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1. Mediatheek  

 
Inleidende brief  
 

- Pagina 1: stichting Mijn Roots, de belangenorganisatie voor geadopteerden uit Indonesië: 
https://www.mijn-roots.com/  

- Pagina 5: Persmoment MinJenV, d.d. 8-2-2021: https://www.youtube.com/watch?v=-
bT_e5USGm8 

 

Onderdeel I Aansprakelijkheid - Feitencomplex Indonesië 
 

- Pagina 5: “Soms is adoptie een redmiddel”: situatie van aangenomen buitenlandse kinderen 
niet somber’, Trouw, 15-07-1987:  
https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Soms+is+adoptie+een+redmiddel+situatie+
van+aangenomen+buitenlandse+kinderen+niet+somber&coll=ddd 

- Pagina 6: Controle nodig op bemiddeling, NRC handelsblad, 31 juli 1981: 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Controle+nodig+op+bemiddeling+adoptie&c
oll=ddd&identifier=KBNRC01:000028560:mpeg21:a0032&resultsidentifier=KBNRC01:0000285
60:mpeg21:a0032&rowid=1  

- Pagina 7: Nieuwe kans aan voor lot overgelaten Indonesische baby’s, Telegraaf , 9-09-1987: 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Nieuwe+kans+aan+voor+lot+overgelaten+I
ndonesische+babys&page=1&coll=ddd  

- Pagina 7: Moeders verklaringen - geen toestemming voor adoptie: 
https://youtu.be/61wkIXCtlbc: vanaf de start tot de 1:14e minuut en vanaf 6:00e minuut). 

- Pagina 10: Illegale Adoptie | Docu 'Mijn naam was' | Deel 1 | Illegal Adoption | Docu 'My 
name was' | Indonesia: https://youtu.be/qhIgOE95kSI 

- Pagina 10: Krantenartikelen in de voetnoot te vinden via: https://www.delpher.nl/  
- Pagina 11: Krantenartikelen in de voetnoot te vinden via: https://www.delpher.nl/  

 

Onderdeel II Gezamenlijk statement geadopteerden 
 

- Pagina 1: Persmoment MinJenV, d.d. 8-2-2021: https://www.youtube.com/watch?v=-
bT_e5USGm8 

- Pagina 1: ‘Adoptiekinderen eisen schadevergoeding na vernietigend rapport’, Trouw 9-2-2021: 
https://www.trouw.nl/binnenland/adoptiekinderen-eisen-schadevergoeding-na-vernietigend-
rapport~b6b13563/ 

- Pagina 1: Excuses adoptiegesjoemel niet genoeg: Jyoti (37) uit Deventer en Yanien (50) uit 
Apeldoorn willen schadevergoeding, de Stentor, 14-2-2021: 
https://www.destentor.nl/apeldoorn/excuses-adoptiegesjoemel-niet-genoeg-jyoti-37-uit-
deventer-en-yanien-50-uit-apeldoorn-willen-schadevergoeding~a0f62695/ 

- Pagina 2: Rapport Commissie onderzoek Interlandelijke adoptie, 8-2-2021: 
https://www.commissieonderzoekinterlandelijkeadoptie.nl/ 

 
 

OJAU - rechtskundig advies, Binckhorstlaan 36-C348, 2516 BE, ’s Gravenhage, Tel:085-0654622,  
Whatsapp: 06-4575882, E-mail: info@ojau.nl, KvK: 67475698, Rek.nr: NL03 KNAB 0255 664303 
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- Pagina 3: Advies Bezinning op interlandelijke adoptie, Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming, Bezinning op Interlandelijke Adoptie, oktober 2016. Den Haag: 
https://www.rsj.nl/documenten/rapporten/2016/10/14/advies-bezinning-op-interlandelijke-
adoptie 

 
- Pagina 4: Rijksoverheid - Tegemoetkoming adoptiekosten adoptieouders: 

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tegemoetkoming-
adoptiekosten/aanvragen 

- Pagina7: Controle nodig op bemiddeling, NRC handelsblad, 31 juli 1981: 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Controle+nodig+op+bemiddeling+adoptie&c
oll=ddd&page=1&identifier=KBNRC01:000028560:mpeg21:a0032&resultsidentifier=KBNRC01:
000028560:mpeg21:a0032&rowid=1 

- Pagina 9: ‘Illegale baby’s uit Indonesië mogen blijven’, De Telegraaf, 09-08-1979: 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=illegale+babys+indonesie+mogen+blijven&
coll=ddd  

- Pagina 9: Politie op het spoor van enorme handel in baby’s, De Telegraaf, 23-1-19282: 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Politie+op+het+spoor+van+enorme+handel
+in+baby%E2%80%99s&page=1&coll=ddd 

- Pagina 9: Deborah is de dupe van misstanden in adoptiewereld’, 1Limburg, Frits van Otterdijk 
en Lex van Moorsel, donderdag 3-12-2020: https://www.1limburg.nl/deborah-de-dupe-van-
misstanden-adoptiewereld 

- Pagina 11: 'Overheid aansprakelijk voor misstanden adopties', Zembla, BNNVARA, 28-3-2018: 
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/overheid-aansprakelijk-voor-misstanden-adopties 

- Pagina 13: General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best 
interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1): 
https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf 

- Pagina 13: Human Rights Council, Eleventh Session, Resolution 11/7. Guidelines for the 
Alternative Care of Children: 
https://ap.ohchr.org/Documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_11_7.pdf  

 

Onderdeel III Gezamenlijk statement Belangenorganisatie  
 

- Pagina 1: 'Overheid aansprakelijk voor misstanden adopties', Zembla, BNNVARA, 28-3-2018: 
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/overheid-aansprakelijk-voor-misstanden-adopties 

- Pagina 3: CBS onderzoek Interlandelijke adoptie in Nederland, Leefsituatie, welzijn en 
zoekgedrag van geadopteerde volwassenen, publicatiedatum 8-2-2021: 
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statistische-diensten/2021/interlandelijke-
adoptie-in-nederland/4-houding-tegenover-adoptie 

- Pagina 6: Geadopteerden ontstemd over nieuwe subsidieregeling, Zembla, BNNVARA, 13-10-
2020: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/adoptiekinderen-ontstemd-over-nieuwe-
subsidieregeling 

- Pagina 6: Miljoenensubsidie voor adoptiekinderen om familie mee op te sporen, Nieuwsuur 
(nos.nl), 5-12-2019: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2313368-miljoenensubsidie-voor-
adoptiekinderen-om-familie-mee-op-te-sporen.html 

 

Onderdeel IV: Zoekbehoefte in beeld 
 
 

- Pagina 2: CBS: Interlandelijke adoptie in Nederland, samenvatting, onder Zoektocht naar meer 
informatie over adoptie en achtergrond, CBS, 8-2-2021: https://www.cbs.nl/nl-
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nl/longread/aanvullende-statistische-diensten/2021/interlandelijke-adoptie-in-
nederland/samenvatting 

- Pagina 3: CBS: Interlandelijke adoptie in Nederland, samenvatting, ‘Houding tegenover 
adoptie’, CBS, 8-2-2021: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statistische-
diensten/2021/interlandelijke-adoptie-in-nederland/4-houding-tegenover-adoptie 

- Pagina 2: CBS: Interlandelijke adoptie in Nederland, samenvatting, onder Zoektocht naar meer 
informatie over adoptie en achtergrond, onder het kopje kopje Zoektocht naar meer 
informatie over adoptie en achtergrond, CBS, 8-2-2021: https://www.cbs.nl/nl-
nl/longread/aanvullende-statistische-diensten/2021/interlandelijke-adoptie-in-
nederland/samenvatting 

- Pagina 4: Moeders verklaringen - geen toestemming voor adoptie: 
https://youtu.be/61wkIXCtlbc: vanaf de start tot 1:13e minuut). 

- Pagina 4: Nani uit Indonesië doet onderzoek naar eigen illegale adoptie, de Wereldwijven, 
door A. van Valen: https://dewereldwijven.com/2018/12/22/nani-uit-indonesie-doet-
onderzoek-naar-eigen-illegale-adoptie/  

- Pagina 4: ‘Yanien uit Apeldoorn werd als kind ontvoerd voor adoptie: Ik ging kapot van 
verdriet’, de Stentor, 24-6-2018: https://www.destentor.nl/apeldoorn/yanien-uit-apeldoorn-
werd-als-kind-ontvoerd-voor-adoptie-ik-ging-kapot-van-verdriet~a2afef8d/  

- Pagina 4: (Blogartikel, online) Identiteitsherstel na adoptie, kan dat?, door D. Deijle: 
https://www.ojau.nl/identiteit-en-adoptie-identiteitsherstel/  

- Pagina 5: Rijksoverheid - Tegemoetkoming adoptiekosten adoptieouders: 
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tegemoetkoming-
adoptiekosten/aanvragen  

- Pagina 5: Motie van het lid Van Nispen c.s. over inventariseren van de behoefte aan hulp in de 
zoektocht naar afkomst van geadopteerden: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z03015&did=2021D0656
6 

- Pagina 5: Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 265, nr. 82., Motie van het lid Van den 
Berge c.s. over bezien hoe ervaringsdeskundigen die zelf zoektochten in landen van herkomst 
uitvoeren bij hun werk geholpen worden: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z03013&did=2021D0656
4 

- Pagina 5: Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 265, nr. 84, Motie van het lid Van 
Nispen c.s. over inventariseren van de behoefte aan hulp in de zoektocht naar afkomst van 
geadopteerden: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z03015&did=2021D0656
6 

 
2. Bijlagen 

 
Onderdeel I Feitencomplex Indonesië 
 

1. Brief Staat/stichting mijn Roots, met kenmerk 2281955. 
2. Zie bijlage: Deel G-7 van de Vreemdelingencirculaire. 
3. Verklaring enkele adoptieouders uit Indonesië  (vertrouwelijke informatie). 

Incl. link: OJAU’s Juri-vlog dossier adoptiezaken #4: “de adoptieouder aan het woord: 
https://youtu.be/IHPDUwOdTJw (openbaar). 

4. Petitie Financiële tegemoetkoming voor geadopteerden 2018. 
5. D. Deijle Postpakketjes van overzee: Gelegaliseerde kinderhandel in adoptie van kinderen uit 

Indonesië (Brónsgreun: Steyl, 2020  
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