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Moeder van twee jonge kinderen dood aangetroffen in flat aan de Van Riebeeckhof

Drama in Leiden-Noord

Martijn de Meulder

Leiden ! In een flat aan de Van
Riebeeckhof in Leiden-Noord is
vrijdag het stoffelijk overschot
van een vrouw ontdekt. Ze woonde er alleen met haar twee jonge
kinderen, hulpverleners hadden
lang niets meer van haar gehoord
en gingen voor de zekerheid
langs: „We hadden al zo’n gevoel
dat er iets niet klopte.”
„Hoe kan dit nu gebeuren? Veertien
dagen geleden is ze nog bevallen en
nu is ze dood?” met roodbetraande
ogen zit ze op een laag hekje aan de
Van Riebeeckhof in Leiden-Noord.
„Ik zorg voor het jongetje op het
kinderdagverblijf, het is een gezin
waar je toch wat extra aandacht voor
hebt. Toen ik het hoorde ben ik meteen gekomen. Vreselijk. Ik begrijp
niet dat dit heeft kunnen gebeuren.”
De politie heeft het speeltuintje
en de aangrenzende flats afgezet
met rood-wit lint, in groepjes staan
buurtgenoten en passanten te kijken wat er gebeurt op deze vrijdagmiddag. Eén van de agenten heeft
een witte overall aan, al snel arriveert het busje van het forensisch
team dat het onderzoek overneemt.
Maar wat is er gebeurd?

Rustige mevrouw
De politie vertelt bijna niets. Maar
de buren weten iets meer. „Het was
een rustige mevrouw”, weet een jongen met feloranje werkkleding „Ik
woon naast haar daar op de derde
etage op de hoek. Ze was een jaar of
dertig. Maar we hadden weinig contact met haar, ze woonde daar alleen
met haar kind. Aan het eind van de
ochtend hoorden we een enorm gegil uit het appartement komen.
Daarna kwamen de politie, ambu-
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lances en landde de traumaheli op
het voetbalveld hierachter. Maar die
ging zonder iemand mee te nemen
weer weg. Later leek er familie te komen, die gingen rennend naar binnen en kwamen huilend naar buiten. Nou, dan weet je het wel.”
De begeleidster van het kinderdagverblijf op het hekje wordt getroost door een vrouw van het Leidse Centrum voor Jeugd en Gezin. Ze
zegt liever niet te veel in de krant,

„maar dit is echt een drama. Wij weten ook niet precies wat er is gebeurd, de politie behandelt het nu
als een mogelijk misdrijf. We begeleiden dit gezin met een aantal instanties, de vrouw komt uit Eritrea.
Het is een kwetsbare familie met
nauwelijks een sociaal vangnet in
Nederland. Ze is hier ook nog niet
zo lang geloof ik. Ik werd vanmorgen gebeld door iemand van stichting de Binnenvest. Want we zijn

met haar naar het ziekenhuis geweest voor de bevalling twee weken
geleden, maar de afgelopen dertien
dagen heeft niemand iets van haar
gehoord. Dat is toch raar?”
Het slachtoffer was ontzettend
bang voor corona en kwam daardoor
vrijwel niet buiten, vertelt ze. „Maar
dit duurde te lang. Toen is de hulpverleenster van de Binnenvest gaan
kijken en heeft haar ontdekt. Ik ben
meteen gekomen toen ik het hoor-

Tientallen leerlingen
kwijt door online les
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Leiden ! Veel scholieren doen gewoon mee met het online onderwijs,
maar dat geldt ook in deze regio niet
voor alle leerlingen. „Je ziet dat
scholen de eerste weken bezig zijn
geweest met het uit de grond stampen van afstandsonderwijs, en dat
nu de leerlingen beginnen op te vallen die van de radar zijn verdwenen”, vertelt hoofd Regionaal Bureau Leerplicht Senne Janssen.
Scholen schakelen Bureau Leerplicht pas in wanneer het ze zelf
echt niet lukt om leerlingen te bereiken. Volgens Janssen gaat het in deze regio om ’enkele tientallen leerlingen’. Bestuurder Patrick Went
van de stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (11

scholen, 3200 leerlingen) herkent
het probleem. „Verschillende van
onze scholen hebben te maken met
leerlingen die moeilijk of zelfs niet
te bereiken zijn. Maar ik schat het
aantal waarmee in de eerste week
van het afstandsonderwijs helemaal
geen contact is geweest op minder
dan tien. We hebben afgesproken
dat zorgteams van de scholen aan de
slag gaan om samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin en Leerplicht te kijken hoe we deze leerlingen toch kunnen bereiken. Maandag hoor ik in hoeverre dat is gelukt.”
Het aantal leerlingen dat alleen
met grote moeite zo af en toe kan
worden bereikt, is volgens Went een
stuk groter. „Dan hebben we het
over tientallen.”
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de. Verschrikkelijk is het. We begrijpen totaal niet hoe dit heeft kunnen
gebeuren.”
De twee kinderen zijn na de ontdekking door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Dat
zou alleen ter controle zijn volgens
een woordvoerster van de politie.
Die wil verder geen details over de
toedracht van het gezinsdrama geven. Het wachten is op de uitslag van
het forensisch onderzoek.
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