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‘Tunnelvisie onderzoek
naar dood Sharleyne’
DANIËLLE MOLENAAR
HARALD BUIT

HOOGEVEEN De toedracht van de
dood van de 8-jarige Sharleyne
in Hoogeveen is nooit goed on-
derzocht.

Dat zegt advocaat Liesbeth Poort-
man uit Groningen, die Victor Re-
mouchamps, de vader van het
kind bijstaat. Het meisje woonde
op de tiende verdieping van de
flat. Op 8 juni 2015 wordt ze ’s
nachts dood gevonden onderaan
de flat. Haar moeder Hélène
wordt opgepakt als verdachte en
na een paar dagen vrijgelaten.

Het Openbaar Ministerie (OM)
heeft na 2,5 maand onderzoek ge-
concludeerd dat niet kan worden
vastgesteld wat precies is ge-
beurd. Volgens het OM zijn geen
aanwijzingen gevonden voor be-
trokkenheid van de moeder.

Advocaat Poortman is bij het
Gerechtshof een klachtprocedure
begonnen. Zij vindt dat het OM
een tunnelvisie had bij het onder-
zoek. ,,Of het meisje zelf is ge-
sprongen of over de reling is ge-
gooid, is niet duidelijk. Het kan
zelfmoord zijn of dat ze tijdens
slaapwandelen over de reling is
geklommen en is gesprongen.
Maar het is ook mogelijk dat ie-
mand haar heeft vermoord. Dat
kan alleen door haar op te tillen

en over de reling te gooien.”
Poortman heeft pas onlangs

inzage gekregen in het onder-
zoeksdossier. De advocaat zegt
dat haar opvalt dat politie en jus-
titie er vrijwel direct vanuit zijn
gegaan dat het een ongeval of
zelfdoding is geweest. ,,Aanwij-
zingen die op iets anders wijzen,
zijn niet uitgerechercheerd. De
gedachte is geweest: zoiets kan
een moeder niet gedaan hebben.”

Bij haar aanhouding in de
nacht van de dood van het meisje
was de toen 35-jarige moeder
zwaar onder invloed van alcohol.
Vanaf het moment dat de vrouw
op het politiebureau zat, heeft zij
zich beroepen op haar zwijgrecht.
Het hof kan op basis van het
klaagschrift van de advocaat be-
slissen dat het onderzoek wordt
heropend. Het OM wil niet reage-
ren zolang de procedure bij het
hof loopt. pagina’s 13, 24-25
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