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I
n de zomer van 1971 schrijft
de Nederlandse consul in
de Braziliaanse stad Curi-
tiba een kort briefje. Hij be-
schikt over ‘volledige in-
lichtingen’ over adoptie,
maar wil dat liever monde-

ling bespreken. ,,De aard van de
zaak maakte het niet mogelijk
hier schriftelijk al te diep op in te
gaan. Er zijn goede mogelijkhe-
den voor het door U genoemde
echtpaar.’’
Wie de ‘U’ in de brief is, blijft

geheim. Het ministerie van Justi-
tie en Veiligheid heeft de naam
gewist. Het is een van de docu-
menten die Patrick Noordoven,
zelf in 1980 illegaal uit Brazilië ge-
adopteerd, na een lange proce-
dure boven tafel kreeg.

Hoewel het er niet met zoveel
woorden staat, rijst het vermoe-
den dat de consul via een bemid-
delaar een Nederlands echtpaar
wil helpen illegaal een kind te
adopteren. Bij een officier van
justitie in Nederland gaat een
alarmbel af. Hij gelast een jaar la-
ter ‘met spoed’ een onderzoek
naar deze adoptie van een twee
maanden oude baby.
De ‘ouders’ hebben het in Bra-

zilië opgegeven als hun eigen
kind, meegenomen naar Neder-
land en met een valse geboorte-
akte ingeschreven in het bevol-
kingsregister. Justitie zit met de
handen in het haar. Verduisteren
van staat – het opzettelijk onzeker
maken van iemands afkomst - is
strafbaar.
De adoptieouders zeggen ‘te

goeder trouw’ gehandeld te heb-
ben. Minister Norbert Schmelzer

van Buitenlandse Zaken neemt
‘met verbazing’ kennis van het
feit dat de consul medewerking
heeft verleend. ,,Ik moge u dan
ook verzoeken (...) er met nadruk
op te wijzen dat hij onjuist heeft
gehandeld’’, schrijft hij aan de
ambassadeur in Brazilië.

Aanrekenen
Staatssecretaris Hans Grosheide
van Justitie acht strafvervolging
‘niet opportuun’. De ambassadeur
ziet geen aanleiding dit de consul
‘te zwaar aan te rekenen’, ,,daar hij
blijkens een terzake ingesteld on-
derzoek geacht kan worden te
goeder trouw te hebben gehan-

deld.’’ Ook ziet hij geen aanlei-
ding de Braziliaanse autoriteiten
op de hoogte te stellen. Zo blijft
het misdrijf onbestraft en de zaak
wordt doodgezwegen.
Het is kenmerkend voor de

wijze waarop de Nederlandse
staat met illegale adoptie is omge-
gaan. Het adopteren van een kind
uit het buitenland nam in de ja-
ren 70 een grote vlucht. Deden in
1970 nog slechts 407 stellen een
verzoek tot adoptie, in 1979 waren
dat er 3388.
Pas nadat stellen van justitie

een ‘beginseltoestemming’ heb-
ben gekregen, mogen ze adopte-
ren. Dat aantal verklaringen steeg

Mondje
dicht bij
illegale
adoptie
Het kabinet laat illegale adopties van

kinderen onderzoeken. Het was bekend

dat Nederlandse ambtenaren in de jaren

70 en 80 meewerkten aan de ‘handel in

baby’s’. Toch greep de overheid nooit in.

BABYHANDELAMBTENAREN

In het belang van

het kind zal het tot

een legale adoptie

kunnen geraken
—Staatssecretaris Virginie 

Korte-Van Hemel, in 1985



in diezelfde periode van 277 naar
1393. De vraag was veel groter dan
het aanbod. Het kostte vele dui-
zenden guldens en de wachttijd
liep op tot vijf jaar.

Alarm
Veel echtparen met een kinder-
wens raakten ontmoedigd. Ze na-
men hun zelfbenoemde recht op
een kind in eigen hand en haal-
den via tussenpersonen illegaal
een adoptiekind. Ministeries
worden gewezen op een toene-
mend aantal illegale adoptieza-
ken, onder meer uit Bangladesh,
Sri Lanka, Indonesië en Zuid-
Amerika. De Raad voor de Kin-

derbescherming slaat alarm bij
het ministerie.

Deskundigen schrijven dan
ook al dat Nederlandse diploma-
ten aan die praktijken meewer-
ken. Interpol vaardigt een opspo-
ringsbevel uit voor de vrouw van
een Nederlandse diplomaat in
Peru vanwege kinderhandel.
Radiopresentator Hans Zoet ver-
telt op televisie openhartig hoe
hij en zijn vrouw illegaal een
kind in Nepal adopteerden, met
hulp van de honorair consul.

Maar de overheid verzuimt on-
derzoek te doen naar de omvang
en de betrokkenheid van ambte-
naren. Veelzeggend is de Brazil
Baby Affair, waarvan Patrick
Noordoven slachtoffer werd. De
attaché van het Nederlandse 
consulaat in São Paulo, tevens 
jurist en adviseur adoptiezaken,
regelde voor tientallen Neder-
landse ouders illegaal pasgeboren
adoptiebaby’s, via een kinderte-
huis dat door Nederlanders werd
gerund. Justitie startte een straf-
rechtelijk onderzoek naar 42
echtparen. Twee jaar later werden
alle zaken geseponeerd.

Nu laat het kabinet alsnog een
onafhankelijke commissie onder-
zoek doen naar de rol van ambte-
naren bij illegale adopties. Het

lijkt alsof de Nederlandse staat de
grond te heet onder de voeten
wordt. Patrick strijdt al jaren met
een advocaat om de staat aan-
sprakelijk te stellen voor de ille-
gale adoptie.

Ook Sanne Cohen, illegaal ge-
adopteerd uit Sri Lanka, spant
een rechtszaak aan tegen de staat.
Zij werd slachtoffer van de baby-
handel die onder verantwoorde-
lijkheid van de stichting Flash
plaatsvond. Hoewel het ministe-
rie wist dat de stichting adoptie-
regels aan de laars lapte, bleef het
bij een waarschuwing en behield
Flash de vergunning.

Oogluikend
De Nederlandse staat zag illegale
adopties gebeuren, en liet het
oogluikend toe. Veelzeggend is
de opmerking van staatssecreta-
ris Virginie Korte-Van Hemel op
de radio in 1985 over het Brazil
Baby Affair-onderzoek. ,,Op dit
moment ben ik niet van plan
daar wat aan te doen. Je kunt het
kind niet terug laten gaan. Ik be-
treur dat het zo gaat, maar in het
belang van het kind zal het tot
een legale adoptie kunnen gera-
ken. Ik denk dat daar (illegale
adoptie, red.) niet zoveel aan te
doen is.’’
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‘Mini-Merkel’
wint van
‘anti-Merkel’
annegret Kramp-Karrenbauer

(foto) is de nieuwe leider van de

Duitse christendemocraten. er

waren twee stemrondes voor

nodig om Friedrich merz te ver-

slaan. Kramp is de opvolger van

angela merkel en een belang-

rijke kandidaat om de volgende

bondskanselier te worden.

mark van assen

hamburg

Het was spannend in
Hamburg, waar 1.001
CDU-gedelegeerden bij
elkaar waren gekomen om
een nieuwe voorzitter te
kiezen. Er was van tevoren
niet een grote favoriet, al bleven
Annegret Kramp-Karrenbauer en
Friedrich Merz hun jonge partijge-
noot Jens Spahn duidelijk voor in
de peilingen.

Het ging dus tussen Kramp-Kar-
renbauer en Merz, de ‘mini-Merkel’
en de  ‘anti-Merkel’, tussen de erva-
ren, een beetje saaie vrouw van het
midden en de provocatieve conser-
vatief. De originele Angela Merkel,
die gisteren voor de laatste keer als
voorzitter haar partij toesprak, had
duidelijk een voorkeur voor de eer-
ste.

Geen vuurwerk
Om de twijfelaars over de streep te
trekken, en dat waren er nogal wat,
mocht elke kandidaat twintig mi-
nuten lang de zaal toespreken. Wie
een uur lang vuurwerk had ver-
wacht, kwam bedrogen uit. Alle
drie kwamen wat stroef op gang,
herhaalden standpunten die al be-
kend waren en oogstten op de
juiste momenten applaus; soms
plichtmatig, soms welgemeend en
enthousiast. 

Kramp-Karrenbauer en Merz, de
twee tegenpolen, deden vooral hun
best om te benadrukken dat de een-
heid in hun partij hen na aan het
hart ligt. Ook Merkel had in haar
emotionele rede opgeroepen tot

verzoening. De tweedracht heeft
‘de partij veel schade toegebracht’,
zei ze.

Die tweedracht was meteen dui-
delijk in het verloop van de stem-
ming. Na de eerste ronde leidde
Kramp-Karrenbauer met 450 tegen
392 stemmen voor Merz (de win-
naar moest boven de 500 eindigen).

Spahn bleef steken op 157. 

Verdeeld
Het geeft aan hoe ver-
deeld de CDU is over
de koers en het gezicht
van de partij. Kramp-

Karrenbauer heeft het
over ‘moed’, ‘verzoenen’

en ‘verenigen’, waar Merz
een veel agressiever benadering
kiest. Hij vindt bijvoorbeeld de op-
komst van de rechtse populisten
‘onverdraaglijk’, maar geeft tegelij-
kertijd aan dat hij de sociaaldemo-
craten en de Groenen als de ‘be-
langrijkste retorische tegenstan-
ders’ ziet: ,,Onze vrijheid staat on-
der druk door linkse moralisten,
rechtse radicalen en religieuze fun-
damentalisten.’’

De CDU koos dus gisteren voor een
gematigde koers: meer door het
midden, minder over rechts. 

Het is niet overigens nog niet ge-
zegd dat Kramp-Karrenbauer ook
de opvolger van Merkel als bonds-
kanselier wordt. De verkiezingen
staan gepland voor 2021, en het kan
best zijn dat er de komende periode
een politicus opstaat die de partij
wel kan verenigen. Het tijdperk-
Merkel is na achttien jaar echter de-
finitief voorbij.

De tweedracht

heeft de partij

veel schade

toegebracht

—Angela Merkel, bondskanselier

� � Blije gezichten bij stewardes-

sen en adoptieouders in 1972: op

schiphol komen dertien Kore-

aanse weeskinderen aan. niet alle

adopties in de jaren 70 en 80 ver-

liepen via officiële kanalen.
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‘Kelly snel weg
uit Witte Huis’

washington

Het vertrek van John

Kelly als stafchef van

het Witte Huis is aan-

staande, meldde CNN

gisteren. Hij en presi-

dent Trump zouden al

enkele dagen niet

meer met elkaar pra-

ten. Zijn opvolger zou 

Nick Ayers zijn, de

baas van de staf van

vice president Mike

Pence. Over Kelly’s 

afscheid werd al

enige tijd gespecu-

leerd. De Irak-vete-

raan was sinds juli

2017 stafchef. 

Het dna van verdachte Jos Brech is
op zeker zeventien plekken aange-
troffen op de kleren van Nicky
Verstappen. Het materiaal, moge-
lijk speeksel, huidmateriaal en 
haren, zat onder meer op de taille-
band en de binnenkant van
Nicky’s onderbroek en pyjama.
Maar het staat volgens het Neder-
lands Forensisch Instituut niet
vast dat het om dadersporen gaat,
zegt Brechs advocaat Gerald Roet-
hof. Het kan volgens dit NFI-rap-
port niet worden uitgesloten dat
het dna na ‘onschuldig contact’
voor zijn overlijden is achtergeble-

ven. Er zitten meer forensische
rapporten in het dossier, maar on-
duidelijk is of ze dezelfde conclu-
sies over het dna bevatten. Brech
wordt verdacht van betrokkenheid
bij de dood van de 11-jarige jongen,
in augustus 1998 op de Brunssum-
merheide. P8

heiBloem

Dna van Brech
op 17 plekken 

� De arrestatie van Jos Brech, 

in de buurt van Barcelona.
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