
Geachte heer Nelis, 

 Op 14 januari 2016 heeft u mij in een e-mail een aantal vragen gesteld. 

 U schrijft dat u een uitzending maakt naar aanleiding van het tragische ongeval en het 

overlijden van de 8-jarige dochter van mijn cliënte. U schrijft dat u onderzoekt wat de 

burgemeester en diverse bronnen over de situatie rondom haar gezin verklaarden. 

Bij deze zal ik proberen uw vragen te beantwoorden. 

 Uw vraag: Klopt het dat de moeder al enige jaren een alcoholprobleem had en daarvoor is 

behandeld? 

Het Openbaar Ministerie heeft onderzoek gedaan om antwoord op de vraag te krijgen hoe de 

dochter van mijn cliënte om het leven is gekomen. Het heeft geconcludeerd dat zij door een 

val om het leven is gekomen en dat niet te herleiden is wat zich die nacht, voorafgaand aan de 

val, heeft afgespeeld. Het OM heeft besloten tot een sepot en dit ook gepubliceerd. In dat licht 

is uw vraag zeer suggestief, en doet het geen recht aan het zware verlies van deze moeder. 

 Uw vraag: Bronnen beweren dat de moeder verschillende keren en in een enkel geval voor 

de duur van enkele dagen, de woning verliet en Sharleyne dan alleen liet. Klopt dat? 

Omdat u wederom deze vraag stelt naar aanleiding van het overlijden van de dochter van mijn 

cliënte, vermoed ik dat u op zoek bent naar een verband. Mijn cliënte is echter geen 

verdachte, en het Openbaar Ministerie heeft geen aanwijzingen voor een levensdelict of een 

strafbaar feit. ‘Bronnen’ met suggestieve ongefundeerde aantijgingen, helpen mijn cliënte niet 

om dit drama een plek te geven.    

Uw vraag: Sharleyne bracht verschillende keren de nacht door in flat De Arend, nr. 12, bij 

Gert Schonewille, soms ook zonder dat de moeder bij haar was. Over deze woning zijn bij 

instanties verschillende meldingen bekend ivm overlast door vervuiling, drank- en 

drugsgebruik. Is dat bij de moeder bekend? 

De verhalen die – met welke reden dan ook – door derden of buitenstaanders geopperd 

worden, brengen heel veel extra verdriet en pijn voor mijn cliënte mee. Ik verzoek u 

vriendelijk om daar geen bijdrage aan te leveren. Ik hoop dat u niet vergeet dat mijn cliënte 

een zeer zwaar verlies heeft geleden. 

 Uw vraag: In maart vorig jaar is met het Centrum voor Jeugd en Gezin met de moeder o.a. 

afgesproken dat Sharleyne niet meer op nr. 12 zou komen en dat de moeder zou stoppen met 

het drinken van alcohol in het bijzijn van het kind. Volgens onze bronnen kwam de moeder die 

afspraken niet na. Graag uw reactie. 

Ik vermoed dat u met deze vraag inzoomt op een selectie van verhalen over de moeder, 

waarbij u slechts één doel voor ogen kan hebben. Ik begrijp heel goed dat u op zoek bent naar 

de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dat is een vraag die ons allen bezighoudt. Dat we 

daar geen antwoord op krijgen, is behalve onbevredigend vooral tragisch. Voor zowel de 

moeder, als de vader, de grootouders, de kinderen uit haar klas en andere mensen uit haar 

omgeving die veel verdriet hebben van het overlijden van dit meisje. 



  

Mijn cliënte wil graag naast het koesteren van herinneringen aan haar geliefde dochter, de tijd 

nemen voor de verwerking van het dramatische verlies van haar dochter. Ik hoop dat u vanuit 

die gedachte een uitzending maakt waarin u dat proces én de moeder respecteert. 

 Tot slot verzoek ik u om haar en haar rechten niet te schenden. 

 Met vriendelijke groet, 

 P.Th. van Jaarsveld 

 Li & Van Wieringen 

Advocaten en Belastingadviseur 

  

 


