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Het korte,
trieste
leven van
Sharleyne

ACHTERGROND

De Hoogeveense
Sharleyne die be-
gin juni vorig jaar
op dramatische
wijze stierf, moest
in haar jonge le-
ven al veel ellende
doorstaan.

HARALD BUIT
DANIËLLE MOLENAAR

Emotionele en fysieke ver-
waarlozing in een deprime-
rende, onveilige omgeving
met huiselijke geweld, ru-

zies, drank en drugs. In deze situatie
moest de Hoogeveense Sharleyne
het al als kleutertje vaak zelf zien te
rooien. Onzichtbaar voor de hulp-
verlening, die vooral gericht is op de
zorgmijdende moeder Hélène de
wanhopig om hulp vragende vader
Victor Remouchamps.

De communicatie met de ouders
moest op gang komen, was de over-
heersende gedachte. Het meisje zelf
werd aan haar lot overgelaten door
instanties die de taak hadden om
kinderen te beschermen. Dat ont-
hutsende beeld ontstaat in de uit-
zending van tv-programma Zembla,
gisteravond. Zorgmeldingen bij de
hulpverlening, verhalen van familie
en buren, de analyse van deskundi-
gen achteraf: ze schetsen een verrot
kinderleven, met een dramatisch
einde.

Sharleyne woonde met haar moe-
der op de tiende verdieping van flat-
gebouw De Arend. De ouders van het
meisje zijn uit elkaar. Met de vader is
een omgangsregeling getroffen. In
de nacht van 7 op 8 juni vorig jaar
viel de 8-jarige Sharleyne van de flat.
Daarmee kwam een abrupt einde
aan haar jonge leven. Is het meisje
over de balustrade geklommen, ge-
duwd of gegooid? Politieonderzoek
heeft de toedracht van haar dood
niet kunnen achterhalen.

Mensen die Sharleyne beter ken-
den, zagen soms een vrolijk meisje,
maar onder dat laagje vernis zat een
kind dat alleen maar bezig was met
overleven. Het was een meisje dat
vaak bleek en sip voor zich uit keek,

soms gestoken in kapotte of te grote
kleding, het haar verwilderd, onge-
wassen. Een juf op haar basisschool
merkte dat ze regelmatig stonk. Dat
staat in het dossier dat Zembla heeft.
De juf speelde met de gedachte om
haar een keer mee naar huis te ne-
men en in bad te doen.

De alarmerende geluiden waren
een dag na het grote drama bij de
Hoogeveense flat al hoorbaar. Bewo-
ners repten over ‘een ontaarde moe-
der’ die meer oog had voor alcohol
en andere geneugten dan voor de
veiligheid en het welzijn van haar

‘Als je iets tegen
haar zei, lachte
ze altijd
wat verlegen’

dochtertje. Een flatbewoonster, die
een dag na het drama haar hondje
uitliet, zei in deze krant: ,,Ik zag het
meisje wel eens voor de flat spelen,
rolschaatsen en zo. Als je iets tegen
haar zei, lachte ze altijd wat verlegen.
Een lief kind…’’ Een ander: ,,Maar je
zag haar wel heel vaak alleen. Ik
vroeg Sharleyne wel eens waar haar
moeder was, maar vaak wist ze dat
niet.’’

Uit het dossier blijkt dat er veel
signalen zijn over de thuissituatie,
zorgwekkende berichten ook. In de
zomer van 2012 werd de moeder

dronken door de politie in Hooge-
veen aangetroffen, in het bezit van
een afscheidsbrief. De toen 5-jarige
Sharleyne was alleen achtergelaten.

Flatbewoners van De Arend trok-
ken begin vorig jaar bij woning-
bouwcorporatie Domesta aan de bel
over een ernstig vervuilde woning,
waar het meisje regelmatig met haar
moeder op bezoek kwam. Er was
overlast en bewoners maakten zich
zorgen over het welzijn van het
meisje. Ook waren er signalen over
een terugval bij het meisje, dat in
haar broek plaste en poepte. Maar de
instanties grepen niet in.

Sharleyne liep, zo blijkt uit het
dossier, maanden rond met een ver-
waarloosde urineweginfectie, maar
haar moeder weigerde een bezoek
aan de huisarts. Enkele weken voor
de dramatisch dood van het meisje
was de moeder drie dagen ‘zoek’. Ze
liet haar dochter alleen achter en had
de sleutels aan de flatbewoner gege-
ven. In die periode was Sharleyne ja-
rig.

Bij het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin en andere hulpverlenende in-
stanties was de onveilige thuissitu-

atie van het kind bekend. Passende
maatregelen om het meisje te be-
schermen zijn nooit genomen. Op 8
juni 2015, om half twee ’s nachts, ein-
digde haar jonge leven aan de voet
van het hoge flatgebouw. Een flatbe-
woner hoorde een klap en rende
naar buiten. Toen hij naar boven
keek, zag hij de moeder over de re-
ling hangen.

Politieonderzoek leert dat ze na
het gebeuren uit een woning op de
tweede verdieping, waarvan ze de
sleutels had, bier haalde en naar haar
auto liep. Daar werd ze aangehou-
den.

Volgens de advocaat van de vader
is op de kamer van het meisje een
briefje gevonden, met de tekst: Ik
haat je mama. Het is Sharleynes
handschrift, heeft analyse uitgewe-
zen. In hoeverre deze kreet in ver-
band staat met haar dood, is niet te
zeggen. Haar moeder beriep zich in
de periode dat ze vast zat, op haar
zwijgrecht.

Een stilte die in schril contrast
staat met alle onrust, onzekerheid
en ellende die het 8-jarige meisje
heeft moeten doorstaan.

‘Als-dan-verhalen geven
moeder extra verdriet’
Advocaat Paul van Jaarsveld van
Hélène, de Hoogeveense moeder van
het meisje, benadrukt dat de vrouw
niet langer verdachte is in de zaak-
Sharleyne. ,,Het Openbaar Ministerie
heeft geen aanwijzingen voor een
levensdelict of een strafbaar feit
gevonden. Als-dan-verhalen waaruit
zou moeten worden afgeleid dat
ingrijpen door instanties het overlij-
den van Sharleyne had kunnen voor-

komen, helpen de moeder niet om het
dramatische verlies van haar dochter
een plek te geven. Ze brengen voor
haar veel extra verdriet en pijn met
zich mee. Om die reden volsta ik met
de vaststelling dat uit de conclusie
van het Openbaar Ministerie alleen al
kan worden afgeleid dat dergelijke
verhalen op niets gebaseerd kunnen
worden”, zegt advocaat Van Jaars-
veld.

Advocaat van vader Sharleyne:
Sporenonderzoek ontbreektSporenond
HOOGEVEEN/GRONINGEN Advocaat
Liesbeth Poortman van de vader
van Sharleyne vindt dat het onder-
zoek naar de toedracht van de dood
van het meisje moet worden her-
opend.

Haar moeder is een paar dagen na
haar dood vrijgelaten. Zij wordt door
het Openbaar Ministerie niet meer
als verdachte gezien. Advocaat
Poortman is bij het gerechtshof een
procedure begonnen die is gericht
op heropening van het onderzoek.
Zij doet dat namens de vader van het
meisje.

De Groningse advocaat heeft on-
langs inzage gekregen in het onder-
zoeksdossier van het OM. Zij conclu-
deert dat sprake is van een tunnelvi-
sie. ,,Tijdens het politieonderzoek is
eigenlijk uitsluitend gezocht naar
aanwijzingen die kunnen bevesti-
gen dat het meisje zelf is gesprongen
of dat zij door slaapwandelen is ge-
vallen. Een ander scenario, dat zij
door iemand is gegooid, is nooit
goed onderzocht.”

Opmerkelijk noemt de advocaat
dat in het dossier een belangrijk spo-
renonderzoek ontbreekt, dat wel is
gedaan bij de reling voor de flatwo-
ning van Sharleyne en haar moeder.
,,Als het meisje op de reling is ge-
klommen en is gesprongen of geval-
len, moeten er voetsporen achter-
blijven. Een kind kan niet vliegen. Er
zijn geen voetsporen gevonden. Hoe
kan dat?”

Uit cijfers van het CBS blijkt vol-
gens de advocaat dat zelfdoding bij

kinderen van die leeftijd niet voor-
komt.

Poortman noemt ook een getui-
genverklaring van een flatbewoner
die als eerste bij het slachtoffertje
was. De man hoorde de klap toen het
meisje neerkwam. De getuige zag
het kindje levenloos liggen en keek
omhoog recht in de ogen van de
moeder die over de reling naar bene-
den keek. De man dacht dat ook zij
zou gaan springen. Maar dat deed zij
niet.

De getuige verklaart dat hij besluit
om de moeder op te vangen als zij
komt kijken bij haar kindje. ,,Maar zij

gaat niet naar het meisje’’, zegt advo-
caat Poortman. ,,Als de politie komt,
zit de vrouw zwaar onder invloed
van alcohol in haar auto. Onder haar
trui heeft zij een paar blikjes bier.”
Vanaf het moment dat de moeder op
het politiebureau komt, heeft zij ge-
zwegen.

,,Het is haar recht op te zwijgen”,
erkent Poortman. ,,Maar waarom
zwijgt ze als zij niets te verbergen
heeft? Haar kindje is dood, zij is op
dat moment verdachte.”

Wanneer het hof een besluit
neemt over het klaagschrift van de
advocaat is nog onduidelijk.

enonderzoek ontbreekt

Liesbeth Poortman: ,,Een kind kan niet vliegen.’’ FOTO SIESE VEENSTRA

In de nacht van 7 op 8 juni vorig jaar viel de 8-jarige Sharleyne van de Hoogeveense flat De Arend. FOTO ARCHIEF ANDRÉ WEIMA

Buurkinderen leggen knuffels bij een boom in de buurt van de plek waar Sharleyne overleed. FOTO ARCHIEF PERSBURO METER

Vader Victtor Remouchamps met Shar-
leyne.


