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Technische recherche doet zondag onderzoek in de buurt van de gevonden foetus in het Zeister bos. © AS Media
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Nils de Kruijff en Emma Thies 08-03-21, 18:19 Laatste update: 20:09

Gevonden foetus in Zeist zat in tupperware-bakje:

‘Moeder en vader wisten zich mogelijk geen raad’
De foetus die gisteren werd aangetroffen in het Zeister bos bij landgoed Heidestein, zat volgens voorbijgangers in een
tupperware-bakje dat al zeker sinds zaterdag naast een boom lag. Wandelaars wier honden aan het bakje snuffelden,
reageren geschokt. De vondst roept nog altijd veel vragen op. ,,Wat zou er dan toch gebeurd zijn?” 

Het bakje werd zaterdagmiddag besnuffeld door honden, die er met hun baasjes wandelden. Pas zondag viel het een passant op dat
het om een foetus ging, waarna de politie is gewaarschuwd. 

Lees ook

Gevonden lichaam in Zeist blijkt jonge foetus: 'Mogelijk heeft iemand die willen begraven’
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Een dag later is de macabere vondst nog het gesprek van de dag bij de vele boswandelaars in het natuurgebied. Rob Alsemgeeft en
zijn hondje Missy lopen er ook. ,,Het bakje stond er zaterdagavond al”, zegt Alsemgeeft. ,,Wij wandelden toen hier op deze plek en
Missy bleef maar snuffelen aan dat bakje met het blauwe deksel. Ik dacht nog, daar zit waarschijnlijk eten in dat is weggegooid door
iemand. Ik heb Missy geroepen en we zijn naar huis gelopen.” 
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Hond Missy snuffelde zaterdag al aan het tupperware-bakje met de foetus. © AD

Drama

Misschien is het wel een wanhopige moeder geweest, die niet zwanger

mocht zijn. Kan allemaal. Je gaat er toch over nadenken

- Rob Alsemgeeft

Een dag later waren baas en hondje opnieuw in het bos toen hulpdiensten massaal waren uitgerukt, om wat later een foetus in een
bakje bleek. ,,Of het begraven is geweest? Daar leek het zaterdag niet op”, zegt Alsemgeeft. ,,Als je dat nu hoort, dan is het wel een
verdrietig verhaal. Misschien is het wel een wanhopige moeder geweest, die niet zwanger mocht zijn. Kan allemaal. Je gaat er toch
over nadenken.” 

Moeder Sandra en haar dochter Loïs komen de fraaie nieuwbouwwijk aan de rand van het bos uitlopen met de hond. Ze waren erbij
toen de politie een dag eerder massaal in het bos actief was, maar schrikken als ze horen dat de gevonden onvoldragen vrucht in een
tupperware-bakje zat. ,,Nee! Dat meen je niet. Wij liepen gisteren met de hond en hij snuffelde steeds bij dat bakje. Wij dachten aan
afval en hebben er weinig aandacht aan geschonken.”

Moeder en dochter worden er even stil van. ,,Wat zou er dan toch gebeurd zijn? Wilde de moeder de foetus begraven hier? Dat lijkt
me dan geen logische plek, want er lopen zoveel mensen langs. Ik zou graag willen weten wat er werkelijk aan de hand is geweest.
Waarschijnlijk gaat er een drama achter schuil.”

Niet illegaal

Dat vermoeden heerst op meerdere plekken. Dat ouders een overleden foetus buiten willen begraven ziet Miriam van Kreij van
Miskraambegeleiding Nederland wel vaker. Overigens duidt zij een overleden foetus liever aan met de term kindje, of pril
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kindje. ,,Ouders willen vaak op een respectvolle manier afscheid nemen van het kindje en begraven het dan soms in het bos, in een
tuin of aan het strand”, vertelt Van Kreij.

Ik heb zelf nooit eerder gehoord dat mensen een foetus op deze manier

in een bos hebben achtergela ten, maar er is in principe dus niets

illegaals aan

- Willem van der Putten

,,Maar ik adviseer ouders dan wel altijd om het kindje diep genoeg onder de grond te begraven. Dat klinkt misschien wat cru, maar je
wil voorkomen dat een hond het weer opgraaft. Het zou best kunnen dat dat nu ook het geval is geweest. Ik geef ouders niet zozeer
het advies om het kindje in zo’n plastic bakje te doen, maar je hoort soms wel dat ouders het ergens ‘in’ willen begraven, zoals een
doosje. Hoe dan ook, hier gaat een heel verhaal achter schuil.”

Geen misdrijf

De politie wil een dag later nog maar weinig kwijt over het incident. ,,We zijn nog steeds op zoek naar de mensen die betrokken zijn
geweest bij deze vondst, maar dat is puur om voor een goede afwikkeling te zorgen”, aldus een woordvoerder. Dat de foetus
daadwerkelijk in een tupperware-bakje werd aangetroffen kan de politie niet bevestigen. Of het bakje is opgegraven door -
bijvoorbeeld - een hond, is ook niet duidelijk. Wel liet de politie weten dat het begraven ‘op de een of andere manier waarschijnlijk niet
is gelukt.’ 

Tekst gaat door onder de video.
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Omdat het geen misdrijf betreft, heeft de politie de zaak inmiddels losgelaten. Het begraven van een foetus van onder de 24 weken is
namelijk niet illegaal, weet ook Willem van der Putten, eigenaar van een adviesbureau in lijkbezorgingsrecht. ,,Een menselijke vrucht
die jonger is dan 24 weken valt niet onder de Wet op Lijkbezorging. Als de vrucht ouder is, moet die worden begraven of gecremeerd,
maar als hij jonger is hoeft dat niet. Dan kan je een foetus in de tuin of ergens buiten begraven, als je dat wil”, legt Van der Putten uit.

,,Ik heb zelf nooit eerder gehoord dat mensen een foetus op deze manier in een bos hebben achtergelaten, maar er is in principe dus
niets illegaals aan. Officieel hoor je overigens wel toestemming te hebben van de eigenaar van het bos, hij moet daarmee akkoord
gaan.” 

b
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Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek waar zondag een foetus werd aangetoffen. © AS Media

Openbare plek
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Dat weet ook Jeannette Rietberg, bestuursvoorzitter bij Stille Levens, een stichting die informatie en steun biedt bij het overlijden van
een baby. ,,Een prille baby kan worden begraven via een uitvaartbegeleider, je kunt het aan het ziekenhuis overlaten of je kunt het zelf
begraven. Zolang de eigenaar van een openbare ruimte toestemming geeft, mag een prille baby in principe begraven worden op een
openbaar terrein. Maar je wil natuurlijk wel zien te voorkomen dat een hond ineens begint te graven op zo’n plekje”, legt ze uit. 

Nee, hoe de situatie exact was, is niet duidelijk. ,,Maar mijn inschatting is wel dat moeder en vader mogelijk geen raad wisten met de
situatie. Ze kunnen iets in paniek hebben gedaan, of waren misschien per ongeluk zwanger. Ik weet het ook niet, maar ik kan me
haast niet voorstellen dat dit een hele doordachte, bewuste keuze was, aangezien dit een vrij openbare plek is waar ook kinderen
spelen en rondrennen. Mijn hart gaat in ieder geval uit naar deze ouders”, zegt Rietberg.

Toekomstdromen

Van Kreij sluit zich daarbij aan. ,,We weten misschien niet hoe oud dit kindje was, maar verlies en gemis is niet afhankelijk van de
duur van de zwangerschap. Ook voor zo’n pril kindje waren al toekomstdromen, daar hadden de ouders misschien al wel hele
plannen mee. Dan maakt het niet uit of het kindje zes of twintig weken oud was.”

Bij de gemeente Zeist is weinig bekend over de vondst. ,,Het is natuurlijk niet gezegd dat de ouders ook uit Zeist komen. De situatie
was daarnaast anders geweest als het om een levende baby was gegaan”, zegt een woordvoerder. Bij begraafplaats Zeister Bosrust
worden wel met regelmaat foetussen van onder de 24 weken begraven of gecremeerd, vertelt medewerkster Marja Vermeulen. ,,Maar
ik hoor ook vaak genoeg dat mensen het graag in de tuin of in de natuur willen begraven. Misschien wilden deze ouders wel een mooi
plekje in het bos voor het kindje. Er kunnen zo ontzettend veel verhalen achter zitten.”
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Miriam van Kreij, Miskraambegeleiding Nederland. © Jacqueline Spaans
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