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Moederziel 
alleen

Op een maandagmorgen in maart 2015 
wordt in Breda een baby op straat gevonden.

Wie liet het meisje achter en waarom?
Pagina 3, 4 en 5

Gouden moment
Wie schiet de
mooiste bruidsfoto?
P 6-7, 9

Obesitas-chirurg
krijgt chocola van 
zijn patiënten
P 15-16-17

FO
TO

 G
E

T
T

Y
 IM

A
G

E
S

ZATERDAG 16 FEBRUARI 2019

ACHTERGRONDEN
BIJ HET NIEUWS



Maandagochtend 
2 maart 2015. De
ochtendzon doet
haar best, buiten
is het fris. Men-

sen maken zich op voor een
nieuwe werkweek, business as
usual, lijkt het. Totdat plotseling al-
les anders is. Rond half negen
hoort een voorbijganger in de
Christiaan Huygensstraat in Breda
iets, het lijkt op gehuil.

Tussen twee geparkeerde auto’s,
ter hoogte van nummer 15, staat
een zwarte sporttas. Dáár komt het
geluid vandaan. De passant ritst de
tas open en weet niet wat hij ziet.
Er ligt een pasgeboren baby in. Het
meisje wordt meteen bij een van
de huizen naar binnengebracht en
in dekentjes gewikkeld.

Op het Bredase politiebureau
wordt in allerijl een tienkoppig re-
chercheteam geformeerd. De start
van het onderzoek is veelbelovend.
De politie beschikt niet alleen over
de tas en de kleertjes die het meisje
aan heeft, er duiken ook beelden
van bewakingscamera’s op. Daarop
is een persoon te zien die met de
tas door de straat loopt.

Een paar dagen later wordt op
het politiebureau een anonieme,
afgestempelde brief bezorgd. Ver-
zonden door iemand die beweert
de moeder van het meisje te zijn.
Aanwijzingen genoeg zou je den-
ken om de ouders van het kind te

achterhalen. Zeker als de zaak tot
twee keer toe uitgebreid aan bod
komt in het televisieprogramma
Opsporing Verzocht.

De tips stromen binnen. Maar de
aanwijzing die moet leiden tot een
doorbraak, blijft uit. De maanden
daarna wordt het rechercheteam
afgebouwd en is het hopen op een
toevalstreffer. Ook die komt er niet.
Binnenkort is het precies vier jaar
geleden dat het meisje werd ge-
vonden. Het gaat goed met haar.
Maar het dossier blijkt gesloten.

,,Helaas’’, verzucht woordvoer-

ster Martine Pilaar van het Open-
baar Ministerie in Breda. ,,Het re-
chercheteam heeft echt alles uit de
kast gehaald om de ouders te ach-
terhalen. Maar als op een gegeven
moment alle tips en aanwijzingen
zijn nagetrokken en alles is uitge-
rechercheerd, dan houdt het op
een gegeven moment op.’’
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Achtergelaten baby

Waar is
mama?
Baby’s die te vondeling worden gelegd, het is
van alle tijden. Het is vaak gissen naar de
reden waarom. Lang niet altijd worden de
biologische ouders gevonden. ,,Als ik in de
spiegel kijk, vraag ik me af op wie ik lijk.’’
PETER ULLENBROECK

LEES VERDER OP PAGINA 4

Ieder kind heeft
er recht op te
weten waar het
vandaan komt
—

De plek waar het baby’tje gevonden werd. ARCHIEFFOTO RON MAGIELSE




