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Ben ik illegaal geadopteerd?
Sanne Cohen uit Sri Lanka

Tientallen
kinderen uit Sri

Lanka zijn in de
jaren B0 illegaal

geadopteerd.

Sanne Cohen (31)

is mogelijk een van

hen. Nu wil ze de
Nederlandse
overheid
aansprakeliik
stellen, omdatdie
wist van de
praktijken, maar
niet ingreep. r Pa
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ÍBenikilléöàal
geadopteëÍd?



Adoptie
was fout,
overheid
wist dat'
Tientallen kinderen ziin in de jaren 8O
vanuit Sri Lanka illegaal geadopteerd. De
overheid greep niet in, Het opsporen van
ouders is moeilijk. Adoptiekind Sanne Cohen
wil afdwingen dat de staat de kosten vergoedt,

Tonny van der Mee

ii,ïaarn

De adoptie van Sanne Cohen Qr)
uit Sri Lanka is altijd met raadsels
omgeven geweest. Toen ze in zoo3
na een persoonlijke zoektocht
werd herenigd met haar vermeen-
de biologische moeder, broer en
zus, bekroop haar na afloop een
ongemakkelijk gevoel. ,,Het ging
alleen over geld. Ik was er niet ze-
ker van ofzij mijn biologische fa-
milie waren. De fysieke gelijkenis-
sen waren ver te zoeken, en in de
brieven die ik kreeg ging het enkel
over materiële zaken."

Vorig jaar bleek uit onderzoek
door tv-programma Zembla dat in
de jaren 8o sprake was van een ge-
organiseerde'babyhandel' op Sri
Lanka. Dat gebeurde onder verant-
woordelijkheid van Stichting
Flash, een Nederlands bemidde-
Iingsbureau. Baby's werden zon-
der toestemming van de ouders
uit ziekenhuizen gehaald voor

adoptie; ofouders werden ge-
dwongen hun kind afte staan.
' Zembla ontdekre dat Ëlash lokale
advocaten en tussenpersonen in-
schakelde. Die vervalsten adoptie-
papieren en geboortegegevens of
verzwegen informatie over de bio-
logische familie. Bij de overdracht
aan wensouders gebruíkten ze
'acting mothers', vrouwen die zich
tegen betaling voordeden als de
biologische moeder.

Sanne: ,,Die uitzending ver-
grootte mijn twijfel. Mijn geboor-
teplaats ligt ver van de plek waar
mijn vermeende moeder zou wo-
nen. Mijn adoptieouders konden
mij destijds alleen thuis zien bij
de advocate, die veel voor Flash
werkte. Met de kennis van nu zijn
er zaken die rammelen aan mijn
dossier."

Adoptieregels
Flash nam het niet nauw met de
adoptieregels. Kinderen werden
naar Nederland gehaald zonder

naam en geboortedatum, blijkt uit ar-
chiefonderzoek door deze krant. Het
ministerie van fustitie tikte de stich-
ting in ry?+op de vingers en dreigde
met stopzetting van adopties via
Flash. Ook toen de regels voor het rei-
zen naar Nederland werden aange-
scherpt, belooftle de stichting beter-
schap. Het ministerie verlengde de
vergunning.

Sanne Cohen onderzoekt met SAP
Advocaten ofde Nederlandse over-
heid aansprakelijk gesteld kan wor-
den voor de gevolgen van de illegale
adoptie.,,De overheid wist dat kinde-
ren met onvolledige persoonsgege-
vens naar Nederland zijn gehaald.
Flash is daarop aangesproken, rraar er
is niet gehandhaafd."

Ze wil dat de Nederlandse overheirl
geadopteerden ondersreunt bij het
vinden van l-run biologische familie.
Nu worden ze geconfronteerd met
een ingewikkelde en peperdure zoek-
tocht op Srr Lanl<à eR etgen qna-
testen, omdat gegevens ontbre-
ken of onbetrouwbaar zijn.

,,Nederland moet herstel van
het contact tussen geadopteer-
den en hun biologische famÍlie
faciliteren", vindt Cohen.,,De
overheid moet zich inspannen
om informatie boven tafel te krij-
gen en de kosten van onderzoek
vergoeden. Het is een basisrecht
om te weten waar ik vandaan
kom. Misschien opent dit de deur
voor geadopteerden uit andere
landen, van wie gegevens niet
kloppen. Nog steeds worden kin-
deren uit China geadopteerd
zonder achtergrondgegevens."

Volgens Cohens advocaat Mar-
tin de Witte van SAP Advocaten
is de verantwoordelijkheid van
de Nederlandse staat duidelijk.
Hij wil een getuigenverhoor op-
starten.,,We willen de overheid
aansprakelijk houden voor het
feit dat ze dit tegen beter weren
in hebben gedoogd."
Flash werd door de Nederlandse
overheid langdurig gevrijwaard
van de verplichting om de perso-
nalia van het adoptiekind voor
vertrek op te geven. Gezien de
berichtgeving over illegale adop-
tiepraktijken en de reputatie vin
Flash is dit volgens De Witte ,bij-
zonder onzorgvuldig'.,,De over-
heid was in de positie om het te
verbieden, strenge voorwaarden
te stellen en ervoor te zorgen dat
die werden nageleeftl. Daiis niet
gedaan. Ze wisten wat er aan de
hand was. Er zijn destijds Ka-
mervragen gesteld, maar vervol-



gens gebeurt er niks en gaat het
door."

Als blijkt dat de Nederlandse
overheid (moreel) verantwoor-
delijk is, dan moet zij ook sa-
menwerking zoeken met de Sri-
lakaanse overheid, vindt Sanne.

,,Op Sri Lanka zijn veel moeders
die hun kind kwijt zijn. Ze heb-
ben niet de middelen om dat
zelfte onderzoekery maar heb-
ben het recht om te weten waar
hun kind is."

lnteger
Ex-bestuursleden van Flash
zeggen niets geweten te hebben
van illegale adopties. De twee
leidinggevenden uit die tijd zijn
overleden. De weduwe van de
toenmalige voorzitter Hein
Groen'ontkent alle beschuldi-
gingen.,,Alles is integer gegaan.
Daar steek ik mijn hand voor in
het vuur. De stichting streeftle
openheid na. Sri Lanka is een
ander land dan Nederland. \ile
kregen uitgebreide rapporten
van maatschappelijk werkers
daar. Die informatie namenwe
voor \Maar aan. Als iets niet
klopt, valt dat de stichting niet
te verwijten."

Minister Sander Dekker
(rechtsbescherming) vindt dit
soort adoptiezaken'uitermate
betreurenswaardig'. Hij reali-
seert zich 'dat dit voor betrok-
kenen emotioneel zwaar moet
ziin.'De regels zijn inmiddels
aangescherpt.,,De overheidsbe-
moeienis met de controle is
steeds groter geworden. De pri-
maire verantwoordelijkheid
voor een zorgvuldige afstands-
procedure en dossiervorming
lag en ligt echter bij de zen-
dende landen." Tegelijk erkent
Dekker dat het adoptiesysteem
soms ook kwetsbaar is.

Geadopteerden kunnen te-
recht bij Fiom, centrum voor af-
stammingsvragen. Ze krij gen
gratis inzage in adoptiedossiers.

Overheidwistvan
halen kinderen met

onvolledige
pen§oon§gegevens

-Sanne Cohen

'Alsie maar hard genoeg
huilt, gaat iustitie om'
De adoptiepraktijken in Sri
Lanka staan niet op zichzelf.
Er waren in deiaren 7O en
8O meer bureaus en wens-
ouders die zich schuldig
maakten aan illegale adop-
tie. De Nederlandse overheid
wist dat, maar greep niet,
blijkt uit archiefonderzoek
door deze krant.
Adoptiebureaus hadden in die
tiid vríj spel, zegt René Hoks-
bergen, emeritus hoogleraar
adoptie. ,,Het ministerie van
Justitie heeft volstrekt gefaald
in het toezicht. De controle op
de bemiddeling ontbrak. Ze
had veel meer eisen aan ver-
gunningen moeten stellen."
Het ministerie was begin jaren
8o al op de hoogte van illegale
adoptie vanuit onder meer
Bangladesh, Nepal, Peru en In-
donesië, btijkt uit archiefstuk-
ken. In sommige gevallen
werkten Nederlandse diploma-
ten daar aan mee.
In r98z speelde een groot adop-

tieschandaal in Brazilië. Tien-
tallen Nederlandse stellen had-
den met medewerking van het
consulaat illegaal een baby op-
gehaald en met valse papieren
naar Nederland meegenomen.
Ze deden alsof ze zelf zwanger
waren en daar bevallen waren
van hun eigen kind.
Justitie startte een strafrechte-
Iijk onderzoek, maar sepo-
neerde alle zaken.,,Het minis-
terie sloot de ogen. Adoptie-
moeders gingen zogenaamd
met een dikke buik naar Brazi-
lië, maar er zat gewoon een
kussen onder hun kleding."
Justitie erkende toen dat de
stellen strafbare feiten pleeg-
den. Toch werden ze niet ver-
volgd. Hoksbergen:,,Als je maar
hard genoeg huilt, gaat justitie
om. Ze durven geen 'nee' te
zeggen tegen wensouders. Het
is een laffe benadering. Vaak
wordt het belang van de wens-
ouders boven dat van adoptie-
kinderen gesteld."
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