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Commissie onderzoekt betrokkenheid ambtenaren 

Adoptie onder de loep
Van onze verslaggevers

DEN HAAG • Een onaf-
hankelijke commissie
gaat de betrokkenheid
van Nederlandse amb-
tenaren onderzoeken
bij misstanden met
adoptie van kinderen
uit Brazilië en mogelijk
ook andere landen.

De Nederlandse Brazili-
aan Patrick Noordoven
kreeg via een WOB-verzoek
informatie naar boven
waardoor minister
Dekker (Rechtsbe-
scherming) het nood-
zakelijk vindt de zwen-
del te onderzoeken.

Patrick (38) is zelf ille-
gaal uit Brazilië gehaald
door zijn Nederlandse
adoptieouders. „Met de
hulp van Nederlandse
ambtenaren daar bij het
consulaat en in Nederland
zelf. Ik ben positief verrast
dat een commissie deze
gang van zaken eindelijk
gaat onderzoeken. Ik ben
opgelucht en tegelijkertijd
heel kritisch. Het is een
mooi voornemen, maar ja-
renlang heb ik rechtszaken
moeten voeren en nul op het
rekest gekregen.” 

Het onderzoek bestrijkt
ook adopties uit Bangla-
desh, Colombia, Indonesië
en Sri Lanka in de periode
van 1967 tot 1998. Iara de
Witte van Defence for Chil-
deren vindt dat Patrick met
zijn strijd iets prachtigs
heeft bewerkstelligd. „Gea-
dopteerde kinderen uit die
andere landen waren net als
Patrick voornemens om ook
strafzaken tegen de Staat te
beginnen. Nu hoeven ze
zich niet blauw te betalen.”

Tehuis
Noordoven deed in deze

krant als eerste zijn verhaal
in 2014. Hij vertelde dat zijn
adoptiemoeder net deed
alsof ze zwanger was en
naar Brazilië ging om hem
op te halen. Maar zijn juridi-
sche ouders vertelden hem
dit pas toen hij in de twintig
was. Hij is geboren in een

ziekenhuis en naar een kin-
dertehuis gebracht, waar hij
in de buurt van dat tehuis is
overhandigd aan zijn juridi-
sche ouders in het bijzijn
van een medewerker van
het Nederlandse consulaat
in São Paulo. 

In Brazilië is valse aangif-
te gedaan van de geboorte
en ook was er een vals pas-
poort geregeld. Terug in Ne-
derland deden zijn ouders
aangifte bij de burgerlijke
stand van het ’tijdens de reis
geboren’ kind. Volgens De-
fence for Children zijn ruim
veertig kinderen op deze
manier naar Nederland ge-
haald.

Na aanvullende onthullin-
gen van het tv-programma

Patrick
Noordoven
werd zelf
illegaal uit
Brazilië ge-
haald door
zijn Neder-
landse adop-
tieouders. „Ik
ben positief
verrast dat
eindelijk een
commissie
deze gang van
zaken gaat
onderzoeken.”
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Het valse paspoort waarmee
Patrick vanuit Brazilië naar ons
land werd gehaald. 

door Marcel Vink

PRAAG • De Praagse ober
die in april werd afgetuigd
door dronken Nederland-
se sportschooltypes die op
vakantie waren, heeft deze
week opnieuw een spoed-
operatie ondergaan.

Ober Miroslav, vaak
kortweg Mirek genoemd,
moest in het ziekenhuis in
de Tsjechische hoofdstad
onder het mes omdat zijn
conditie achteruit was
gegaan. „Helaas was dit
nodig”, zegt Jiri Brych,
een voormalig agent die
ook een persoonlijke
vriend van Mirek is. „Hij
heeft een terugslag gekre-
gen, hopelijk gaat het nu
snel weer vooruit.”

Het terrastuig sloeg en
schopte de kelner nadat
hij duidelijk had gemaakt
dat zij op het terras van
het restaurant geen eigen
bier mochten drinken.
Daarop sloegen de stoppen
door bij onder anderen
Armin en Arash N., beiden
van Iraanse komaf. Mirek
liep een herseninfarct,
een hersenbloeding en een
gebroken oogkas op. Ook
was zijn kaak op meerdere
plaatsen gebroken.

De verdachten zitten
nog altijd vast en zijn
aangeklaagd voor poging
tot moord. Hun zaak zou
eigenlijk afgelopen maand
voorkomen, maar werd
met drie maanden uitge-
steld. Volgens Tsjechische
media kunnen de kleer-
kasten een straf van tus-
sen de tien en achttien
jaar tegemoetzien.

Vrienden van het duo
kregen voorwaardelijke
straffen omdat hun aan-
deel bij het ernstig mis-
handelen van de Oost-
Europeaan veel geringer
was. Twee van hen konden
zelfs meteen het land
verlaten omdat al snel
bleek dat ze de boel pro-
beerden te sussen.

Spoedoperatie 
Praagse ober

zijn zeer tevreden.”
Robine Talboom van de

LXRY-beursorganisatie her-
kent wel iets van de ’exhibi-
tionistische aankopen’. „Ve-
len van de vierhonderd ex-
posanten doen prima zaken
met onder meer auto’s,
kunst en exclusieve horlo-
ges.” De organisatrice ziet
een gemêleerd publiek:
„Hier komt zowel oud als
nieuw geld. Die laatste cate-
gorie is misschien wat eer-
der geneigd om hier in het

openbaar te shoppen.” 

Maquette
Zelfs op de ’miljonairs-

beurs’ is niet alles met geld
te koop, zo blijkt in de
’kraam’ van Christie’s Inter-
national Real Estate. Hier
showt makelaar Montana
Pomp trots de 2,5 meter ho-
ge maquette van het nog te
bouwen appartementen-
complex Zalmhaven in Rot-
terdam. Het wordt met 215
meter het hoogste gebouw

in de Benelux. Maar zelfs
voor de allerrijksten nog on-
bereikbaar: „De verkoop
start op 15 december. Voor
die tijd gebeurt er niks. De
maquette staat hier slechts
als trigger”,
aldus Pomp
gedeci-
deerd.

Voor wie
het geld in
de zak voelt
branden, heeft de makelaar
wel wat alleraardigste alter-
natieven achter de hand.
Daarover kan de komende
dagen in de RAI wél zaken
worden gedaan. Wat te den-
ken van een appartement op
de Amsterdamse Dam 3? De
Bijenkorf als ene buurman
en het optrekje van zanger
Justin Bieber aan de andere
kant. Slechts écht serieuze
gegadigden wordt de vraag-
prijs van deze droomwonin-
gen in het oor gefluisterd.
Wie niets verneemt, moet
dus tot de slotsom komen er
niet helemaal bij te horen

op de LXRY-beurs.
De pechvogels die dit

overkomt, kunnen luttele
meters verderop hun ver-
driet verdrinken bij het
Stan Huygens Café van De
Telegraaf. ’Journaal’-ver-
slaggevers als Pieter Klein
Beernink en Menzo Wil-
lems nodigen bezoekers uit
voor een gepast drankje en

een goed gesprek in de brui-
ne kroeg op de beursvloer.
Dagelijks wordt een lunch
geserveerd door sterren-
koks en morgen komen en-
kele columnisten, onder wie
Rob Hoogland, uit eigen
werk voordragen. En na-
tuurlijk is er muziek.

Luttele meters verder, bij
de stand van ’Nicks Boats’,
krijgen belangstellenden
juist weer een flesje water.
Heel wijs, omdat de geëxpo-
seerde motorboot Hermes
Speedster menig bezoeker
het water uit de mond zal
doen lopen. Vader en zoon

Rijkentheater in de RAI 

Een medewerker van Louwman Exclusive Cars poetst de vingeraf-
drukken van een McLaren Senna. FOTO’S ANKO STOFFELS 

Als vanochtend de
deuren van de
Amsterdam RAI
openzwaaien
voor de eerste van

vier beursdagen, is het
hoogtepunt eigenlijk alweer
achter de rug. Gisteravond
kwamen negenduizend,
doorgaans zeer bemiddelde
genodigden van de exposan-
ten bijeen voor een vip-par-
ty. Bij eerdere edities van dit
besloten feest bemerkten
standhouders dat rijkdom
en fatsoen lang niet altijd
hand in hand gaan.

Racemonster
Marketingmanager Julie

Reimus van Louwman Ex-
clusive Cars heeft op de ope-
ningsavond zelfs een bevei-
liger bij de adembenemend
fraaie sportauto McLaren
Senna staan. Deze moet het
racemonster van ruim een
miljoen euro vooral be-
schermen tegen tipsy liefjes
van vip-genodigden. „We
voorzien anders grote onge-
lukken met in champagne
ondergedompelde, hoogge-
hakte dames die willen in-
stappen”, vertelt Reimus
beeldend, terwijl op de ach-
tergrond een medewerker
zorgvuldig de laatste vinger-
afdrukken van de sportboli-
des poetst.

Op andere beursdagen
kunnen gasten vrij rondlo-
pen op het Louwman-pavil-
joen. Daar wordt tot en met
komende maandag flink za-
ken gedaan door het acht
man sterke verkoopteam,
zo voorziet de marketing-
manager. „Als dit geen goe-
de beurs voor ons zou zijn,
zouden we hier niet jaarlijks
staan”, aldus Reimus. Hoe-
veel peperdure auto’s de af-
gelopen jaren op de beurs-
vloer zijn verkocht, houdt
ze voor zichzelf: „Maar we

LIFESTYLEBEURS

Op de lifestylebeurs zijn ook
bijzondere objecten te vinden
waarmee je je huis kunt ver-
fraaien. Een zebra misschien?

’EXHIBITIONISTISCHE AANKOPEN’ OP DE MASTERS VAN LXRY

Wie een flink fortuin heeft vergaard, kan de nieuwe sportau-
to natuurlijk bij de merkdealer bestellen en dat nieuwe pent-
house op de Funda-site bekijken. Maar voor sommigen is het
veel leuker om in de volle openbaarheid van een lifestyle-
beurs deals van tonnen of zelfs meer te sluiten. De Masters
of LXRY als goedkope theatershow van de nieuwe rijken.

door Roy Klopper

Behalve onder meer dure
kunst, auto’s en boten zijn er
ook exclusieve horloges te
bewonderen in de RAI. 

Vader en zoon Jaap en
Nick Frens willen op de
beurs met passie 
vertellen over de
Hermes Speedster. 

Jaap en Nick Frens tekenen
voor deze door de Hiswa tot
’Motorboot van 2018’ uitge-
roepen schoonheid zonder
opsmuk waarvoor de klas-
sieke Porsche 356 als inspi-
ratie diende. 

Passie
Die prachtige eenvoud

lijkt volstrekt misplaatst op
de LXRY-beurs. Vader Jaap:
„Toch loopt hier onze doel-
groep rond. Je moet hier
niet aankomen met ver-
kooppraatjes over prijs-
kwaliteitverhouding of zo.
Ik heb al tegen Nick gezegd:
„Vertel belangstellenden
vooral over je passie voor
deze boot. Dat werkt veel
beter.” Ook in een ander op-
zicht is de Hermes-stand
een eiland van beschaving
op een beurs van protserig-
heid: gegadigden kunnen de
boot niet ter plekke kopen.
Nick: „We willen eerst met
klanten varen. Een boot
moet je voelen.” 

’Een boot moet
je wel voelen’
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De mishandelde Praagse ober
Miroslav.

DEN HAAG • Een 37-jarige
Hagenaar is veroordeeld
tot acht jaar cel wegens
mensenhandel, bedrei-
ging en wapenbezit. 

De rechtbank in Den Haag
achtte bewezen dat de man
ruim vier jaar lang twee
vrouwen als prostituee liet
werken, hen isoleerde, mi-
nutieus controleerde en be-
dreigde. Hij liet bij de vrou-
wen tatoeages zetten met
zijn naam en initialen, als
een soort brandmerk.

Volgens de rechtbank
heeft de man alleen maar
oog gehad voor het geldelij-
ke gewin dat het werk van
de vrouwen hem opleverde.
Hoewel een van hen haar
beschuldigingen heeft inge-
trokken, gaat de rechtbank
daaraan voorbij omdat ze
wel heeft verklaard dat ze
niet heeft gelogen tegen de
politie. De vrouwen durfden
pas aangifte te doen toen de
man een paar dagen in het
buitenland was.

De Hagenaar moet de an-
dere vrouw een schadeloos-
stelling van bijna 300.000
euro betalen.

De officier van justitie
had twee weken geleden ze-
ven jaar cel geëist.

Acht jaar cel voor
mensenhandel 

De Hagenaar liet twee vrouwen
als prostituee werken.

Zembla over misstanden
met adopties in Sri Lanka
heeft Dekker steeds gezegd
dat het de verantwoordelijk-
heid is van de ’zendende
landen’ om fraude op te spo-
ren. De Nederlandse over-
heid heeft op dit vlak altijd
zorgvuldig gehandeld, zo
was de aanname. Inmiddels
is er nieuwe informatie naar
boven gekomen die wijst op
betrokkenheid van Neder-
landse ambtenaren.

Patrick sleepte eerder
zijn adoptieouders voor de

rechter, om-
dat hij van
mening was
dat ze jaren-
lang infor-
matie ach-
terhielden.

De zoektocht naar zijn bio-
logische ouders werd daar-
door lastiger gemaakt en
kostte hem veel geld en ver-
driet. Hij stelde zijn adop-
tieouders aansprakelijk
voor de schade. De rechter
ging daar niet in mee, maar
het gerechtshof in Den Haag
besloot begin november dat
vonnis te vernietigen en het
echtpaar alsnog te veroor-
delen tot het betalen van
een schadevergoeding.

’Ik ben opgelucht, 
maar ook kritisch’


