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Hieronder een samenvatting van alle acties die ik heb verricht namens stichting Mijn Roots en voor
geadopteerden uit Indonesië in de strijd naar erkenning en voor financiële tegemoetkoming t.b.v.
waarheidsvinding omtrent adopties uit Indonesië.
Alle mediapublicaties m.b.t. zaak Indonesië: https://www.ojau.nl/adoptiezaken-in-de-media/
Alle blogartikelen, overige informatie en openbare stukken zoals brieven minister Dekker en andere
Kamerstukken: https://www.ojau.nl/adoptiezaken-indonesie/
Alle acties op chronologische volgorde.

22 december: bericht van PPAC: Ze gaan de subsidieregeling zo snel mogelijk open stellen. Voor de
overige opgaven op het gebied van versterking ondersteuningsaanbod voor rootsvinding, wachten ze
nu eerst het rapport van de Commissie Joustra af. We hopen ook in het nieuwe jaar weer op jullie
betrokkenheid bij de vervolgstappen. Dus m.b.t. individueel rugzakje geadopteerden.
12 november 2020: gezamenlijke reactie gestuurd aan Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie
van belangenorganisaties SSC-PA-MR op ondersteuning rootsactiviteiten PPAC. Met betrekking tot
onvrede uitkomsten en plannen Rootsproject.
11 november 2020: petitie gestart: afstammingsrecht mag niet verjaren: https://www.ojau.nl/petitieverjaring/
19 oktober 2020: politieke lobby: aan alle TK leden van de vaste commissie van J&V een gezamenlijke
reactie opgemaakt en uitgestuurd namens de belangenorganisaties SSC-PA-MR, m.b.t. ondersteuning
rootsactiviteiten PPAC en de onvrede uitkomsten en plannen Rootsproject. Tevens
mediaberichtgevingen: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/adoptiekinderen-ontstemd-overnieuwe-subsidieregeling
13 oktober 2020: online bijeenkomst georganiseerd door PPAC met alle betrokken
belangenorganisaties. In een tweeënhalf uur durende (online) bijeenkomst Interlandelijke Adoptie
met de projectgroep Roots-Traject (Project-, Programma- en Advies Centrum (PPAC)) van het
ministerie van Justitie en Veiligheid, op 13 oktober 2020, kregen zij te horen wat de plannen zijn met
betrekking tot de besteding van subsidie van 1,2 miljoen euro, die de minister van rechtsbescherming
eind december heeft toegezegd.
7 oktober 2020: door PPAC ben ik bijgepraat over wat er is beslist met betrekking tot het Roots-traject
plan. Op 13 oktober gaan ze het mededelen aan alle belangenorganisaties.
6 oktober 2020: politieke lobby: TK leden aangeschreven over verjaringsaspect en tevens Commissie
Onderzoek Interlandelijke Adoptie verzocht om dit aspect mee te laten wegen in hun aanbevelingen.
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9 september 2020: 9 september 2020 was ik aanwezig bij de uitspraak in de zaak Butink vs. de Staat
en stichting Kind en Toekomst. Namelijk ook van belang voor de zaak stichting Mijn Roots vs. NL Staat
9 september 2020: PPAC gevraagd naar stand van zaken. Er was nog geen nieuws te melden.
Komende week spreken ze met de opdrachtgever over hun voorstel (gebaseerd op de input van de
belangenorganisaties), en daarna gaat het voorstel naar de Minister. Hoeveel tijd daar precies tussen
zit en wanneer ze daarna terugkoppeling van de minister krijgen, is nog niet helemaal duidelijk.
5 september 2020: update blogartikel: https://www.ojau.nl/stand-van-zaken-activiteiten/
4 augustus 2020: een vervolggesprek gehad met een van de projectleiders van het Project-,
Programma- en AdviesCentrum (PPAC) van het ministerie van Justitie.
16 juli 2020: gesprek met de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie te Den Haag.
29 juni 2020: met Christine Verhaagen (medeoprichter van stichting Mijn Roots) een lang, maar naar
ons idee goed gesprek gevoerd met het ministerie van Justitie en Veiligheid over concrete hulp voor
geadopteerden uit Indonesië: financiële tegemoetkoming voor geadopteerden die willen weten waar
ze vandaan komen en hier ook het recht op hebben (afstammingsrecht en recht op waarheidsvinding):
https://www.ojau.nl/update-roots-traject-ministerie/
19 juni 2020: politieke lobby: gesprek met Niels van den Berge van GroenLinks, samen met Marcia
Engel van Plan Angel en Kana Verheul van Shapla community. Op die dag ook per e-mail samenvatting
gesprek en standpunten gestuurd naar hem.
12 juni 2020: benaderd door Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC), het project team van
het ministerie van Justitie dat is ingesteld naar aanleiding van de uitkomst inventarisatie
belangenorganisaties: Roots-project. Er gaat een gesprek plaatsvinden met de afzonderlijke
belangenorganisaties, dus ook met stichting Mijn Roots. Word ik nader over geïnformeerd.
14 mei 2020: hoorzitting met een bezwaarcommissie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, in
het kader van mijn Wob-verzoek, over de dertig (mogelijk veel meer) illegale baby’s vanuit Indonesië
die in 1979 Nederland zijn binnengekomen.
17 april 2020: de commissie onderzoek Interlandelijke Adoptie en CBS aangeschreven over uitleg CBS
enquête. Naar aanleiding daarvan enkele gesprekken gehad met beiden over toelichting hierop:
- https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/cbs-onderzoek-onder-geadopteerden-valt-totaalverkeerd
- https://www.ojau.nl/cbs-vragenlijst-adoptie-ii/
- https://www.ojau.nl/cbs-vragenlijst-adoptie/
12 februari 2020: overhandiging boek Postpakketjes van overzee aan TK lid Michiel van Nispen (SP).
30 januari 2020: uitnodiging van de commissie onderzoek Interlandelijke Adoptie voor een
vervolggesprek, maar dan met de commissieleden (o.a. de heer Joustra) zelf.
29 januari 2020: overhandiging boek Postpakketjes van overzee aan de commissie onderzoek
Interlandelijke Adoptie. De onderzoekers van de commissie Joustra hebben mijn boek gekocht en in
één ruk uitgelezen. "Fascinerend en goed in perspectief gebracht", vonden ze. Ze hebben er meteen
nog maar een aangeschaft voor de andere onderzoekers. Ze belden me op met het verzoek om het
persoonlijk te brengen, en te signeren.
18 januari en 23 februari 2020: lancering van mijn boek Postpakketjes van overzee. Uiteenzetting
persoonlijke verhaal, verhalen van en over geadopteerden, mijn onderzoeksactiviteiten tussen
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februari 2017 tot en met oktober 2020 over de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse
overheid, over de claim richting ministerie van Justitie en Veiligheid, alle gesprekken die zijn gevoerd
met ministerie. https://www.ojau.nl/boek-onderzoek-adoptie/. De opbrengst van het boek is voor
verder onderzoek naar waarheidsvinding rondom adopties uit Indonesië en om het afstammingsrecht
tot gelding te laten maken. Voor de geadopteerden én de biologische ouders die hun kind hebben
verloren.
11 december 2019: Aanwezig bij algemeen overleg Familie- en Personenrecht. Zie verslag van
Algemeen overleg over interlandelijke adoptie op 18 januari 2018, 24 januari 2019 en 11 december
2019: https://www.ojau.nl/politiekelobby/
3 en 5 december 2019: gezamenlijke inbreng stichting Mijn Roots, Plan Angel en Shapla Community
als reactie op de brief van 27 november 2019:
- https://www.ojau.nl/ontwikkelingen-in-de-strijd/
- https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2313368-miljoenensubsidie-voor-adoptiekinderen-omfamilie-mee-op-te-sporen.html
30 november 2019: Mijn Roots bijeenkomst op de Indonesische Ambassade, stand van zaken
Adoptiezaak presenteren. We hadden Dhr. Daalmans en Dhr. Van der Schors van de
onderzoekscommissie uitgenodigd. Dhr. Daalmans was aanwezig.
27 november 2019: Op 27 november 2019 hebben de belangenorganisaties een brief van het
ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen waarin is meegedeeld dat mede op grond van de
inbreng en expertise van alle afzonderlijke belangenorganisaties voor geadopteerden, waaronder ook
die van stichting Mijn Roots, Plan Angel en Shapla Community, het ministerie een plan zal opstellen
waarbij wordt ingezet op versterking van zowel een generiek aanbod als een landspecifieke aanbod.
De wensen en voorstellen van alle organisaties zijn geïnventariseerd. Over financiële tegemoetkoming
wordt niets concreets vermeld. Wel 1.2 miljoen subsidie maar niet voor rootszoeken. Hoewel de
minister van Rechtsbescherming het belang van rootszoeken nu wel inziet, zal hij mogelijk iets zeggen
over mogelijke erkenning als de onderzoekscommissie klaar is met het onderzoek.
2 oktober 2019: gesprek met het secretariaat (Dhr. Daalmans en Dhr. Van der Schors) van de
commissie Joustra. Tevens de belangrijkste bewijsstukken toegestuurd.
25 september 2019: gesprek met Peter Levenkamp en Gerrit de Goede van het ministerie van Justitie
en Veiligheid, vervolg op bemiddelingsgesprek met Nationale ombudsman. Aangegeven wordt dat
ministerie nu naar de mogelijkheden aan het kijken is m.b.t. hulp en ondersteuning aan
geadopteerden.
8 augustus 2019 - Wob verzoek over de vreemdelingenwet 1955 – verwacht 9 oktober beslissing.
16 juli 2019: afsluitende brief Nationale ombudsman afhandeling klacht ministerie van Justitie: het
gesprek op 11 juli was constructief en ze sluiten het dossier af. Met ministerie van Justitie afgesproken
dat ik nog een apart gesprek ga voeren met Peter Levenkamp.
11 juli 2019: bemiddelingsgesprek met Nationale ombudsman en ministerie van Justitie (Peter
Levenkamp/Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen/Directie Sanctietoepassing en Jeugd ). Ik
heb wederom de hele kwestie uitgelegd en noodzaak van financiële tegemoetkoming toegelicht.
21 juni 2019: symposium, als gastspreker op het Internationaal symposium over het belang van nazorg
bij adoptie, georganiseerd door Vereniging Nazorg Adoptie, te Venray.
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11 juni 2019: gesprek met Stibbe Advocaten. Afgesproken medio september weer contact.
5 juni 2019: gesprek in Utrecht met FIOM en ministerie van Justitie in het kader van uitkomst
inventarisatie belangenorganisaties: De aanwezigen zitten bij elkaar om te verkennen hoe we kunnen
komen tot elementen ten behoeve van een plan ter ondersteuning van geadopteerden die zoeken
naar hun afkomst.
25 mei 2019: reactie in de media op instellingsbesluit commissie onderzoek interlandelijke adoptie in
het verleden.
24 mei 2019: gezamenlijke reactie stichting Mijn Roots, Plan Angel en Shapla Community op de
instelling commissie Joustra en brief aan commissie aandragen experts voor adoptie uit Indonesië.
Blogartikel op FB en publiceren, FB post door MR, SH en PA. Verstuurd naar Ministerie van Justitie en
reactie ontvangen, onze brieven worden doorgestuurd naar de commissie. Ook verstuurd naar Van
Nispen die aangeeft om alles naar de andere TK leden te sturen met begeleidend schrijven.
- https://www.ojau.nl/erkenning-en-rechtvaardigheid/
- https://www.ojau.nl/de-visie-nader-toegelicht/
14 mei 2019: brief Ministerie dat de beslissing op bezwaar op WOB verzoek uiterlijk 24 mei 2019 kan
worden verwacht.
3 mei 2019: Persbericht verstuurd vanuit MR, SH en PA: Een belangrijke oproep van stichting Mijn
Roots als reactie op de instelling van de onderzoekscommissie, onder leiding van Tjibbe Joustra.
Blogartikel geschreven: https://www.ojau.nl/concrete-hulp-nu-nodig/
29 april 2019: verzoek aan Justitie en Veiligheid per e-mail om alle stukken die ik tot nu toe heb
opgesteld met daarbij alle bewijsstukken, één op één door te sturen naar de onderzoekscommissie. En
als de commissieleden nadere informatie willen hebben, dan weten ze ons te vinden. Ook heb ik
enkele Tweede Kamerleden gevraagd om te zijner tijd bij de commissie een tussentijdse stand van
zaken op te vragen. Vervolg: Tijdens de procedurevergadering van 19 juni hebben meerdere Tweede
Kamerleden de minister verzocht om een tussenrapportage over het onderzoek van de commissie
Joustra naar de Tweede Kamer te sturen. De commissie heeft dit verzoek gesteund. Het is wachten op
de tussenrapportage.
26 april 2019: Reactie per brief van minister Dekker op de visie / Ontvangst Procesadvies Stibbe
23 april 2019: telefonisch contact met de Nationale Ombudsman en mediator voor
bemiddelingsgesprek met ministerie. Wederom alles doorgenomen. Helaas zal bemiddelingsgesprek
pas ergens in juni 2019 kunnen plaatsvinden.
27 maart 2019: hoorzitting bij Ministerie V&J Wob-verzoek namens enkele adoptieouders en
geadopteerden.
25 maart 2019: Visie Op de regulering van een financiële tegemoetkoming in de kosten voor
waarheidsvinding. Gezamenlijke visie met Plan Angel, Stichting Mijn Roots en Shapla Community.
Verstuurd naar Minister Dekker en alle TK leden van de vaste commissie van Justitie en Veiligheid.
19 maart 2019: iedereen heeft input op concept en akkoord voor gezamenlijk plan gegeven. Ga het
nog sturen naar Kana Verheul in verband met aparte afspraken gemaakt met haar. Ik ga Nationale
Ombudsman vandaag bellen en definitieve versie brief opmaken. Daarna paar weken afwachten.
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18 maart 2019: Ik werd gebeld door ministerie van J&V voor een hoorzitting inzake het WOB-verzoek
dat ik vorig jaar namens adoptieouders en hun kinderen heb ingediend. Hoorzitting is volgende week.
16 maart 2019: Ik ga een eerste opzet maken voor brief in verband met gezamenlijk plan met Plan
Angel en Shapla community. Gaat om visie over waarom gezamenlijk plan niet gaat lukken, waarom
een gezamenlijk plan niet hoeft en ontkrachten. Geld kan in beheer belangenorganisaties, niet een
overkoepelende want dan raak je juist overzicht kwijt. Grote organisaties kosten geld, overhead
kosten. Geld moet voor zoektochten
15 maart 2019: Overleg gehad met TK Lid Michiel van Nispen (SP), over een eerste opzet plan
opstellen omdat niemand nog weet hoe gezamenlijk plan eruit moet zien. Als gezamenlijk plan met
alle gezamenlijke belangenorganisaties gewoonweg niet haalbaar lijkt, dan moeten we tenminste
hebben aangetoond dat we de opties hebben onderzocht
12 maart 2019: politieke lobby: bericht van TK Lid Michiel van Nispen (SP) dat motie van 5 maart
wordt aangehouden. Minister Dekker heeft de motie ontraden en wil eerst inzicht.
12 maart 2019: Overleg met Plan Angel, Shapla (via conference call) omtrent gezamenlijk plan - brief
naar Dekker in verband met gezamenlijk plan.
11 maart 2019: Reactie ministerie van Justitie op mijn brief aan minister Dekker (10 februari 2019).
Die brief nemen ze mee als input voor het overleg dat zij met belangenorganisaties hebben gehad op
19 februari 2019. Tevens wordt bevestigd dat Mijn Roots als adviseur wordt aangemerkt in het
onafhankelijke onderzoek van Dekker. Tevens Nationale ombudsman gemaild.
5 maart 2019: politieke lobby: Bericht van TK Lid Michiel van Nispen (SP), motie indienen van 5 maart
wordt verzet.
4 maart 2019: Reactie Nationale Ombudsman: besloten om een bemiddelingsgesprek aan te gaan met
ministerie, geen schriftelijk onderzoek want dat gaat een jaar duren en in verband met de
ontwikkelingen niet de juiste strategie.
1 maart 2019: Vlog voor Mijn Roots https://youtu.be/uHKdFeKczF8. Stand van zaken.
28 februari 2019: Stibbe advocaten gaat procesadvies opstellen.
27 februari 2019: politieke lobby: brief aan TK Lid Michiel van Nispen (SP) gestuurd in verband met
indiening motie 5 maart 2019. Op 28 februari 2019 heb ik in vertrouwen concept motie ontvangen. Nu
afwachten.
26 februari 2019: Per email heb ik alle stukken naar mw. Kim Verschueren gestuurd m.b.t.
aansprakelijkstelling en ook de laatste brief van 10 februari aan minister Dekker en zijn ministerie (op
deze brief krijgen we nog officieel reactie). Alle stukken worden verstuurd naar de
onderzoekscommissie. Naam van stichting Mijn Roots komt op de lijst om tijdens onderzoek
informatie te vergaren. Tevens TK Lid Michiel van Nispen (SP) ingelicht hierover.
19 februari 2019: Ik ben benaderd door geadopteerde uit Duitsland. Zij wil mij graag ontmoeten in
verband met waar we in Nederland mee bezig zijn. Goed om eens met iemand uit Duitsland te praten
hierover en over de wetgeving daar in die tijd (rechtsvergelijkend onderzoek). Zij is nu bezig met
informatie verzamelen hieromtrent.
15 februari 2019: Bezwaarschrift ingediend tegen het WOB besluit van 8 januari 2019.
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15 februari 2019: Contact gehad met mw. Kim Verschueren van het ministerie van J&V over
bijeenkomst bij Ministerie. Uitgelegd waarom MR niet komt en verwezen naar laatste brief aan Dekker
met toelichting. We willen eerst de afhandeling met Nationale Ombudsman afwachten.
10 februari 2019: Nogmaals brief aan minister Dekker gestuurd. Opmaken reactie op uitnodiging
bijeenkomst commissie misstanden illegale opneming van kinderen. Zie e-mail van 1 februari 2019.
Reactie moet voor 12 februari gemaild worden
9 februari 2019: Mijn Roots bijeenkomst op de Indonesische Ambassade, stand van zaken Adoptiezaak
presenteren.
7 februari 2019: Nationale Ombudsman gebeld, binnen drie weken krijgen we reactie met een advies
over wat de NO nog kan betekenen in het onderzoek naar de wijze van afhandeling van de claim
5 februari 2019: Brief aan Minister Dekker geschreven, i.v.m. onderzoek naar adopties (zie zijn brief
van in het verleden. Stibbe laten meelezen. Als ministerie antwoord heeft gegeven beslissen of we
procesadvies gaan laten opstellen.
3 februari 2019: Overleg met o.a. Plan Angel, Shapla omtrent gezamenlijk plan in Amersfoort –
structuur en pijlers opgesteld.
24 januari 2019: Aanwezig bij algemeen overleg Familie- en Personenrecht. Besproken wordt de brief
van Minister Dekker over onderzoek naar internationale adopties in het verleden. Petitie aangeboden
aan TK Lid Michiel van Nispen.
23 januari 2019 :E-mail van Ministerie ontvangen met onderwerp: brief Tweede Kamer
familierechtelijke onderwerpen en vervolggesprek Roots. Voorstel om met de gezamenlijke
stichtingen en belangenorganisaties te praten.
2 januari 2019: Connectie met Stibbe Avocaten. Afspraak staat op 14 januari 2019. Mogelijk willen zij
procesadvies schrijven.
6 december 2018: In Indonesië via e-mail contact gehad met TK lid Michiel van Nispen (SP) m.b.t. brief
minister Dekker over zijn brief aan de Kamer van 6-12-2018 over het instellen onafhankelijk
onderzoek. En blogartikels geschreven.
- https://www.ojau.nl/reactie-op-brief-minister-dekker/
- https://www.ojau.nl/de-claim-naar-rechtsherstel/
3-6 december 2018: Veldonderzoek verricht in Semarang met Ana van Valen van Mijn Roots, getuigen
gehoord; achtergrond film nr. 3 Semarang: https://youtu.be/XoRz2W1Vdmg
8 november 2018: Verzoek via Pro Bono Connect voor pro bono advocaat voor advies en mogelijk hulp
bij civiele procedure
7 november 2018: Bijeenkomst. The Dark Side of Adoption op EU Parlement, Brussel. Daarbij aanwezig
o.a. Roelie Post, Interpol. Ik ben daar heen gegaan met o.a. Marcia Engel van Plan Angel en Kana
Verheul van Shapla community om o.a. te peilen hoe we het onderwerp financiële vergoeding kunnen
aankaarten op EU niveau: https://www.ojau.nl/irvk-als-uitgangspunt/
20 augustus 2018: met oud directeur Zef Hendriks over en weer gemaild over de rol BIA in de jaren
’80, e.v.
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Tussen augustus 2018 en met 4 maart 2019 Nationale Ombudsman diverse gesprekken, schriftelijke
interventie (ministerie van Justitie nadrukkelijk verzocht zijn reactie op de aansprakelijkstelling te
herzien en te onderbouwen: Uitkomst, wederom wijst Ministerie de claim naar (mede)
aansprakelijkheid af en gaat wederom niet in op de onbeantwoorde vragen. Tevens wordt aangegeven
door het ministerie: “Naar aanleiding van vragen en informatieverzoeken is een eerste beeld verkregen
van de wijze waarop de adoptieprocedures in verschillende landen destijds waren vormgegeven. Dit
wordt dan ook meegenomen bij de beleidsvorming over de nazorg”, “Ten slotte benadruk ik hierbij
open te staan voor een gesprek met Mijn Roots om de bovenstaande uiteenzetting uit te leggen. U kunt
uiteraard ook bij dit gesprek aansluiten. In het gesprek zal echter niet worden ingegaan op de
inhoudelijke standpunten over eventuele aansprakelijkheid van de Staat.” De uiteenzetting waar op
wordt gedoeld gaat over de nazorg en toekomst m.b.t. interlandelijke adoptie, niet waar het Mijn
Roots om gaat. Het gesprek met dezelfde strekking hebben wij al gehad op 14 november 2017. Op 4
maart 2019 ook de schriftelijke conclusie van de Nationale ombudsman zelf: een gesprek met een
bemiddelaar zal meer effect hebben. Daarom de mogelijkheden bekijken van een
bemiddelingsgesprek om de klacht nogmaals aan te horen, en de wensen en behoeften van stichting
Mijn Roots in kaart te brengen.
1 augustus 2018: beslissing WOB verzoek BUZA op verzoek 11 juni. Ik heb enkele codes gekregen van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken om bepaalde informatie te zoeken die ik middels een Wobverzoek openbaar heb proberen te krijgen, maar die informatie zou toen net zijn overgebracht naar
het nationaal archief. Was wel een beetje toevallig, want hiermee valt de informatie ineens niet meer
onder de Wob. Dus moet ik ook nog achteraan.
12 juli 2018: Klacht ingediend bij de Nationale ombudsman over de afhandeling van de
aansprakelijkstelling door het ministerie van J&V.
5 juli 2018 vond de demonstratie plaats die ik had geïnitieerd voor geadopteerden bij Tweede Kamer.
Ook werd het beleidsplan aangeboden door belangengroepen in samenwerking met United Adoptees
International, en werd die dag een motie ingediend door enkele Tweede Kamerleden over financiële
tegemoetkoming: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/demonstratie-voor-subsidiezoektocht-biologische-ouders/
27 juni 2018. Herinneringsbrief verstuurd aan de advocaten van Stichting Kind en Toekomst omdat
inhoudelijke reactie op mijn klachten namens cliënten, uitblijven. Ik heb direct een e-mail ontvangen
dat ze ernaar streven om volgende week inhoudelijk te reageren.
26 juni 2018: aankondiging organisatie demonstratie voor op 5 juli 2018:
https://www.ojau.nl/samenstaanwesterk/
26 juni 2018 . Op gesprek geweest bij René van Hoksbergen om o.a. te praten deze hele kwestie en
zijn visie aanhoren, dan wel sparren. Hij heeft voor mij en Mijn Roots een brief geschreven naar de
politiek en (zonder dat hij mij daar overigens over had bericht) een opinieartikel in de krant
geschreven met steun aan mij. https://www.trouw.nl/opinie/gun-geadopteerden-de-waarheid-daarhebben-zij-recht-op~a2aba85a/
22 juni 2018. Brief en e-mail van Ministerie van Justitie, als reactie op mijn brieven van 18 mei 2018 en
22 mei 2018. Minister Dekker wil niet met mij en stichting Mijn Roots in gesprek. Wel kan een gesprek
worden geregeld met de DG. Naar aanleiding hiervan heb ik een brief verzonden met het verzoek om
aan mij mee te delen waarom Minister Dekker niet met ons op gesprek wil en wat het doel is van het
gesprek met de DG, aangezien de overleggen tot nu toe, tot niets hebben geleid.
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In een telefonische reactie gaf de secretaresse aan dat de DG niet alleen met Mijn Roots in gesprek
wilde maar met alle andere belangenorganisaties tegelijk, dus konden we in twee uur vertellen wat er
aan de hand is. Wij hebben dit van de hand geslagen omdat het een herhaling van zetten zou zijn. De
zaak van Mijn Roots is specifiek en het in kaart brengen hebben we al uitgebreid gedaan. Andere
belangenorganisaties zijn overigens ook niet gegaan.
19 juni 2018: gesprek gehad met geadopteerde uit Semarang, Indonesië. Zijn ouders legden een
verklaring af aan hem over hoe vanuit Nederland door de officiële adoptievereniging geld werd
aangeboden om de adoptiestroom te vergroten.
13 juni 2018: Telefoongesprek met de heer Van Deth, oud-directeur van de Bureau Interlandelijke
Adoptie (BIA), het officiële bemiddelingsbureau, over hetgeen hij in 1979 heeft gemeld in de
krantenartikelen van PU en Trouw. En de signalen over babyhandel. Hij gaf aan dat hij zich weinig kon
herinneren. In 1980 is hij bij de BIA weggegaan.
11 juni 2018: WOB verzoek Ministerie van Justitie en Veiligheid en Ministerie van Buitenlandse zaken.
Deze WOB verzoeken zijn gericht op meer specifiekere informatie, dan waarom ik heb verzocht in het
WOB-verzoek bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid gedaan in mei 2017.
31 mei 2018: Afwijzing claim ministerie van Justitie op mijn brieven van 12 september 2017, 27 maart
2018, en 27 april 2018: met onvolledige inhoudelijke reactie op de aangevoerde gronden.
22 mei 2018: een brief gericht tot Minister Dekker n.a.v. zijn openbare brief van 26 april 2018 waarin
hij reageert op de uitzending van Zembla en een onjuiste stelling inneemt over dat er onder
geadopteerden geen zoekbehoefte zou zijn. In deze brief heb ik een opsomming gegeven van alle
pagina’s op Social Media die gaan over zoeken naar roots, en hem uitgenodigd eens te bekijken om te
zien wat er nou werkelijk leeft onder deze doelgroep. Tot op heden geen reactie gehad.
18 mei 2018: schriftelijk verzoek uitgezet, gericht tot Minister Dekker om in gesprek te gaan met
bestuursleden stichting Mijn Roots zelf om uit te leggen. Overigens ook nog geen reactie op de
aansprakelijkstelling.
16 mei 2018: namens twee geadopteerden uit Indonesië en hun adoptieouders klachten ingediend
gericht tot stichting Kind en Toekomst. Tevens een verzoek om informatie in verband met onvolledig
adoptiedossier en onwaarheden. Ook omdat cliënten weleens willen weten welke rol Mw. Treur
(voorheen Heeg) nu eigenlijk had in die adoptieprocedures. In Zembla is zij niet eerlijk geweest, maar
geadopteerden zelf hebben ook geen prettige ervaringen met haar. Mw. Treur heeft een belangrijke
rol gespeeld in bemiddeling van adopties uit Indonesië. Eerst via Stichting Overzeese Contacten (SOC),
toen was mw. Gideonse voorzitter, (tevens een stichting waar ook Jeanne Tumewu van Kasih Bunda
bij betrokken was) en later, sinds 1981 met stichting Kind en Toekomst. Het is gebleken dat deze
stichting zelf ook een opvanghuis in Surabaya had. Verder werkte zij samen met zowel bemiddelaars in
Jakarta als in Surabaya. De klachten/verzoeken zijn nu in behandeling bij 2 advocaten: Dhr. mr. G.A.
van Meeteren en zijn collega.
2 mei 2018: politieke lobby: gesprek met Kathalijne Buitenweg ( GroenLinks) over erkenning,
financiële tegemoetkoming, verjaringsaspect, andere drempels die geadopteerden kunnen
ondervinden
27 april 2018: aanvullende gronden gestuurd naar het Ministerie met verhalen van geadopteerden die
twijfels hebben over of hun adoptie wel op rechtmatige wijze tot stand is gekomen, en brieven van
adoptieouders; toelichting op krantenartikelen, aanvullende informatie uit eigen onderzoek
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22 april 2018: bijeenkomst Indonesische Ambassade Den Haag voor geadopteerden uit Indonesië en
adoptieouders. Speciaal georganiseerd naar aanleiding van de Zembla aflevering. Toelichting claim en
in openheid met elkaar in gesprek. Adoptieouders willen mee strijden.
-

https://www.ojau.nl/adoptiebedrog-indonesie/ (verslaglegging)
https://youtu.be/kEAnlCXR6Ho (compilatie van die dag)
https://www.mijn-roots.com/uncategorized/22-april-bijeenkomst-nav-zembla-adoptiebedrog/
(aankondiging)

20 april: 5e vlog: Enkele misstanden (acting mother) in Indonesië rondom adopties,
https://youtu.be/dido9i6tKnk
24 april 2018: brief Minister Dekker https://www.ojau.nl/wp-content/uploads/2019/01/Brief-Minister26-april-nav-Zembla-1.pdf
6 april 2018: 4e vlog: adoptiemoeders aan het woord over het feit dat de Nederlandse regering wist
van wat er zich afspeelde in Indonesië, maar adoptieouders niet "officieel" inlichtte hierover,
https://youtu.be/IHPDUwOdTJw
4 april 2018: politieke lobby: gesprek met TK Lid Michiel van Nispen (SP) over erkenning, financiële
tegemoetkoming, verjaringsaspect, andere drempels die geadopteerden kunnen ondervinden.
3 april 2018: politieke lobby: De TK leden van de vaste commissie van Justitie en Veiligheid
aangeschreven over de kwestie.
2 april 2018: blogartikel naar aanleiding van de uitzending van Zembla: https://www.ojau.nl/de-hardewaarheid/
28 maart 2018: uitzending Zembla en Pauw en andere media hectiek: beerput is opengetrokken (zie
media publicaties).
27 maart 2018: na 2 maanden de juridische onderbouwing gereed namens stichting Mijn Roots. In
eerste instantie diende dit verzoek ertoe om erkenning te krijgen van de Staat voor wat betreft de
misstanden omtrent adoptieprocedures in het verleden. Aan de Staat wordt verzocht om te erkennen
dat hij fout is geweest in het verleden en verantwoordelijk was voor de illegale adopties van kinderen
uit het buitenland, in casu uit Indonesië. Ten tweede de Staat verzocht om een (algemene) financiële
vergoeding van de kosten in verband met zoektochten en afstammingsvragen, voor geadopteerden uit
Indonesië. Mijn Roots staat nog steeds open voor overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid,
maar wel gericht op de mogelijkheid voor een financiële vergoeding of een andere treffende
voorziening. De Staat heeft een onrechtmatigde daad gepleegd jegens hierboven beschreven
belanghebbenden. Het volgende wordt gesteld. De Nederlandse Staat, c.q. het Ministerie van Justitie
en Veiligheid:
-

-
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heeft gehandeld in strijd met een wettelijke norm in het personen- en familierecht. Het
fundamenteel uitgangspunt was toen ook al het belang van het kind. Een aanvulling hierop is,
dat is gehandeld in strijd met de voorwaarden gesteld in het vreemdelingenrecht inzake
opneming van een buitenlands kind. Onder 3.1.2 op pagina 6 van mijn brief, d.d. 27 maart
2018, heb ik hiervoor wel al de gronden aangevoerd.
is nalatig geweest in de nakoming van de zorgplicht om adequate maatregelen te nemen
tegen illegale adopties van kinderen uit Indonesië.
heeft een ongeoorloofde inbreuk gemaakt op mensenrechten zonder dat er een
rechtvaardiging bestond hiervoor. Een aanvulling hierop is dat in strijd is gehandeld met het
uitgangspunt, dat de behartiging van de belangen van het kind in overeenstemming dient te

-

zijn met de Verklaring van de rechten van het kind, aangenomen door de 14e vergadering der
Verenigde Naties op 20 november 1959.
heeft gehandeld in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk
verkeer betaamt.

Op grond hiervan is mijn cliënte mening dat de Nederlandse Staat, c.q. het Ministerie van Justitie en
Veiligheid:
1. dient te erkennen dat zij fout is geweest in de periode van 1973 tot en met 1983 en (mede)
verantwoordelijk was voor de hoge aanwas van illegale adopties van kinderen uit het
buitenland, in casu uit Indonesië.
2. Ten tweede verzoekt mijn cliënte aan de Nederlandse Staat, c.q. het Ministerie van Justitie en
Veiligheid om een (algemene) financiële vergoeding van de kosten in verband met
zoektochten en afstammingsvragen, voor geadopteerden uit Indonesië. Mijn cliënte staat nog
steeds open voor overleg, gericht op de mogelijkheid voor een financiële vergoeding of een
andere treffende voorziening zoals de wijze waarop dit zou kunnen geschieden.
Onderbouwing artikel 6:162 BW minus verjaring + stukken ter onderbouwing meegestuurd.
21 maart 2018: 3e vlog: ook illegale adopties uit Colombia. Interview met Marcia Engel van Plan Angel.
https://youtu.be/sXL9OlX8DVM
9 maart 2018: Veldonderzoek verricht in Surabaya met Ana van Valen, getuigen gehoord; achtergrond
film gemaakt. https://youtu.be/cxjPV107fQ4
19 februari 2018: 2e vlog: kostenaspect toegelicht vanuit Indonesië. https://youtu.be/blQF4uDLIW0
8 februari 2018: een brief van het Ministerie ontvangen met het verzoek om uiteen te zetten op grond
waarvan hij aansprakelijk is voor de geleden schade. Ik moet onderbouwen: jegens wie, welke schade,
de onrechtmatige daad, causaliteit, relativiteit. Niets over verjaring, komen ze pas op terug bij een
eventuele rechtszaak.
Januari 2018: petitie voor financiële tegemoetkoming gestart. Stand op 21 juni: 690 handtekeningen
Januari 2018: Reactie Zembla. Hebben mijn juridisch betoog gelezen en willen op korte termijn
gesprek en interview.
16 Januari 2018: eerste vlog: waarom een financiële vergoeding gerechtvaardigd is.
https://youtu.be/GyTGO6NucSg
18 januari 2018: aanwezig bij algemeen overleg Interlandelijke adoptie. Niets over financiële
tegemoetkoming, alleen de heer Van Nispen (SP) noemde het op. Ik heb hem daarna ook
aangeschreven en contact met hem gehad voor een gesprek. Stand van zaken nu is dat hij volledig
achter ons staat. Derhalve heb ik het Ministerie aangeschreven en verzocht schriftelijk en inhoudelijk
te reageren op mijn verzoek van 12 september 2017, aangezien we met het overleg en AO niet verder
zijn gekomen.
10 januari 2018: brief Minister Dekker over Interlandelijke adoptie. https://www.ojau.nl/wpcontent/uploads/2019/01/Brief-van-de-minister-10-01-2018-Adoptie-1.pdf
14 november 2017: overleg op Ministerie van Justitie en Veiligheid met beleidsmedewerker A. Leurs
en Mw. A.W.M. Kouwenhoven; Lang gesprek dat op niets uit liep. Gaat over nazorg en helpdesk door
o.a. FIOM, maar niet met betrekking tot financiële tegemoetkoming. Uitgelegd dat een helpdesk FIOM
en kosteloze inzage adoptiedossiers onze groep niet gaat helpen. Ik werd uitgenodigd om naar
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Algemeen Overleg op 18 januari 2018 van de vaste commissie te komen, dat zou gaan over
Interlandelijke adoptie. Ze zouden mijn verzoek ook meenemen. Ik heb echter niets op de agenda
aangetroffen hierover en het leek mij ook onwaarschijnlijk.
September 2017: nader onderzoek verricht in Jakarta met Ana van Valen, getuigen gehoord en
gezocht naar adres in mijn adoptiedossier (als voorbeelddossier); achtergrond film gemaakt.
Geadopteerden geïnformeerd met blogartikel: https://www.ojau.nl/achtergrond-info/ en
https://youtu.be/frUIZG_TVX0.
12 september 2017 : Brief aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid: uiteenzetting parlementaire
geschiedenis bij de totstandkoming Wobka en dat er dus geen gedegen wet- en regelgeving was.
Verzoek om overleg, tevens aansprakelijk gesteld op grond van nalatig handelen in de jaren ’70 en ’80
inzake adopties uit Indonesië en over hoe de NL Staat de groep geadopteerden uit Indonesië ons zou
kunnen/moeten faciliteren in het zoeken naar de waarheid (expres weggebleven van uiteenzetting
artikel 6:162 BW); toelichting op werkzaamheden stichting Mijn Roots en de geconstateerde
misstanden in Indonesië; zorgplicht NL Staat op grond van internationale verdragen (IVRK en EVRM)
en het gaat om rechtsherstel; verwijzingen naar uitspraken parlementaire geschiedenis, overigens niet
specifiek alléén over Indonesië. Gaat hier om schending algemene zorgplicht m.b.t. adopties. Dus ook
voor kinderen uit Indonesië. Deze hele uiteenzetting heeft Ana van Valen naar Zembla gestuurd.
Mei 2017: Wob- verzoek Ministerie van Justitie en Veiligheid: algemeen ingezet en toen stukken op
gevraagd op basis van wat ik toen (nog niet) wist in het stadium waarin ik zat met mijn onderzoek.
8 maart 2017: Eerste blogartikel om geadopteerden voorzichtig de kwestie te introduceren:
https://www.ojau.nl/het-recht-op-eerbiediging-van-de-identiteit/
Februari 2017: overleg met Ana van Valen van stichting Mijn Roots over welke misstanden zij
constateert tijdens zoektochten. Het leek er op dat de vreemde verhalen die ik eerder had gehoord
van anderen en ook mijn verhaal, niet op zichzelf stonden. Het leek erop alsof er heel veel kinderen uit
Indonesië te maken hadden met papieren die niet juist / onvolledig waren. Derhalve heb ik onderzoek
verricht naar welke wet- en regelgeving er was omtrent adopties van kinderen uit het buitenland, c.q.
Indonesië. Want hoe kan het dat “wij” allemaal Nederland zijn binnengekomen terwijl in Indonesië
wordt verteld dat 90% van de papieren zijn vervalst. Onderzoek loopt tot augustus 2018. Gestuit op
parlementaire geschiedenis bij de totstandkoming van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter
adoptie die er pas in 1989 kwam. Wat was daarvoor? Geen wet voor interlandelijke adoptie.
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