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Ten eerste

Ze moest
haar kind
afstaan en
wijt dat aan
de staat 
Trudy Scheele-Gertsen was 22 en alleen-
staand, en mocht haar zoon niet hou-
den. Ze wachtte 51 jaar, maar nu stelt ze
de staat verantwoordelijk voor het afne-
men van haar kind. 

Anneke Stoffelen
Amsterdam

Een moeder die in de jaren zestig
zegt te zijn gedwongen haar baby af
te staan, stelt de Nederlandse staat
aansprakelijk daarvoor. Volgens
Trudy Scheele-Gertsen (73) is de over-
heid verantwoordelijk voor het leed
dat haar en haar zoon is aangedaan.
Scheele zegt op haar 22ste te zijn

gedwongen om afstand te doen van
haar kind, omdat ze ongehuwd
zwanger was geraakt. Volgens haar is
ze nooit door de rechtbank gehoord
en is ze in 1968 op verzoek van de
Raad voor de Kinderbescherming uit
de ouderlijke macht gezet zonder
dat aan de destijds geldende voor-
waarden is voldaan.
‘In eerste instantie willen wij op-

heldering over wat er destijds is ge-
beurd’, zegt Scheeles advocaat Lisa-
Marie Komp. ‘Daarnaast zoekt mijn
cliënt erkenning van het leed dat de
overheid heeft veroorzaakt.’ Komp
ziet grond voor een aansprakelijk-
stelling in het Verdrag voor de Rech-
ten van de Mens, dat ook in die tijd al
door de Nederlandse overheid was
erkend. ‘Moeder en kind hebben
recht op bijzondere zorg en bijstand’,
staat daar onder meer in. ‘Alleen in
een uitzonderingssituatie kan een
kind bij een moeder worden wegge-
haald’, zegt Komp. In het geval van
Trudy Scheele, die heel duidelijk was
in haar wens de baby te willen hou-
den, heeft de staat die zorg niet gebo-
den en het samenblijven van moeder
en kind actief tegengewerkt, stelt de
advocaat.

Informele dwang

Het was in de jaren vijftig, zestig en
zeventig vrij gebruikelijk dat onge-
huwde moeders hun kind niet zelf
opvoedden. Uit onderzoek van de
Radboud Universiteit in 2017 in op-
dracht van het WODC, het onder-
zoekscentrum van het ministerie
van Justitie, bleek dat tussen het in-
voeren van de adoptiewet in 1956 tot
aan 1984 – toen abortus werd gelega-
liseerd – rond de 13 duizend moeders
afstand hebben gedaan van hun
baby. Hoeveel vrouwen van die groep

zich daartoe gedwongen voelden, is
niet duidelijk.
De onderzoekers concludeerden

dat er geen sprake lijkt te zijn ge-
weest van ‘formele’ dwang (door
overheidsinstellingen), maar dat de
‘informele’ dwang om als onge-
huwde vrouw een kind weg te geven
ter adoptie wel groot was. Die druk
kwam onder meer van familie, art-
sen, maatschappelijk werkers en van
de kerk. In het rapport staat beschre-
ven dat na de Tweede Wereldoorlog
de positie van de ongehuwde moe-
der in toenemende mate werd ge-
zien als een ‘sociaal pathologisch fe-
nomeen’, vergelijkbaar met ‘prosti-

tutie en alcoholisme’. Werd voor die
tijd nog hulp verleend aan onge-
huwde moeders en kinderen, na de
invoering van de adoptiewet in 1956
kwam de opvatting in zwang dat kin-
deren van ongehuwde vrouwen be-
ter af waren als ze zo snel mogelijk
werden gescheiden van hun biologi-
sche moeder en opgroeiden in een
adoptiegezin.
Het onderzoek in 2017 was beperkt

van omvang. Minister Sander Dekker
(Rechtsbescherming) kondigde be-
gin dit jaar al een diepgravender on-
derzoek aan naar de omstandighe-
den waaronder vrouwen tussen 1956
en 1984 afstand deden van hun kind.
Scheele wil met haar aansprake-

lijkstelling afdwingen dat dit een kri-
tisch onderzoek wordt waarin de rol
van de staat goed tegen het licht
wordt gehouden. ‘Voor de geschied-
schrijving en voor de duizenden
vrouwen die in het verleden onder
dwang een kind hebben afgestaan.’

Trudy Scheele-Gertsen: ‘Mensonterend hoe ze ons hebben behandeld.

B
elabberd voelde ze zich, en
angstig, toen ze in 1967, als 22-
jarige alleenstaande vrouw,
bij de Paula Stichting in Oos-

terbeek terechtkwam. Ze was er door
haar ouders naartoe gestuurd, die
niets wilden weten van een onwettig
kleinkind. Trudy Scheele-Gertsen, nu
73 jaar oud, herinnert zich vooral hoe
weinig er bij de nonnen werd gespro-
ken. Niet over de zwangerschap, niet
over haar wensen voor de toekomst.
‘Het was ook duidelijk niet de bedoe-
ling dat je daar te veel met de andere
moeders in gesprek ging.’
Wat er met haar toekomstige baby

zou gebeuren, stond bij voorbaat
vast: die moest worden afgestaan.
‘Dat was de standaard’, zegt Scheele.
‘Ik heb het later ook van iemand van
de Paula Stichting gehoord. Van de
duizenden vrouwen die daar in de
loop der jaren terechtkwamen, heeft
niemand haar kind zelf kunnen hou-
den.’
Scheele wilde uitdrukkelijk zelf

voor haar kind zorgen en vertelde dit
ook aan de nonnen. Uit haar dossier
van die tijd, dat ze pas in februari 2019
heeft kunnen inzien, stond die wens
aanvankelijk ook opgetekend. Maar
een paar maanden later meldde de
Paula Stichting aan de Raad voor de
Kinderbescherming dat Trudy het
kind wilde afstaan. ‘En zo staat dat
hele dossier vol met onwaarheden.
Maar daar kreeg je nooit inzage in, en
er werd je ook niets verteld. Ik was vol-
wassen, maar werd als een kind be-
handeld.’
De nonnen wilden haar laten beval-

len met een blinddoek om, zodat ze
zich niet aan de baby zou hechten.
‘Dat heb ik geweigerd. Ze probeerden
na de geboorte het gehuil van de baby
ook met heel hard praten te over-

stemmen. Mensonterend, hoe ze ons
hebben behandeld.’
Scheele kreeg haar zoontje niet

mee na de geboorte en werd direct –
zonder zelf bij de rechtbank te zijn ge-
hoord – tijdelijk uit de ouderlijke
macht gezet. Ze probeerde later in
1968 de baby alsnog in haar leven te
krijgen. ‘Ik was weer in contact geko-
men met mijn vriend en die wilde
onze relatie een nieuwe kans geven.

In de kliniek mocht niemand    
INTERVIEW

TRUDY SCHEELE-GERTSEN

De nonnen in de kliniek
wilden haar blinddoeken
om te voorkomen dat ze
zich aan de baby zou
hechten. Het was
mensonterend, zegt ze nu.

GEDWONGEN ADOPTIE MOEDER DAAGT STAAT VOOR DE RECHTER

Trudy Scheele-Gertsen
Moeder

Toen ze haar zoon
terug wilde, werd
Trudy met spoed
uit de ouderlijke
macht ontzet. 

Ongehuwd
moederschap
werd vaak
gelijkgesteld
met prostitutie
en alcoholisme
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1. ALIBABA MAAKTE CHINA
TOEGANKELIJK VOOR
BUITENLANDSE CONSUMENTEN
ÉN PRODUCENTEN

Lang voordat het Chinese telecom-
municatiebedrijf Huawei en diens (al
dan niet spionerende) technologi-
sche innovatie de gemoederen bezig-
hield, kropen de tentakels van Ali-
baba al gestaag over de grenzen van
China richting het Westen en andere
windrichtingen. Dat ging via AliEx-
press, waar vorig jaar maar liefst 150
miljoen niet-Chinese klanten spullen
kochten – met schermbeschermers
voor mobiele telefoons op nummer
één. Maar ook via Tmall, waar wes-
terse bedrijven – ook Nederlandse –
Chinese klanten bedienen.

Ma begon in 1999 vanuit zijn appar-
tement in de Oost-Chinese stad
Hangzhou, met 17 vrienden en beken-
den. Het was een nederig begin dat
hij dikwijls benadrukt, zoals zijn
Amerikaanse evenknie Jeff Bezos – op-
richter van Amazon, ’s werelds groot-
ste webwinkel – graag memoreert dat
hij begon als postorderbedrijf vanuit
zijn eigen garage. In het fiscale jaar

2018/2019
draaide Alibaba
Group – moe-
derbedrijf van
AliExpress,
Tmall,
Taobao, een
trits hightech-
supermarkten,
clouddiensten,
de grootste be-
taaldienstverle-
ner van China,
en sinds vorige
maand een eer-

ste fysieke winkel in Europa, in Ma-
drid – 56,1 miljard dollar omzet, met
654 miljoen klanten.

2. JACK MA REKTE DE GREEP
VAN CHINESE BEDRIJVEN OP
HUN WERKNEMERS NOG
VERDER OP 

Op de jaarlijkse Ali Day in mei eert het
bedrijf zijn ‘Aliren’ (de werknemers
van Alibaba, red.) en trouwt Ma
hoogstpersoonlijk 102 Alibaba-werk-
nemers tijdens een massaceremonie.
Het getal 102 staat voor de ambitie
van het bedrijf om in minstens drie
eeuwen actief te zijn, van 1999 tot na
2101. Het vieren van de werknemers
stamt uit 2003. Toen wist Alibaba-per-
soneel te  midden van een Chinese
uitbraak van de dodelijke ziekte Sars
tóch een nieuwe webwinkel te lance-
ren, door vanuit huis te werken. 

Op de andere dagen van het jaar
zijn het de werknemers die het be-
drijf eren: 996 is eveneens een favo-
riet getal van Ma. Dat staat voor de eis
van veel Chinese werkgevers dat hun
personeel van 9 tot 9 werkt, zes dagen
per week. ‘Als je bij Alibaba komt,

moet je bereid zijn twaalf uur te wer-
ken. We hebben geen behoefte aan
mensen die comfortabel acht uur
werken’, aldus Ma. Tijdens Alibaba
Annual Day, jaarlijks georganiseerd
op Ma’s eigen verjaardag op 10 sep-
tember, mag Ma graag optreden. In
2018 danste hij verkleed als Michael
Jackson op het nummer Billie Jean. 

3. DE ONDERNEMER HOOPT NU
ZIJN STEMPEL OP HET CHINESE
PLATTELAND TE DRUKKEN 

‘De wereld is groot, en ik ben nog
jong’, zei Ma in de open brief waarin
hij vorig jaar zijn vertrek aankon-
digde. ‘Ik wil nieuwe dingen probe-
ren – want wat als nieuwe dromen ge-
realiseerd kunnen worden?’

Ma gaat zich toeleggen op filantro-
pie, in navolging van andere multi-
miljardairs die besluiten zich niet
meer dagelijks met hun bedrijf bezig
te houden. Waar de Bill & Melinda Ga-
tes Foundation van de bekende Mi-
crosoft-oprichter zich vooral toelegt
op het verbeteren van gezondheids-
zorg in arme landen, wil de Jack Ma
Foundation onderwijs in ruraal
China verbeteren. Ma was in een vorig
leven leraar Engels, en is ervan over-
tuigd dat zijn talenkennis heeft bijge-
dragen aan zijn succes. Een verschil
zit hem wel in de omvang: eind 2017
had de Gates Foundation ruim 50 mil-
jard dollar in kas, de Jack Ma Founda-
tion zegde dat jaar 45 miljoen dollar
toe, verspreid over meerdere jaren.

De oprichter van Alibaba draagt
zijn functie als president-commissa-
ris over aan Daniel Zhang, op dit mo-
ment de bestuursvoorzitter. Ma zelf
blijft lid van de raad van bestuur.

Remco Andersen

Jack Ma verlaat Alibaba, en gaat
op zoek naar nieuwe dromen

PROFIEL

JACK MA

Hij bouwde zijn Chinese
webwinkel uit tot een
conglomeraat met
tentakels die de hele
wereldbol omvatten.
Dinsdag ging Jack Ma (55)
met pensioen. Zijn erfenis
in drie delen.

Aankoop huis burgemeester
Maastricht leidt tot onderzoek
Willem Feenstra, 

Anneke Stoffelen

Maastricht

De gemeenteraad van Maastricht
laat extern onderzoek doen naar
de aankoop van een woning door
burgemeester Penn-Te Strake. Zij
kocht het pand onderhands van
een topambtenaar die een sleutel-
rol had in een politieke affaire in
die stad, zonder de gemeenteraad
daarover in te lichten.

De Volkskrant publiceerde afgelopen
vrijdag over de kwestie. In reactie op
vragen zei Annemarie Penn-Te Strake
toen, dat zij de aankoop niet bij de ge-
meenteraad had hoeven melden, om-
dat er volgens haar geen sprake was
van belangenverstrengeling en het
een privékwestie betrof. Deskundigen
weerspraken dat.

Maandagavond zei Penn in een bij-
praatsessie met de fractievoorzitters
spijt te hebben. Niet zozeer van haar
onderhandse aankoop van een zake-
lijke relatie,  of van de mogelijke belan-
genverstrengeling. Maar van het feit
dat er ophef is ontstaan die haar, haar
gezin en de stad schaadt. Daardoor is
ze tot de conclusie gekomen ‘dat ik die
melding beter had kunnen doen’. Op
verzoek van de burgemeester stemde
de gemeenteraad in met een extern on-

derzoek naar de vraag of Penn de aan-
koop inderdaad had moeten melden.
De resultaten van dat onderzoek wor-
den eind oktober verwacht.

Wassen Neus

Volgens fractievoorzitter Kitty Nuyts
van de Liberale Partij Maastricht is het
aangekondigde onderzoek een wassen
neus. ‘Er zou onderzocht moeten wor-
den of de burgemeester zich inder-
daad schuldig heeft gemaakt aan be-
langenverstrengeling. En, zo ja, of ze
dan kan aanblijven. In plaats daarvan
wil Penn weten welke lessen ‘we’ kun-
nen trekken voor de toekomst, alsof
ook anderen fouten hebben gemaakt.
Daarmee verplaatst ze het probleem en
omzeilt ze de belangrijke vragen.’ 

Door de affaire is het vertrouwen van
Nuyts in burgemeester Penn bescha-
digd. ‘Via de media hebben wij als
raadsleden te horen gekregen van haar
privébelangen met een ambtenaar. Zij
heeft al die tijd nagelaten ons zelf in te
lichten. Op die manier kun je als ge-
meenteraad je controlerende taak niet
uitvoeren, en kun je de burgemeester
niet langer op haar woord geloven.’

Burgemeester Penn overlegde begin
2018 voor de aankoop van het pand
– haar derde huis in Maastricht – met
Theo Bovens, commissaris van de ko-
ning in Limburg. Die gaf volgens Penn
aan dat ‘vastgoedbezit niet van invloed

is op de integriteit van de burgemees-
ter’. Deskundigen verbaasden zich
over die opstelling van Bovens. ‘Theo
Bovens had beter moeten weten’, zei
bijvoorbeeld Marcel Boogers, hoogle-
raar Regionaal Bestuur aan de Univer-
siteit Twente.

Klankbord

Naar nu blijkt, werd Bovens tijdens
dat ‘klankbordgesprek’ echter onvolle-
dig geïnformeerd door Penn. Hij kreeg
niet te horen dat zij het pand kocht van
een topambtenaar die leiding geeft
aan een omstreden samenwerkings-
verband van drie gemeenten, waaron-
der Maastricht. ‘De vraagstelling in het
korte telefoongesprek was een andere,
namelijk de integriteitspositie in rela-
tie tot het bezitten van meerdere pan-
den’, laat Bovens via een woordvoerder
weten.  Daarin zag de Limburgse com-
missaris van de koning geen probleem.
‘Er is niet geklankbord over belangen-
verstrengeling in relatie tot de verko-
pende partij.’

Het is de tweede keer dat in Maas-
tricht een burgemeester in opspraak
komt door een vastgoeddeal. In 2010
stapte burgemeester Gerd Leers op na-
dat hij in de problemen was geraakt bij
de aankoop van een vakantiehuis in
Bulgarije, dat onderdeel was van een
vastgoedproject van een Maastrichtse
ambtenaar.

Foto Arie kievit

   de baby houden
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Ik zat daar eigenlijk niet op te wach-
ten, maar ik dacht wel: als wij samen
blijven, is er een mogelijkheid dat ik
mijn zoon bij me kan krijgen.’ Ze
meldde bij de Kinderbescherming
het heuglijke nieuws van de trouw-
plannen, zodat haar kind zou kun-
nen opgroeien in een traditioneel
gezin. ‘Maar de Kinderbescherming
wilde er niks van weten en praatte
op me in dat die vriend van mij niet
deugde. Vervolgens werd ik met
spoed definitief uit de ouderlijke
macht ontzet.’

Trudy Scheele droeg dit grote ge-
heim jarenlang met zich mee. ‘Het is
een verhaal waar je je voor schaamt.’
Pas enkele jaren geleden vertelde ze
haar drie latere kinderen dat er er-
gens een oudere halfbroer van hen
rondloopt. ‘Ik ben 73 inmiddels en
ik wilde geen afstand doen van het
leven zonder dat mijn andere kinde-
ren dit zouden weten.’ 

Op aanmoediging van haar oud-
ste dochter is ze op zoek gegaan
naar haar verloren zoon. ‘Ik kon
hem via internet makkelijk vinden.
Toch heb ik lang  gewacht tot ik
 contact zocht. Ik was  bang om in

zijn leven in te breken, misschien
zat hij helemaal niet op mij te wach-
ten.’

Haar zoon bleek ook nieuwsgie-
rig naar zijn biologische moeder.
‘Die ontmoeting was zo bijzonder,
daar heb ik bijna geen woorden
voor’, zegt Scheele. Nu hebben ze ge-
regeld contact. Het is door vragen
van haar zoon, dat ze op zoek is ge-
gaan naar het dossier van destijds.
‘Hij wilde natuurlijk ook weten hoe
dat toen allemaal is gegaan.’

Toen ze dat dossier begin dit jaar
eindelijk ter inzage kreeg van de
Paula Stichting, kookte ze van
woede. ‘Bijna direct heb ik toen een
brief op poten geschreven aan een
advocaat. Er zijn zulke rare dingen
gebeurd, ik wil dat de waarheid
daarover boven tafel komt. Dat is
waarom ik de staat aansprakelijk
stel. En als de overheid daar niet af-
doende op reageert of de zaak een
beetje afdoet met ‘zo ging dat toen’,
dan gaan we dit voorleggen aan de
rechter. Dan mag die oordelen over
de vraag of er destijds rechtvaardig
en volgens de wet is gehandeld.’

Anneke Stoffelen


