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NAAR BIOLOGISCHE OUDERS IN BANGLADESH

In de jaren 70
werden honderden kinderen uit Bangladesh geadopteerd in
Nederland.
Velen werden
op papier
jonger gemaakt, en
kregen een
andere
naam.
EIGEN FOTO’S

De 14-jarige Tamar werd afgelopen weekend dood gevonden
langs de weg bij Marken.
FOTO ANKO STOFFELS

Marken wijst
naar dader
buiten dorp
Uitvaart Tamar (14) zaterdag
MARKEN • Terwijl Marken zich opmaakt om op
zaterdagochtend met
haar uitvaart voorgoed
afscheid te nemen van
de 14-jarige Tamar, ontstaat iets van opluchting
onder de bewoners van
het schiereiland. Opluchting dat de drie in
beslag genomen auto’s
uit Marken zijn vrijgepleit van betrokkenheid
bij het doodrijden van
hun dorpsgenootje.
Steeds meer inwoners
vrezen dat Tamar is aangereden door iemand met
drank op: „Iemand van
buiten.”
Heel Marken staat achter Trijntje Boes, de moeder van Tamar, die de kans
benutte om dinsdagavond
in het tv-programma Op1
een oproep aan de dader te
doen om zichzelf te melden.
„Mijn dochter is in de
berm achtergelaten als
een beest, het is te erg voor
woorden. Ik red Tamar
toch niet meer en mijn leven is kapot. Maar ik wil
gerechtigheid.” Iedereen op
Marken
snakt met
moeder
Trijntje
naar de rechtvaardigheid
dat de dader wordt gepakt.
Een dorpsgenoot in Marken volgt het onderzoek
nauwgezet: „De eerste dagen zijn cruciaal: hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt de dader te
vinden. De bestuurder
reed richting Marken, tevens richting de afslag
naar Uitdam, waar een
groot toeristisch resort zit.
Rijd je verder door dan
kom je bij de campings
rond het Kinselmeer, met
honderden recreanten en
waarschijnlijk ook arbeidsmigranten. De kans
dat de doorrijder rechtsaf
is geslagen en niet doorreed naar Marken is heel
groot. De weg Monnickendam, Uitdam, Durgerdam
staat algemeen bekend als
sluiproute voor drankrij-

ders die de hoofdroute
N247 willen mijden. De
kans op controle op de
N247 is vele malen groter
dan langs deze stille route,
waar in de nacht bijna
nooit politie komt. Misschien dat de dader daar
eerder te vinden is dan op
Marken. Wie op het
schiereiland zou de indringende oproep van
moeder Trijntje kunnen
weerstaan? Als de dader
van het eiland komt dan
moet de schade-auto toch
door iemand zijn gezien?
Het zou goed zijn als de oproep aan de dader om zich
te melden ook in andere
talen wordt gedaan.”

Traumahelikopter

Een inwoonster van Zuiderwoude die dicht bij de
plek van het ongeluk
woont, beaamt: „Wij keken vorig week niet op van
de traumahelikopter. Die
horen we wel vaker, er gebeuren hier wel meer ongelukken.”
Politiewoordvoerder
Wendy Boudewijn: „Wij
onderzoeken tientallen
tips. Natuurlijk
betrekken wij de
verderop gelegen recreatieparken bij ons onderzoek.” Over de sluiproute
zegt ze: „De vraag of er vaker ongelukken zijn geweest met drankrijders
kan ik nu niet beantwoorden. Dat moeten we uitzoeken.” De politie hoopt
dat meer getuigen zich
melden. „Het kan zijn dat
mensen denken: ik heb
wat gezien of gehoord. Iets
onbelangrijks, of: dat zal
de politie al weten. Ga daar
niet van uit, elk klein feitje
kan van groot belang zijn
voor het onderzoek naar
wie de dood van Tamar
heeft veroorzaakt. Het onderzoek richt zich nog
steeds op wat er zich vorige week op zaterdagochtend tussen 01.00 en 04.00
uur ’s nachts heeft afgespeeld.”

’Weg bekend als
sluiproute voor
drankrijders’

’Hele identiteit
was verzonnen’

De biologische moeder
van Kana Verheul.

Liefdevol werden vijftig jaar geleden honderden wezen uit Bangladesh opgenomen
door Nederlandse gezinnen. Maar veel kinderen waren geen wees, hun ouders
leefden nog. De kinderen van toen zijn nu volwassen en proberen wanhopig na te
gaan of hun échte ouders nog leven. Maar inmiddels moet de rechter eraan te pas
komen om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

’Zie je wel,
ik ben
niet gek’

door Koen Nederhof

E

en zoektocht naar
verloren gewaande
verwanten in Bangladesh levert niet
zelden onverwachte
contacten op. Vondsten
waar iemand hier dolgelukkig van kan worden. „Onze
onderzoekers kwamen uit
bij een oud stel. Arm, ziek,
berooid. De vrouw kon nauwelijks meer praten, dus
haar dochter deed het
woord voor haar. Ze zocht
naar een andere dochter,
Kavita*, in Nederland. Ze
was tien toen ze werd meegenomen, zei de vrouw.”
Aan het woord is Kana
Verheul van Stichting Shapla Community (SSC). Ze
vertelt over één van de 24
geslaagde zoektochten die
SSC de afgelopen anderhalf
jaar ondernam. Met de
naam Kavita ging de stichting spitten in dossiers. Het
bleek een lastig geval: onder
die naam en met die leeftijd
was geen adoptiekind bekend.

Dna-match

De oude Bengaalse vrouw
volhardde echter in haar betoog en dus nam het team
dna af bij de dochter die het
woord deed. Het leverde een
match op. Met een vrouw in
Nederland met een andere
naam. Op haar papieren
stond dat ze zes was toen ze
naar Nederland kwam.
Verheul: „Ik belde haar,
vertelde wat er aan de hand
was. Vroeg of de naam Kavita haar iets zei. Ze begon onbedaarlijk te huilen. ’Zie je
wel, ik ben niet gek, ik ben

niet gek’, riep ze steeds.”
Toen Kavita op Schiphol
aankwam, eind jaren 70,
stond in haar papieren een
verzonnen naam. En een andere leeftijd, want adoptie
boven de 6 jaar mocht niet.
„Ze vertelde daar dat ze Kavita heette, maar niemand
geloofde haar. Haar hele
identiteit was verzonnen”,
vertelt Verheul. Wie wil
snappen hoe dat kan, moet
vier decennia terug.
Miljoenen Bengalen raakten begin jaren 70 ontheemd en op drift door een
onafhankelijkheidsoorlog,
natuurrampen en hongersnood. Onder meer Nederlandse organisaties schoten
te hulp. Adopties speelden
daarbij een grote rol. Al in
1973 kwamen de eerste
adoptiekinderen
naar Nederland.
In de jaren daarna
volgden er in totaal 496. Het Bureau Interlandelijke Adoptie, wat
we nu kennen als
Wereldkinderen,
regelde het gros
van die adopties.
Een spil in die
adoptiegolf was
meneer Manzur,
die officieel Moslem Ali Khan heet. Hij werd
de contactpersoon van het
BIA, maar werkte ook als
landendirecteur
Bangladesh voor Terre des Hommes Nederland. De rol van
deze Manzur is cruciaal: er
doen talloze verhalen de
ronde dat hij kinderen onder valse voorwendselen

Kana Verheul
kwam als piepjong kindje naar
Nederland. In
haar adoptiepapieren stond dat
haar ouders
waren overleden, maar haar
moeder en
vader bleken
pas enkele jaren
geleden te zijn
gestorven. Zij
leidt de grootste
belangengroep
van wezen uit
Bangladesh.

Kana Verheul belandde als baby bij liefdevolle adoptieouders.

van hun ouders afnam en zo
ter adoptie stuurde. Ook
zou hij papieren vervalsen
en al in 1978 schreef Panorama dat hij kinderen op papier
jonger maakte.
Ook Verheul
zelf is geadopteerd. Eind jaren
70 kwam ze als
piepjonge baby
naar Nederland.
Ze belandde in
een liefdevol gezin. In haar
adoptiepapieren
stond dat haar
ouders
waren
overleden. Maar toen ze in
contact kwam met haar biologische zus, bleek dat haar
moeder pas twee jaar eerder
was overleden. En haar vader zes jaar.

’Onze
ouders
worden
steeds
ouder’

Veldwerk

Ze zette samen met een
aantal andere adoptiekin-

deren – inmiddels allemaal
ruimschoots volwassen –
SSC op. De organisatie is
trots dat 24 zoektochten in
Bangladesh al succesvol
werden afgerond. Maar tegelijk is er nog een hoop
werk te verzetten, want
liefst 125 mensen willen nog
op zoek. Zo’n zoektocht is
niet goedkoop. Onderzoekers moeten adoptiedossiers doorspitten en veldwerk in de regio’s doen.
Vaak volgt dna-onderzoek, waar vijf testsets per
zoektocht voor nodig zijn.
Eventueel is ook stamboomonderzoek nodig, vaak is onderzoek een kwestie van de
lange adem. En dan moet
ook de geadopteerde naar
Bangladesh, soms zelfs
meermaals.
Shapla becijferde in 2017
dat er ruim zes ton per jaar
nodig is om iedereen te kunnen helpen, en dat tien jaar
lang. De organisatie diende

De onderzoekers moeten adoptiedossiers doorspitten

FOTO MATTY VAN
WIJNBERGEN

een aanvraag in bij Terre
des Hommes en Wereldkinderen. Verheul had goede
hoop dat deze organisaties
wilden helpen. Immers: ook
zij kregen eind jaren 70 signalen dat er iets loos was
met de handel en wandel in
Bangladesh. Het gaat de
stichting niet om de schuldvraag, benadrukt Verheul.
Maar inmiddels heeft Shapla het idee dat de organisaties de boel traineren en financiële hulpvragen niet serieus nemen.
Wereldkinderen
heeft
volgens Shapla niets toegezegd. Wereldkinderen-directeur Jeroen Jansen wil
niet reageren op vragen,
omdat er inmiddels juridische processen lopen tegen
de organisatie. Terre des
Hommes wil dat wel. Directeur Carel Kok legt uit dat de

organisatie in de jaren 70 in
Bangladesh medische en organisatorische
noodhulp
bood. Met kindertehuizen
of adopties hield men zich
niet bezig. Sterker nog: Terre des Hommes is tegen interlandelijke adoptie.

Dubbele pet

Vandaar ook dat in 1978
landendirecteur Manzur is
gesommeerd zijn dubbele
pet neer te leggen. Dat deed
hij. Want ook toen gingen
verhalen rond. „Met de kennis van nu zou ik willen dat
het bestuur destijds doortastender had opgetreden”,
aldus Kok. Maar het is niet
aangetoond dat de voormalig landendirecteur echt zei
uit naam van Terre des
Hommes adopties te regelen. „Bovendien staat niet
vast dat kinderen willens en

wetens bij hun ouders zijn
weggehaald, zonder dat die
ouders dat wilden. Het feit
dat de informatie in dossiers niet klopt, lijkt mij duidelijk. Om daar een conclusie aan te verbinden lijkt me
lastig. Om daar een schuldvraag aan te verbinden, is
nog veel ingewikkelder.”
Maar hoewel Kok het niet
verwijtbaar acht, snapt hij
wel de pijn bij de adoptiekinderen. En dus wil hij
graag helpen met zoeken
naar verwanten. „Ik denk
dat wij de enige partij zijn
die een positieve handreiking doen”, zegt hij. Er is
een voorstel gedaan voor
een tweejarig onderzoeksproject van 225.000 euro.
Ook kreeg Shapla eerder
een voorstel voor 40.000 euro binnen.
Over de communicatie

en veldwerk in de regio’s doen

over die voorstellen wordt
getwist. Duidelijk is dat Shapla nu niet aan tafel zit om
verder te praten met de andere partijen. „Dat vinden
we ontzettend jammer,
want zij hebben enorm veel
kennis. We kunnen eindeloos soebatten over het verleden, maar ik vind het veel
belangrijker om te kijken
wat we nu nog kunnen doen.
We zijn nu met andere belangenbehartigers in gesprek, en werken ook graag
met Shapla samen”, aldus
Kok.
Dat geldt ook voor Kamola
van der Geest. Zij is één van
de mensen achter SBA, een
groep van zo’n 70 geadopteerden. In overleg met Terre des Hommes en andere
betrokken organisaties gaat
ze nu een plan schrijven
voor onderzoek naar ver-

wantschappen in Bangladesh. Wereldkinderen doet
niet mee, zegt ze. „Ze hebben nog nooit erkenning gegeven.
Wereldkinderen
staat niet te springen, merken we. We zouden ze er
graag bij willen hebben, bijvoorbeeld om dossiers te
kunnen inzien. Maar ons
doel is vooral vooruitkijken.
We moeten nu echt gaan
zoeken. Onze ouders worden steeds ouder.”

Vertrouwen weg

Daar is Shapla het roerend mee eens. Alleen is het
vertrouwen weg dat organisaties als Terre des Hommes
haast willen maken. En dus
trekt Shapla nu juridisch
ten strijde tegen Wereldkinderen en Terre des Hommes. Verheul heeft contact
opgenomen met advocaat

Ruud van Domselaar om een
civiele procedure te starten.
De raadsman heeft enkele
weken geleden voor een andere cliënt – ook een adoptiekind – al dagvaardingen
de deur uit gedaan naar de
organisaties. Zij wil voornamelijk erkenning en eerherstel, en een schadevergoeding. Shapla wil de organisaties dwingen om met geld
over de brug te komen.
Van Domselaar kijkt met
vertrouwen naar de zaak.
Hij heeft 25 verklaringen
van ouders, zegt hij. „Ook de
moeder van mijn cliënt
heeft onder ede verklaard in
Bangladesh”, vertelt hij. Samengevat: Manzur zei dat
haar kinderen opvang en
een opleiding zouden krijgen in een school. „En ze
mocht ze altijd opzoeken.
Maar enkele dagen later zaten ze al in Nederland.”
Dat een zoektocht veertig
jaar na dato zin heeft, bewijst het verhaal van Kavita.
Al was het op het nippertje.
Na de dna-match ging ze
naar Bangladesh en ontmoette haar ouders in de
tropische hitte waar zij ooit
werd geboren en haar eerste stapjes zette. En ook
haar zoon (19) reisde meermaals naar het Aziatische
land, voor contact met zijn
neven en nichten. Verheul:
„Een paar weken nadat Kavita in Bangladesh was,
overleed haar vader. Het is
zo mooi dat die nog heeft
meegemaakt dat hij zijn
dochter zag.”
*Kavita is een gefingeerde
naam.

