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Intro door Christine Verhaagen

Welkom - Selamat datang
Uitleg & doel 
In 4 jaar tijd hebben wij diverse getuigen ontmoet en de kennis die we 
hebben delen we in deze meeting.
Je krijgt zo een beter beeld van de getuigen die betrokken waren bij de 
adoptie.

Programma
- Ana -  Organisaties in Indonesie
- Yanien -  Kasih Bunda
- Olvi -  Klinieken
- Ana & Christine -  getuigen
- Dewi -  Betrokkenheid Nederlandse overheid
- Olvi - Q&A sessie



Organisaties door Ana

Bron afbeelding & verslag Wereldkinderen



Plaatsen waar geadopteerden o.a. vandaan komen.
De meeste geadopteerden komen uit de volgende plaatsen: 

Sumatra

- Lampung 
- Baturaja
- Medan

Java

- Semarang en Ambarawa 
- Surabaya en omgeving Sukarejo – Malang – Mojokerto – Blitar – Trenggalek – Jombang – Kediri

Trenggalek – Pacitan - Tulungagung
- Jakarta en omgeving Bogor – Bandung – Sukabumi – Karawang - Cirebon - Rangkasbitung
- Midden Java Tegal – Magelang – Pekalongan – Pemalang - Yogyakarta

Sulawesi - Manado

Flores                     Bron afbeelding Jeroen de Graaff



Adoptie organisaties in Nederland
Bureau Interlandelijke Adoptie (BIA) 1975 fusie met 

Stichting Interlandelijke Adoptie (SIA) en 

de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) 

Wereldkinderen - ISSI - Fiom

Vereniging Buitenlandse Adoptie Noord Nederland 1995 viel het onder Wereldkinderen BANND

Stichting Flash - Stichting Foundation Life Adoption Service and Happiness 1979-2009 

Stichting Overzeese Contacten en Stichting Kind en Toekomst 1980 Dit was een stichting die als zuster stichting was 
verbonden aan de Indonesische Yayasan Nedindo (SOC-SKETT) ze hadden in Jakarta “Het Ooievaarsnest” 

Stichting Melati was een stichting opgericht in Nederland in samenwerking met Yayasan Pa van der Steur

Stichting Teman Anak Anak 

Stichting Mulia 

Diaconie Gereformeerde kerken en ook Katholieke organisaties hadden diverse projecten in Indonesië



Nederlandse bemiddelaars
Zij stonden in contact met de organisaties in Indonesië

Betty Heeg - Treur

Familie Versteege

Familie Blauw

Familie Bruin 

Familie van Keulen

Familie van der Steur

Mevrouw Bayards

Familie Heerebout

De heer Polman

Mevrouw de Boer



Stichtingen in Indonesië
Yayasan Eunike - Semarang

Yayasan Pemimpin Anak Bangsa (YPAB) in 
Bandung.

Stichting Kasih Bunda Yogyakarta - Jakarta

Anak Sejahtera - Jakarta

Yayasan Sayap Ibu - Jakarta

Gembala Baik - Jakarta

Pelkris Semarang - Ambarawa

Agape Katisraya - Semarang

Berinda de Boer - Semarang

Stichting Bina Sejahtera. Bina Sejahtera 
(Huis van Welvaart) - Jakarta en 
Surabaya

Stichting Immanuel/Emmanuel - Jakarta

Pondok Pelangi - Jakarta

Pangkuan Si Cilik - Jakarta

Dharma Kasih - Jakarta

Lembah Kesejahteraan Keluarga

Permata Hati

Panti Asuhan Dr. Lucas - Manado

Naungan Kasih - Flores



Kasih Bunda door Yanien

Het Ooievaarsnest foto NovithaLoka Kasih foto YanienHotel Garden foto Bud



Haar  zoon Ronald Tumewu en zijn vrouw Sally Tumewu hebben het weeshuis overgenomen en bestaat nog steeds alleen in 
een nieuw gebouw op een nieuw adres. Voorheen heette Kasih Bunda Lokah Kasih. Ze werkte voor SOC Stichting Overzeese 
Contacten en Ned-Indo samen met Bertie Heeg - Treur van Stichting Kind en Toekomst Sket en had contacten in Nederland 
met familie Blauw o.a.. Voorzitter van Kasih Bunda was dhr de Bruin. Later opereerden ze verder onder de naam Bina 
Sejaterah, 

Na 1983 konden er geen kinderen meer geadopteerd worden via deze organisatie.

Meer lezen over Jeanne en Kasih Bunda kun je op deze website  www.kasihbunda.nl 

Jeanne Tumewu van weeshuis Kasih Bunda

Foto met haar man Maynard.

http://www.kasihbunda.nl


Tehuis in Bogor Raden Saleh 



In het filmpje van Bud Wichers ”op zoek naar mama” 

https://www.youtube.com/watch?v=G1UzWY-LMro

https://www.youtube.com/watch?v=fo__oEXUALc

https://www.youtube.com/watch?v=WSleBUdeFU8

https://www.youtube.com/watch?v=i-nAB-IVRzM

Foto’s bron Christine Verhaagen

https://www.youtube.com/watch?v=G1UzWY-LMro
https://www.youtube.com/watch?v=fo__oEXUALc
https://www.youtube.com/watch?v=WSleBUdeFU8
https://www.youtube.com/watch?v=i-nAB-IVRzM


Zuster Els Zuster Maria Endang

Kitty Mariam Agnes



Foto’s B. Blauw

Unise

Marsini

Ningsih Yanneke

Marwanti



Klinieken en ziekenhuizen door Olvi

Doktor Soetomo - Surabaya

Panca Dharma - Sukorejo (Surabaya)

Siti Miriam - Lawang (Malang)

Secanti Panti - Gisting (Lampung) Sumatra

St. Antonio - Baturaja (Lampung) Sumatra

Klinik Theresia - Medan Sumatra

Klinik Bethesda - Yogyakarta

Klinik Metro - Lampung Sumatra

Klinik Bongso - Semarang

Klinik Bina Kasih - Ambarawa

Klinik BKIA Tandes - Surabaya

Klinik Bersalin "Karya Kasih" - Jakarta

Klinik Dharma Kasih - Jakarta

Puskesmas Dinas Kesehatan Kotamadya Tingkat II - 
Surabaya

Klinik Karya Kasih - Medan



Panti Secanti Gisting Sumatra

Pelkris blindenschool Semarang

Surabaya

Bethesda Yogyakarta



Surabaya

LKK Surabaya

Mardi Santosa Surabaya

Oude files zijn soms bewaard 
gebleven, alleen als we complete 
gegevens hebben lukt het om 
familie te vinden. Helaas zijn ook 
files kwijt geraakt, verdwenen of 
door termieten aangetast.



Gembala Baik Jakarta Ananda Bekasi Jakarta

Vincentius Jakarta stond in contact met 
Karya Kasih waar ook Pater James 
werkzaam was. Ze werkten ook samen met 
een katholieke organisatie in Amersfoort.



Panca Dharma Sukorejo op de weg van Surabaya naar Malang

Siti Narisyah rechts op de foto is een zuster ze heeft vanaf 1979 in het ziekenhuis gewerkt. Ze 
heeft ons geholpen met het vinden van een moeder. Zelf is ze ook acting moeder ze zei dat ze 
destijds geen keus had, haar baas vulde haar naam in. Er werd haar ook verteld dat als de baby 
groot is en terugkomt hij/zij haar financieel kan ondersteunen. 

Ibu Lilik links werkte ook in het ziekenhuis als zusters en hielpen de babies in Panca Dharma. Ze 
vertelde dat soms 5 baby's in 1 wiegje sliepen en dat niet altijd papieren naar waarheid zijn 
ingevuld. 



Semarang & Ambarawa

Photo Tim van Wijk



Foto’s Dennis Peters

Sumatra 



Getuigen - betrokkenen.
Diah Binti Suarta

J. Kawulusan, O. Kawulusan

Jeanne Tumewu (Kasih Bunda)

M. Thamrin Wijaya (Mothamoe Business Service)

Mahardi  en Ibu Lies Handayani Darmadji
(Pangkuan Si Cilik, NVP)

Martono Martonagoro ( Kasih Bunda)

Martha Chen (Polman)

Winata (Mulia)

Utari (werkte met diverse organisaties)

Rachmat

Zuster van Laarhoven Maria 
(Lampung)

Zuster Bernadette (Baturaja)

Mevrouw Boen (Pelkris)

Sofiyan (Surabaya)

Oemar Said (Surabaya)

Christine & Ino Halim 
(Emmanuel)

Abrahamsz (Melati)

Ida Bagus (Panca Dharma)

Pinati (Panca Dharma)

Sahetapy (Kasih Bunda, Emmanuel)

Gan Koen San & Greeta (Agape)

Dhr. Saleh (Kasih Bunda)

Mevrouw Rochia (Kasih Bunda)

Nasution (Sayap Ibu)

Zuster Lemmens Andre

Arifin (Bina Sejahtera)

Inez (Kasih Bunda)

Ruth Redjeki Suharjo
(Eunike)

Budi Wayuni (Jakarta)



Mevrouw Sri Utari zij staat in vele dossiers. Utari werkte met Jeanne Tumewu ze noemt haar tante en haalde kinderen uit de dorpen. Ze 
reisde daarvoor heel Indonesië door, ook per trein. Ze is 77 jaar nu, onlangs een strook gehad ze kan niet goed meer lopen en haar 
hand is wat verlamd.

Zij werkte ook voor Mulia, Halim en andere organisaties, ze komt uit een Chinees-Indonesisch milieu en meeste getuigen kende zij ook 
als familie en vrienden van elkaar. De bemiddelaars van organisaties in Indonesië hadden contacten in Nederland en spraken goed 
Nederlands (post-koloniale tijd). Utari kent vele getuigen notarissen, rechters. Helaas de de meesten leven niet meer.

Ze werkte samen met diverse organisaties en ook in de landen, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Ijsland, Zweden. Ze heeft heel veel 
adopties rond gemaakt dat was haar werk, ouders aan een kindje helpen. Ze bevestigd dat papieren niet altijd naar waarheid zijn 
ingevuld. Later hielp ze geadopteerden en heeft ze die soms  bij de verkeerde families gebracht destijds deed men niet altijd DNA. Nu 
komt soms naar boven dat de familie gevonden toch niet de biologische familie blijkt te zijn. DNA is nodig, we kunnen niet afgaan op 
gegevens in de papieren.

Foto Yanien              Foto Widya



Umiratun 

Ze is een vriendin van Utari haalde 
babies uit de omgeving van Tegal. 
Ze werkte in het veld. Ze geeft aan 
dat er soort “bendes” waren die 
baby’s ronselden.

Sahetapy foto Marinda

Hielp met adopties rondmaken 
samen met Jeanne Tumewu, 
Halim van Emanuel o.a. Hij 
werkte bij de luchtmacht in 
Indonesië.

Saleh foto Christine

Werkte mee om adopties 
rond te maken.



Sofiyan Zoon Oemar Said
Dokter Kruijt LKK

Surabaya Dokter van 
de kliniek, weeshuis 
LKK dat nog steeds 
bestaat als 
kinderopvang.

Hartini
Sofiyan werkte samen met Oemar Said. Hij zorgde voor 
zwangere vrouwen en betaalde hij medicijnen. Als een 
vrouw beviel bracht hij ze naar de kliniek. Samen met de 
moeder gaven ze de baby aan Oemar Said en gaven ze 
de baby een naam.

Sofiyan zou heel veel foto’s hebben van moeders. Echter 
deze hebben we nog niet in ons bezit. Bertie Heeg heeft 
wel foto’s gekregen van Oti zoon van Oemar Said toen 
zijn vader overleed. 

Hartini zegt dat ze meerdere 
kinderen afgestaan zelf en was 
betrokken bij adopties in 
Ambarawa. Ze spreekt over baby 
business. Ze  is een nicht van Utari 
ze werkten samen. Ze staat 
bekend als acting moeder. Ze 
woont nu in Magelang



Martono 
Hij deed veel papier werk om 
adopties rond te krijgen. Hij was 
financieel consultant Ned-Indo. 
Jl. Peconogan was een veel 
genoemd adres. Hier woonde 
ook getuige Dyah Rosali

Martha Chen -rechts
Ze ving babies tijdelijk op in 
haar huis en werkte samen met 
dhr Polman. Ze regelde ook 
visas voor expats.



Mevrouw Abrahams
Stichting Melati

Familie Kawulusan
Deze getuigen zorgden of 
vingen ook baby's op en 
soms begeleiden ze baby's 
naar Nederland.

Links Ibu Warni haar naam 
staat in de papieren, ze 
heeft alleen gezorgd voor 
babies in Ambarawa. Hier 
woonde familie van oom 
Gan, Hartini en Utari 
kwamen hier ook.



Winata werkte samen met Mulia, ze 
zouden naar Amerika zijn gegaan 
destijds.

Rochija Raden Saleh 37 had een 
hotel waar ze babies opving.

Siregar een notaris die adoptie 
aktes opmaakten. Zijn files zijn 
overgedragen.



Gan Koen San met zijn vrouw Greeta  bij Yayasan Panti Asuhan Kristen Eunike ze werkte samen met Agape en Pelkris. 
Gan Koen San (oom Gan) was verbonden aan het weeshuis van Yayasan Panti Asuhan Kristen Eunike en Stichting “BADAN 
SOSIAL KRISTEN AGAPE” . Hij werkte samen met Ruth Redjeki Rahardjo. Hij werkte onder andere samen met het BIA. En 
werkte met familie van Keulen, Ruth Rejeki hoofd Eunike en Tante Boen van Pelkris. Ook Utari komt in de papieren voor die 
ook weer samenwerkte met Jeanne Tumewu van Kasih Bunda.De dochter van Gan Koen San Jl Dargo woont er nog met haar 
man en heeft een winkeltje. Iedereen spreekt goed Nederlands. Ze hebben ook in Ambarawa gewoond waar ook 
geadopteerden vandaan komen. Het kindertehuis heette Kegiatan Kesejahteraan , werd gerund door Gan Koen San en Greet. 
Gan Koen San woonde destijds aan het adres Dargo 9. De Secretaris was Dhr. Jahja Andi Harjanto. Destijds was er ook een 
maatschappelijk werkster bij betrokken Mejuffrouw Berendina de Boer, destijds wonende te Semarang aan de Jalan Dokter 
Cipto 132, zij had een eigen kliniek. Alle organisaties genoemd werden destijds gesteund door kerken in Nederland. Dhr. 
Herman hebben we ontmoet, hij heeft de papieren overgedragen van oom Gan  aan de blindenschool. In Nederland werkte Jan 
Roos voor Diakonaal bureau te Leusden en ze werkten ook samen met NVP Nederlandse Vereniging Pleegkinderen. Die 
hadden contacten met enkele nonnen/zusters.

Links foto Tim van Wijk                  Rechts Ana met schoonzoon en dochter Kiki            



Tante Boen

Tante Boen 100 jaar  leeft nog buiten Semarang. Zij had een 
weeshuis can Pelkris en ving ook kinderen op. Ze werkte samen met 
Ome Gan ze geeft toe dat hij niet altijd alles volgens de regels deed. 
Het was haar om kinderen te helpen. Ouders verbleven soms bij haar 
en ook de babies.

https://www.youtube.com/watch?v=XoRz2W1Vdmg&t=1s

Achter de schermen Mijn Roots Semarang

Zoeker Rudi Jalan Petek 69, dit 
adres wordt opgegeven als 
verblijfplaats moeders en 
babies.

https://www.youtube.com/watch?v=XoRz2W1Vdmg&t=1s


Notarissen - rechters
Abdul Kohar

Alfian Yahya, S.H

Darma Sanyata soedagung S,H

Haji Zawir Simon

Hanny Djoko Daulat S.H

Hartanto Pandji Surya

J.N Siregar S.H

Joenoes Enceng Maogimon S.H

Joko Soepadmo

Lany Hartono S.H

Maria K. Soeharyo

Lukman Kirana SH

Suharto

Lanny Hartono Bogor

Ruwianto rechter

S. Binol

Darma Sanyata Soedagung 

Syamsoel - Jakarta

Maria Theresia Budi Santoso

Raden Sudibio Sjojopranoto

S. Tirtosugondo

Sugijanto

Suyadi & Sugeng Harsono

Sajogo

Dr Tan A Sioe was notaris in 
Semarang.

Dr. Daniel Nugroho (Jl. 
Pandanaran 57 te Semarang)



Notari Kohar, Alfiyan, 
Joenoes, Maria K. hebben 
oude files bewaard, helaas zit 
niet overal een ID moeder bij.

Lies & Mahardi Dharmadji Jl. 
Sukabumi 11 Jakarta
Waren ambtenaren en 
regelden adopties in Jakarta, 
ze werkten o.a. Samen met de 
NVP en zelfdoeners.

Zoeker pak Eko sprak 
de zoon van Sajogo die 
adopties regelde in 
Surabaya.



Ibu Nasution - Yayasan Sayap Ibu

Ibu Nasution was de vrouw van Abdul Haris Nasution (Generaal commandant 
van de strijdkrachten)
Als sociaal maatschappelijk werkster richtte ze vele kindertehuizen op.
Ketua Yayasan “Sayap Ibu” Pusat -Ketua Raad van Gemachtigden van 
Deventer- Maas Stichting - Ketua Koordinator International Social Service 
Indonesia (ISSI) 

Ze was ook verantwoordelijk voor adopties. Het was Ibu Nasution die 
Nederland waarschuwde dat het niet goed ging, dat er organisaties waren die 
zich niet aan de regels hielden. In 1979 verscherpte Indonesië de regels, die 
werden vervolgens omzeild en uiteindelijk kwam er een adoptiestop in 1983. 

Mw. Nasution gaf aan dat er te hoge bedragen voor de kinderen wordt betaald. 
Soms wel voor 10.000 tot 20.000 gulden. Haar stichting heeft de zaak onder 
de aandacht gebracht van het parlement, ze werkte bij het hof. Zij werkt voor 
adoptie samen met het BIA. Ze heeft NL destijds ook gewaarschuwd. 
Uiteindelijk is de organisatie Yayasan Sayap Ibu overgebleven van alle 
adoptieorganisaties, de andere organisaties werden op een zwarte lijst gezet 
als niet betrouwbaar, omdat papieren zouden zijn vervalst en er kwamen 
ontvoeringszaken aan het licht. Bendes zijn opgepakt en er zijn boetes en 
gevangenisstraffen uitgedeeld. Indonesië sloot de grenzen ook omdat ze zelf 
voor de kinderen zouden kunnen en willen zorgen.



Zoeker Polly met het huidige bestuur van Yayasan 
Sayap Ibu

Alleen Yayasan Sayap Ibu waar Ibu Nasution de 
voorzitter van was, mocht nog opereren. Nu bestaan 
ze nog steeds voor met name binnenlandse adopties.



Vroedvrouwen - verloskundigen 

Arsanti

Bernadette

Budi Wahyuni (Mulia) 

Chariah

Christien

Desi Lidesma

E. Elana Setijawati

Endah

Hanati Soeharso

Tien Nurhasa

Yodateningsih (Panca Dharma)

Bernadette

Maria van Laarhoven

M. Jozef Laarveld

Maria Johanna

MM. Suripmi

R. NGT. Freddy As

Rumsijah

Sutiani

Klinik Kramatjati stond in contact met Kasih Bund
Ibu Chariah - kinderen zijn o.a. ook naar Duitsland 
gegaan.
Bron: Dewi Deijle



Stichting Mijn Roots heeft diverse verloskundigen gezocht en gesproken. Kijk ook achter de schermen Surabaya en 
Jakarta Youtube. Ook kun je een filmpje zien van Dewi en Zoeker Farhan via Ojau.nl

Charijah foto Dewi
Kramat Jati Jakarta

Dochter Budi Wahyuni
jl Kebon kacang Jakarta

Desi Lidesma
Bekasi Jakarta

Soeharjo
Surabaya



Dokters 
Darlan Darwis

E.S. Moniaga

Felix. H .Tandiono

H.Engel

H.K.WUlur

Johannes Tjandra

Kriswandi

Laurentius

Soegiharto (Sr. M . Jozef. L)

Sophia Kruyt

Suharyono

Suaryanto

Suster Evie Tarima

Win. W. Nasution 

Y. Erdy Kariodimedjo
Zuster Emma
Dokter Kriswandi
Foto Heleen



Baturaja Sumatra St. Antonio 
foto Untung

Manado foto Olvi Dokter Lucas Sumatra Medan Karya Kasih

Flores foto Hadiah Naungan Kasih - Flores

Kerken, tehuizen in Indonesië stonden in verbinding 
met Kerkelijke organisaties in Nederland.
Helaas zijn een aantal zusters al overleden.



Betrokkenheid Nederlandse overheid 
door Dewi



Dewi vertelt over de rol van de Nederlandse overheid in adoptieprocedures van kinderen uit Indonesië

❖ Aanvraag beginseltoestemming via Ministerie van Justitie

❖ Rolverdeling tussen Nederlandse adoptiebemiddelaars (incl BIA) en Indonesische adoptiebemiddelaars 

❖ Advies Raad voor de Kinderbescherming

❖ Inreisvisum Nederlandse Ambassade

❖ Bij het toelatingsbeleid gold als algemeen criterium, dat voor het kind in zijn omstandigheden in het land van herkomst 
geen aanvaardbare toekomst was weggelegd. Het was niet uitsluitend bedoeld om kinderen, die in het land van 
herkomst in minder gunstige materiële omstandigheden leefden, naar Nederland te doen overkomen, en de afstand van 
het kind moest op geldige en naar Nederlandse normen acceptabele wijze zijn geschied. Ministerie van Justitie moet 
toezicht houden en controleren

❖ Dus niet alleen hoe het ging in Indonesië, ook van belang is hoe de Staat omging bij het binnenhalen van kinderen uit 
Indonesië met het oog op adoptie.



Betrokkenheid Nederlandse overheid
De stellingen van het Ministerie van J&V samengevat: 

“De juistheid van de inhoud van de documenten is in beginsel een verantwoordelijkheid van de autoriteiten uit het land van 
herkomst. Het was niet aan Nederland om toezicht te houden hierop, de Nederlandse Staat had geen bevoegdheid hiertoe. 
Deze rolverdeling is logisch en inherent aan de soevereiniteit van iedere Staat. Voor zover het gaat om gedrag van 
adoptieouders in Nederland of activiteiten van bemiddelende personen of organisaties in Nederland, zijn het primair deze 
personen of organisaties zelf die verantwoordelijk zijn voor hun handelen of nalaten.”

Maar dat wil nog niet zeggen dat Nederland beter had moeten toezien op kinderen die op het punt stonden om binnen te 
komen. Controle en toezicht op Vreemdelingenbeleid (waar ook kinderen die uit Indonesië kwamen, onder vielen) liet te 
wensen over. 

In hoeverre kan de Staat zich blijven verschuilen achter de verantwoordelijkheid van Indonesië? 



Bekijk hier de presentatie over de rol van de Nederlandse overheid en de strijd naar erkenning: 
https://www.ojau.nl/wp-content/uploads/2020/09/Presentatie-De-strijd-naar-erkenning-en-rechtvaardigheid-Rechten-voor-g
eadopteerden.pdf



Nederland is mede verantwoordelijkheid
❖ Ministerie kreeg in 1979 al signalen over vervalste geboorteaktes en documenten: Indonesische 

welzijnsorganisaties, politionele autoriteiten uit Indonesië en mediaberichten. Maar het ministerie liet de adoptiemarkt 
op z’n vrije beloop (vraag en aanbod)

❖ Geadopteerden staan nu voor een voldongen feit: adoptiedocumenten zijn vervalst. Er zijn misdaden gepleegd waar 
Nederland een bijdrage aan heeft geleverd (wegkijken/nalatig handelen). Waarom zou een geadopteerde zelf voor 
de kosten moeten opdraaien om een misdaad op te lossen? 

❖ De Staat moet zijn fouten erkennen en bijdragen aan financiële ondersteuning

❖ Over de collectieve actie 

❖ Vragen? 

Alles in het “dossier adoptiezaken Indonesië” te vinden: https://www.ojau.nl/adoptiezaken-indonesie/

https://www.ojau.nl/adoptiezaken-indonesie/


             Afsluiting door Christine

Met dank aan Team Mijn Roots, Ojau, alle zoekers en 
mede-geadopteerden die deze presentatie mogelijk hebben gemaakt.



Questions & Answers Host Olvi

Input deelnemers

Heb jij info of foto’s ter aanvulling?
Heb jij nog vragen? 
Voor meer informatie: info@mijn-roots.com
www.mijn-roots.com

mailto:info@mijn-roots.com

