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‘Hij blijft ons menneke’‘Hij blijft ons menneke’
VONDELING ROERMOND

door Hans Straus

E
Suzan Gielissen is

gezinsvoogd en heeft
ruim een jaar lang de

zorg gehad over de
Roermondse vonde-
ling. Inmiddels is de

voogdij overgedragen
aan het Jugendamt in
Duitsland en de zorg

aan de biologische va-
der. Maar de emoties
blijven. „Hij blijft ons

menneke hoor.”

E en gezinsvoogd van Bu-
reau Jeugdzorg is de aan-
gewezen persoon die er-
voor moet zorgen dat
een kind een geschikt

pleeg- of adoptiegezin vindt wan-
neer de ouders om wat voor reden
dan ook uit beeld zijn. En die dro-
ge functieomschrijving gaat in de
meeste gevallen ook wel op.
Maar niet als het gaat om een von-
delingskwestie. Die komt gemid-
deld een keer per jaar in Neder-
land voor. Als zo’n vondeling dan
ook nog eens een te vondeling ge-
legd ouder halfzusje in Duitsland
blijkt te hebben, wordt de zaak al
speciaal. Helemaal bijzonder wordt
een vondelingszaak als beide
ouders ineens wel in beeld komen
én beiden de voogdij willen. Voeg
daarbij wat complicerende facto-
ren zoals twee verschillende rechts-
systemen – een Nederlands en een
Duits – waarmee rekening gehou-
den moet worden, en het scenario

begint de contouren van een
filmscript te vertonen. En dan heb-
ben we het nog niet eens gehad
over de emotionele kanten van de
zaak.
In Roermond komen de politie,
burgemeester Peter Cammaert, zie-
kenhuispersoneel en uiteraard me-
dewerkers van de kinderbescher-
ming en Jeugdzorg in contact met
de zuigeling, gevonden in het gras
in de wijk Broekhin in Roermond.
En allemaal krijgen ze een band
met het hulpeloze kind. Dat geldt
in het bijzonder voor Suzan Gielis-
sen en haar collega Lonneke Nille-
sen. Zij zijn namens Bureau Jeugd-
zorg in Roermond voogden van de
vondeling. Bij hoge uitzondering
- uit privacyoverwegingen wordt
rond vondelingen stug gezwegen -
doet Gielissen in deze krant haar
verhaal. Juist omdat het bijzonder
is en omdat de vondeling in de
Roermondse gemeenschap en daar-
buiten veel emoties heeft losge-
maakt. In de dagen na de vondst
komen er bij Jeugdzorg niet voor

niets vele tientallen mailtjes en te-
lefoontjes binnen. Mensen willen
de jongen, die in een witte doek ge-
wikkeld de landelijke pers heeft ge-
haald, liefst allemaal adopteren.
Ook Suzan Gielissen heeft een
emotionele band opgebouwd met
de vondeling. Ze heeft het kind

niet in de letterlijke gezin ver-
zorgd, dat heeft een pleeggezin ge-
daan totdat de jongen in mei naar
zijn vader is gebracht, maar de vele
contacten met het kind hebben
hun sporen nagelaten.
Gielissen, 36 jaar en zelf moeder,
spreekt over ‘ons menneke’ als ze
het over de inmiddels vijftien
maanden oude vondeling heeft.
Juist vanwege haar band met het
kind is ze blij dat de vondeling in-
middels bij zijn vader is in Duits-
land. „Dit is een unieke zaak. De
ontwikkelingen hebben elkaar in
hoog tempo opgevolgd. In eerste
instantie krijg je te maken met een
vondeling over wie echt niets be-
kend is. Dan blijkt uit DNA-onder-
zoek dat de jongen een zus heeft
in Duitsland, die nota bene ook te
vondeling is gelegd”, zegt Gielissen
geëmotioneerd.
Maar het wordt nog allemaal veel
gecompliceerder. De politie in Erft-
stadt krijgt tips uit de woonomge-
ving van een dan 25-jarige kapster
die erop duiden dat zij de moeder

is van beide vondelingen. De vrouw
bekent en geeft de naam van de va-
der van de Roermondse vondeling
prijs. Die hoort pas na het te vonde-
ling leggen dat hij vader is van een
gezonde jongen. Nadat DNA-onder-
zoek het vaderschap van de man
heeft bevestigd, regelt Suzan Gielis-
sen namens Jeugdzorg een ontmoe-
ting tussen vader en zoon. „Ik zag
gewoon hoe dat kind hem raakte”,
zegt Gielissen. „Nog afgezien van de
gelijkenis was op dat moment duide-
lijk voor hem dat het kind bij hem
hoorde.”
Dan gaat de mallemolen opnieuw
draaien. Jeugdzorg had al een adop-
tiegezin geselecteerd voor de vonde-
ling. Dat moet worden afgezegd. Ver-
volgens blijkt dat de biologische
moeder via de rechter probeert de
voogdij over de Roermondse vonde-
ling te krijgen. Ze doet in Duitsland
aangifte van geboorte van haar kind
en geeft het zelf een naam. Dat le-
vert juridische complicaties op voor
Jeugdzorg en Gielissen. Die onder-
houdt in die hectische periode con-

tacten met diverse juridische advi-
seurs, de Nederlandse en Duitse re-
cherche, met pleeggezinnen, de bur-
gemeester van Roermond en de va-
der van het kind. „We hebben hier
regelmatig overgewerkt, want deze
zaak mag dan bijzonder zijn; andere
zaken lopen ook door.”
Hoofddoel met betrekking tot de
Roermondse vondeling blijf echter
onverkort hereniging met de vader.
Gielissen is er na gesprekken met de
vader, een psychische test en het
doorlichten van diens omgeving,
van overtuigd dat hij zijn zoon kan
opvoeden. „Twee weken geleden is
de voogdij van Jeugdzorg formeel
overgegaan naar het Jugendamt.
Toch heb ik gisteren nog contact ge-
had met de vader. Als hij vragen
heeft, belt hij gewoon. Als je hem
bezig ziet met het kind, zie je dat
het een topvader is. Ons menneke
gaat Duits leren en kan op termijn
dus met zijn zusje praten. Met het
Jugendamt is afgesproken dat er een
moment zal komen dat broer en zus
elkaar zullen ontmoeten.”
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