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Individueel rugzakje 
 
Veel geadopteerden staan voor het voldongen feit dat er met hun identiteit is geknoeid, dat ze zijn 
geroofd, dood waren verklaard en ga zo maar door. Misdrijven die door de Nederlandse overheid door 
de vingers werden gezien, met als gevolg dat het een behoorlijke puinhoop is geworden - het rapport 
van de commissie Joustra liegt er niet om - en zou hier dan ook haar verantwoordelijkheid voor 
moeten nemen. Sommige geadopteerden weten helemaal niet wat er is gebeurd rondom hun adoptie 
maar willen dit wel onderzoeken.  
 
Afstammingsrecht  
Het afstammingsrecht is verankerd in onder andere de Grondwet en internationale verdragen, maar 
voor interlandelijke geadopteerden biedt het nog weinig effectiefs als het gaat om roots-zoeken.   
 
Het zou de Nederlandse overheid sieren om een adequate financiële regeling te treffen. Uiteraard 
hoeven niet alle geadopteerden een beroep te doen hierop, want niet iedere geadopteerde heeft 
vragen over zijn afstamming en identiteit (hoewel die behoefte op een later moment ook nog kan 
komen). Hoe dan ook moet de toegang tot waarheidsvinding worden vrijgemaakt voor diegenen die 
nu wel behoefte hebben om te achterhalen wat er rondom hun adoptie is gebeurd. Iedereen heeft 
het recht om te weten of er in zijn adoptie sprake is van onrechtmatigheden in de adoptie. Daar kan je 
pas achter komen, als je hebt gezocht.  
 
Ook al zijn veel geadopteerden tevreden met hun leven hier, dat doet niets af aan het onrecht dat hen 
(mogelijk) en hun biologische ouders is aangedaan. Uiteraard mag een ieder natuurlijk zijn mening 
hierover hebben. Deze oproep geldt ook voor een ieder met zoekbehoefte. Dus als je die niet hebt, 
dan is dat natuurlijk helemaal prima!  

 
Statement maken 
 
Helaas wil minister Dekker nog niet meebewegen als het gaat om individuele vergoeding van de 
kosten voor een zoektocht voor geadopteerden die hier behoefte aan hebben. Wel heeft hij mij in een 
online bijeenkomst met meerdere belanghebbenden op 10 februari 2021 toegezegd dat hij wel wil 
kijken naar een opzet die ik graag wil gaan maken, die gaat over een aanvraagprocedure voor 
financiële tegemoetkoming voor geadopteerden. Mijn voornemens is dus om te onderzoeken of hier 
wetgeving op gemaakt kan worden. Echter, dit zou mooi zijn voor geadopteerden die nog tijd hebben 
om te zoeken naar hun biologische familie, maar voor (o.a.) geadopteerden uit Indonesië is die tijd er 
niet. Want als er al iets geregeld zou worden aan nieuwe wetgeving, kan dat proces nog jaren duren. 
Er is echter haast geboden bij een zoektocht naar biologische familieleden in het land van herkomst.  
 
Er kan dus niet gewacht worden met concrete hulp, dus met name met een financiële 
tegemoetkoming of het openstellen voor een financiële regeling voor individuele geadopteerden. Dit 
betekent dat het belangrijk is om een statement te maken, en via individuele aansprakelijkstellingen 
financiële compensatie te bevorderen (incl. voor DNA onderzoek).  
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Zoveel mogelijk individuele verhalen overbrengen, kan bijdragen om de inhoud van het rapport van de 
commissie Joustra meer tot de verbeelding te laten spreken.  
 
Dus iedere geadopteerde uit Indonesië die hieraan wil bijdragen, is welkom!  
 

Individueel verhaal  
 
Ik wil "persoonlijke" verhalen bundelen van geadopteerden die: 
- al hebben ontdekt dat er in hun situatie sprake is geweest van een illegale adoptie (en waarop dat is 
gebaseerd).  
- die het (sterke) vermoeden hebben dat de adoptie gebaseerd is op misstanden. 
- al een zoektocht zijn begonnen maar steeds op een doodlopend spoor uitkomen.  
- nog geen zoektocht zijn begonnen wegens gebrek aan financiën (of andere drempels). 
 
Wil jij jouw individuele verhaal inzetten voor een statement richting ministerie van Justitie en de 
Tweede Kamer en op die manier bijdragen aan het bevorderen van financiële compensatie? Dan kun 
je je bij mij melden.  
 
Er ligt nu een stevig rapport van de commissie Joustra op tafel waar ik naar zal verwijzen. Het bewijzen 
van dat de misstanden hebben plaatsgevonden, dat hoeft gelukkig niet meer. 
 
Echter, het belangrijkste is nu het individuele verhaal. Met de individuele aansprakelijkstellingen wil ik 
bereiken dat het ministerie de noodzaak ziet om toch financiële compensatie toe te kennen (ook met 
terugwerkende kracht), zodat zij uiteindelijk toch overgaat om een regeling te treffen voor iedere 
geadopteerde die wil weten waar hij vandaan komt.  
 
Eigenlijk is het de bedoeling om op deze manier de weg naar effectieve hulp te beïnvloeden.  
 

Aansprakelijk stellen  
 
Het doel is tweeledig Een gezamenlijk statement, maar voor de geadopteerden die zelf ook echt hun 
schade in verband met een zoektocht willen verhalen, is het tegelijkertijd een schriftelijke 
aansprakelijkstelling.  
 
Het kan zijn dat die aansprakelijkstellingen toch worden afgewezen. Dan kan de individuele 
geadopteerde er altijd nog voor kiezen om naar de rechter te gaan. Maar dat hoeft dus niet!  
Als hij het er verder bij wil laten, is dat natuurlijk helemaal goed.  
 
Bedenk wel, voor een schadeclaim kan je wel pas naar de rechter als je de verantwoordelijke 
ministeries aansprakelijk heb gesteld voor kosten die je hebt gemaakt of nog denkt te maken voor je 
zoektocht. Daarom is het goed om je vorderingsrecht veilig te stellen en nu alvast schriftelijk 
aansprakelijk te stellen, ook al kies je ervoor om na een eventuele afwijzing toch niet naar de rechter 
te gaan (want een procedure bij de rechter kost wel geld = procedurekosten). 
 

In het rapport van de commissie Joustra staan geen individuele verhalen, dus voor het ministerie 
is het allemaal nog te abstract. Het is dus de bedoeling om de misstanden (meer) en te illustreren 
aan de hand van de individuele verhalen en de emoties daarbij. Ook is het goed als het ministerie 
een beter beeld krijgt van hoe geadopteerden hun zoektocht (hebben) ervaren.  
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Toch een beetje collectief 
 
In september 2017 ben ik namens stichting Mijn Roots (voor geadopteerden uit Indonesië) gestart 
met het aansprakelijk stellen van Nederlandse staat, dus in feite voor de groep geadopteerden uit 
Indonesië die zoekbehoefte hebben. Het ging in eerste instantie om erkenning van de misstanden die 
hebben plaatsgevonden. Als die erkenning er zou zijn, dan zouden individuele geadopteerden kunnen 
proberen om ook de kosten voor een zoektocht (schade) te verhalen. Het ministerie van Justitie en 
Veiligheid wees echter elke aansprakelijkstelling van de hand, dus was ik bezig met het voorbereiden 
van een collectieve rechtszaak namens stichting Mijn Roots. Om die bij de rechter aanhangig te 
maken, was het raadzaam om eerst het rapport van de commissie Joustra af te wachten. Omdat 
erkenning van de misstanden en de fouten er nu dan tóch is en de excuses zijn gemaakt, is een 
collectieve rechtszaak definitief van tafel. Ondertussen zijn er echter wel meer geadopteerden die in 
laatste jaren tot (schrijnende) ontdekkingen zijn gekomen.  
 
De collectieve aansprakelijkstelling uit 2017/2018 voldoet niet meer omdat die een ander doel had, en 
dat doel is bereikt. Het collectieve blijf echter belangrijk, maar nu is het belangrijk om zoveel mogelijk 
individuele verhalen te verzamelen. Met deze verhalen kunnen we laten zien dat het belangrijk is voor 
geadopteerden om te achterhalen wat er is gebeurd in het verleden en als zij dat willen, daartoe ook 
de mogelijkheid voor moeten krijgen. Een bijdrage in de kosten van de Nederlandse Staat, is geen 
overbodige luxe. En op deze manier is het toch een beetje collectief, en staan we sterker!  
 


