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AMSTERDAM-ZUIDOOST SIDDERT OM VONDST BABY IN CONTAINER

Laat op de
zondagavond
hoorde een
voorbijganger
een baby huilen in een vuilniscontainer
in Amsterdam-Zuidoost.
Het kindje
blijkt in een
boodschappentas te zijn
gedumpt.
Een vondst die
de volksbuurt
choqueert en
in ontzetting
achterlaat.
door Mascha de Jong

Het politie-onderzoek duurde
vrijwel de hele ochtend.

’HAD HET KINDJE VOOR
MIJN DEUR GELEGD’
E
en vrouw bekijkt
vanaf haar balkon op
tweehoog hoe op de
Meernhof
in
Amsterdam-Zuidoost de container wordt veiliggesteld waarin zondagavond een pasgeboren baby’tje werd gevonden. „Had
het kindje voor mijn deur
gelegd, dan had ik er wel
voor gezorgd”, verzucht ze.
Haar devies is niet oordelen.
„Je moet er namelijk wel
echt heel erg aan toe zijn om
zoiets te doen.”
De politie was maandag
vrijwel de hele ochtend bezig in de Bijlmer met het onderzoek naar het weggegooide babymeisje. Niet alleen de container waaruit
zondagavond rond half elf
babygeluid werd gehoord,
wordt meegenomen. Ook de
containers even verderop in
het groene hofje. De politie
stelt voor de zekerheid alles
veilig.
Een van de twee werklieden die erbij staan te kijken,
is helemaal beduusd: „Ik
heb zelf een baby van zeven
maanden en las het vanmorgen op mijn telefoon. Ik zei
nog tegen mijn vrouw: ’wie
doet zoiets? Dan moet je
toch wel heel erg ziek zijn’.
En nu sta ik er zelf naast. Ik
ben er misselijk van.”

Avondklok

Het lijkt erop dat burgerlijke ongehoorzaamheid het
babymeisje heeft gered. Het
gehuil van het meisje zou
zijn opgemerkt toen een

vrouw rond 22.40 uur, ruim
na het ingaan van de avondklok, een vuilniszak weggooide. Haar buurman zag
vervolgens de straat volstromen: „De hele Meernhof
stond rond elf uur helemaal
vol met politie en brandweer. Dus ja, wij kregen dat
wel mee. Via via hoorden wij
wat er aan de hand was: er
zou een baby in de vuilcontainer liggen.”
De politie heeft maandagmorgen in een persbericht
laten weten dat de brandweer diverse vuilniszakken
uit de container haalde en
inderdaad een pasgeboren
kindje vond in een grote gele
Jumbo-boodschappentas.
Agenten pakten het kindje
in met jassen, waarna het
met de ambulance direct
werd overgebracht naar het
ziekenhuis. Daar zou het in
stabiele toestand verkeren.
De buurvrouw van tweehoog kan er voor haar gevoel
niet bij. Zij hoopt wel dat de

’Wie
doet
zoiets?
Dan
moet
je ziek
zijn’

De brandweer haalde
diverse
zakken uit de
vuilnisbak en
trof het
meisje in een
boodschappentas.
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moeder wordt gevonden.
„Omdat het waarschijnlijk
niet zo goed gaat met deze
vrouw. Niemand bedenkt
zoiets vooraf. Dus je kunt je
alleen maar voorstellen dat
haar toestand niet best is.
Ze heeft waarschijnlijk geen
uitweg meer gezien. En in
dat geval heeft zij hulp nodig.”

Camera

Dan wijst ze naar een camera op een lantaarnpaal,
op slechts twintig meter afstand vanwaar de vuilcontainer stond. De omgeving
van het naastgelegen fietspad, dat bekendstaat als het
Meibergpad (waaraan de
Holendrechtschool
ligt),
wordt constant gemonitord.
„Het was donker, maar die
camera hangt er niet voor
niets. In dit buurtje gebeurt
nog weleens iets, misschien
dat de camera iemand heeft
vastgelegd en dat er hulp
kan worden geboden.”

ZWANGER ALS DAT NIET
KAN, MAG OF GEWILD IS
door Chris Ververs
Waarom doen moeders afstand van hun baby? Volgens
Stichting Nederlands Instituut
voor de Documentatie van Anoniem Afstand doen (NIDAA) zijn
er bij benadering drie redenen
waarom een vrouw een kind niet
kan, mag of wil houden.
Het niet kunnen houden van
een pasgeboren baby kan te maken hebben met de leeftijd, bijvoorbeeld een kindermoeder die
de situatie niet aankan. Bij het
niet mogen houden, spelen de
normen en waarden van omstanders een rol. Denk aan een familie
die het kind weigert te erkennen.
En bij het niet willen kan het zijn
dat het kind ontstaan is op een
onvrijwillige manier zoals incest
of verkrachting.
Dr. Kerstin van Tiggelen van
NIDAA: „Er is een groot verschil
of iemand het (dumpen van de
baby red.) zelf beslist – voor zover
je van een rationele afweging
kunt spreken – of dat het onder
druk of dwang van buiten af
plaatsvindt. Het is overigens niet
altijd de moeders wens dat een
kind wordt afgestaan. Het kan
ook door iemand anders gebeuren terwijl moeder nog in het
kraambed ligt.”
Het NIDAA registreert het
aantal vondelingen en kinderlijkjes in Nederland dat in de publici-

teit zijn gekomen. In de afgelopen
vijftien jaar zijn er negentien
vondelingen vermeld in de media
en vierenveertig babylijkjes. Soms
worden kinderen weggelegd met
de bedoeling dat ze gevonden
worden, maar komt hulp te laat.
„Dat is hier niet het geval”, is Van
Tiggelen duidelijk.

Vondelingenluik

Er zijn in Nederland negen
vondelingenkamers waar moeders legaal hun baby mogen achterlaten. De tiende opent binnenkort in Den Helder. Barbara Muller van Stichting Beschermde
Wieg heeft zes jaar geleden als
eerste ter wereld de vondelingenkamer bedacht: een alternatief
voor het vondelingenluikje waarbij direct alle contact tussen moeder en kind wordt verbroken. In
die tijd werden tweeduizend
zwangere vrouwen begeleid en
bijgestaan en zestig babylevens
gered van de dood.
De stichting pleit voor een vondelingenkamer in Amsterdam.
Muller: „We zijn sinds vier jaar in
gesprek met ziekenhuizen in
Amsterdam, maar daar zag niemand de noodzaak. Ik vind dat
niemand dat nu nog kan ontkennen. Er is een noodzaak en zeker
in de hoofdstad waar nu niets is
voor deze wanhopige vrouwen
die geen andere uitweg zien dan
hun kind om te brengen.”

