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‘Klopjacht’ politie naar
moeder van vondeling
PATRIECIA KOLTHOF

GRONINGEN De politie is op zoek
naar de moeder die haar baby don-
derdagnacht heeft afgestaan aan
vrijwilligers van de vondelingen-
kamer. Het te vondeling leggen van
een kind is strafbaar.

,,De politie heeft aangegeven een
klopjacht te willen starten naar de
moeder’’, zegt bestuurslid Kitty Nus-
teling van de stichting Beschermde
Wieg. De stichting is de initiatiefne-
mer van de vier vondelingenkamers
in Nederland, waarvan een in Gro-
ningen zit.

De politie is bezig met het onder-
zoek. Het Openbaar Ministerie (OM)
ziet het te vondeling leggen van een
baby als strafbaar feit. Of de moeder
ook echt vervolgd wordt moet blij-
ken in een eventuele rechtszaak.

Kerstin van Tiggelen acht het zeer
onwaarschijnlijk dat de moeder
wordt vervolgd. Ze is directeur van
het Nederlands Instituut voor de
Documentatie van Anoniem Af-
standdoen (NIDAA). ,,Het is straf-
baar om je baby in hulpeloze toe-
stand en zonder gegevens achter te
laten. Dat is hier niet het geval.’’ De

‘Als ik hier
de cel voor in
moet, dan
moet dat maar’
baby is geen moment alleen ge-
weest. De moeder heeft in een spe-
ciale envelop, die in elke vondelin-
genkamer ligt, haar gegevens ach-
tergelaten. De envelop is afgegeven
bij een notaris.

Mogelijk zijn de medewerkers van
de stichting achter de vondelingen-
kamers strafbaar. Regiocoördinator
Anneke de Boer opende de vonde-
lingenkamer in Groningen. Hij zit
onder haar woning. ,,Als ik hier de
cel voor in moet, dan moet dat maar.
De baby is in ieder geval veilig.’’

In de praktijk wordt vaak afgezien
van strafvervolging en ingezet op
hulp aan de moeder. Dat beaamt
Rick Robroek van de rechtenfacul-
teit aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen. ,,De overheid wil niet dat kinde-
ren te vondeling worden gelegd. Ze
biedt daarom alternatieven aan zo-
als anoniem bevallen. Het is een ju-
ridisch complexe vraag of sprake is

van te vondeling leggen. Het OM zal
nu eerst moeten bepalen of zij die
vraag aan de rechter voor willen leg-
gen en alleen in dat geval zal er door
de strafrechter duidelijkheid ver-
schaft kunnen worden over de straf-
baarheid in deze zaak”

Donderdagnacht rinkelde bij Nus-
teling van de stichting Beschermde
Wieg de telefoon. Ze bracht de pas
bevallen wanhopige moeder in con-
tact met een verloskundige. Daar gaf
ze duidelijk aan de baby af te willen
staan. De Groningse De Boer en een
collega van de vondelingenkamer
werden gealarmeerd en brachten de
baby naar het Martini Ziekenhuis
voor een check. De baby bleek ge-
zond en is ondergebracht bij een
pleeggezin.

De Boer: ,,Ik ben zo blij dat ze naar
ons toe is gekomen. De moeder had
het kind ook in blinde paniek in het
park achter kunnen laten.’’

Cijfers van het NIDAA laten zien
dat er jaarlijks gemiddeld zes kinde-
ren te vondeling worden gelegd, vier
levende en twee dode. De noodlijn
van de stichting voorkwam drie keer
dat een kind te vondeling werd ge-
legd. Dit is de eerste keer dat een
moeder de baby werkelijk afstaat.

De vondelingenkamer in de Palembangstraat in Groningen. Op het bed ligt een envelop. Hierin vindt de moeder alle benodig-
de informatie over onder meer hulpinstanties. FOTO JAN ZEEMAN


