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Verdachte: ‘Ik had
relatie met Milica’
SCHIPHOL Hüseyin A., ver-
dacht van het verkrachten en do-
den van de 19-jarige Milica van
Doorn in 1992, heeft gisteren aan
het begin van zijn proces ver-
klaard dat hij onschuldig is. 

De 48-jarige verdachte zegt dat
hij een seksuele relatie had met
Van Doorn. Dat zou verklaren
dat zijn sperma is gevonden.
Volgens het Openbaar Ministe-
rie is het verhaal van A. volstrekt
ongeloofwaardig. 

Milica van Doorn werd in de
nacht van 7 op 8 juni gedood in
haar woonplaats Zaandam. Ze
was naar een verjaardag geweest
en miste de laatste bus naar huis.

Haar lichaam werd gevonden in
een  vijver vlakbij de bushalte. Ze
was met messteken om het leven
gebracht. Pas vorig jaar leidde
een dna-verwantschapsonder-
zoek naar A. 

Waarom A. niet eerder met de
verklaring over de relatie is geko-
men, is het gevolg van schaamte,
aldus de verdachte, die getrouwd
was. Het OM vindt de nieuwe
verklaring dermate onzinnig dat
er geen nader onderzoek naar
moet worden gedaan, zoals A.’s
advocaat heeft verzocht. De
rechtbank is het daarmee eens.
Morgen komt het OM met de
strafeis.

Een Nederlands stel moet hun

Braziliaanse ‘adoptiezoon’ een

schadevergoeding betalen. Ze

hebben jarenlang informatie

achtergehouden over zijn ille-

gale adoptie. Daarmee hebben

ze onrechtmatig gehandeld, be-

paalde het gerechtshof onlangs.

Tonny van der Mee 

Den Haag

Patrick Noordoven (1980) sleepte
zijn ‘adoptieouders’ vorig jaar voor
de rechter. Hij werd door Neder-
landse medewerkers van een kin-
dertehuis uit het ziekenhuis in São
Paulo gehaald en op straat door een
autoraam overhandigd aan het Ne-
derlandse stel.

Het echtpaar gaf Patrick aan als
hun biologische kind, met een valse
geboortedatum. Ze werden gehol-
pen door Nederlandse diplomaten
en tussenpersonen, die zo tiental-
len echtparen aan een baby hielpen,

zonder de verplichte toestemming
van het ministerie van Justitie. Ze
omzeilden zo lange wachtlijsten,
pleegden een strafbaar feit, maar
werden niet vervolgd. Pas toen Pa-
trick in 2001 op zoek ging naar zijn
biologische familie, vertelde het
echtpaar dat ze hem illegaal hadden
geadopteerd. Maar de omstandig-
heden en cruciale details, verzwe-
gen ze.

Frustrerend
Door jarenlang eigen onderzoek
vond hij steeds meer informatie. In
2011 spoorde hij zijn biologische
zussen op, zijn moeder bleek al te
zijn overleden. Het achterhouden
van informatie frustreerde zijn
zoektocht, kostte hem tienduizen-
den euro’s en leverde vooral veel
stress, verdriet en pijn op. Daar lijdt
hij tot op de dag van vandaag onder.

,,De consequenties van mijn ille-
gale adoptie draag ik de rest van
mijn leven mee’’, zei Patrick eerder

in deze krant. ,,Ze hebben mij het
universele recht op identiteit ont-
houden door informatie te weige-
ren. Ik heb het recht om te weten
waar ik vandaan kom, en mijn juri-
dische ouders hebben de plicht mij
te informeren.’’

Patrick stelde zijn ‘adoptieouders’
aansprakelijk voor de schade, maar
de rechtbank wees zijn vorderingen
af. Het gerechtshof in Den Haag
vernietigt dat vonnis nu. Op de
‘adoptieouders’ rust in deze context
wel degelijk ‘een zware informatie-
verplichting’, aldus het hof.

Het echtpaar bewaarde al die jaren
de bewijzen van Patricks illegale
adoptie thuis in een mapje. Pas vo-
rig jaar kreeg hij op last van de rech-
ter inzage. Het ging om documen-
ten van de Raad voor de Kinderbe-
scherming, het ministerie van Jus-
titie en de politie over het strafrech-
telijk onderzoek naar illegale adop-
tie in Brazilië, de betrokkenheid
van zijn ‘adoptieouders’, kranten-
knipsels en een kwitantie van een
gift aan het kindertehuis.

,,Dat de juridische ouders deze
informatie niet relevant vonden,
betekent niet dat deze informatie
niet belangrijk voor Noordoven kon
zijn en is’’, stelt het gerechtshof.
,,Op de juridische ouders rustte een
vergaande informatieplicht en zij
hadden dan ook deze informatie uit
eigen beweging met hem moeten
delen. Hij had dan de hele gang van
zaken rond zijn geboorte en (ille-
gale) adoptie zelf kunnen recon-
strueren.’’

Het hof kent Patrick een schadever-
goeding van ruim 13.000 euro toe
voor psychische schade, maar
slechts 200 euro voor materiële kos-
ten. Dat is een schijntje van de kos-
ten die hij heeft gemaakt.

Erkenning
,,Met dit arrest is erkend dat illegaal
geadopteerden het recht hebben op
alle informatie over hun adoptie’’,
zegt Iara de Witte van kinderrech-
tenorganisatie Defence for Child -
ren. ,,We zien dat het geadopteer-
den zowel psychisch als financieel
ontzettend veel kost om hun recht
te kunnen halen, terwijl zij niet om
deze situatie hebben gevraagd. Ie-
dereen die bij die illegale adoptie
betrokken was, heeft dit veroor-
zaakt, behalve de geadopteerde zelf.
Wij vinden het onrechtvaardig dat
de last bij de illegaal geadopteerden
komt te liggen.’’

De ‘adoptieouders’ willen geen
commentaar geven.

Gerechtshof veroordeelt het achterhouden van informatie
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