders, die me meenamen naar Bennekom en 
mij en mijn twee jaar later geadopteerde zusje Indira een warme, liefdevolle 
jeugd gaven. Er zijn tot nu toe altijd goede mensen op mijn pad gekomen. Ik 
heb kansen gekregen, er is in mij geloofd – als kind en later in mijn leven. Ik 
kreeg een te gekke baan, reisde voor een modemerk de hele wereld over, ik 
ontmoette Monique, de liefde van mijn leven, we kregen twee lieve, gezonde 
kinderen: alles wat ik ooit had kunnen wensen was er. En toen werd het tijd om 
iets terug te doen. Voor de kinderen die minder geluk hebben gehad. En voor 
het land waar mijn wieg stond.’ 

SHIRAN UIT BENNEKOM
‘Een groot deel van mijn leven heeft mijn achtergrond amper een rol gespeeld. 
Je hoort vaak dat kinderen die geadopteerd zijn toch een bepaald gemis erva-
ren, ze voelen zich ontheemd of hebben een diepe behoefte hun afkomst te 
ontrafelen. Maar ik was gewoon Shiran uit Bennekom. Ja, ik was geboren in Sri 
Lanka, maar ik was het kind van Jos Gort en Carla van Drenth, mijn ouders. En 
Indira was gewoon mijn zusje. Zo voelde ik dat, en daarom had ik ook weinig 
behoefte om er verder mee bezig te zijn. Ik groeide op in een sportief gezin. 
Mijn vader was gymleraar en mijn moeder schoolartsassistent, en in de avond-
uren gaf ze jazzballetles. Ik groeide op met het besef dat het belangrijk was om 
je in te zetten voor mensen die het minder hadden. Mijn moeder deed veel 
vluchtelingenwerk en zo werden we regelmatig uitgenodigd om te komen eten 
bij gezinnen die zij hielp. Ik herinner me nog een familie uit Bangladesh, hoe de 
vader mij leerde schaken en dat ik het eten dat we kregen niet zo lekker vond. 
Mijn jeugd was onafgebroken gelukkig tot het moment waarop mijn ouders 
gingen scheiden. Ik was elf en vond dat natuurlijk verdrietig, maar ik was voor-
al boos. Voor mijn jongere zusje was het een ramp. Voor haar voelde het, ach-
teraf bezien, alsof ze opnieuw werd verlaten. Ze heeft de rest van haar leven last 
gehouden van die scheiding, net zoals ze vanaf haar puberteit heeft geworsteld 
met het feit dat ze was geadopteerd. Zij zat vaker aan de zware kant van het le-
ven, terwijl ik aan de lichte kant zit. Ik ben positief ingesteld, leef vanuit ver-
trouwen. Dat zie ik niet als een verdienste: het is hoe ik ben. Maar wat maakt je 
tot wie je bent? Hoe zie jij jezelf en wil je dat er naar je gekeken wordt? Die 
vragen zijn pas veel later in mijn leven relevant geworden.’

Shiran met zijn moeder

Shiran met zijn vader en moeder, 1981
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ENORME BEWIJSDRANG
‘Als donker jongetje in Bennekom voelde ik heus wel hoe ik in de 
supermarkt altijd extra in de gaten werd gehouden en soms zelfs 
werd gevolgd. En later was ik altijd degene die eruit werd gepikt 
bij controles, op het vliegveld bijvoorbeeld. Ik stond daar nooit 
zo bij stil. Het hoorde erbij, dacht ik. Sommige mensen zouden 
zich misschien gaan afzetten, maar ik voelde juist een enorme be-
wijsdrang. Ik moest dan misschien altijd net iets beter mijn best 
doen, iets netter praten dan de rest, maar dat was dan maar zo. Ik 
zou weleens laten zien wat ik in mijn mars had en eerlijk gezegd, 
denk ik niet dat dat anders was geweest, als ik wit zou zijn. Dus ik 
werkte hard, zoog alles op van de ervaren mensen om me heen, 
had een grote liefde voor kleuren, stoffen en esthetiek en vond 
mijn weg in de mode. Toen ik halverwege de twintig was kwam ik 
terecht bij het modemerk Scotch & Soda, waar ik onderdeel 
werd van een te gek team. In diezelfde tijd besloot ik een grote 
reis te maken naar Sri Lanka. Mijn eerdere bezoek, toen ik zeven-
tien, was, had niet de diepe indruk gemaakt die je misschien zou 
verwachten van zo’n reis. Toen bezochten we het land met de 
adoptiegroep; de kinderen die tegelijk met mij uit het weeshuis 
naar Nederland waren gegaan, hun broertjes en zusjes en de 
adoptieouders. Ik besefte me destijds wel dat die reis meer was 
dan een gewone vakantie, maar ik kan me niet herinneren dat het 
echt binnenkwam. De tweede keer ging ik samen met Monique, 
inmiddels mijn vrouw, en met een van mijn beste vrienden, uit 
dezelfde groep die gelijk met mij uit hetzelfde weeshuis was ge-
adopteerd. Toen voelde ik wel van alles. Het begon al meteen 
toen ik vanuit het vliegtuig de vochtige warme buitenlucht in-
stapte en ik over mijn hele lichaam kippenvel kreeg. Ik kan het 
niet anders uitleggen dan dat het voelde alsof ik thuiskwam, ter-
wijl ik me nooit zonder thuis had gevoeld. We bezochten ook het 
weeshuis, een sereen wit gebouw, omringd door tropisch groen 
en we stonden voor de rijen blauwe en roze houten bedjes die 
beschermd werden door klamboes. Tijdens die reis voelde ik me 
als een spons, ik absorbeerde alles. Mijn nieuwsgierigheid was 
gewekt: welk deel van mij kwam van hier?’

UIT HET LEVEN GESTAPT
‘Het is bizar hoe allerlei losse gebeurtenissen achteraf allemaal 
stukjes bleken te zijn van dezelfde puzzel. De geboorte van mijn 
zoon James in 2012 was misschien wel het grootste puzzelstuk. 
Door zijn geboorte werd mijn afkomst ineens belangrijk. Tot dat 
moment was er niemand in mijn leven geweest die op mij leek. 
Dat had ik alleen nooit bewust gemist, totdat ik James in zijn 
ogen keek. Overigens niet alleen qua uiterlijk, want James lijkt 
meer op Monique, maar vooral de gelijkenis qua karakter was 

voor mij een openbaring. Het maakte de vraag ‘maar 
waar kom ik dan vandaan?’ voor mij relevant. En 
terwijl dat speelde, overleed mijn vader heel plotse-
ling. Een enorme klap, en voor mijn zusje de drup-
pel. Het ging al lang niet goed met Indira: ze wor-
stelde met depressie en had de diagnose borderline 
gekregen. De laatste jaren zat ze af en aan in de cri-
sisopvang en net voor zijn dood was ze juist weer 
heel close met mijn vader. Een halfjaar na zijn dood 
koos Indira ervoor om uit het leven te stappen. We 
waren er kapot van. En voor mij stond alles op zijn 
kop. In hetzelfde bizarre jaar dat ik een zoon had ge-
kregen verloor ik de helft van mijn gezin. Maar ik 
ben niet iemand die wegkijkt van pijn, ik durf het 
zeker wel aan te gaan. Ik voelde ook heel sterk dat ik 
me er niet door naar beneden wilde laten trekken. Ik 
wilde door, het leven is ook heel mooi – dat gevoel 
zit zo sterk in mij verankerd. Voor Scotch & Soda 
vloog ik inmiddels de hele wereld over, ik leefde van 
collectie naar collectie, en onze dochter Céline werd 
geboren. Ik ging lekker, tot ik ook iets anders voelde. 
Er knaagde iets vanbinnen, waar ik heel nieuwsgie-
rig naar was.’ 

GIVE-BACK-FILOSOFIE
‘Het is nu bijna drie jaar geleden dat het roer om-
ging. Dat ik uit de rollercoaster stapte en besloot om 
ruimte te maken. Op het moment dat ik mijn baan 
opzegde had ik nog geen idee waarvoor ik precies 
ruimte wilde maken. Ik wist wel dat ik betekenis 
miste en iets wilde doen waar mensen echt beter van 
werden. Dat heb ik van mijn moeder. Ondertussen 
was Sri Lanka ook steeds belangrijker voor mij ge-
worden, althans, dat deel van mijzelf. In diezelfde 
periode kreeg ik een boek van vrienden, dat mijn 
ogen opende. Het was een boek over het werk van 
de Sri Lankaanse architect Geoffrey Bawa, later ont-
dekte ik dat hij ook een Nederlandse moeder bleek 
te hebben. Hij is de grondlegger van ‘tropical mo-
dernism’ en ik herkende me zo in zijn werk en smaak 
– alsof een deel van mijzelf ineens op z’n plek viel. 
Met zijn boek naast me zat ik, twee dagen na mijn 
ontslaggesprek, ’s avonds nog aan de eettafel. Moni-
que en de kinderen lagen boven te slapen en ik was 
een beetje over het internet aan het struinen, toen ▶

‘Tot de geboorte van James was er niemand in 
mijn leven geweest die op mij leek’
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‘Wie ik ben? 
Bovenal 
een Amster-
dammer. 
Een jongen 
die geluk 
heeft’ 

ik de afbeelding van de vlag van Sri Lanka tegen-
kwam. Met een donkerrood gekleurde rechthoek 
die gedomineerd wordt door de afbeelding van een 
krachtige leeuw. Maar nu vielen mij voor het eerst de 
vier blaadjes in de hoeken op. De vier blaadjes van 
de bodhiboom, die symbool staan voor de vier pij-
lers van het boeddhisme. Als je de leeuw weg zou 
halen, leek het net een kussensloop, dacht ik. Het 
beeld van de opgemaakte bedjes in het weeshuis 
schoot door mijn hoofd. En ineens zag ik het heel 
helder: een beddengoedmerk, in de stijl van Bawa’s 
tropical modernism. Duurzaam en verantwoord ge-
produceerd, en met een give-back-filosofie voor Sri 
Lanka. Voor elke verkochte set, wordt er een setje 
gedoneerd aan een weeshuis. De kernwaarden zou-
den gebaseerd zijn op de vier pijlers van het boed-
dhisme. Alles viel een voor een op zijn plek: mijn 
verlangen om iets terug te doen, meer verbinding 
met mijn geboorteland, een eigen duurzame onder-
neming. Ik heb wel tot drie uur ’s nachts daar geze-
ten, en toen ik eindelijk naar bed ging maakte ik Mo-
nique zachtjes wakker en fluisterde: ‘Schat, ik weet 
wat ik ga doen.’ 

BOEDDHISME
‘De afgelopen paar jaar ben ik vaak terug geweest 
naar Sri Lanka, om inspiratie op te doen en mijn be-
drijfsidee verder te ontwikkelen. Tijdens die reizen 
heb ik het land goed leren kennen en ook leren 
waarderen – de overweldigende natuur, de geluiden 
en geuren. Ik voel me thuis bij de onwaarschijnlijk 
warme, lieve mensen en ben verliefd op het heerlijke 
eten. Vorig jaar zomer zag de eerste collectie van 
Four leaves, mijn duurzame bad- en beddengoed-
lijn, het levenslicht. De kleuren ervan zijn geïnspi-
reerd op voor mij belangrijke plekken in Sri Lanka. 
Zo heet het wit Nayakakanda White, naar het dorp 
waar mijn weeshuis staat. De vier kernwaarden van 
het boeddhisme – liefdevolle vriendelijkheid, com-
passie, medevreugde en gelijkmoedigheid – heb ik 
vertaald naar de filosofie van Four Leaves. Zo werk 
ik alleen met mensen die ik ook bij mij thuis zou uit-
nodigen om te komen eten, proberen we de verpak-

kingen zo duurzaam mogelijk maken en gebruiken we alleen bio-
logisch katoen. Verder doneren we voor elke verkochte set 
beddengoed een speciaal slaapzakje aan een kind in een weeshuis 
in Sri Lanka en voor elke handdoekenset doneren we een hand-
doek. Op dit moment zijn er bijna 1500 slaapzakjes en 2000 
handdoeken gedoneerd. Er zijn in Sri Lanka 34.000 weeskinde-
ren, dus we hebben nog even te gaan. Een van mijn dromen voor 
Four Leaves is om Sri Lanka uiteindelijk te ontgroeien en ook in 
andere landen of vluchtelingenkampen te doneren. We hebben 
het slaapzakje in samenwerking met een aantal weeshuizen ont-
wikkeld; het kan open als het te warm is, dicht als het koud is en 
er kan een kussentje in. Maar wellicht het belangrijkste: het heeft 
een vakje waar ze hun naam op kunnen schrijven. Als kind in een 
weeshuis heb je namelijk bijna nooit iets van jezelf. Ook kunnen 
de kinderen op hetzelfde vakje hun dromen opschrijven. Om het 
gevoel te versterken: je bent iemand. Blijf dromen, there’s a bright 
future. Perspectief is van levensbelang denk ik.’ 

NIET BANG OM TE DROMEN
‘Nadat mijn zusje was overleden ben ik samen met mijn moeder 
in gesprek gegaan met haar behandelaars, en teruggegaan naar de 
opvang waar Indira meermaals tot rust was gekomen. Voor een 
moeder, mijn moeder, is het hartverscheurend dat je kind geen 
andere oplossing, geen andere uitweg, kon zien en deze keuze 
heeft moeten maken. Ik wilde een poging wagen Indira te begrij-
pen. De reden dat zij niet meer wilde, was dat het leven voor haar 
uitzichtloos voelde. Als er geen perspectief meer is, geen hoop op 
beter, dan snap ik dat je niet meer kunt. Indira’s problematiek 
was complex. Het feit dat ze worstelde met haar adoptie, met 
haar afkomst, was daar een onderdeel van, maar zeker niet de 
oorzaak. Ik ben mijn ouders oneindig dankbaar voor het feit dat 
ze mij naar Nederland hebben gebracht, voor de kansen die ik 
daardoor heb gekregen. Mijn vader is er helaas niet meer, maar de 
band met mijn moeder is heel goed en ze is een fantastische oma 
voor mijn kinderen. Maar ik sluit mijn ogen niet voor de ingewik-
keldheden die internationale adoptie met zich mee kan brengen. 
De verschrikkelijke verhalen van kinderhandel, maar ook het we-
derzijdse gemis van genetische herkenning; linksom of rechtsom 
loopt elk adoptiegezin daar tegenaan. Maar de mate waarin dat 
gemis wordt ervaren verschilt per mens. Gek genoeg ervaarde ik 
het pas toen ik voor het eerst vader werd. In mijn kinderen zie ik 
mezelf. En wie ik ben? Bovenal een Amsterdammer denk ik. En 
een jongen die geluk heeft, en niet bang is om te dromen.’ ◼

JAN 8584 JAN

LEVENSVERHAAL


