
Toen ik in 2017 voor mijn onderzoek naar de Nederlandse adoptiegeschiedenis naar Heerlen afreisde 

om een bezoek te brengen aan het Savelberg museum van de congregatie van de Kleine zusters van 

de Heilige Sint Joseph, wist de beheerder mij te vertellen dat ik een interview met de zusters 

zogezegd op mijn buik kon schrijven. Dat vond ik ontzettend jammer omdat ik hun beleving en 

herinneringen aan de Nederlandse adoptiegeschiedenis en de dagelijkse praktijk in de 

doorgangshuizen Moederheil en Sint-Paula had willen optekenen. Maar de dames waren op leeftijd 

en de kwestie leek gevoelig dus ik moest begrijpen dat dit moeilijk lag. 

Pas als in 2019 een afstandsmoeder de moed heeft verzameld om het haar overkomen onrecht 

publiekelijk aan de orde te stellen en daarvoor een rechtszaak begint - en vermoedelijk een journalist 

ferm en aanhoudend op de deur van de congregatie heeft geklopt - mogen wij, belanghebbenden, 

getroffenen en nabestaanden, in de krant lezen hoe de zusters terugblikken op een pikzwarte 

bladzijde in onze vaderlandse geschiedenis. De luchtige toon enerzijds en de suggestie dat moeders 

onwaarheid spreken over wat hen destijds is overkomen anderzijds, kunnen een retraumatiserend 

effect hebben. Ik ben benieuwd wie daar de verantwoordelijkheid voor neemt.  

Over het lot van de afstandskinderen wordt nauwelijks gesproken en dat is gek als je bedenkt dat er 

bijna net zoveel kinderen als moeders - en niet te vergeten vaders - de directe gevolgen hebben 

ondervonden van een praktijk waar de zusters hoe dan ook uitvoering aan hebben gegeven. 

Voor mijn onderzoek heb ik een gewezen priester geïnterviewd die ooggetuige van de Nederlandse 

afstands- en adoptiepraktijken in de periode 1956-1984 is geweest. Hij leg op toegankelijke wijze uit 

hoe de overdracht van de ‘ongehuwde moederzorg’ door de zusters naar burgermeisjes, in zijn werk 

is gegaan.  

In de naoorlogse periode nam de ontkerkelijking een aanvang en in die tijd werd er een wet 

ingevoerd waar nergens anders in Europa zoveel discussie over is gevoerd en die tot een praktijk van 

manipulatie, corruptie en dwang kon leiden en tot extreme en zelfs levenslange separatie van de 

biologische- en adoptiefamilies. Afstandsouders werden tegenover hun eigen familie en hun 

bloedeigen kind beschimpt, gediskwalificeerd of zelfs geëxcommuniceerd.  

In hetzelfde jaar dat de Adoptiewet werd ingevoerd (1956), werd er een wet aangenomen die leidde 

tot de instelling van de Raden voor de Kinderbescherming. Deze Raden moesten de eerdere 

voogdijraden vervangen, die overwegend door vrijwilligers bestierd waren geweest. Het betekende 

dat een niet toegeruste beroepsbevolking ineens de zorg en begeleiding van  - vaak nog minderjarige 

- afstandsmoeders, afstandskinderen en adoptiegezinnen moest gaan oppakken. Het aantal situaties 

van afstand ter adoptie steeg vanaf 1956 per jaar gemiddeld met meer dan 100, tot een recordaantal 

adopties van ruim 1.100 Nederlandse afstandsbaby’s in 1972. Hier vallen de vermoedelijk vele 

duizenden niet-geadopteerde baby’s nog buiten. Over hen wordt nog minder gesproken dan de 

Nederlandse baby’s die destijds wel zijn geadopteerd.      

Bovenstaande operatie valt in bepaalde opzichten te vergelijken met de invoering van de wet 

Jeugdzorg in 2015, waarbij een zeer grote verantwoordelijkheid - namelijk de zorg voor een van de 

meest kwetsbare groepen in onze samenleving: minderjarigen – aan de gemeenten werd 

overgedragen. De gemeenten hadden daar niet per se om gevraagd. Ook gaven ze aan dat de 

reorganisatie er in hun beleving te snel door werd gedrukt. Tal van wetenschappers, deskundigen en 

werkers in de jeugdzorg waarschuwden voor de te verwachten negatieve gevolgen.  

In 1973 sloot voorzitter Cloeck van de Centrale Adoptieraad – een overheidsadviesorgaan dat van 

1956 tot 1972 de invoering van de Adoptiewet heeft begeleid en meer dan 11.000 adoptievonnissen 

heeft gewogen - de afscheidsceremonie van deze raad af met een verwijzing naar de uitspraak van 

Dr. Crichton Miller, namelijk ‘an unloved child makes a bad citizen’. ‘Nederland kan na zeventien jaar 

terugzien op een geslaagde operatie, waarbij bijna twaalfduizend zielen van de ondergang zijn 

gered.’ Dat was volgens Cloeck te danken aan de persoonlijke liefde van pleegouders, die een 

vreemd kind hebben willen adopteren tot eigen kind. Die winst is volgens Cloeck niet in cijfers uit te 



drukken maar toch wil hij erop wijzen dat de Adoptiewet enorme overheidsbesparingen heeft 

opgeleverd. Hij rekent voor dat per jaar per adoptieplaatsing een bedrag van 3650 gulden is 

bespaard en dat de verzorgingsduur van kinderen bij hun aspirant-adoptieouders gedurende 5 a 6 

jaar, per adoptiekind een bedrag van 20.000 gulden per jaar heeft gescheeld. Cloeck rekent in 1973 

voor dat de staatskas ruim 240 miljoen gulden heeft bespaard en dit bedrag kan alleen maar verder 

oplopen door van afstand ter adoptie in Nederland een permanente praktijk te maken.*  

 

Laten we hopen dat zowel de wetenschappers die het landelijk onderzoek naar afstand en adoptie in 

Nederland 1956-1984 uitvoeren, als de Kleine zusters van de Heilige Sint Joseph zich bovenstaande 

informatie ter harte nemen alvorens er uitspraken in de media worden gedaan die vele duizenden 

generatiegenoten - onnodig - diep treffen. Ook de media roep ik bij deze op om het morele kompas 

op scherp te stellen: de verhalen kunnen in de media worden verteld mits het overkomen onrecht en 

leed op geen enkele wijze wordt vergoelijkt of ter discussie gesteld. Het is immers niet de vraag of er 

misstanden hebben plaatsgevonden maar wel wat er precies is gebeurd is, door wie, in welke mate 

en omvang en met welke redenen. En natuurlijk moet er een antwoord komen op de vraag wie hier 

verantwoordelijk voor kunnen worden gesteld.   
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* Bron: Stafbureau Ministerie van Justitie. Slotakkoord Centrale Adoptieraad. Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage: 

1975. 


