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Slachtoffer van illegale adoptieaffaire wil naar de rechter stappen

’Kinderhandel met hulp van Staat’
door Esther Wemmers
AMSTERDAM • Een slachtoffer van de grootschalige
illegale adoptieaffaire uit
de jaren tachtig wil de
Nederlandse Staat aanklagen wegens medeverantwoordelijkheid voor
kinderhandel en verduistering van staat.
Kinderloze Nederlanders
omzeilden begin jaren 80 op
grote schaal lange wachtlijsten voor adoptie door zwangerschap te fingeren en met
een kussen onder hun jurk
het vliegtuig in te stappen
richting Brazilië. Daar kregen ze via bemiddelaars een
baby
overhandigd, die
de echtparen
vervolgens
met behulp
van valse papieren lieten
registeren als
hun biologische kind. In
korte
tijd
kwamen zo
vele tientallen Braziliaanse
adoptiekinderen
illegaal
ons land binnen.
Omdat officiële papieren
en
afstandsverklaringen
veelal ontbraken, is het voor
veel van deze kinderen vrijwel ondoenlijk om hun
roots te achterhalen. „Mij is
het uiteindelijk gelukt mijn
echte moeder te vinden. Dat
heeft echter ruim tien jaar
geduurd en 120.000 euro gekost”, aldus Patrick Noordoven (34), die met hulp van
advocatenkantoor Prakken
d’Oliveira een rechtszaak
wil starten om materiële en
immateriële schade voortkomend uit de illegale adoptie vergoed te krijgen.

„Hoe kan het zijn dat al
die mensen die meehielpen
aan de illegale adoptiepraktijken er ongestraft mee weg
zijn gekomen? Onder andere op die vraag wil ik via een
juridische procedure antwoord krijgen. Ik gun niemand wat mij is overkomen.
Dat ik nagenoeg geen informatie en hulp heb gekregen
en dat niemand mijn recht
op identiteit echt serieus
nam.”
Advocaat Brechtje Vossenberg van Prakken d’Oliveira bevestigt dat zij
momenteel onderzoekt of
er sprake is (geweest) van
aan de Staat toe te reke-

Nederlandse
vrouwen
’zwanger’
naar Brazilië

Valse getuigen
„Nederlandse bemiddelaars traden op als valse
getuigen. Ook is bekend
dat Nederlandse ambtenaren in diplomatieke dienst
betrokken waren bij de illegale praktijken”, zegt
Noordoven. Zo stelde een
Nederlandse juriste tientallen frauduleuze papieren op, op aangeven van de
ambassade en het consulaat. Bijna niemand werd
echter vervolgd op verdenking van medeplichtigheid van verduistering
van staat.

nen onrechtmatig handelen. „De Staat is verplicht
om het identiteitsrecht
van burgers te waarborgen, evenals het recht dat
iedereen heeft om te weten waar hij vandaan
komt.”
Morgen een reportage
over de illegale adoptieaffaire.

Patrick
Noordoven
kijkt toe hoe
er dna wordt
afgenomen bij
een van zijn
zussen. „Mij is
het uiteindelijk gelukt
mijn echte
moeder te
vinden. Dat
heeft echter
ruim tien jaar
geduurd en
120.000 euro
gekost.” In de
krant van 5
maart 1983
(zie inzet)
werd melding
gemaakt van
de illegale
adoptieaffaire.

Volgens officier van justitie Henk Mous is Ada’s nieuwe vriend Jos alleen nog in
leven, omdat ze op tijd werd
aangehouden. Mous eiste
gisteren in de rechtbank
van Leeuwarden twintig
jaar celstraf en tbs met
dwangverpleging tegen de
vrouw.

’Pathologisch
liegen is haar
levensstijl’

CEO ARJAN BOS: “WIJ STREVEN NAAR NUL VERKEERSDODEN OP WEG EN WATER”
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Knoops: ’Optreden om
MH17 was juridisch gedekt’

Hoogleraar
internationaal strafrecht Geert-Jan
Knoops stelt dat ons land
daarvoor steun vanuit de

Buitenlandse Zaken zeggen alles”, aldus Knoops.
„Volgens het internationale gewoonterecht moet
een land opkomen voor
onderdanen in het buitenland, daar waar mensenrechten worden geschonden. Niet praten en daardoor dus niet kunnen onderzoeken
is
een
misrekening
geweest.”
Volgens Knoops was het
zenden van al dan niet bewapende
troepen om
onderzoekers en bergers te beschermen internationaal
strafrechtelijk gedekt.
„Oekraïne gaf immers
toestemming”, zegt hij. „Ik
geloof niet dat pro-Poetinseparatisten de aanval op
onze militairen hadden geopend. Dan was de hele wereld in het geweer gekomen.
Bovendien hebben wij beroepsmilitairen.
Telkens
maar weer over ’gevaar’ praten, terwijl daar nota bene
ook burgers rondlopen, bevreemdt.”

’Niet praten met
separatisten was
een misrekening’
hele wereld had gekregen.
Maar door zich op te stellen
als braafste jongetje van de
klas heeft premier Rutte, in
tegenspraak met zijn aanvankelijke belofte „de onderste steen boven te krijgen”, de rouwenden aan
hun lot overgelaten.
„Kijk naar de Verenigde
Staten en Israël”, aldus
Knoops. „Dat eerste land
praat sinds drie jaar met de
Taliban om in Afghanistan
tot vrede te komen. En Israel voerde in het diepste geheim gesprekken met de zo
gehate Hamas-milities om
hun gevangen genomen korporaal Gilad Shalit vrij te
krijgen.”
Ook militair had Nederland kunnen optreden.
Want nu is gebleken dat
Oekraïne, gezien de ernst
van de ramp, helemaal geen
problemen had met contact
tussen ons land en de zelf
uitgeroepen ’onafhankelijke
republiek Donetsk’ en was
inzet van commando’s, mariniers of infanteristen volledig gerechtvaardigd geweest.
„Uitspraken van de
Oekraïense minister van

Eis 20 jaar en tbs tegen ’doortrapte gifmengster’ Ada S.
De moord op Ada’s tweede echtgenoot, Tjipke van
der Ploeg uit Franeker, is
volgens het Openbaar Ministerie bewezen, evenals
de brandstichting in het
huis van haar nieuwe
vriend, de valsheid in geschrifte en de oplichting
van de verzekeraar waar
ze vlak voor zijn overlij-

'Nederland
had kunnen
ingrijpen'
door Charles Sanders
DEN HAAG • De Nederlandse regering heeft
duizenden nabestaanden
van vlucht MH17 in de
steek gelaten door daags
na de terreurdaad niet in
onderhandeling te gaan
met de separatisten.

Mannen hinderlijke obstakels
door Saskia Belleman
LEEUWARDEN • Obstakels
die uit de weg moesten
worden geruimd. Zo zag
de 52-jarige Ada S. haar
echtgenoten die in 2004
en 2012 overleden.
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den een levensverzekering afsloot op haar echtgenoot.
Moord of doodslag op
haar eerste man, Ruud Konijn uit Enkhuizen, in 2004,
kan vanwege het tijdsverloop niet meer worden aangetoond, ondanks de overeenkomsten in de aanloop
naar zíjn dood en die van
Van der Ploeg.
Mous: „Waar rook is, is juridisch gezien niet altijd
vuur.” Wél kan Ada nalatigheid in zijn verzorging worden verweten door geen
arts te waarschuwen, waardoor Konijn na een lijdensweg van enkele dagen op 45jarige leeftijd overleed.
Mous noemde de strafzaak uniek vanwege de
„doortraptheid
waarmee
Ada S. handelde”. Het onderzoek naar de verdenkingen was moeilijk, omdat Ada
S. alles aan elkaar vast loog
en haar verklaringen steeds
wijzigde. Ada maakte pathologisch liegen tot een levensstijl, zegt Mous. „Ze
deed het om straf of afwijzing te voorkomen. Ze wilde
aardig worden gevonden.”
Volgens Mous lag in deze
zaak tunnelvisie op de loer
„vanwege alle ’toevallighe-

Ada S.

den’. Hoe groot is de kans
dat een vrouw twee keer
haar relatief jonge man verliest? Maar de uitdrukking
’toeval bestaat niet’ moet uit
het denksysteem worden
gewist van eenieder die bij
het strafrecht betrokken
is”.

Yogidrink
Het OM denkt dat Ada S.
haar tweede echtgenoot in
een flesje yogidrink slaapmiddelen en spierverslappers toediende, en hem tijdens zijn slaap met een insulinepen prikte. De dunne pen laat geen sporen
na, insuline is dodelijk
voor een niet-diabetespatiënt en wordt in het lichaam snel afgebroken.
De doodsoorzaak staat

echter niet vast. Een hobbel
waar het OM volgens advocate Mirjam de Vilder te
makkelijk overheen stapt.
Als al niet duidelijk is waardoor Van der Ploeg is overleden, is er niet eens een begin van verwijt aan het
adres van Ada, aldus de verdediging. De Vilder zegt dat
Ada slachtoffer is van een
geruchtenmachine die op
gang kwam toen ze snel na
de dood van Van der Ploeg
een nieuwe vriend bleek te
hebben. Ada S. zelf zei te begrijpen dat haar kinderen
willen weten wat er precies
is gebeurd, „maar ik kan
niet iets bekennen wat ik
niet heb gedaan”.
Uitspraak: 27 november.

Lees het hele verhaal

Geldzoekers
slaan slag
op strand
Dat de strandpaviljoens voor 1
november moeten zijn opgeruimd,
mag dan geen goed nieuws zijn
voor strandliefhebbers, voor
geldzoekers zoals de heren P.
Ouwehand (rode jas) en zijn vriend
Jan is dat het wel.
De mannen zochten gisteren in
Katwijk met metaaldetectoren het
strand af om muntstukken te
vinden die de afgelopen maanden
onder de terrassen zijn beland. De
speurneuzen boekten een aantal
keren een succesje.
FOTO JOHAN WESTRA

‘Haarscherp’ – Trouw

Afgestraft
Nederland overwoog luttele uren na de aanslag 11
Luchtmobiele Brigade naar
Oost-Oekraïne te sturen.
Brigadegeneraal en Afghanistanheld Nico Geerts
dankte zijn mannen en
vrouwen op een afgeschermde Facebook-pagina
voor hun paraatheid en
werd daarvoor afgestraft.
Geerts werd 7 oktober
weggepromoveerd naar
een opleidingseenheid in
Amersfoort en vervangen
door een volgens Defensiebronnen ’politiek correcte’ generaal die jarenlang
als adviseur op het ministerie van Buitenlandse Zaken werkte.

Heeft u
kinderen?
De overheid
verandert de bijdrage
in de kosten!
Weten met welke veranderingen
u te maken krijgt? Kijk op
rijksoverheid.nl/kindregelingen
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Hoogland

Kringen
Spoedgeval
allo, met 112? Ik wil een
spoedgevalletje aan de Plesmanweg in Den Haag melden,
in het gebouw van het ministerie van Milieu en Infrastructuur om precies te zijn. Stuur
maar een stel potige broeders en laat ze
meteen een spanlaken meenemen.
Nee, fysiek is de patiënte in orde, op
een lichte neiging tot overgewicht na
misschien. Wel lijkt ze me ernstig in de
war. Ze neigt er namelijk naar om zich,
als de verantwoordelijke minister nota
bene, akkoord te verklaren met een
voorstel van GroenLinks om elektrisch
voortgedreven auto’s een hogere maximumsnelheid te gunnen.
Wat zegt u?
Nee nee, mevrouw, ik verzin dit niet.
Minister Melanie Schultz van Haegen
gaat het voorstel serieus verkennen,
zoals dat heet. En als het uitvoerbaar is,
dan wil ze elektrische auto’s op het stuk
A2 tussen Amsterdam en Utrecht 130
km per uur laten rijden. Terwijl u en ik
daar - tien banen, weet u wel - ook dan
niet harder dan 100 zullen mogen.

H

Eerst was daar
Wiebes, nu Schultz.
Bedankt, VVD!
Kijk, dat die Liesbeth van Tongeren
van GroenLinks dit wil: vier zeteltjes.
Meer hoef ik niet te zeggen. Als je de
Kamerleden van dat partijtje steeds
hoort schreeuwen, en als je nagaat
hoeveel aandacht ze daarbij van tal van
media krijgen, dan denk je weliswaar
dat GroenLinks wel zestig zetels heeft,
maar het houdt toch echt op bij die te
verwaarlozen vier stuks.
Dit is echter andere koek. Dit roept
de minister die erover gaat en die bovendien de grootste partij van Nederland representeert. De VVD inderdaad,
die een groot deel van haar stemmen
kreeg van mensen die hun auto hard
nodig hebben om hun brood te verdienen. De enige partij die tot voor kort
weigerde mee te gaan in het bespottelijke, vooral door GroenLinks bevorderde
idee om de automobilist, en de automobilist alleen, verantwoordelijk te stellen
voor alles wat deze planeet doet piepen
en kraken.
Eerst was daar Eric Wiebes, met z’n
schandelijke bijtellingsplan.
En nu is daar dit staaltje van onvervalste Haagse discriminatie door Melanie Schultz van Haegen.
Bedankt weer, liberalen!
Ziet u het voor zich? Ik wel. Ik zie
mezelf, bijvoorbeeld, daar op de A2 ter
hoogte van Baambrugge. Ik zie mezelf
voortsukkelen in m’n lease-VW’tje,
tussen al die andere ploeteraars die de
maatschappij draaiende moeten houden, maar daarvoor steeds meer offers
dienen te brengen.
Ik houd me keurig aan die belachelijk
lage maximumsnelheid, maar dan word
ik ineens gepasseerd door een profiteur
in een Prius, een wagen die de belastingbetaler 160.000 euro per stuk heeft
gekost, zoals onlangs door website Das
Kapital werd berekend: ’schone’ auto’s
slurpten van 2008 tot 2013 maar liefst
6,4 miljard euro aan subsidie op.
Kijk ’m eens lachen.
En meneer krijgt dus géén prent.
Hallo, mevrouw?
Ah, gelukkig, ze zijn al onderweg.

