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Barbara Muller (42) is oprichtster 

van de stichting Beschermde 

Wieg en heeft inmiddels 

vondelingenkamers geopend 

in Papendrecht en Groningen. 

Volgens staatssecretaris Fred 

Teeven van Veiligheid en Justitie 

is het achterlaten van pasgeboren 

kinderen in een vondelingenkamer 

strafbaar, maar Barbara is niet 

van plan om met haar activiteiten 

te stoppen. “Ik heb een belofte 

gedaan aan deze vrouwen, maar 

ik doe het vooral voor de kinderen 

voor wie het nog niet te laat is.”

Tekst: Miranda Birney  
Fotografie: Evelyn Schellekens, 

Holland Fotostudio

Hoe kwam je op het idee om een vondelingenka-
mer op te zetten?

Het begon drie jaar geleden. Ik las te veel berichten 
over kindjes die, al dan niet dood, werden gevonden 
in een boodschappentas, koffer of bloembak langs de 
kant van de weg of in een plantsoen. Dat doe je alleen 
als je echt geen andere uitweg ziet of als je heel erg 
bang bent, want anders sta je het kindje wel af voor 
adoptie. Deze moeders doen dat niet. Daar kunnen we 
wel allemaal een mening over hebben, maar ik vind 
het belangrijker om deze vrouwen een helpende hand 
toe te steken. Daarom heb ik dit jaar de stichting Be-
schermde Wieg opgericht. De stichting helpt zwangere 
vrouwen die niet durven, willen of kunnen aanklop-
pen bij de regu-
liere hulpverle-
ning. We hebben 
een gratis hulp-
lijn geopend die 
zeven dagen per 
week en vieren-
twintig uur per 
dag bereikbaar is. Er zijn inmiddels vondelingenka-
mers in Papendrecht en Groningen. Zelf vind ik ‘von-
deling’ een naar woord, maar het spreekt wel tot de 
verbeelding. 
Toen ik hiermee begon, had ik nog geen flauw idee 
dat een moeder ook strafbaar is op het moment dat 
ze haar kind op een veilige plek achterlaat. Dat is toch 
te zot voor woorden? Kijk bijvoorbeeld wat er gebeurt 
als je abortus verbiedt. Dan gaan vrouwen het met 
breinaalden doen, met alle ellende die daar dan bij 
komt kijken. Zo ook als je dit verbiedt. Iedere baby 
heeft recht op leven.

Barbara Muller komt op voor moeders en kinderen in nood

‘ALLES BETER DAN 
EEN BABY OP DE 

VUILNISBELT!’

‘Iedere baby heeft 
recht op leven’
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Je bent bewust bezig met het overtreden van de wet. Hoe 
ervaar je die tegenstand?

Het heeft me verbaasd. De overheid moet er alles aan doen om een 
kind te beschermen en te laten overleven. Dat staat in het Verdrag 
voor de Rechten van het Kind. Maar diezelfde overheid is achter 
mij aan gegaan. Ondanks alle tegenwerking heb ik geen moment 
overwogen om te stoppen. Het maakt mij alleen maar sterker.

Staatssecretaris Fred Teeven heeft onlangs kenbaar ge-
maakt dat hij vooralsnog niet van plan is om op te treden 
tegen vondelingenkamers. Wat vind je daarvan?

Dat voelt als een enorme overwinning! Teeven gaf opdracht tot een 
onderzoek waaruit bleek dat wij een heel professionele organisatie 
zijn die niet alleen kijkt naar het belang van moeders en kinderen, 
maar ook naar hoe dat past binnen veiligheid. Er is toen een posi-
tief advies gegeven omdat overduidelijk was dat wij dit puur doen 
vanuit humanitair oogpunt.

Wat kan een moeder verwachten als ze besluit om haar 
kindje in een vondelingenkamer achter te laten?

Zodra de deur open is, krijgen wij een melding en zijn we in staat 
van paraatheid. Bij binnenkomst vergrendelt de deur automatisch, 
zodat er van buitenaf niemand in kan en moeder en kind veilig zijn. 
De moeder kan er natuurlijk wel uit. Er is een camera op het wiegje 
gericht zodat wij zeker weten dat het geen vals alarm is. De ervaring 
in andere landen heeft ons namelijk geleerd dat er soms grappen-
makers binnenstappen, dus dat doen we anders. Maar de moeder 
wordt absoluut niet gefilmd. Zij blijft anoniem. 
De vondelingenkamer is een heel lieflijke kamer, met daarin een 
wiegje en een stoel. De moeder kan haar baby in het wiegje leggen. 
Daarin ligt een grote envelop met belangrijke informatie in zeven 
verschillende talen. Er staat onder meer in dat ze op haar besluit 
kan terugkomen en dat het voor het kind heel belangrijk is om later 
te weten waar het vandaan komt. Als de moeder besluit om haar 
gegevens achter te laten, bewaren we die veilig in een kluis. Ze wor-
den - alleen op verzoek van het kind zelf - aan het kind gegeven als 
hij of zij zestien jaar oud is. Er zit een uniek puzzelstukje in de enve-
lop, dat de moeder kan meenemen als aandenken. Het andere stukje 
blijft bij de baby. Het is de eerste match tussen moeder en kind. Ook 
zit er medische informatie van een verloskundige in, want ze is net 
bevallen.
In andere landen zijn er vondelingenluikjes die ook levensreddend 
zijn, maar moeder en kind zijn dan meteen letterlijk van elkaar ge-
scheiden. In de vondelingenkamer kan de moeder zo veel tijd nemen 
als ze wil om afscheid te nemen van haar kind. Als ze met iemand 
wil praten, kan ze op een knopje drukken en dan is er binnen vijf 
minuten iemand bij haar. Samen kunnen we dan zoeken naar een 
oplossing en daar hopen we natuurlijk ook op. Zodra de moeder de 
vondelingenkamer verlaat, valt de deur achter haar in het slot.

Wat gebeurt er daarna met het kindje?

Wij vangen het kindje warm en liefdevol op en gaan ermee naar het 

ziekenhuis voor medische controle. Kindjes die 
bij ons te vondeling zijn gebracht, worden over-
gedragen aan de Raad voor de Kinderbescher-
ming en Bureau Jeugdzorg en in een pleeggezin 
geplaatst. Ik zou het liefst zien dat het kindje 
meteen in een adoptiegezin werd opgenomen, 
maar daar is nu nog geen wet voor.

Hoe werkt de telefonische hulplijn?

Als een vrouw naar de hulplijn belt, kunnen we 
haar helpen om naar een veilig punt te komen 
waar ze haar baby kan overdragen, maar dat kan 
alleen als ze haar persoonlijke gegevens bekend-
maakt. Anders is het echt in strijd met de wet en 
valt het onder ontvoering. In elk geval gaan we 
haar helpen. We vragen of ze in een veilige situ-
atie is, of er iemand bij haar is en of we haar kun-
nen terugbellen op een veilig telefoonnummer.
Als een vrouw bezig is met bevallen en in paniek 
is, vragen we haar of we langs mogen komen met 
hulp, zoals een verloskundige. We onderzoeken 
ook hoe te handelen als ze zich op een levensge-
vaarlijke plek bevindt. Daar kun je natuurlijk 
niet zomaar binnenstappen.
Het liefst komen we in een vroeg stadium in con-
tact met deze vrouwen. Denk aan vrouwen die 
zwanger zijn door verkrachting of incest, of als 
er sprake is van een situatie met eerwraak. Als ze 
ons via de hulplijn belt, kunnen we een vertrou-
wensband met haar opbouwen en haar begelei-
den tijdens de zwangerschap, om te voorkomen 
dat ze haar kind ergens achterlaat.

Bereik je de doelgroep voldoende?

Dat zal nog steeds onvoldoende zijn. We kunnen 
niet genoeg bekendheid krijgen om iedereen te 
bereiken. Mond-tot-mondreclame is ook heel 
belangrijk, want er zijn mensen die analfabeet 
zijn of de taal niet machtig zijn.

Maakt het je niet boos wat die moeders 
doen? Je kind op dergelijke wijze weg-
doen, is toch verschrikkelijk…

Het is heel makkelijk om te oordelen als je zelf 
niet in zo’n situatie zit. Je kindje te vondeling 
leggen op een veilige plek zoals de vondelingen-
kamer, is een daad van liefde en moed en ver-
dient juist heel veel respect. Ik heb een moeder 
gesproken die slachtoffer was van rituele ver-
krachtingen. Ze wilde haar kind geboren laten 
worden en ergens veilig achterlaten, maar ze 
wist niet waar en hoe. Het baby’tje huilde bij de 
geboorte en uit paniek heeft ze het kindje toen 
gesmoord en daarna eigenhandig begraven. Als 
je hoort dat zo’n vrouw vanaf haar vierde jaar 
ritueel verkracht is door haar vader en een groep 
van zijn vrienden, oordeel dan nog maar eens. 
Ook heb ik de afgelopen jaren veel vrouwen ge-
sproken die door incest op tienerleeftijd zwanger 
waren geraakt en waarbij de vader de pasgebo-
rene zelf heeft gedood. Er worden babylijkjes in 
de kliko gegooid en geen haan die ernaar kraait, 
maar die moeders leven hier nog elke dag mee. 
Dus alles beter dan een kind op de vuilnisbelt.
Ik heb veel vrouwen gesproken en ze beloofd dat 

ik zal doorgaan met mijn werk. Met de vondelingenkamers hopen 
we levens te redden, want het zijn echt ‘erop of eronder’-momenten. 
En dan liever bij ons, dan eenzaam of dood in een plantsoen. Bo-
vendien kan een moeder later nog op haar besluit terugkomen. Wel 
wordt er dan eerst onderzoek gedaan om te bekijken of en hoe moe-
der en kind weer bij elkaar gebracht kunnen worden. In Duitsland 
komt een derde van de vrouwen die hun kind in een babyluikje heb-
ben gelegd terug op die beslissing.

De helft van de moeders in Duitsland die terugkwamen 
op hun beslissing, waren goed opgeleid, hadden een baan. 
Het paste op dat moment simpelweg niet in hun leven. Dat 
klinkt een beetje verwend…

Dat is weer een oordeel, hè. Ze hebben het kindje in ieder geval ge-
boren laten worden en het een veilige plek gegund, bij mensen die 
wel van het kind zullen houden. Waar ben je beter af? Volgens mij 
bij nieuwe ouders die van je houden en goed voor je zorgen, in plaats 
van bij ouders die je niet willen of waar het heel onveilig is. Twee 
derde komt niet op de beslissing terug en die mensen zijn nooit ge-
sproken. Die groep is veel groter.

Uit wat voor gezin kom jij zelf?

Ik ben opgegroeid in een warm, liefdevol gezin, met twee broers. We 
hebben onderling een heel hechte band. 

Je leven bestond vroeger uit feesten, geld verdienen en dat 
meteen weer uitgeven aan dure merkkleding en luxe vakan-
ties. Vanwaar die ommezwaai?

Dat heeft te maken met de geboorte van mijn oudste dochter, die in-
middels twaalf is. Ik werkte veel, ging vaak uit met vriendinnen en 
wilde nooit kinderen. Na lang twijfelen besloot ik, heel dapper, om 
in mijn eentje op wereldreis te gaan. Mijn ticket lag al klaar, maar 
toen ontdekte ik dat ik al drie maanden zwanger was van mijn toen-
malige vriend. We kenden elkaar nog maar kort en ik stond op het 
punt om het uit te maken. Ik was heel boos omdat mijn reis niet kon 
doorgaan, temeer omdat het me best veel moeite had gekost om die 
stap te zetten. Toen ik zwanger bleek te zijn van Eva, wilde ik mijn 
relatie toch nog een kans geven, maar na twee jaar gingen we alsnog 
uit elkaar. Natuurlijk had ik toen schuldgevoelens. Eva zou vanaf 
dat moment opgroeien in twee verschillende huizen en wat deed 
ik haar daarmee 
aan? Ik sprong 
in een diep gat 
waarin ik haar 
meesleurde, maar 
ik vond wel dat 
het nodig was om 
ook zelf gelukkig te worden en verder te kunnen met mijn leven. 
Al tijdens mijn zwangerschap was ik gaan nadenken. Ik realiseerde 
me dat ik een verdraaid oppervlakkig leven leidde. Ik bekleedde al 
sinds mijn tweeëntwintigste jaar verantwoordelijke management-
functies, maar waar was ik in godsnaam mee bezig? Veel geld ver-

‘Tegenstand maakt mij 
alleen maar sterker’

Je kind te vondeling 
leggen op een 
veilige plek zoals de 
vondelingenkamer, is 
een daad van liefde en 
moed, vindt Barbara.
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dienen voor een bedrijf, zodat ik zelf in een mooie auto kon rijden? 
Ik wilde mijn capaciteiten inzetten om het leven van anderen beter te 
maken. Eerst bij een thuiszorgorganisatie. Op mijn vierendertigste 
werd ik leidinggevende bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Dat liep uit op een teleurstelling…

In de anderhalf jaar dat ik daar heb gewerkt, heb ik enorm veel ge-
leerd en gezien. Er wordt keihard gewerkt, ook in het belang van de 
kinderen. Maar ik had er moeite mee dat mijn handtekening onder 
een uithuisplaatsing stond en ik vervolgens merkte dat broertjes en 
zusjes als een nestje puppy’s uit elkaar werden gehaald. Dat is zo 
slecht geregeld. Uithuisplaatsing is al traumatisch genoeg. Voor mijn 
gevoel hielpen we kinderen van de regen in de drup. En dan die lange 
wachtlijsten, die ik zo graag wilde terugdringen, wat maar niet lukte. 
Ik kon me daar niet langer mee verenigen en ben toen weggegaan.

Maar begint de ellende niet bij de ouders zelf?

Absoluut! Maar het gaat vaak mis bij ouders die zelf ook slachtof-
fer zijn geweest van mishandeling of misbruik. Dan is het heel knap 

als je zelf wel goed voor 
je kind kunt zorgen. 
Daarom vind ik ook 
dat ouders betrokken 
moeten worden bij alle 
trajecten die kinderen 
doorlopen en dat is wat 
wij doen bij onze pro-
jecten. Zoals bijvoor-

beeld in het door mij opgerichte Babyhuis, waar ouders op vrijwillige 
basis de zorg voor hun baby overdragen, maar wel de ruimte krijgen 
om zo veel mogelijk betrokken te zijn bij de opvoeding en de ver-
zorging van hun baby. Wij willen de biologische ouders als het ware 
omarmen. Ze kunnen tot rust komen en alles is gericht op herstel van 
de band tussen ouder en kind.

Je bent enorm begaan met deze kinderen. Zes jaar geleden 
kreeg je een tweede kind via ivf. Heb je weleens aan adoptie 
of een pleegkind gedacht?

Dat staat hoog op mijn verlanglijstje, maar het is ook belangrijk dat 
het hele gezin daarachter staat. Bovendien moet je daar veel tijd voor 
hebben en dat gaat momenteel niet. Mijn huidige partner en ik von-

den het ook heel fijn om een kind van ons samen 
te hebben. Wie weet wat daar nog bij komt later 
in mijn leven.

Ben je een redder van mensenlevens?

Nee, zo zie ik mezelf helemaal niet. Ik doe gewoon 
wat ik heel graag wil doen, met veel dank aan ie-
dereen die zich daarvoor inzet. Zonder deze men-
sen kan ik wel mooie plannen hebben, maar ze niet 
uitvoeren. Ik zie mezelf wel als een idealist die op-
komt voor kinderen in nood. Daar ga ik heel ver 
in. Als er een griepepidemie is, betreft het negen op 
de tienduizend mensen en worden er dure vaccins 
bedacht. Maar één op de negen kinderen in Ne-
derland is slachtoffer van geweld of verwaarlozing, 
elke dag weer. Toch rinkelt er geen enkele alarmbel 
in Den Haag. Dat vind ik zo zorgelijk! Daarom heb 
ik het boek Kind zonder stem geschreven, waarin 
ik beschrijf hoe ik tot mijn missie ben gekomen. 
Daarmee hoop ik ogen te openen. De gehele op-
brengst van het boek gaat overigens naar stichting 
Beschermde Wieg en het Babyhuis.

Hoe wil je dat kinderen uit de vondelingen-
kamer later op je terugkijken?

Ik hoop dat ze blij zijn met het leven dat ze heb-
ben gekregen, bij fijne ouders die van ze hou-
den. En ik hoop dat ze weten wie hun biologi-
sche moeder is en dat het contact is hersteld. 
Ook het contact met de biologische vader kan 
belangrijk zijn, maar helaas gaat het vaak om 
vrouwen die door verkrachting zwanger zijn ge-
raakt. Soms is het dan beter om je biologische 
vader niet te kennen.

Wat zijn je toekomstplannen?

We zijn van plan om in elke grote stad een vonde-
lingenkamer te openen en we willen onze hulp-
lijn professionaliseren en uitbreiden. Ook streven 
we ernaar om in elke provincie iemand te heb-
ben die een moeder in nood kan bezoeken. Nog 
steeds in vertrouwen en op basis van anonimiteit, 
want dat is heel belangrijk voor deze moeders. Ik 
heb een belofte gedaan aan deze vrouwen, maar 
ik doe het vooral voor de kinderen voor wie het 
nog niet te laat is. 

Meer informatie: www.beschermdewieg.nl. Het 
nummer van de hulplijn is: 0800-6005. Het boek 
Kind zonder stem krijg je nu cadeau bij een abon-
nement op Mijn Geheim. Kijk daarvoor op de 
pagina hiernaast.

Barbara wil graag in 
elke grote stad een 
vondelingenkamer 
openen.

‘Helaas rinkelt er 
geen enkele alarmbel 

in Den Haag’


