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door Sophie Kluivers

AMSTERDAM • Het is
amper te bevatten: een
ouder die een baby
hulpeloos achterlaat,
om het leven brengt, of
een doodgeboren li-
chaampje verstopt.
Toch komt het zo’n vijf
keer per jaar voor. Wie
doet toch zoiets? „Er
spelen altijd drama’s.
Blijkbaar ziet die per-
soon geen andere op-
lossing.”

Casussen uit het verleden
leren dat het vaak de moe-
der is die een levende baby
op een onveilige plek ach-
terlaat of een dood baby’tje
verstopt. „Maar geen vrouw
wil zoiets doen”, zegt Kitty
Nusteling van stichting Be-
schermde Wieg. Toch is de
conclusie dat het gisteren in
Rotterdam gevonden baby-
lijkje daar is achtergelaten
door de moeder, te snel ge-
trokken. „Het kan net zo
goed een man geweest zijn.
Zoals een dader van incest.” 

Misschien wel het be-
kendste voorbeeld van een
vondeling is het kindje dat
in 2014 in een vuilcontainer
in Amsterdam werd gevon-
den. Het meisje leefde ge-
lukkig nog. De moeder is
nog steeds niet getraceerd.

Schuur
Van de babylichaampjes

die in 2014 en 2015 in een
park in Alkmaar en in een
schuur en op een zolder van
een woning in Heerhugo-
waard lagen, werd de moe-
der wel achterhaald. Yasmi-
ne M. kreeg een celstraf van
drie jaar opgelegd. 

In 2014 opende stichting
Beschermde Wieg de eerste
vondelingenkamer in Ne-

derland. Vrouwen kunnen
daar anoniem hun pasgebo-
ren baby achterlaten. Ook
heeft de stichting een 24/7
hulplijn. „De vrouwen die
contact opnemen zijn vaak
in nood. De zwangerschap is
bijvoorbeeld een taboe bin-
nen de religieuze familie, of
deze kwam voort uit ver-
krachting of incest”, zegt
Nusteling. „Angst voor
eerwraak of moord kan
meespelen. Soms gaat het
om een jong meisje dat niet
wil dat haar ouders de
zwangerschap ontdekken,
uit schaamte.”

Het aantal vondelingen
wordt bijgehouden door het

Nederlands Instituut voor
de Documentatie van Ano-
niem Afstanddoen (NIDAA).
„Het zijn er ongeveer ander-
half per jaar”, zegt bestuurs-
lid Kerstin van Tiggelen.

Lijkjes
Schrikbarend veel hoger

ligt het aantal babylijkjes. In
de afgelopen elf jaar werden
er 43 gevonden. Het NIDAA
verzamelt de gegevens van
pasgeboren baby’s die dood
werden gevonden en maxi-
maal een week hebben ge-
leefd. De baby’s kunnen
dood zijn geboren, direct na
de geboorte door een na-
tuurlijke oorzaak zijn over-

leden, vrijwel direct na de
geboorte zijn gedood, of
door het te vondeling leggen
zijn overleden, doordat ze te
laat zijn ontdekt. 

Naar het werkelijke aan-
tal is het gissen. Van Tigge-
len: „Waar bij het te vonde-
ling leggen de intentie van
de dader nog is dat het kind
wordt gevonden, is de be-
doeling bij een babylijkje
vaak dat het verdwijnt.”

Het verstoppen van de ba-
by in Rotterdam noemt ze
’onbeholpen’. „De Wilhelmi-
napier is een drukke plek.
Iemand heeft ermee over
straat gelopen, dat is
vreemd.” 

Deskundige: ’Er spelen altijd drama’s’

’Geen moeder wil
baby achterlaten’

De Rotterdamse politie speurt naar sporen in de plantenbak waarin gisterochtend een dode baby werd
gevonden. FOTO ANP

door Michiel van Renselaar

UTRECHT • De Gondelier
van Utrecht kondigde
vorig jaar groots zijn ver-
trek aan. Na tien jaar
varen door de Utrechtse
grachten zou hij verhui-
zen naar het buitenland.
Oplettende Utrechters
waren dan ook ietwat
verbaasd toen ze dit voor-
jaar de gondel inclusief
gondelier Arjen Heida
gewoon weer zagen. En nu
kondigt hij wederom zijn
vertrek aan. 

„O Sole Mio? Dat liedje
hoef ik de komende jaren
niet meer te horen”, lachte
Arjen Heida in oktober vorig
jaar vlak voor zijn laatste
vaartocht ooit. Jaren voer

hij verliefde stelletjes rond,
maar het was genoeg ge-
weest. Zijn twee Venetiaan-
se gondels stonden te koop.
Er werd echter nauwelijks
serieus geboden. Toch zou
hij naar het Caribisch ge-
bied vertrekken, ook als dat
betekende dat zijn geliefde
boten in de opslag zouden
verdwijnen. 

Maar daar was hij opeens
het afgelopen voorjaar
weer. „Het is toen inder-
daad anders gelopen”, ver-
telt Heida. „Ik was serieus
van plan te vertrekken,
maar de verkoop van mijn
woning werd op het laatste
moment teruggedraaid. Al
mijn plannen vielen in dui-
gen. De gondels waren nog
niet verkocht. Alleen daar

kon ik op terugvallen.”
En zo pikt de Gondelier

van Utrecht alsnog een toe-
ristenseizoen mee. Nu staan

zijn gondels opnieuw te
koop. Gaat hij nu alwéér
weg? „Ik snap de verbazing.
Mensen dachten dat ik be-

Utrechtse gondelier gaat alwéér weg

sluiteloos was, maar mijn
plannen zijn nooit veran-
derd. Ik wil nog steeds naar
het buitenland”, zegt hij. 

Vorig jaar ontving Heida
naar eigen zeggen alleen
maar onrealistische biedin-
gen. Bedragen waar je nog
geen roeidol voor koopt. Dat
wil de gondelier nu zien te
voorkomen. De marktwaar-
de van een volledig beklede
Venetiaanse gondel ligt vol-
gens hem tussen de 80.000
en 100.000 euro. „Uiteraard
verkoop ik ze niet voor deze
prijs, maar ook niet voor
een paar duizend euro”,
zegt hij. 

Vertrekken wil hij, maar
verdwijnen uit het Utrecht-
se grachtenbeeld zal hij niet
per direct. „Ik wil dat de
gondels een goede bestem-
ming krijgen. Waarschijn-
lijk vaar ik in het najaar ook
nog.”

Gondelier
Arjen Heida
heeft zijn
gondels op-
nieuw te koop
gezet.
FOTO ANP

door Maarten Ritman

ROTTERDAM • De lugubere
vondst van een babylijkje
naast het Nieuwe Luxor
theater in Rotterdam
zorgt voor een grote
schok.

Vermoedelijk heeft de
kleine, in een zak tussen
bosjes verstopt, er enkele
dagen gelegen voor het
werd gevonden. Het ontziel-
de lijfje werd gisterochtend
aangetroffen door een vrou-
welijke voorbijganger die di-
rect de politie inschakelde.

Het gebied werd afgezet
voor onderzoek. Medewer-
kers van de Forensische Op-
sporing vonden in een nabij-
gelegen vuilnisbak wel spul-
len die mogelijk met de zaak
te maken hebben, maar dat
kan de politie nog niet be-
vestigen.

Met een 3D-scanapparaat
is de vindplaats onderzocht
en vastgelegd, in de middag
volgde nog een ’snuffelron-
de’ van agenten met politie-
honden. „Om eventuele ge-
miste sporen na te zoeken”,
vertelt een politiewoord-
voerder.

De scanner is ook ingezet
om het lijkje niet te bescha-
digen. „Het is zo fragiel,
daardoor konden we het
niet verplaatsen”, aldus de
zegsvrouw. 

Het is nog niet bekend
waardoor het baby’tje is

overleden. De politie heeft
ook nog geen beeld van wan-
neer het kindje is overleden
en hoelang het lichaampje
op de locatie heeft gelegen.

Het nieuws komt hard
aan bij mensen die langslo-
pen. Net naast de vindplaats
staat ’s middags een Rotter-
dammer zijn drie weken ou-
de zoontje de fles te geven
naast zijn auto. Een bezoek-
je aan het nabijgelegen Foto-
museum eindigde met een
’nood-voedingsstop’.

De vader schrikt van het
nieuws. „Wat bizar.” Onge-
makkelijk laat hij zijn zoon-
tje verder drinken om snel
weer weg te kunnen.

Moord
Een medewerkster van

het tegenover gelegen Ja-
panse lounge-restaurant
Itami reageert geschokt op
de vondst. „Wat eng. Ik
dacht dat er vanochtend een
moord was gepleegd, maar
wilde ook niet meer weten
omdat ik niet tegen bloed
kan.”

Dagelijks loopt ze langs de
plek naar en van haar werk.
„Dat doe ik dus nooit meer,
ik loop voortaan wel om het
theater heen.’’

Wie het heeft gedaan is
volgens haar ’niet goed bij
het hoofd’. Ze gokt dat ie-
mand vanuit een armere,
nabijgelegen wijk de baby er
heeft achtergelaten.

Politie hoopt 
op getuigen
Schokkende vondst Rotterdam

De vindplaats werd gisteren in de loop van de dag afgeschermd
met een tent voor het forensisch onderzoek.
FOTO ANP
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’’LLOOCC’’ KKAANN WWEEEERR RRIIJJDDEENN
Met pijn in het hart is in Rotterdam de unieke 104 jaar oude ’loc’ 6326 uitgezwaaid en naar het hoge noorden getransporteerd. Stoomstichting Nederland
nam gisteren afscheid van de in Berlijn gebouwde locomotief, omdat het exemplaar om logistieke redenen in de regio Rotterdam niet het spoor op kan. Bij
Museumspoorlijn STAR in Stadskanaal kan dat wel en zal de loc na jaren stilstand op 16 en 17 september rijdend te zien zijn. De 6326 is een vuurloze loco-
motief die door een externe bron onder stoom wordt gebracht. Het is een van de weinige exemplaren die nog in musea staan. FOTO JOS SCHUURMAN

door Germa Graveland

DEN HAAG • Haagse amb-
tenaren van de Dienst
Sociale Zaken en Werkge-
legenheid worden uitge-
breid getraind in ’het
goede doen’ voor de bur-
ger: ze moeten de mens
centraal stellen, oog heb-
ben voor gedrag en pro-
blemen én zorgen dat
iemand niet verdwaalt in
de wet- en regelgeving.

Dat schrijft de PvdA-wet-

houder Baldewsingh aan de
gemeenteraad. Traditiege-
trouw is de gemeentelijke
dienst die gaat over uitke-
ringen, inkomen en werk de
boeman als het gaat om
klachten. Ook vanuit de Ge-
meentelijke Ombudsman
werd jaar op jaar gezegd dat
er te veel werd gedacht in
regeltjes en het ambtena-
renapparaat te star functio-
neerde om af te wijken bij
bepaalde situaties. 

Dat moet verleden tijd

zijn. De transformatie naar
’meevoelende amateur-psy-
chologen’ is volgens de stad
nodig omdat het gaat om
kwetsbare burgers met vaak
psychische en lichamelijke
beperkingen en schulden.
Dat realiseren ambtenaren
zich nu beter. Velen van hen
hebben de Engelse film ’I
Daniel Blake’ gezien, waarin
te zien is hoe mensen gevan-
gen raken in de bureaucra-
tie van de sociale zekerheid.
Ook wordt gebruik gemaakt

van de wetenschappelijke
theorie van schaarste, die
laat zien hoe chronische
stress door armoede ver-
hindert dat mensen op ei-
gen kracht uit hun proble-
men komen. 

Vorig jaar zijn de eerste
teams getraind. Dit jaar en
in 2018 volgen de anderen,
maar volgens Baldewsingh
zijn de vruchten al te zien. 

Zo is ondanks meer aan-
vragen het aantal klachten
duidelijk gedaald. 

Ambtenaar als ’amateur-psycholoog’
Medeleven

voor
werkloze 

SCHEVENINGEN • Het Le-
goland Discovery Centrum
komt definitief naar de
Scheveningse boulevard. 

De aandeelhouders van
moederconcern Merlin
Entertainments hebben
gisteren hun goedkeuring
gegeven, waardoor de
voorbereidingen voor de
bouw eind dit jaar kunnen
beginnen. Daarvoor zal
het huidige Casino Vitali-
zee gesloopt worden,
waarna de bouw van het
nieuwe Vitalizee met zo-
wel Legoland als horeca-
ruimten van start kan
gaan. De attractie van
bijna 3000 vierkante me-
ter, gebaseerd op de popu-
laire bouwsteentjes, moet
over twee jaar open zijn. 

Legoland gaat
definitief door

UTRECHT • De laatste bord-
jes worden opgehangen,
de stofzuiger gaat er nog
eens doorheen en al het
glaswerk krijgt een poets-
beurt. De puntjes worden
op de spreekwoordelijke i
gezet in de grootste fiet-
senstalling ter wereld bij
treinstation Utrecht Cen-
traal. 

Het eerste deel van de
Stationspleinstalling opent
aanstaande maandagoch-
tend om vijf uur. Er is dan
plek voor 6000 fietsen. In
oktober komt daar ruimte
voor 1500 fietsen bij. Be-
doeling is dat halverwege
volgend jaar er maar liefst
12.500 fietsen in de stal-
ling kunnen worden ge-
parkeerd. Die bestaat dan

uit drie verdiepingen. 
Op de middelste etage is

plaats gereserveerd voor
1800 abonnementhouders.

Op de andere plekken kan
iedereen terecht. De eerste
24 uur is het stallen van
een rijwiel gratis. 

Laatste poetsbeurt grootste stalling

De fietsenstalling wordt nog even flink schoongemaakt voor de
opening, komende maandag. FOTO CU2030

DELFZIJL • Bij een uit-
slaande brand in een wo-
ning aan aan de Oslofjord
in Delfzijl is gisterochtend
een vrouw om het leven
gekomen. De politie ver-
moedt dat het om de be-
woonster van het huis
gaat.

De brand werd vroeg in
de ochtend ontdekt. Het
hele huis stond vol rook,
maar de vuurhaard be-
vond zich op de beneden-
verdieping.

Omdat mogelijk nog
iemand in de woning aan-
wezig was, kwam ook de
traumaheli ter plekke.
Tijdens het blussen werd
de vrouw gevonden. Over
de oorzaak van de brand is
nog niets bekend.

Vrouw komt om
bij woningbrand

TILBURG • Een 73-jarige
man uit Tilburg is zwaar-
gewond geraakt toen hij
door twee onbekende
jongens van de trap werd
geduwd.

De man kwam woens-
dagavond even na achten
thuis en werd op de trap
tegengehouden door de
jongens, waarna hij hen
aansprak op hun gedrag.
Dat werd niet gewaar-
deerd; het slachtoffer
kreeg een harde duw en
viel achterover van de trap
af. Hij liep onder andere
gebroken nekwervels, een
breuk in zijn hand en
diverse kneuzingen op.

De jongens zijn spoor-
loos, de politie zoekt ge-
tuigen.

Tilburger van 
trap geduwd

MAASTRICHT • Het grootschalige dna-
onderzoek naar de dood van het Lim-
burgse jongetje Nicky Verstappen wordt
uitgesteld. Aanvankelijk zou dit najaar
aan vijftienduizend mannen gevraagd
worden hun dna af te staan, maar dat
wordt nu begin volgend jaar.

Reden is dat het Openbaar Ministerie
een nieuw soort dna-sets wil gebruiken
en die zijn pas later beschikbaar. De
nieuwe sets hebben al na één handeling
voldoende informatie. Dat versnelt het
proces en het is ook nog eens goedkoper. 

In augustus 1998 verdween de toen
11-jarige Nicky Verstappen uit Heibloem
tijdens een zomerkamp op de Brunssu-
merheide. Een dag later werd hij dood
teruggevonden. De publiciteit rond de
dna-afgifte heeft de politie honderd nieu-
we tips opgeleverd. Maar de gouden tip
zit er nog steeds niet bij. 

Het is deze maand 19 jaar geleden dat Nicky
Verstappen tijdens een zomerkamp verdween en
dood werd teruggevonden. 

DNA-ONDERZOEK NICKY 
PAS VOLGEND JAAR

DEN HAAG • Dieven blijken het in Scheve-
ningen te hebben gemunt op postbodes
en hun spullen. Volgens de politie-een-
heid Den Haag zijn er in enkele weken
tijd al zeven aangiften binnengekomen.

Opvallend is dat alle postbodes werden
bestolen tijdens hun dagelijkse ronde in
het Belgisch Park, het chique deel van
Scheveningen.

In vier gevallen gingen de daders met
de fietsen aan de haal waar de gevulde
posttassen nog aan zaten; bij drie andere
diefstallen werd alleen de tweewieler
meegenomen.

De politie staat voor een raadsel. „We
hebben dit de afgelopen tijd nog niet
eerder meegemaakt in de regio Den
Haag”, zo laat een woordvoerder weten.
„Slechts in één geval werd de fiets terug-
gevonden met de post nog in de posttas-
sen. Dit is niet alleen vervelend voor de
bezorger, maar ook voor mensen die op
hun post zitten te wachten.”

PostNL laat weten dergelijke diefstal-
len nog niet vaak te hebben meegemaakt.
„Wij adviseren altijd de fiets op slot te
doen en in het zicht te plaatsen.”

POSTDIEVEN ACTIEF
IN SCHEVENINGEN


