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Waarheidsvinding, Afstammingsrecht, IVRK, Mensenrechten  

Adoptie is big business en daarmee ontstaan er onethische praktijken. Men moet 

erkennen, dat wat er wordt gedaan met ouders en kinderen, crimineel is. Bij heel veel 

partijen staat lang niet altijd het belang van het kind voorop, maar “geld”.   

Arme mensen krijgen geld aangeboden om hun kind op te geven, anderen worden een 

educatie voor hun kinderen beloofd en hun uiteindelijke terugkeer, om later te 

ontdekken dat adoptie een permanente maatregel is. Moeders worden gedwongen om 

hun kind af te staan en vaak zelfs onder bedreiging (overigens is dit ook in Nederland 

gebeurd onder de Adoptiewet). Kinderen worden zelfs gekidnapt en gestolen en naar 

een kindertehuis gebracht, waar ze gedwongen worden in afschuwelijke 

omstandigheden te leven of om later verder gedistribueerd te worden.  

Gelukkig kregen heel veel kinderen het later goed, maar de manier waarop is moreel gezien onacceptabel. 

Kinderhandel staat los van de vraag of het kind nu een goed leven heeft bij de adoptieouders. Kinderrechten en 

vrouwenrechten zijn geschonden. Ook adoptieouders werden bedrogen omdat wordt gepropageerd dat ze goed 

doen door een kind in nood te redden. Maar dit houdt een hoge vraag naar kinderen alleen maar in stand en dat 

leidt weer tot kinderhandel. Zij werden niet officieel gewaarschuwd, het Ministerie van Justitie deed voorkomen 

alsof het allemaal wel mee viel. Enkele Kamerleden dachten daar gelukkig heel anders over. Vanaf 1981 was het 

Ministerie weliswaar bezig om een wet te maken dat beter controle en toezicht kon bieden maar dat duurde en 

duurde en duurde. Kortom, geen prioriteit. Helaas, nadat de wet er eenmaal was, ging het nog niet goed, omdat 

de richtlijnen toch niet zo scherp waren dan gedacht. Blijkbaar te moeilijk om goede controle te bieden op 

interlandelijke adoptie. Tja, is het dan niet beter om te besluiten niet mee te willen werken aan kinderhandel?  

Los van de vraag of adoptie nu moet stoppen of niet, we kunnen niet meer terugdraaien wat er in de jaren ’70 en 

’80 en ook daarna is gebeurd, maar de Nederlandse overheid hoort nu voor die volwassen geadopteerden te 

zorgen die de waarheid willen achterhalen. Het is de zorgplicht van de Nederlandse overheid om gericht 

beleid op te maken op waarheidsvinding en het afstammingsrecht.  

Hieronder ‘slechts enkele’ krantenberichten uit de jaren ’70 en ’80.   
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