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Minderjarigen vast
voor dood meisjes
Er zijn twee verdachten
opgepakt. Volgens de
politie is er geen verband
tussen de zaak van Romy
en die van Savannah.
Meindert van der Kaaij
REDACTIE BINNENLAND

Bloemen, kaartjes en kaarsjes bij de vindplaats van Savannah in Bunschoten. FOTO ROBIN VAN LONKHUIJSEN, ANP

‘Zijn onze kinderen
nog wel veilig?’
Bunschoten beleefde een
angstig Pinksterweekend.
De vermiste Savannah
werd dood gevonden. ‘We
snappen hier niets van.’
Meindert van der Kaaij
REDACTIE BINNENLAND

In Bunschoten-Spakenburg overheerst opluchting sinds er gisteren
twee verdachten zijn aangehouden,
maar de boosheid en de verbijstering blijven nog wel even. Het voormalige vissersdorp beleefde de laatste dagen als een achtbaan, volgens
Durk Muurling, kerkelijk werker bij
de gereformeerde Zuiderkerk in
Bunschoten. “Ik heb zoiets nog
nooit meegemaakt.”
Eerst was er sinds donderdagmiddag de onzekerheid over de verblijfplaats van Savannah. De politie
vond in haar kamer sporen die aanleiding gaven te denken dat ze elders had overnacht. Tot zondag het
bericht kwam dat op een industrieterrein een stoffelijk overschot was
gevonden. Een dag lang leefde Bunschoten tussen hoop en vrees. De
identificatie liet lang op zich wachten, omdat de politie geen spoor
wilde missen. De Zuiderkerk besloot om in het tegenoverliggende
zalencentrum Kostverloren een bijeenkomst te houden waar familieleden, klasgenoten en anderen
hulpverleners konden spreken.
Het hakte er vooral in omdat een

ander drama, dat twintig kilometer
verderop had plaatsgevonden, versmolt met Savannah’s vermissing.
Vrijdag werd in een sloot het ontzielde lichaam gevonden van de 14jarige Romy, die ’s middags niet was
thuisgekomen uit school. Ze was
met geweld omgebracht.
De overeenkomsten tussen de
twee gevallen waren zo treffend dat
velen in Bunschoten een verband
zagen. De onrust groeide met het
uur. Op sociale media deden de gekste verhalen de ronde. De anders zo
nuchtere gemeenschap was flink

‘Natuurlijk waren we
bang dat we te maken
hadden met een
seriemoordenaar’
van slag, bewoners werden bang.
Waren de kinderen nog veilig?
Toen burgemeester Melis van de
Groep zondagavond hoorde dat het
gevonden lichaam in Bunschoten
Savannah was, besloot hij een videoboodschap te maken. Hierin
maande hij de ouders in zijn gemeente om extra op hun kinderen
te letten. Jonge mensen deden er
goed aan om zoveel mogelijk bij elkaar te blijven.
De zaak kreeg echter gistermiddag een nieuwe wending, voorlopig
de laatste. De politie had ’s nachts
in verband met de dood van de
meisjes twee jongens aangehouden.
Wat hun rol precies is geweest, is

nog onduidelijk. Ze zouden los van
elkaar gehandeld hebben.
“Dat geeft natuurlijk wel rust in
de gemeente”, zegt Muurling met
en zucht. Toen hij dit nieuws hoorde was hij nog nauwelijks bekomen
van de emotionele kerkdienst. “Natuurlijk waren we bang dat we te
maken hadden met een seriemoordenaar. Tegelijkertijd snappen we
hier ook niets van. Als het kerels
van dertig zijn, dan kun je dit toch
beter plaatsen. Ik heb verschrikkelijk te doen met die jongens en hun
families.”
Ook is Muurling blij dat het geen
‘lokale jongens’ zijn. “We zijn hier
heel saamhorig, maar als je er niet
bij hoort, dan heb je een probleem.”
Tijdens de dienst die hij gisterochtend in de bomvolle Zuiderkerk
leidde, worstelde Muurling soms
met zijn woorden en gevoelens. Hij
stelde zich kwetsbaar op. De ouders
van Savannah, die lid zijn van de
kerk, waren er niet. Wel zat er haar
halve klas. “Daar schrok ik even
van. Je moet dan een moeilijke
boodschap vertalen naar pubers.
Dat was niet makkelijk.”
Voor de mensen in Bunschoten
kon het verwerken van het verdriet
beginnen. In het hele dorp hingen
vlaggen halfstok. Bij het Oostwende College, waar Savannah leerling
was, werd gisteren een besloten bijeenkomst gehouden. Ook hier waren hulpverleners aanwezig.
In Hoevelaken kwamen gisteravond dorpsgenoten bijeen om stil
te staan bij het overlijden van Romy, het meisje dat vrijdagmiddag in
Achterveld werd gevonden.

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag twee tieners gearresteerd in verband met de dood van
twee 14-jarige meisjes uit Bunschoten en Hoevelaken. Volgens de politie
hebben de twee zaken zoals het er nu
naar uitziet niets met elkaar te maken.
In de zaak van het meisje Romy uit
Hoevelaken, dat vrijdagmiddag in
Achterveld dood in een sloot werd
aangetroffen, is een 14-jarige jongen
uit Lunteren aangehouden. Hij wordt
verdacht van betrokkenheid bij haar
dood. De politie hield in dezelfde
nacht een 16-jarige jongen uit Den
Bosch aan voor de dood van Savannah
uit Bunschoten. Haar lichaam werd
zondag ontdekt op een industrieterrein in Bunschoten. Pas na uitgebreid
onderzoek werd bekend dat het om
Savannah ging.
Het onderzoek is volgens de politie nog in volle gang en bijzonderhe-

den werden niet bekendgemaakt.
Twee aparte teams werken aan de zaken, maar ze delen hun informatie en
tot nu toe is er geen aanwijzing voor
een verband.
De verdachte minderjarigen werden gisteren de hele dag verhoord.
Beide meisjes zijn door geweld om
het leven gebracht. Het is onduidelijk
wat precies de doodsoorzaken waren.
Over mogelijk misbruik van de meisjes kon de politie niets zeggen.
De jongen uit Den Bosch kende
Savannah vermoedelijk via social me-

Lang bestond de hoop
dat Savannah
zich schuilhield

dia, zei burgemeester Van de Groep
van Bunschoten gisteren tegen het
‘Radio 1 Journaal’. Volgens hem bestond bij politie en ouders lange tijd
hoop dat ze nog in leven was, vanwege ‘aanwijzingen dat ze zich met hem
schuilhield op een ander adres’. Die
aanwijzingen kwamen van de familie
en vriendinnen van Savannah.
Of Romy uit Hoevelaken de 14-jarige verdachte uit Lunteren kende, is
nog niet bekendgemaakt.

Pedagogen: Helemaal
beschermen is onmogelijk
Moeten ouders hun
dochters van veertien
maar binnenhouden
en ook de computer
in de gaten houden?
Edwin Kreulen
REDACTIE BINNENLAND

“Opvoeden is op die leeftijd juist een
kwestie van het stimuleren van de
zelfstandigheid”, zegt de Utrechtse
pedagoge Katrien Laane. Loslaten is
cruciaal, maar ook moeilijk merkt ze
bij de klanten van haar opvoedadviesbureau. “Op de leeftijd van veertien geef je een kind steeds meer
zelfstandigheid. Maar zorg daarbij
ook dat het kind zelf verantwoordelijk wordt voor wat er kan gebeuren.
Vraag je dochter: ‘wat denk jij dat er
fout kan gaan, en hoe zou je dat oplossen?’
“Wij hebben als volwassenen allerlei angstscenario’s en oordelen in
ons hoofd, een kind heeft dat vaak
niet. Je kunt daarom zeggen waar jij
je zorgen om maakt, en wat jouw
grenzen zijn. Pubers hebben nog
vaak moeite met organiseren en met
impulsbeheersing, ouders zijn nog
even hun voorste hersenen. Maar de
kinderen moeten wel zelf verantwoordelijkheid gaan dragen.”
Strenge geboden werken enkel
averechts, zegt Laane en dat vindt
ook Remco Pijpers van Kennisnet

(dat scholen helpt met digitaliseren).
“Geef pubers vertrouwen, voer het
gesprek met hen. Laat weten dat je
het leuk vindt als ze ook via internet
nieuwe contacten krijgen. Want zo
werkt het nu eenmaal tegenwoordig.
In zo’n gesprek kun je ook zeggen
dat wanneer je iemand voor het
eerst ontmoet die via internet al een
vriend lijkt, je niet alleen moet gaan.
Als ze niet willen dat jij meegaat,
kan het een vriendin zijn, of een tante. Bij de meeste gezinnen met pubers is het gevaar van de onbekende
via internet echt wel gespreksonderwerp.”
Pijpers denkt dat de school een
rol kan spelen in goede voorlichting.
“Ouders denken vaak dat ze de enige
zijn die hiermee worstelen, maar dat
klopt niet. Een ouderavond op
school, of informatie tijdens de les
kan heel nuttig zijn. Alle leerlingen
kunnen hier immers mee te maken
krijgen.”
Ouders kunnen hun kinderen
nooit helemaal beschermen, zeggen
beide experts. “De kans dat er zoiets
gebeurt als dit weekeinde is praktisch nihil, maar er zijn nu eenmaal
ook verknipte mensen. En dat zie je
vaak niet aan de buitenkant”, zegt
Laane. De burgemeester van Bunschoten riep zondag op, voordat
twee verdachten waren aangehouden, om kinderen niet alleen te laten
fietsen door stille gebieden. Dat is altijd een goede stelregel, zegt Laane.
“Zeg zoiets, maar maak het niet
groot. Ga je kinderen geen angst aanpraten.”

