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Het was een warme zondagmiddag in 
augustus. Collega Henk en ik surveilleer-
den met onze opvallende dienstauto op 
ons gemak door Maastricht. In de Sint 

Maartenslaan passeerden wij een jonge vrouw, 
die min of meer zwalkend over het trottoir liep. Zij 
hield een hand onder haar achterste en liep met 
een vreemde tred, een beetje krom eigenlijk. Mijn 
eerste gedachte was, dat ze moest poepen of dat 
ze het al in de broek had gedaan. Terwijl wij rustig 
verder reden keek ik vanuit een soort automatisme 
in de rechterbuitenspiegel en ik zag, dat het meisje 
bij een ouder koppel bleef staan. 
‘Hé Henk, daar is iets aan de hand, er is iets met dat 
meisje, die oudere mensen staan als een gek naar 
ons te zwaaien.’ 
Blijkbaar had iemand hulp nodig. Henk stopte 
de auto en reed met hoge snelheid achteruit. De 
vrouw riep met overslaande stem iets over een 
kind en wees daarbij naar het meisje. Wij begre-
pen er niet veel van, maar stapten onmiddellijk uit. 
Wij vroegen wat er aan de hand was en de vrouw 
gebaarde opnieuw naar het meisje.
‘Daar zit een kindje’, bracht zij er hakkelend uit.  
‘Vreemd, hoor ik daar een baby huilen?’ hoorde ik 
mezelf luidop vragen.
‘Ja, die zit nog in de broek van die vrouw,’ 
schreeuwde de oudere dame bijna hysterisch. 

De jonge vrouw keek verdwaasd uit haar ogen, zij 
leek totaal afwezig. Zij mompelde iets over een 
bevalling in een portiek. Ze bewoog opvallend 
raar en leek elk moment in elkaar te zakken. Ik 
keek naar de broek van de jonge vrouw en 
ik zag tot mijn grote schrik een uitstul-
ping in de linker pijp. 
‘Henk, in die broekspijp zit een 
kind, dat kan toch niet?’, riep ik 
met overslaande stem. 
Mijn hersenen draaiden op 
volle toeren en probeerden 
deze toestand te rationalise-
ren, maar door de emoties 
was ik een moment totaal 
uit het veld was geslagen. 
Het drong tot mij door dat 
het meisje een kind had 
gebaard en dat het daar nog 
zat. 
Ik kwam bij mijn positieven. Er moest gehandeld 
worden en snel. Met hulp van die oudere vrouw 
legden wij het meisje op de achterbank van de 
politieauto, ik knoopte haar broek los en trok deze 
langzaam uit. Ongelooflijk, daar kwam een baby 
tevoorschijn, helemaal paars, de ogen gesloten, 
huilend. Het was nog verbonden met de navel-
streng, die uit het slipje van de jonge vrouw naar 

buiten kwam. De nageboorte zat nog in haar buik.  
Henk en ik wisten dat er vlakbij een opvangtehuis 
was voor jonge ongehuwde moeders. Waarschijn-
lijk kwam deze jonge moeder daar vandaan.  Het 
meisje begon zachtjes te huilen en zei dat ze heel 
veel pijn had. Wij probeerden haar gerust te stellen 
en maakten duidelijk dat wij met haar en de baby 
naar het ziekenhuis gingen. 
Ik pakte de baby vast en legde het op de buik van 
de moeder. De oudere dame stapte op ons verzoek 
achterin de auto en ging naast de twee zitten, de 
echtgenoot bleef achter op straat. Toen ging het 
met de politieauto in een rap tempo en met zwaai-
licht en sirene naar het Sint Annadal ziekenhuis. 
Dat was reeds door de meldkamer gealarmeerd. 
Binnen een paar minuten waren wij er. Het meisje 
en de baby werden direct op een brancard gelegd.
Dat was het laatste wat ik van haar zag. Wij moes-
ten verder om uit te zoeken waar het meisje thuis 
hoorde en dat bleek inderdaad in het opvangtehuis 
te zijn. Daar noteerden we de nodige gegevens 
en de begeleiders zeiden voor verdere opvang en 
afhandeling te zorgen. Het enige wat ons restte 
was het maken van een rapport. 

Een kind was geboren, in een portiek op straat in 
Maastricht. Niets vermoedend en onwetend, maar 
ooit zou het te weten komen hoe en waar het 
geboren werd. Later die dag vernamen wij vanuit 
het ziekenhuis dat de baby het transport naar het 
ziekenhuis goed had doorstaan en dat moeder en 
kind gezond en wel waren. 
Daarna heb ik er nooit meer iets van vernomen, 
ook mijn collega Henk niet. 
Het politieleven ging verder, er was geen tijd om 
langer stil te blijven staan bij deze bijzondere 
gebeurtenis. Het haalde de krant, dat wel, maar dat 
was het dan ook. Ik weet niet eens meer of de baby 
een jongen of een meisje was of hoe de moeder 
heette. De rapporten uit die tijd zijn niet bewaard, 
de oude herinneringen zijn uit het archief gewist, 
ze zullen niet belangrijk genoeg zijn geweest. Ik 
heb het erbij gelaten. Wie weet komt er ooit een 
moment om het uit te zoeken.

Jacques Smeets
Gepensioneerd brigadier Eenheid Limburg

Dit verhaal is een verkorte versie uit het boek ‘De blauwe dien-
der (kroniek van een politieleven)’ van Jacques Vriens. 
www.deblauwediender.nl

Nieuw leven 
op straat

Sommige verhalen deel je graag met elkaar. Bij het koffieapparaat, via Twitter, je blog 
óf in 24/7. Schrijnende verhalen, grappige avonturen, hartverwarmende anekdotes of 

wijze lessen voor je collega’s. Dit is de plek waar jullie je eigen verhaal schrijven. 
Zet het op papier en stuur het in een tekstbestand van maximaal 900 woorden naar 

bladredactie@knp.politie.nl onder vermelding van ‘Mijn verhaal’.
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