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Stellingen

1.             Het om het leven brengen van kinderen  door hun eigen ouder(s)  komt  in
Nederland gemiddeld  10 tot  15 keer per jaar aan het licht.  In de wereld
sterft ongeveer elke 30 seconden een kind aan malaria. Elk overlijden van
een kind is er een te veel.

2.       Meer dan 90% van de kinderdoders lijdt ten tijde van de doding aan een
psychiatrische stoornis en/of een persoonlijkheidsstoornis.

3.      De combinatie van een vroege onveilige gehechtheid aan de ouderfiguur,
het als kind verlies geleden hebben van een dierbare en het ontwikkeld
hebben van een psychische stoornis is een belangrijk kenmerk van kin-
derdoders; deze combinatie kan een explosief mengsel vormen, dat, bij
confrontatie als volwassene met een nieuw (dreigend) verlies van (de relatie
met) een dierbare, kan leiden tot kinderdoding.

4.    Bijna 40% van de kinderdoders uit zich voorafgaand aan de doding in
suYcidale en/ofhomicidale sfeer; de helft hiervan geeft dat signaal afaan de
hulpverlening. Mogelijkheden voor interventie c.q. preventie?

5.        Bij bestudering van de onderzoeken geestvermogens waarop dit onderzoek
gebaseerd is, ontstaat de indruk dat bij een aantal zaken stemmingsstoornissen
en psychotische stoornissen in de aanvankelijke diagnostiek gemist zijn.

6.       Termen als 'familiedrama' of'gezinsdrama' bij gevallen van kinderdoding
zijn de afgelopen jaren in de pers en media een eigen leven gaan leiden. Er
spelen zich in heel wat gezinnen in Nederland ernstige drama's af waarbij
van kinderdoding geen sprake is.

7. Toenemende inschakeling door het OM van forensisch pediatrische exper-
tise bij vermoedens van niet-natuurlijk overlijden van kinderen zal het
aantal te berechten kinderdoders verhogen.

8.         Het dagvaarden en juist niet seponeren door het OM bij een neonaticide-
zaak kan het begin zijn van een doorbreking van de loochening die zo met
het misdrijfvan neonaticide verbonden is.

9.          Het strafrecht kan gezien worden als discriminerend naar door hun moeder
gedode pasgeborenen. Artt. 290 en 291 Sr op de helling?

10. Gebruik van de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental

Disorders) om stoornissen van verdachten te classificeren doet over het
algemeen onvoldoende recht aan de veelzijdigheid en dynamiek van de
persoon van de verdachte.

Z.O.Z



11. Gebruik van het A.A.I. (Adult Attachment Interview) kan ook van grote

waarde zijn bij de diagnostiek van verdachten van moord en doodslag in
gezinsverband.

12. Een uitgebreid milieuonderzoek door een daartoe gespecialiseerde mede-

werker van de reclassering moet standaard gedaan worden bij ieder onder-
zoek geestvermogens naar verdachten van moord en doodslag in gezins-
verband, met het oog op persoonlijkheidsdynamiek van de verdachte en
wetenschappelijk onderzoek.

13. Goede en deskundige informatie, op ingetogen en rustige wijze gebracht

aan nabestaanden van kinderdoding over toedracht en omstandigheden, is
van belang voor een gezonde rouwverwerking

14. Wie graag onder rokers verkeert, kan het beste lid worden van een sport-
club.
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Voorwoord

Iedere keer wanneer het bericht ons bereikt dat een ouder zijn of haar kind of
kinderen om het leven heeft gebracht, zijn we allemaal, telkens weer opnieuw, in
meer ofmindere mate geschokt. Het is moeilijk te begrijpen dat ieniand zijn eigen
kinderen van het leven berooft.Wie doet zoiets? Komt het nu eigenlijk vaak voor
in Nederland, want die indruk krijgt men soms wel vanuit het nieuws. Houden
deze mensen dan niet van hun kinderen? En waarom juist in dat gezin? Het zijn
van die gewone gezinnen, zegt men vaak. Doen mannen zoiets vaker dan vrouwen
en zo ja, waarom dan? Allemaal vragen, en van dit soort vragen zijn er zonder veel
fantasie nog wel veel meer te stellen.

Kinderdoding is een verschijnsel dat, ook in Nederland, al sinds mensenheugenis
besta:it. Elk geval van kinderdoding is over het algemeen de resultante van een
samenloop van een aantal factoren en omstandigheden, binnen en buiten de per-
soon van de dadet, binnen en buiten het gezin.

Deze studie gaat over kinderdoding in de (Nederlandse) historie, over de rol en
positie van kinderen ten opzichte van hun ouders, over soorten en maten van kin-
derdoding, over overeenkomsten en verschillen tussen familiale en niet-familiale
kinderdoding, over opmerkelijke voorbeelden van kinderdoding vroeger en nu,
over de stand van zaken met betrekking tot onderzoek naar kinderdoding in
Nederland, en speciaal uit de periode van 1994-20032: over de slachtoffers, over
de gezinsomstandigheden, over de delictomstandigheden, over het strafproces,
maar vooral over de persoon van de dader en diens psychopathologie: Met deze
studie hoop ik een bijdrage te leveren aan de kennis van het nog weinig ontgon-
nen terrein van kinderdoding4.

1    Over de terminologie: in de tekst wordt afwisselend gesproken over dader, doder en ver-
dachte. Deze kunnen in de tekst als synoniemen worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld.

2    Dat betekent toi en met 2003.
3    Daar waar in de tekst gesproken wordt over de mannelijke kinderdoder kan ook de vrou-

welijke kinderdoder gelezen worden, tenzij uitdrukkeluk anders vermeld.
4      Met het oog op discretie en bescherming van privacy van de betrokkenen is zoveel mogelijk

getracht zaken zo te beschruven dat deze niet herleidbaar zijn tot uit de media 'bekende'
zaken.
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'...Door  een  noodlottigen  samenloop  van  omstandigheden  (dien  hij  beweert  nooit  te  zul-
len mededeelen) dien hem de toekomst zijner kinderen allerdonkerst deed inzien, is door

zijne overspannen liersenen het rampzalige voornemen bij hem in de gedachte gekomen
zijne kinderen,juist daar hij  ze zoo  zielstief had, voor hun eigen bestwil het levin te zullen

benemen.  Deze  gedachte,  welke  hem  onwederstaanbaar  beheerschte,  heeft  hem  als  het  ware
door een machtigen aandrang aangespoord zijn zoo'n wanhopig voorgenomen plan doen
ten uitvoer brengen. Hij is dan ook, als door een magnetischen kracht aangetrokken, naar

de  slaapkamer  zijner  kinderen gegaan..'

Uit: Kindermoord door den Vader. Gerechtelijk-Geneeskundig Rapport door
J.A. Lodewijks en Dr. H.L. van Linden van den Heuvell. Psychiatrische   Bladen,  11
(1893), 29-53.



Deel I
Inleidend gedeelte



I

Aanzet tot het onderzoek

1.1   Achtergrond
Eind jaren zeventig zag ik in een Groninger bioscoop de film l'Innocente (De
Onschuldige) van Luchino Visconti  (1976), zijn laatste film, die kort voor zijn
dood werd uitgebracht. Het is een ve :filming van het gelijknamige boek van
Gabriele d'Annunzio uit 1892. De hoofdpersoon Tullio is een adellijke, enigszins
decadente man uit het eind negentiende-eeuwse Rome, vrijdenker, intelligent en
rijk, die zich binnen zijn huwelijkse status met Giuliana allerlei vrijheden op het
gebied van de liefde permitteert en daarvoor eigenlijk de toestemming van zijn
vrouw wil hebben. Het is een meeslepende film vol met thema's als passie,jaloe-
zie, wanhoop en achterdocht. Giuliana voelt zich door haar man tekort gedaan in
de liefde en raakt, na een, nu van haar kant, overspelige affaire, zwanger van een
kunstenaar. Het kind dat uit dit kortstondige contact geboren wordt, wordt het
onschuldige slachtoffer, l'Innocente, van de alles verterende jaloezie van Tullio.
DatTullio, van wie men nu op afstand zou inschatten dat hij met ernstig narcisti-
sche problematiek kampt, dit kind, deze indringer in zijn relatie met Giuliana, van
het toneel wil laten verdwijnen wordt voorstelbaar en overtuigend verfilmd.
Het thema sprak mij destijds aan; een onschuldig kind dat het kind van de reke-
ning wordt, als resultaat van de haatliefde verhouding tussen de ouders en ook het
feit dat hetTullio zover bracht om het kind van het leven te beroven. Het was niet

zijn eigen kind; dat maakte het enigszins invoelbaar en, in de verte, voorstelbaar.
Tullio doodt uiteindelijk ook zichzelf. In de film blijft onduidelijk of hij  dat nu
doet uit walging over zichzelfofdat hij uiteindelijk door zowel zijn vrouw als zijn
minnares zo afgewezen wordt, dat hij de razernij uiteindelijk op zichzelf richt en
zich met een pistoolschot van het leven berooft. Suicide na kinderdoding is niet
ongebruikelijk en komt ook in Nederland voor.
Het thema kinderdoding bleef mij ook nadien bezig houden en begon nlij meer
en meer te intrigeren, toen ik bekend raakte met het fenomeen dat er ook ouders

zijn  die hun biologische kinderen  om het leven brengen.Waar het in Visconti's
film nog voorstelbaar was dat het kind van een ander, dat zo tussen de partners in
komt te staan, van het leven wordt beroofd, daar wordt het des te intrigerender
als de hand geslagen wordt aan 'het eigen vlees en bloed'. Dat thema heeft me

eigenlijk niet meer losgelaten en het is de opmaat geworden voor mijn met de



MOORDOUDERS

jaren geleidelijk toenemende interesse in het thema kinderdoding, het om het
leven brengen van eigen kinderen, en ik heb het uiteindelijk onderwerp van eigen
onderzoek gemaakt. Kinderdoding is iets wat niet alleen mijzelfbezig houdt, maar
elke keer als zich een dergelijk geval aandient in de publiciteit, is het opvallend
hoezeer er met heftigheid, afschuw en onbegrip op gereageerd wordt. De idee dat
ouders een eigen kind om het leven brengen is voor menigeen zo onbegrijpelijk,
dat het een poging waard is meer zicht te krijgen op de persoon van de ouder die
zoiets doet. Dit onderzoek is een poging daartoe.

In 1986 betrad ik het voor mij destijds nog onbekende, maar fascinerende terrein
van de forensische psychiatrie en psychologie. In die tijd stond de rapportageprak-
tijk pro Justitia nog in de kinderschoenen en was er vanuit de FPD (destijds nog
DpD, Districts psychiatrische Dienst geheten) geen sprake van zoiets als coaching
of supervisie, laat staan  van een opleiding tot rapporteur, zoals die sinds  1999
verzorgd wordt door de Stichting Pro Justina. De meeste rapportages pro Justitia
werden gedaan door vaste DpD-medewerkers, in de regel een psychiater (Oei,
1998), en daar waar een psychologisch onderzoek geindiceerd werd geacht, en
dat was lang niet altijd met het oog op een strafrechtelijke maatregel, werd door-
gains, omdat er destijds nog maar een enkele psycholoog aan de DpD verbonden
was, een psycholoog 'van buiten' gecharterd. In die hoedanigheid en met die
achtergrond startte  ik mijn werkzaamheden als 'rapporteur pro Justitia',  in  mijn
eerste jaren steevast als'tweede deskundige' naast een psychiater. Het was de  tijd
datje nog op zaterdag een justitiabele in het huis van bewaring kon onderzoeken.
Vanaf de wetswijziging TBS  in  1988, die onder andere een verbetering  van  de
rechtspositie van deTBS-gestelde behelsde, heb ik me tevens bezig gehouden met
'advisering aangaande de wenselijkheid van verlenging van de terbeschikkingstel-
ling'. Het gaat daarbij om die personen die, na een duur van de hen opgelegde
TBS van zes jaren of een veelvoud daarvan, naast het reguliere advies van de
kliniek, recht hebben op een advies aan de rechter door twee onafhankelijke, niet
aan de kliniek verbonden psychiater en psycholoog.Waar ik vanaf 1986 eigenlijk
in het begin steeds als tweede deskundige werd ingeschakeld, daar werd ik pas
ver na mijn bebdiging door het Gerechtshof in Leeuwarden als vast gerechtelijk
deskundige (op 4 oktober 1989), in het begin van de negentiger jaren naast mijn
werk bij zogenaamde'dubbelrapportages' meer en meer als zelfstandig werkend
deskundige in strafzaken ingeschakeld, in het kader van het opmaken van een
zogenaamde'mono-disciplinaire' psychologische rapportage.

Bij het opmaken van dergelijke rapportages, zowel bij het reguliere 'onderzoek
geestvermogens' (Van Kordelaar, 2002) bij verdachten in strafzaken als bij de'zes-
jaars verlengingsrapportages' werd ik een aantal keren geconfronteerd met perso-
nen die hun kind of kinderen om het leven hadden gebracht.

Kinderdoding  konit in Nederland een aantal  keer  per jaar  voor. Via de media
bereiken ons dan berichten uit de omgeving van het gezin waarin de kinder-
doding heeft plaats gevonden. Men hoort vaak over'een gewoon gezin','nooit iets
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opvallends aan gemerkt','de kinderen gingen gewoon hier in de buurt op school',
'ouders waren lid van de buurtvereniging, sportclub' et cetera.Vanuit mijn weten-
schappelijke interesse en'justiti8le achtergrond' ben ik benieuwd geraakt naar de
persoon van de dader, hetgeen mij bracht op een eerste, voorlopige vraagstelling:
Wie doet zoiets? Is zo iemand'ziek'? Zijn er factoren in de omgeving die daarin
eventueel een uitlokkende rol hebben gespeeld?

1.2  Kinderen van de rekening
'.....De mensheid heeft, zolang zij bestaat, nooit moeite gehad  met het afstand
doen van kinderen, het doden van kinderen  of het verwonden, verminken, ver-
wurgen, verstikken, slaan, verbranden, verhongeren, verdrinken, te vondeling leg-
gen, tot slaaf maken, vergiftigen, levend begraven, bombarderen en vergassen van
weerloze kinderen, ofze bloot te stellen aan Agent Orange, het diep in het hchaam
inbrandende, verminkende fosfor en napalm of aan de effecten  van een atoom-
bom'. Zo begint Harry Bloch zijn in 1988 geschreven artikel 'Abandonment,
Infanticide, and Filicide'.
In vroeger tijden werden kinderen soms te vondeling gelegd om een hoger doel
te dienen, bijvoorbeeld om rampen af te wenden of om iets anders bij de goden
gedaan te krijgen. Een voorbeeld daarvan (uit de Bubel) is het verhaal van Moses
die te vondeling werd gelegd in een mandje in de Nijl,bedoeld om de Farao er toe
over te halen de Hebreeen uit de slavernij te 'ontslaan'. Een dergelijk thema, het
te vondeling leggen of doden van de eerstgeborene  van het mannelijk geslacht is
ook terug te vinden in het Nieuwe Testament en ook in andere religies waarmee
duidelijk wordt hoezeer een dergelijk thema een universeel karakter heeft. Maar
ook armoede speelde vaak een rol en verder schroomde men vroeger niet zieke
of'zwakke' kinderen gewoon aan hun lot over te laten of in de rivier te gooien.
Vroeger 'ontdeed' men zich van kinderen om allerlei uiteenlopende 'redenen'
zoals gezegd bijvoorbeeld als zoenoffer aan de goden, als een primitieve vorm van
geboortebeperking, vanuit'eugenetische' overwegingen, vanuit schaamte ofangst
voor straf in verband met overspel of vanwege onwettigheid. Jimmerson  (1990)
laat zien dat in het oude China al ver voor Christus het doden van kinderen van
het vrouwelijke geslacht de normaalste zaak van de wereld was omdat jongens
een betere'investering' zouden zijn voor de oude dag.
Het doden van kinderen door hun ouders wordt ook veel eerder in de geschiede-
nis aangetroffen. Daarop zal ik later in hoofdstuk 3 nader ingaan.

Bekende en geruchtmakende gevallen van kinderdoding uit het meer nabije ver-
leden betreffen onder andere de casus van AndreaYates die in deVerenigde Staten
haar vijfkinderen om het leven bracht, onder anderen beschreven door O'Malley
(2004). AndreaYates, verpleegkundige, voormalig zwemkampioene en ten tijde
van de feiten een toegewijde moeder, had de dagelijkse zorg over haar vijf kin-
deren en een bedlegerige vader. Ze had een psychiatrisch verleden waarbij zu al
kort na de geboorte van haar eerste kind de stem van de Duivel hoorde die haar
opdracht gaf'een mes te pakken en haar kind te vermoorden'. Ze sprak hier met
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niemand over omdat ze bang was dat de Duivel haar zou horen en haar kind iets
zou kunnen aandoen. Ook meende ze dat soinmige doktoren de Duivel zouden

kunnen zijn ofop zijn minst onder zijn invloed stonden. Na de geboorte van haar
vierde kind deed ze tot tweemgial toe een zelfilloordpoging om te ontsnappen
aan de toenemende opdrachten van de Duivel om haar kinderen om het leven
te brengen. Een halfjaar na de geboorte van haar vijfde kind maakte Andrea

op haar familie een 'katatone' indruk en ze liep door haar huis als een 'gekooid
dier'. Ondanks twee psychiatrische opnames verslechterde haar toestand steeds

verder. Toen haar behandelend psychiater twee weken voor de feiten besloot
haar antipsychotische medicatie te stoppen, werd ze floride psychotisch. Ze bleek
niet langer in staat weerstand te bieden aan de bevelen van de Duivel om haar
kinderen te doden'om ze te beschermen tegen de vlammen van de hel'. Andrea
Yates werd moord, meermalen gepleegd, tenlastegelegd waarop de doodstrafstaat.
Ze wilde haar hoofd kaal scheren om te laten zien dat daar het'brandmerk van
de Duivel' stond: 666, zoals zij meende. De jury kwam in drie en een halfuur
tot een schuldigverklaring. De openbare aanklager eiste vervolgens de doodstraf.
Na vijfendertig minuten beraadslagen kwam de jury tenslotte tot het vonnis van
levenslang (Spinelli, 2003). Het is moeilijk te geloven dat in een dergelijk geval
in Nederland het vonnis levenslang zou hebben geluid, omdat van afstand de

aanwezigheid van een psychotische stoornis en een veroorzakende invloed daar-

van op de feiten geproefd kan worden. Maar altijd is steeds de grootst mogelijke
voorzichtigheid geboden om te oordelen over een geestestoestand van iemand
die men niet zelf onderzocht heeft en dat geldt dus ook in het geval van Andrea
Yates. Bovendien, indien men iemand zelf onderzocht heeft, behoort men over
dat onderzoek tegenover de buitenwereld te zwijgen.

Een ander bekende'casus' is die van Susan Smith in deVerenigde Staten die haar
twee kinderen om het leven bracht en dit langere tijd, daarmee ook regelmatig
op de televisie verschijnend, ontkende en een ander ervan beschuldigde.Voorts

MarybethTinning van wie zelfs negen kinderen in de loop van veertien jaar onder
verdachte omstandigheden stierven (Egginton, 1997);Tinning lijkt de dubieuze
eer te hebben als 'niederecordhouder' op het gebied van kinderdoding te boek
te staan, ex aequo met een Duitse moeder die in de loop van vele jaren al haar
negen pasgeborenen om het leven bracht en daarvoor in 2006 veroordeeld werd
tot 15 jaar gevangenisstraf. Daarnaast noenit Koenraadt (2003) nog twee gevallen
waarbij ook tot negenmaal toe een pasgeborene werd gedood.

Meer historische gevallen van (poging tot) kinderdoding betreffen onder ande-
ren 'aartsvader' Abraham en zijn  zoon  Isalic of de Grieks niythologische figuren
Medea, ofTantalus. Op een aantal Nederlandse historische zaken, te beginnen bij
Alfkens uit eind achttiende eeuw (zie ook De Boer, 1990; Koenraadt 1996), zal
ik ingaan in hoofdstuk 4.
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1.3  Impact van kinderdoding op de omgeving
Het om het leven brengen van kinderen door hun ouders heeft doorgaans een
enorme impact op de omgeving. De samenleving is er door geschokt, steeds
opnieuw is men verbijsterd, maar na enige tijd gaat men meestal gewoon over tot
de orde van de dag. Dat is een normaal verschijnsel en dat zou ook niet anders
behoren te zijn. Zo werkt ons psychisch apparaat nu eenmaal. Als wij datgene
wat in het nieuws dagelijks op ons afkonit werkelijk steeds tot in al onze vezels
zouden laten doordringen, dan zouden we geen nacht meer slapen en de hele dag
zitten huilen. Het gezonde afweersysteem in oils psychisch apparaat beschermt
ons daar tegen. Maar diegenen die nog dagelijks met het verlies van de kinderen
geconfronteerd worden, de achterblijvers, de nabestaanden hebben doorgaans
een hele zware dobber om het verlies te verwerken. In de navolgende paragrafen
wil ik kort stil staan bij de nabestaanden en bij de berichtgeving in pers en media
over kinderdodingszaken.

1.3.1      De  achterblijvers

Als het tot een strafzaak komt, wordt de verdachte vaak uitgebreid en langdurig
gevolgd in de media, in eerste aanleg, in hoger beroep ofbij een eerste en even-
tueel tweede onderzoek naar de geestvermogens. Voor hem ofhaar is doorgaans
voldoende opvang, begeleiding en eventueel (verplichte) behandeling. Voor  de
achterblijvers, de nabestaanden is er daarentegen vaak veel minder opvang, bege-
leiding, behandeling en/of (voor de verwerking noodzakelijke) informatievoor-
ziening. Ik heb het dan over de directe familie van het slachtoffer, een broerge of
zusje, of over de 'andere' ouder, opa en oma, ooms en tantes, neven en nichten,
vriendjes en vriendinnetjes, klasgenootjes, leerkrachten. In een enkel geval was
een broertje ofzusje zelfs getuige van het door geweld overlijden van een kind in
het gezin door de hand van een ouder. De dood van een sibling en het gevangen
zetten van een ouder is op zichzelfal traumatisch.Wat voor gevoel zal een overblij-
vend kind hier aan overhouden? Meestal zal een kind getraumatiseerd zijn door
het gebeuren, maar ook angstig zijn voor wat er verder zal gebeuren met die ouder.
Loyaliteitsproblemen liggen voor de hand; is de eens zo bewonderde ouder nog
wel een ouder om trots op te zijn? En verder zal er mogelijk bij een overblijvend
kind sprake kunnen zijn van'overlevingsschuld' zoals nog al eens gezien wordt bij,
hoewel van een andere orde, overlevenden van de holocaust: waarom hij en niet
ik? McKee en Shea (1998) noemen (als een van de heel weinigen) het gebrek aan
onderzoek naar de achterblijvers. Mijn eigen ervaring met het doen van een aantal
onderzoeken geestvermogens van kinderdoders en partnerdoders en het bestu-
deren van een aantal politieonderzoeken en gesprekken met achterblijvers, is dat
dezen vaak blijven zitten met tal van vragen.Als de dader terechtstaat, worden de
nabestaanden vaak wel goed geYnformeerd middels de rechtszaak waarin met de
verdachte de tenlastegelegde feiten uitgebreid besproken en doorgenomen wor-
den. Het is belangrijk dat de nabestaanden de rechtszitting volgen. Hoe pijnlijk
voor hen dan ook, deze manier van werken, het kennis (kunnen) nemen van alle
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feiten, is behulpzaam bij het verwerkingsproces. Maar ingewikkelder wordt het
wanneer de dader zelfmoord pleegt en er dus geen strafproces volgt.Van een aantal
zaken waarin de dader van de kinderdoding zich kort na de feiten suicideerde is
mij bekend dat de politie, na de feiten in retrospectief, zoals te doen gebruikelijk
tamelijk veel informatie over de dader verzameld had. Uit de indrukken die ik bij
de nabestaanden opdeed, concludeerde ik dat zij vaak niet alle informatie kregen
die bij de pohtie bekend was. Ik ga er zonder meer van uit dat een en ander op
goede gronden, zoals bescherming van privacy en dergelijke, gebeurde, maar het
is mijn stellige overtuiging dat indien nabestaanden meer feiten zouden kennen,
hen dat zou helpen bij het verwerkingsproces. Uit overwegingen van privacy en
discretie kan ik er hier verder niet op ingaan maar voor mij is wel duidelijk dat hier
sprake is van een spanningsveld tussen het begrijpelijkerwijze beschermen van de

privacy van de dader aan de ene kant en de geestelijke gezondheidstoestand van
de nabestaanden aan de andere kant.

1.3.2     Berichtgeving in  pers  en media

Het blijkt in de praktijk van de journalistiek iedere keer weer moeilijk om op,
zoals ik denk dat het zou moeten, rustige, ingetogen en terughoudende wijze
hiervan verslag te doen. Berichtgeving is soms (mogelijk onbewust) op sensatie,
opwinding en effectbejag gericht en te weinig op de inhoud. Het berichten over
deze zaken is, denk ik, niet iets waar aan te ontkomen valt, maar evenwichtige
berichtgeving staat ofvalt met de manier waarop dat gebeurt. Het tonen van beel-
den van de begrafenis van de slachtoffer(s) dient geen enkel wezenlijk doel en de
aanwezigheid van de pers bij de begrafenis wordt door de nabestaanden doorgaans
bepaald niet op prijs gesteld en het is uit psychohygianisch oogpunt zeer aanne-

melijk dat dit het rouwproces van de nabestaanden nodeloos verstoort.

Zoals uit het beschrijvend onderzoek zal blijken is er geen sprake van een duide-
lijke toename van het aantal kinderdodingszaken in Nederland, maar die indruk
bestaat kennelijk wel bij dezen of genen. Dat lijkt mogelijk te maken te heb-
ben met de repeterende berichtgeving in de media over een en hetzelfde feit.
Een zaak kent doorgaans de volgende sequentie: ontdekking van het misdrijf,
de aanhouding, de verklaringen van de verdachte, het onderzoek, de rechtszaak
en de eis van de officier van justitie, de uitspraak, en soms het hoger beroep met
opnieuw bespreking van de feiten, de nieuwe eis, de nieuwe uitspraak, een even-
tuele contra-expertise. Ofeen aantaljaren na het gebeuren volgt in de media een
'reconstructie'

Maar aanzienlijk belangrijker dan bovenstaande  is de vraag of berichtgeving in
de media een mogelijk uitlokkend effect heeft op mensen bij wie de kiem van de
gedachte speelt om hun kinderen  en al  of niet zichzelfvan het leven te beroven.
Over dat effect is weinig bekend. Brants en Koenraadt (1999) vonden op basis van

uitvoerige bestudering van de literatuur en eigen onderzoek geen overtuigende
aanwijzingen dat berichtgeving in de media rechtstreeks nieuwe gevallen van
kinderdoding zou uitlokken. Ook het mogelijk uitlokkend effect op het plegen
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van suicide,juist door berichtgeving erover in de media, is niet onomstotelijk vast-
gesteld. Onderzoeksuitkomsten op dat gebied spreken elkaar tegen. En als er al een
effect op kinderdoding zou bestaan, dan heeft dat meer te maken met hoe de media
berichten over kinderdoding ('nodeloze gedetailleerdheid': Brants & Koenraadt,
1999) dan dat ze er over berichten. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de
situatie nu essentieel anders ligt dan in 1999. Op de vraag ofde bij dit beschrijvend
onderzoek betrokken kinderdoders berichtgeving in de media een rol gespeeld
heeft, kan, door de aard van het onderzoek (bestudering onderzoek geestvermo-
gens, waarover later meer) helaas geen antwoord gegeven worden. Belangrijk lijkt
het me, conform ook Brants & Koenraadt (1999), op ingetogen, terughoudende
en rustige wijze over kinderdoding te berichten. Zolang niet overduidelijk blijkt,
dat berichtgeving in de media geen enkel effect heeft op (ver)twijfelaars, en zolang
in ieder geval een aantal kinderdoders ook suYcidaal is, zal met berichtgeving in
de media op prudente moeten worden omgegaan. Maar alles verzwijgen  of een
absolute mediastilte biedt zeker geen oplossing.

1.4 Probleemstelling

Kinderdodingen roepen veel maatschappelijke afschuw en verontwaardiging op.
Omdat er in de media en pers vaak gemeld wordt dat de 'gezinsdrama's' zich
afspelen in gezinnen die zo op het oog volstrekt normaal lijken, krijgt het geheel
daarnaast iets mysterieus. Mensen denken dan gauw: ons gezin is toch ook nor-
maal, zou zoiets dan ook bij ons mogelijk zijn? Daarmee komt een en ander erg
dicht  bij  ons bed. Leven  wij niet allemaal  in  een of andere  vorm van gezinsver-
band? In ieder geval zijn we er allemaal uit afkomstig. De afschuw, het onbegrip,
de verontwaardiging en de woede over het geweld tegen het kleine kind, gaat,
denk ik, ook  over het kleine en kwetsbare in onszelf dat geraakt wordt wanneer
het gaat over geweld tegen kleine kinderen.Tenslotte raakt het, denk ik, ook aan
een  nog iets diepere  laag in onszelf, de agressieve  kant, een  kant in onszelf waar
we vaak ook liever niet al te veel mee te maken willen hebben. Maar wat maakt
nu dat er mensen zijn die datgene doen waar anderen 'slechts' over fantaseren, als
ze dat al zouden doen?
Het is begrijpelijk dat mensen geneigd zijn de daders van dit soort misdruven
naar de andere wereld te wensen. Een dergelijke reactie is voorstelbaar maar lijkt
vooral voort te komen uit de genoemde angst en het onbegrip en helpt niet om
te trachten enig houvast te krugen op het verschijnsel kinderdoding. Opmerke-
lijk is dat in Nederland naar het verschijnsel kinderdoding tot op heden weinig
wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd. Koenraadt is in Nederland een van de
weinigen die zich met kinderdoding bezig houdt; hij publiceerde bijvoorbeeld
onder andere over neonaticide (Koenraadt, 2003) en over berichtgeving in de
media met betrekking tot kinderdoding (Brants & Koenraadt, 1999).
Het probleem van kinderdoding is evenwel niet zozeer dat men er moeilijk mee
kan omgaan, maar meer dat wij er vooralsnog te weinig greep op hebben, te wei-
nig begrupen hoe iemand zo ver kan komen. Om die vraag te beantwoorden is
het noodzakelijk te trachten de persoon van de kinderdoder te doorgronden en
daarmee mogehjk eventueel een aantal nieuwe gevallen te voorkomen.
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1.5 Doelstelling
Door het doen van deze studie wil ik werkers in het juridische veld, rechtsple-
gers, wetgevers en wetshandhavers, opsporingsambtenaren, hulpverleners, collega
gedragsdeskundigen, maar ook ieder ander die in het onderwerp kinderdoding
geinteresseerd is, voorzien van meer kennis op het ingewikkelde en mysterieuze
terrein van dit verschijnsel en een bijdrage leveren aan eventuele vroegtijdige
onderkenning van potentiele risicogevallen opdat professionele hulpverleners
eventueel tijdig adequate maatregelen kunnen nemen. Het gaat dan om kennis
van de persoon van de kinderdoder en om het identificeren van die factoren
binnen de persoon zelf of in zijn omgeving die mogelijk een bijdrage hebben
geleverd aan de totstandkoming van de kinderdoding.Verder wil ik door het doen
van dit onderzoek een basis scheppen voor verder onderzoek naar kinderdoding.
Al met al dus: kennis vergaren, kennis delen en onderwijzen, een bijdrage leveren
aan opsporing, preventie en verder onderzoek doen en (doen) stimuleren.

1.6 Voorlopige vraagstelling

Op basis van mijn wetenschappelijke en persoonlijke interesse en voordat ik mij
in de bestaande hteratuur ben gaan verdiepen, kwam ik tot het formuleren van
een eerste globale vraagstelling:

1.   Wie is de persoon van de dader?
2.  Mankeert hij wat, dat wil zeggen: is er sprake van een psychische stoornis ten

tijde van het tenlastegelegde?
3.  Zijn er eventueel specifiek uitlokkende factoren in de aanloop naar het ten

laste gelegde te ontdekken?

1.7 Afl)akening
Het onderzoek betreft de persoon van de verdachte die zijn eigen, en/ofstief- en/
ofpleeg-, en/ofadoptiefkind(eren) van het leven heeft beroofd5. De niet-familiale
kinderdoding waarbij men moet denken aan zaken zoals die waarvoor iemand als
Dutroux in Belgie is veroordeeld, vallen buiten het bestek van dit onderzoek*'.

5    Een probleeni bij onderhavige studie is dat niet vergeten moet worden dat er sprake is van
een zogenaamde 'dark-number' problematiek bij kinderdoding. Deze categorie is onder
te verdelen in een categorie waarbu het kind geen natuurlijke dood gestorven is, maar dit
gegeven zich onttrekt aan de waarneniing van de arts en een categorie waarbij de arts hier-
van wel een vermoeden heeft, maar daar niets niee doet ofkan doen en alsnog een natuur-

1Uke doodverklaring tekent. Daarnaast blijit het mogelijk dat nog een aantal gevallen van
met name neonaticide zich aan de waarneming onttrekt omdat de stoffelijke overschotten
nooit gevonden worden en het bestaan van het kind onbekend (gebleven) is. In paragraaf
2.8 koni ik daar op terug.

6   In paragraaf2.7 wordt overigens wei ingegaan op de niet-familiale kinderdoding.
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Verantwoording literatuur-
onderzoek en begripsdefiniltring

2.1 Inleiding

Wetenschappelijk onderzoekers verstaan onder kinderdoding iets anders dan bij-
voorbeeldjuristen en die verstaan er weer wat anders onder dan bijvoorbeeld leken
op gebied van moord en doodslag. In het onderstaande zal besproken worden wat
er door wie nu precies onder kinderdoding verstaan wordt en hoe de term kinder-
doding in dit onderzoek gebruikt wordt.Verder wordt aandacht besteed aan het
onderscheid tussen de diverse vormen van kinderdoding: neonaticide, infanticide
en filicide.Vervolgens worden de verschillen aangegeven tussen kinderdodingen
binnen en kinderdodingen bwiten het gezin, de' familiale' en'niet-familiale' kinder-
dodingen. Het hoofdstuk besluit met een paragraaf over epideniiologie.

2.2 Verantwoording literatuuronderzoek

Via de medische bibliotheek van het AMC Amsterdam werd een onderzoek
gedaan naar publicaties op het gebied van kinderdoding met de zoektermen:
- homicide and parent child relations - infanticide - filicide - neonaticide - child
killing en child murder. Gezocht werd in de zoeksystemen PubMed, Embase en
PsycINFO. Gelimiteerd tot mensen leverde dit respectievelijk 957,243 en ruim
400 hits op. Na ontdubbelen van de drie systemen middels het progranima Refe-
rence Manager 10 bleven er vanuit PubMed en Embase 935 en vanuit PsycINFO
271 publicaties over. Nadere bestudering leerde overigens dat het ontdubbe-
len niet helemaal gelukt was, omdat een aantal publicaties zowel bij PubMed &
Embase als bij PsycINFO werd teruggevonden. Dit totaal van 1206 publicaties
werd aan de hand van de abstracts bestudeerd waarbij leidraad was dat het moest
gaan oni publicaties waarin ouder-kind relaties centraal staan, gekoppeld aan
ouders die de aan hun zorg toevertrouwde kinderen om het leven brengen casu

quo een poging daartoe  doen. Van  deze 1206 publicaties bleven er uiteindelijk
539 ter nadere bestudering over. De deductie van 1206 tot uiteindelijk 539 kwam
tot stand door bestudering van de abstracts van de 1206 publicaties door twee ter
zake deskundige psychologen (de auteur en zijn nauw bij het onderzoek betrok-
ken collega) die onafhankelijk van elkaar een lijst van relevant geachte publicaties
opstelden. Bij hen bleek over 93% van de artikelen overeenstemming over de
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keuze. De door hen beiden aangemerkte artikelen werden direct meegenomen;
dat bleken er uiteindelijk 412 te zijn. De slechts door een van beiden aangemerkte
artikelen werden door beiden opnieuw op hun mogelijke relevantie getaxeerd
en uiteindelijk werden daarvan nog eens 17 publicaties voor deze literatuurstudie
meegenomen. Dierstudies zijn buiten de bestudering gebleven.
Abortus zou men kunnen beschouwen als een vorm van kinderdoding, maar
vanwege het ontwikkelingsstadium van het kind, namelijk buiten de moeder
niet levensvatbaar, is besloten in dat stadium van literatuuronderzoek af te zien
van dat onderwerp. Bovendien is abortus in veel landen waaronder Nederland
geen strafbaar feit in de zin der wet, hoewel uiteraard wel aan diverse regels en
afspraken gebonden. Ook artikelen die bij nadere bestudering toch niet primair
het onderwerp kinderdoding bevatten, de artikelen die niet in het Nederlands,
Frans, Duits ofEngels geschreven zijn en artikelen die slechts een beperkt gebied
en/ofeen beperkte tijdperiode in het verre verleden bevatten (zoals bijvoorbeeld:
kinderdoding in Tirol, kinderdoding  op de Fiji-eilanden),  zijn ook buiten  het
literatuuronderzoek gebleven. In een later stadium van het onderzoek is ook de
'poging tot' om methodologische redenen (zie daarvoor paragraaf 9.2)  uit het
onderzoek weggelaten waardoor literatuur ter zake hiervan ook minder relevant

geacht werd.

2.3  Definiltring in maatschappelijke zin
In algemeen maatschappelijke zin (onder andere pers en media) wordt onder
kinderdoding verstaan: het om het leven brengen van een kind, ongeacht of het
een eigen kind of een kind van een ander betreft. Men leest nog wel eens over
termen als'kindermoord','babymoord(en)' en dergelijke. Met betrekking tot de
leeftijd van het slachtoffer wordt er, in tegenstelling tot de wetenschappelijke lite-
ratuur, vaak geen onderscheid gemaakt in de leeftijd, evenmin wordt er duidelijk
onderscheid gemaakt in de relatie tussen dader en slachtoffer.

2.4   Definiiiring in juridische zin
Het wetboek van strafrecht kent in de diverse artikelen verschillende definities (en
daarmee ook in zwaarte verschillende strafmaten) voor het om het leven bren-
gen van anderen, te beginnen bij moord (art. 289 Sr), waarbij van een duidelijk,
vooropgezet plan sprake is ('opzettelijk en met voorbedachten rade'). Daarna
komt doodslag (art. 287 Sr), vervolgens zware mishandeling, de dood ten gevolge

hebbend  (art. 302, lid 2 Sr) vervolgens 'eenvoudige' mishandeling, de dood ten
gevolge hebbend (art. 300, lid 3 Sr) en tenslotte dood door schuld (art. 307 Sr). In
alle gevallen gaat het om meer of mindere actieve betrokkenheid bij de dood van
de ander, in het geval van dit onderzoek dus om betrokkenheid van een ofbeide
ouders bij het doden van hun kind. Om te voorkomen dat in deze studie in elk
afzonderlijk geval het feitelijk tenlastegelegde (moord, doodslag, mishandeling
de dood ten gevolge hebbend, et cetera) in het delict genoemd moet worden, is
gekozen  voor  de niet- juridische verankerde term 'kinderdoding'. Alle gevallen
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van directe, actieve betrokkenheid van de ouders bij de dood van hun kind val-
len dus onder het begrip 'kinderdoding'. In het wetboek van strafrecht worden
moord en doodslag op kinderen (kindermoord en kinderdoodslag, respectievehjk
artt. 291 en 290 Sr) nog apart genoemd waar het'de moeder die, onder de wer-
king van vrees voor de ontdekking van haar bevalling haar kind bij ofkort na de
geboorte opzettelijk van het leven berooft....et cetera' (kinderdoodslag, art. 290)
betreft, en'de moeder die, ter uitvoering van een onder de werking van vrees voor
de ontdekking van haar aanstaande bevalling genomen besluit, haar kind bij of
kort na de geboorte opzettelijk van het leven berooft...'et cetera (kindermoord,
art. 291). Hier gaat het dus om zogenaamde neonaticide.Voor moeders die een
dergelijk delict plegen, geldt het als een zogeheten geprivilegieerd delict, dat wil
zeggen een delict waarop een strafverminderende omstandigheid van kracht is.
Voor vaders die een dergelijk delict plegen geldt een dergehjke vermindering
niet  (Koenraadt,  2003). De neonaticide, een specifieke  vorm van kinderdoding
(specifiek motief, specifieke dader, specifiek tijdstip) valt uiteraard ook binnen het
bestek van dit onderzoek.

2.5 Definiitring vanuit de wetenschappelijke literatuur

Over de terminologie bestaan in de literatuur wel enige onduidelijkheden. Som-
mige  auteurs zien infanticide  als het doden van kinderen, los van enige familiaire
band.Anderen spreken wel over die familiaire band maar maken geen onderscheid
in leeftijd en weer andere maken wel onderscheid in leeftijd namelijk tussen neo-
naticide (eerste 24 uur), infanticide (ouder dan een clag, maarjonger dan een jaar)
en filicide (ouder  dan  een jaar). In dit onderzoek  heb  ik, in navolging van onder
anderen Resnick (1970), gekozen voor de volgende indeling: neonaticide (binnen
24 uur na de geboorte), infanticide (ouder dan een dag, maarjonger dan een jaar)
en filicide (ouder dan een jaar), omdat in de literatuur die ik voor dit onderzoek
bestudeerd heb, deze indeling uiteindelijk het meest gebruikt blijkt te worden en
de gegevens uit dit onderzoek dan ook het best gebruikt kunnen worden om ze
te vergelijken met ander, met name buitenlands onderzoek. Het gaat dus om het
doden van eigen kinderen door (een van) hun ouders. Onder de term'eigen'wordt
in dit onderzoek zowel de biologische ouders als de adoptief-, pleeg-, ofstiefouders
verstaan en de term doding wordt gebruikt, waar, zoals boven beschreven, in juri-
dische zin moord, doodslag, mishandeling de dood ten gevolge hebbend en dood
door schuld wordt bedoeld.

2.6  De familiale kinderdoding onderscheiden: neonaticide,
infanticide en filicide

De familiale kinderdoding is uiteindelijk gebleken het beste (in navolging van
Resnick, 1970; Schwartz & Isser, 2000) onder te verdelen in de categorieen, neo-
naticide, infanticide en filicide waarbij dus de leeftijd van het slachtolfer bepdend
is voor de categorie waarin de dader wordt ingedeeld.Van deze drie categoriein
is de neonaticide het duidelijkst omschreven: precieze leeftijd van het slachtoffer
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(eerste 24 uur van zijn leven) en het geslacht van de dader (bijna altijd een vrouw).
Van deze categorie zal nu vooral het aspect van de loochening, zo cruciaal in de
totstandkoming van de uiteindelijke neonaticide, worden besproken. Bij infanti-
cide (slachtoffer ouder dan een dag, maarjonger dan een jaar) en filicide (slacht-
offer ouder dan een jaar) is de omschrijving, behalve die van de leeftijd van het
slachtoffer, aanzienlijk geconipliceerder en in de literatuur wordt bij de beschrij-
ving van de daders uit die categorieen veel minder vaak en minder duidelijk een
onderscheid gemaakt tussen deze twee laatste categorie6n familiale kinderdoders,
waarover ook nicer te lezen is in hoofdstuk 7.

Neonaticide

Fignet neonaticide
Een 19-jarige, alleenstaande vrouw voelt zich al enkele dagen niet lekker en keert
terug naar haar ouders met de bedoeling aldaar een aantal dagen uit te zieken.
In de loop van de eerste nacht wordt zij steeds zieker en een familielid treft haar
de volgende morgen aan, buiten kennis en in een plas bloed. Een spoedopname
en spoedoperatie volgen. De artsen treffen een placenta aan en vragen betrok-
kene, nadat zu  is bij gekomen  uit de narcose, naar de baby"Een baby? Er is hele-
maal geen baby," zo verzekert zij haar behandelaars. Men staat voor een raadsel.
Via de behandelaars worden het maatschappelijk werk en de vertrouwensarts
ingeschakeld en via deze laatste de politie. De jonge vrouw kan zich niets van
een eventuele zwangerschap of bevalling herinneren. Wel geeft  zij  aan  dat  als  er
sprake zou zijn van een baby, toch iemand daarvoor zou nioeten zorgen. Zij geeft
toesternming tot huiszoeking en de politie vindt, na enig zoeken, het gave, maar
levenloze lichaam van een voldragen kindje, verpakt in een plastic vuilniszak. Bij
sectie worden geen sporen van geweld aangetroffen. In de loop van de verhoren
komt bij de vrouw slechts een aantal korte herinneringen terug. De vrouw wordt
kindermoord, subsidiair kinderdoodslag, ten laste gelegd. Na bestudering van een
door twee gedragdeskundigen uitgebrachte rapportage besluit de o cier de zaak
te seponeren.

Bij neonaticide is loochening van de zwangerschap in de meeste gevallen het meest

prominente kenmerk. Dat loochenen, ofwel ontkennen van zwangerschap, bracht
Miller (2003) tot een indeling in de volgende categorie8n:

a)  at#ectieve loochening;
Dan worden met name de gevoelens die de zwangerschap vergezellen geloo-
chend; de nieeste moeders maken al contact met de baby in hun buik, fan-
taseren over geboorte, toekomst en dergehjke; dat soort zaken blijft allernaal

achterwege, maar men is zich wel degelijk bewust van de zwangerschap
b)   pervasieve of totale loochening;

Niet alleen de gevoelens omtrent de zwangerschap worden geloochend, maar
ook de gehele zwangerschap zelf waarbij lichamelijk verschijnselen van de
zwangerschap soms sterk achterwege blijven



VERANTWOORDING LITERATUURONDERZOEK EN BEGRIPSDEFINIERING

0   psychotische loochening;
Hierbij komt het tot waanvoorstellingen waarbij zwangerschapsverschijnselen
een psychotische interpretatie krijgen; een vrouw ervoer de bewegingen van
de  foetus  als een loslating van organen zoals lever en nieren (Spinelli, 2003).
Loochening kan plaats vinden in de context van een psychiatrische stoornis
of, bij afwezigheid van enige psychiatrische symptomatologie, bijvoorbeeld in
het kader van een aanpassingsstoornis. Minder dan de helft van de vrouwen die
lijden aan een pervasieve loochening lijden daarnaast aan een psychiatrische
ziekte anders dan aan een aanpassingsstoornis.

Redenen om zwangerschap te loochenen:
Er hoeft niet altijd sprake te zijn van een (psychiatrische) stoornis ofeen innerlijk
conflict. Een combinatie van frsiologische factoren (onregelmatige menstruatie,
weinig lichamelijke verschijnselen van zwangerschap), externe stress en rationali-
satie kunnen leiden tot loochening.Wel zijn er bepaalde cognitieve en emotionele
processen werkzaam die bijdragen aan de loochening van de zwangerschap: cog-
nitieve modellen (onder andere cognitieve dissonantie) en emotionele modellen,
waarbij bijvoorbeeld stressoren als: het (gehad) hebben van seksuele gemeenschap
geloochend moet worden en/of verlatingsangst door ouders en/of partner  een
rol speelt.
In de onderzoeksliteratuur worden als risicofactoren voor het loochenen van
zwangerschap genoemd:jeugdige leeftijd, passiviteit, cognitieve beperkingen en/
of slechte kennis van anatomie, fysiologie, seksualiteit en voortplanting, afhanke-
lijkheid van middelen, andere psychiatrische stoornissen, obstetrische/gynaeco-
logische factoren (onregelmatige menstruatie; gebruik orale anticonceptie), soci-
aal-culturele factoren (omstandigheden waarin vrouwen niet de keuze hebben
om zwanger te worden, maar het wel worden, onvoldoende hulp ofonvoldoende
bronnen hebben om een kind groot te brengen).

Rode draad volgens Miller (2003) in bijna alle gevallen van de pervasieve 100-
chening is het sociaal isolement; zelfs vrouwen die wel door anderen omgeven
worden, voelen zich vaak emotioneel niet verbonden met hen.

Consequenties van loochening van de zwangerschap:
1)     Verloskundige complicaties. (gebrek aan prenatale zorg, grotere kans op vroegge-

boorte, perinatale sterftekans is groter, laag geboortegewicht; slechte zelfzorg
van de aanstaande moeder; loochenen van eventuele prenatale complicaties et
cetera.)

2) Neonaticide. Loochening van de zwangerschap verhoogt de kans op neonati-
cide, passief door ze aan hun lot over te laten, weg te zetten, bevallen op het
toilet, verdrinking (passief), soms vallen ze op de grond bij de bevalling. Bij
een minderheid worden ze acti€f op basis van agressieve fantasieen, om het
leven gebracht, identificatie met de gefantaseerde agressor, sommige moeders
doen met hun baby wat zij vrezen dat hun moeder met hen zou doen. Moe-
ders lijken in een staat van dissociatie ofhalve dissociatie; herinnering aan het
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gebeuren is vaak wazig.Vaak wordt nauwelijks een poging gedaan een en ander
te verhuUen.

3)  Postpartum psychiatrische symptomen.Et zijn aanwijzingen dat vrouwen die hun
zwangerschap loochenen kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van psychia-
trische symptomen (Uddenberg & Nilsson, 1975). Bij vrouwen met bestaande
psychotische stoornissen die gedurende de zwangerschap een totaal gebrek
aan angst en depressie hebben, ontwikkelt zich nog al eens een postpartum
psychose. Bij sommige vrouwen die ineens met een baby geconfronteerd
worden na een geloochende zwangerschap kan zich een posttraumatische
stressstoornis ontwikkelen.

4) Ouderschap. Meeste aanstaande moeders preluderen op de komst van hun
kind, fysiek naar hun ongeboren kind toe, maar ook bijvoorbeeld via zwan-
gerschapsgym, ouderschapscursussen, raadplegen van ouders en vrienden et
cetera. Bij loochening komt de geboorte als een shock, hetgeen een zware
wissel trekt op het vermogen te 'moederen'.Toch blijken heel wat moeders
in staat, na aanvankelijke loochening van de zwangerschap, tot het succesvol
grootbrengen van kinderen, zelfs moeders die neonaticide pleegden, indien
de omstandigheden zich hadden gewijzigd.

5) Kans op herhaling van loochening van de zwangerschap. Indien redenen om de
eerste zwangerschap te loochenen niet 'aangepakt' zijn. Kans op herhaling
van neonaticide is groter wanneer moeder bekend is met geweld (Itesnick,
1970).

Samenvattend stelt Miller (2003) dat de manier waarop een samenleving omgaat
met zwangere vrouwen sterke invloed heeft op de manier waarop een vrouw, die
haar zwangerschap met aankan, met zichzelf omgaat. In samenlevingen waarin
geboortebeperking, abortus en adoptie tot de mogelijkheden behoren, komt neo-
naticide minder vaak voor. In samenlevingen waarin vrouwen gestraft of uitge-
stoten worden wanneer zij zwanger worden, abortus zoeken of baby's  aan  hun
lot overlaten, komt meer loochening van zwangerschap en neonaticide voor.
Gezondheidszorg die voorziet in gemakkelijk beschikbare zwangerschapstests,
prenatale zorg en pro-actief beleid richting tieners, draagt bij aan een afname
van loochening van zwangerschappen. Docenten en andere volwassenen die veel
met jongeren te maken hebben moeten kennis hebben van veranderingen van
lichaam, gedrag en stemming van jongeren.Vroege onderkenning van zwanger-
schap kan veel loochening en uiteindelijk neonaticide voorkomen (Miller, 2003).
Verdere karakteristieken van neonaticide en de dader van neonaticide komen in
hoofdstuk zeven aan de orde.

Infanticide  en filicide

Fignet i,#ilnticide
Een vrouw doodt haar 10 maanden oude dochter. Uit de pro Justitia rapportage
komt onder andere naar voren dat de broer van betrokkene is overleden toen zij
zelf nog  op de lagere school  zat. Hij overleed  door een ongeval  in de buurt  van
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het ouderlijk huis. Betrokkene geeft aan dat dit een enorme klap voor zowel haar
ouders als haarzelf is geweest. Ze geeft aan in 66n klap 'uit haar verrukkelijke
jeugd' te zijn gehaald. Ze heeft als kind het gevoel gehad dit enorme verlies voor
haar ouders te moeten goedmaken.Vooral voor vader zou de klap enorm zijn
geweest. Betrokkene heeft het idee dat vader hierdoor het plezier in het leven is
kwijt geraakt. Moeder zou het gevoel gehad hebben dat ze niet meer de moeite
waard was oni moeder genoemd te worden, omdat ze gefaald had om haar kind
te beschermen. Hierdoor zou ze ook geen moeder meer hebben kunnen zijn
voor betrokkene. Betrokkene geeft aan dat haar ouders weinig zorg meer aan haar
konden bieden. Hierdoor is ze versneld zelfstandig geworden. Ze deed het goed
op school en zorgde er voor om voor haar ouders een kind zonder problemen
te zijn. Een tijd na het ongeluk is het gezin verhuisd, naar betrokkene meent,
omdat de ouders de plaats van het ongeluk niet steeds weer zouden hoeven zien.
Betrokkene zelfraakt na problemen op het werk toenemend depressief en moet
worden opgenomen op een psychiatrische afdeling. Man en dochter komen vaak
op bezoek en betrokkene vindt dat het slecht gaat met haar dochter en dat zij als
moeder haar kind onvoldoende te bieden heeft (zoals haar moeder haar destijds,
AJV); ze voorziet dat haar dochter verschrikkelijk zal moeten lijden en dat de
dood voor haar daarom het beste zal zijn. Deze gedachten koestert ze al enige
tijd en ze probeert ook haar partner ervan te overtuigen dat het het beste is om
gezamenlijk uit het leven te stappen,'om geen achterblijvers te hebben die ver-
driet zouden hebben'. Zij doodt haar dochter en probeert daarna zichzelfom het
leven te brengen.

Vignet filicide
Een man brengt in het weekend zijn 2 kinderen om het leven kort nadat de
kinderen door hun moeder zijn'opgeeist' aan het eind van een weekendverblijf
bij vader, in het kader van een bezoekregeling na scheiding. Bestudering van de
levensgeschiedenis leert dat deze man zijn eigen vader nooit gekend heeft; die
stierf toen betrokkene zelf nog een baby was. Betrokkene groeit op bij moeder
en een aantal oudere zussen en het verlies van vader is nooit ter sprake geweest.
Op het moment dat, door de moeder, de kinderen het verdere contact met hun
vader ontzegd wordt, doodt deze vader zijn kinderen.

Een bekend geval van filicide in Nederland is bijvoorbeeld dat van'het meisje van
Nulde,' uit 2001, een destijds geruchtmakende zaak.

Infanticide en filicide zijn in hun verschijningsvormen sanien, beter af te scheiden
van neonatiade, dan van elkaar. Neonaticide is kwalitatief een duidelijk andere
categorie van kinderdoding met hoofdzakelijk vrouwen als dader en een geheel
andere innerlijke dynamiek van de dader, een ander soort stoornissen en andere
motieven dan bij infanticide en filicide. Bij infanticide en filicide gaat het om een
andere man-vrouw verdeling van de daders, een andere innerlijke dynamiek van
de dader, veelal andere motieven, veelal andere stoornissen van de dader en andere
risicofactoren. In hoofdstuk zeven worden de persoon van de dader van infan-
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ticide en filicide en de omstandigheden waaronder de daders tot dit soort feiten
komen, vanuit de bestaande literatuur nader voor het voetlicht gebracht.

2.7 Familiale versus niet-familiale kinderdoding

Hoewel de niet-familiale kinderdodingen niet het onderwerp van dit onderzoek
zijn, kan deze vorm van kinderdodingen in een studie als deze niet geheel onver-
meld blijven.

Bekende voorbeelden van kinderdodingen door'derden' zijn die gepleegd door
bijvoorbeeld Dutroux in BelgiE, over wiens leven en (wan)daden De Coninck
(2004)  publiceerde of bijvoorbeeld de ontvoering en het om het leven bren-
gen van de kleuter James Bulger in Engeland door twee tienjarigen. Onderzoek
naar vergelijkende studies tussen familiale en niet-familiale kinderdodingen is
schaars. Een onderzoek in Australib (Wilczynski, 19972) laat zien dat er wel dui-
delijke verschillen bestaan tussen familiale en niet-familiale kinderdoding zowel
wat betreft de karakteristieken van de doding als het daar op volgende justitieel
verloop.Wilczynski onderzocht een gegevensbestand van 25 slachtoffers onder de
18 jaar waarbij 14 kinderen werden gedood door niet-familieleden zoals vrien-
den, bekenden en in twee gevallen door onbekenden; 66n kind werd door twee
daders'in vereniging' om het leven gebracht. In 10 van de 25 gevallen betrof het
een familiale doding. Deze 40% is lager dan in eerdere Australische onderzoeken
zoals bijvoorbeeld door Wallace  (1986) werd gevonden. Hij  vond  in zijn studie
dat 85,2% van de vermoorde kinderen slachtoffers waren van familiale kinder-
doding. Het verschil in percentages zit mogehjk in het feit dat Wilczynski  zich
in haar studie richtte op diegenen die voor moord werden veroordeeld en het
is aannemelijk dat familiale kinderdoders eerder voor doodslag dan voor moord
worden veroordeeld.

Bij  defamiliale kinderdoding waren de tien kinderen over het algemeen jong, negen
waren niet ouder dan zevenjaar en zes warenjonger dan drie jaar. Deze kinderen
waren vooral thuis (80%) met de handen om het leven gebracht (70%). De daders
waren van zowel het mannelijk als het vrouwelijk geslacht, waarbij de mannen in
de meerderheid waren. Het gedrag van het kind was veelal de aanleiding, maar
ook opvoedingsproblemen, gezinsproblemen, relationele problemen en/of een
stoornis bij de ouder. Kindermishandeling met dodelijke afloop was de meest
voorkomende variant. In de helft van de gevallen kwam de dader tot een impul-
sieve daad veroorzaakt door het gedrag van het kind zoals bijvoorbeeld huilen. In
twee gevallen was een stoornis bu de moeder de uitlokkende factor. In 66n geval
sprong een nioeder in een postpuerperaal psychotische toestand met haar drie
dagen oude kind uit een ziekenhuisraam. Bij geen van de slachtoffers was sprake
van seksueel geweld. Dit is in overeenstemming met andere onderzoeken (onder
anderen Silverman & Kennedy, 1993; Cavanagh et al., 2005) waaruit blijkt dat bij
familiale kinderdoding seksueel misbruik ofgeweld zelden een rol speelt.Wel was
er in drie van de tien gevallen sprake van lichamelijk geweld voorafgaand aan het
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doden. In hoofdstuk 7 zal verder uitgebreid worden ingegaan op de karakteris-
tieken van de familiale kinderdoders.

De niet-familiale kinderdodingen hadden veelal een ander karakter. Allereerst de
leeftijd: zes van de 14 slachtoffers waren  17 jaar oud en drie waren tussen de  14 en
16 jaar oud.Verder werden de slachtoffers over het algemeen met een wapen om
het leven gebracht ofze werden verdronken. Slechts twee werden met de (blote)
hand gedood en verder was de plaats van het delict over het algemeen niet thuis
maar een openbare gelegenheid. Een ander opvallend verschil is dat de daders
allen mannen waren. Alder en  Polk  (2001)  zien deze misdrijven op kinderen als
een variant op de 'volwassen mannelijke gedachten over geweld'. Zij komen in
dat kader tot vier helangrijke verbanden waarin de moord door mannen over het
algemeen plaats vindt:
1.  Controle over een vrouwelijke (seksuele) partner;
2. Confrontaties waarbij de mannelijke eer op het spel staat;
3.  Het nemen van uitzonderlijke risico's bij het begaan van een ander misdrijf;
4.  Meningsverschillen die niet kunnen worden opgelost.

Alder en Polk (1994) vonden dat al deze scenario's ook bij de niet-familiale kin-
derdodingen een rol speelden en dat was ook bij het onderzoek van Wilczynski
het geval.

Waar bij de familiale kinderdoding de sekse van het slachtoffer niet of nauwelijks
een rol lijkt te spelen in de aanleiding tot kinderdoding, daar verschillen bij de
niet-familiale kinderdoding de omstandigheden duidelijk met de sekse van het
slachtoffer. Een seksueel delict is vaak een motief voor de niet-familiale kinder-
doding, zoals ook Somander en Rammer (1991) al aantoonden. Dit speelde bij
zes van de zeven vrouwelijke slachtoffers. Ze werden gedood ofwel omdat ze
zich verzetten tegen het seksuele misdrijf of ze werden gedood als potentiEle
getuige. De daders waren over het algemeen (mannelijke) vrienden of bekenden.
Een ander meisje werd gedood door haar ex-vriend toen zij het met hem had
uitgemaakt. Slechts 66n geval betrof wat in de Angelsaksische literatuur'stranger
danger' stereotype wordt genoenid, het doden van een kind door een vreemde
nadat hij haar heeft ontvoerd en misbruikt.
De niet-familiale kinderdoding van jongens gebeurt onder heel andere omstan-
digheden. Zij komen bijvoorbeeld om het leven in de context van vechtpar-
tijen, ofin een dronken ruzie met een jongen van dezelfde leeftud. Drie jongens
kwamen op deze wijze om het leven. Het gaat dan om typisch'machogedrag' in
situaties waarin slachtoffer en/ ofdader hebben gedronken en waarin tijdens een
ruzie 'de eer' op het spel staat.

De  kinderdoding  door  anderefamilieleden  dan  ouders  of verzorgers:
Deze vorm van kinderdoding heeft overeenkomsten met de familiale en met de
niet-familiale kinderdoding. In de studie van Wilczynski was slechts 66n geval
dat een zekere analogie vertoonde met een familiale kinderdoding: een teenager
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bracht zijn stiefzusje en haar moeder om het leven in de context van ernstig
huiselijk geweld.

Het  justitieel  verloop
De reactie van justitie op familiale en op met familiale kinderdodingen is verschil-
lend. Familiale kinderdoders zijn meer geneigd te bekennen dan niet-familiale.
Van de totale groep bekende 44%, maar van de familiale groep bekende 70%.
Ouders ofverzorgers worden minder snel veroordeeld voor moord dan niet fami-
hale kinderdoders.Van  de 15 niet-familiale kinderdoders werden  er 13 veroor-
deeld voor moord, inclusief alle zes mannen die hun slachtoffers  om het leven
brachten in het kader van een seksueel delict. Dutroux in Belgi8 lijkt het proto-
type van dit soort daders, hoewel hij uiteindelijk meerdere meisjes om het leven
bracht (De Coninck, 2004). Slechts 66n familiale kinderdoder werd voor moord
veroordeeld. In het Engelse onderzoek van Wilczynski werd ook slechts 8% van
de (familiale) kinderdoders veroordeeld voor moord. Zij die niet voor moord
werden veroordeeld werden veroordeeld voor doodslag, behalve een vrouw die
werd veroordeeld voor infanticide (in Nederland neonaticide, artt. 290 of 291
Sr, respectievelijk kinderdoodslag of kindermoord). Niet-familiale kinderdoders
werden, nog steeds volgens het onderzoek van Wilczynski, zwaarder gestraft  dan
familiale.Voor de niet-familiale kinderdoders, allen man, varieerden de gevange-
nisstraffen van negen jaar tot levenslang, waarbij 10 daders gevangenisstraffen van
14 jaar  of meer kregen, van  wie vijf levenslang. Deze laatste groep bevatte  ook
diegenen die de slachtoffers om het leven brachten in het kader van een seksueel
delict. De overige niet-familiale kinderdoders kregen straffen variErend van drie
jaar en zeven maanden tot negen jaar.
Voor de familiale kinderdoders golden andere straffen. De enige die veroordeeld
werd voor moord kreeg tien jaar en zes maanden, de zeven die voor doodslag
werden veroordeeld kregen twee tot acht jaar, maar vijf veroordeelden kregen
vier jaar of minder. De vrouw  die voor infanticide werd veroordeeld kreeg een
voorwaardelijke straf. Degene die zijn stiefzusje en haar moeder om het leven
bracht kreeg 13 jaar gevangenisstraf.

In de vergelijkende studie (Wilczynski, 19972) naar familiale en niet-familiale kin-
derdodingen valt een drietal zaken op.Ten eerste het relatiefweinig voorkomen
van het doden van kinderen door onbekenden van het slachtoffer. Ten tweede
het verschillend patroon van de familiale en de niet-familiale kinderdodingen en
tenslotte de lagere straffen voor familiale kinderdoders.

Het doden van kinderen door onbekenden komt zelden voor. Kinderen hebben
in feite  meer van hun ouders of verzorgers te vrezen  dan van wie anders  ook,
hetgeen wel een iets ander licht werpt op de ideologie van 'het gezin als hoek-
steen van de samenleving' ofals de veilige, steunende en beschermende omgeving
waarin een kind hoort op te groeien. Het geschatte aantal kindermishandelingen
van rond de 50.000 perjaar in Nederland stelt in die zin ook niet gerust (Gezins-
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beleid, 2006)7. Niettemin wordt nog veel van onze kinderen geleerd vooral op
gevaar'van buiten' te letten. Begrijpelijk, zie bijvoorbeeld de zaak James Bulger,
de tweejarige Engelse peuter die door twee onbekende jongens werd meegeno-
men en om het leven gebracht, de nachtmerrie voor iedere ouder, maar de cijfers
spreken een andere taal: gevaar voor kinderen komt meer van binnenuit het gezin
dan van daar buiten.

Wilczynski (1997) stelt vast dat het door haar gevonden zo verschillende patroon
van familiale en niet-familiale kinderdoding (onder andere leeftijd slachtoffers,
sekse van de dader, moordwapen, plaats delict, gezinsomstandigheden, seksu-
eel  motief),  consistent  is met andere, eerdere studies zoals die van Silverman en
Kennedy (1993),Alder en Polk (1994), Paulson en Rushford (1986) en Copeland
(1985). Bij de vrouwelijke slachtoffers is er vooral sprake van een seksueel motief
bij de dader, de mannelijke slachtoffers vallen vaak bij alcoholische ruzies waarbij
de mannelijke eer op het spel staat.

Familiale kinderdoders worden minder zwaar gestraft dan niet-familiale. Ener-
zijds wordt het diegenen die de ouderrol vervullen extra zwaar aangerekend dat
zij daarin gefaald hebben, anderzijds worden familiale kinderdoders eerder voor
doodslag dan voor moord veroordeeld en daarnaast zijn er meer standaardpro-
cedures bij de veroordeling van familiale kinderdoders waarbij ook de gezins-
onistandigheden vaak als verzachtende omstandigheden worden aangevoerd. In
een aantal gevallen speelde psychiatrische problematiek van de dader een rol;
daarnaast waren het bekennen, het uiten van spijt, een blanco justitiale voorge-
schiedenis en de gevolgen van de doding voor de dader zelfaanknopingspunten
voor een lagere straf. De niet-familiale doding waarbij een seksueel motief een
rol speelde, werd extra zwaar opgenomen waarbij het kwam tot veroordeling
voor moord en lange straffen. Daarbij ging het vaak om extreem geweld, ern-
stige verwondingen waarbij de daders veelal ontkenden en weinig spijt toonden.
Daarnaast speelde de inschatting van gevaar en een verhoogd risico op recidive
een rol bij de strafoplegging.

Ook in Nederland (en ook in Belgie; zie daarvoor bijvoorbeeld Hutsebaut, 1997)
is er een neiging in politiek en maatschappij merkbaar om een onderscheid te
maken tussen privaat  geweld  en  publiek Reweld, waarbij de aarzeling om op te tre-
den bij privaat of huiselijk geweld, zoals in Nederland ook in diverse gevallen
is gebleken, veel groter is dan bij put)liek geweld zoals bij allerlei vormen van
'zinloos geweld'.

7   Tot voor kort werd het untal gevallen van kindermishandeling in Nederland geschat op
ongeveer 50.000 tot 80.000 per jaar. Recente onderzoeken (Universiteit Leiden en Vrije
Universiteit te Amsterdam) schatten het aantal kindermishandelingen aanzienlijk hoger in
namelijk respectievelijk 107.200 en 160.000 (bron:NRC, dinsdag 24 april 2007).
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2.8 Epidemiologie: zichtbare en onzichtbare vormen van
kinderdoding

Er zijn aanwijzingen dat vanwege definitieproblemen en opsporingsproble-
men het aantal niet-fatale kindermishandelingen wordt onderschat (Wilczynski,
1997b).

Om vijfredenen blijft kinderdoding vaak onontdekt:
1.  geweld of verwaarlozing is niet de eerste doodsoorzaak, maar bijvoorbeeld

longontsteking
2. verkeerd gediagnosticeerde wiegendood
3. wettig bewijs moeilijk te leveren
4. lichaam nooit gevonden of geidentificeerd
5.  weerstand bij hulpverleners om kinderdoding onder ogen te zien

Ad 1. Geweld of verwaarlozing is niet de eerste doodsoorzaak
Adelstein et al. (1980) telden jaarlijks ongeveer 60'natuurlijke dood' kinderen in
Engeland waarbij geweld een rol speelde. Sonimige kinderen overlijden, terwijl
dat niet gebeurd zou zijn als zij eerder naar de dokter waren gebracht. Sommige
ouders brengen hun kinderen niet naar de dokter uit religieuze motieven, andere
uit agressieve. Sommige Amerikaanse staten hebben uitzonderingen gemaakt
voor ouders die handelen uit rehgieuze motieven. Verder  zijn er kinderen  die
omkomen bij een brand thuis, die verdrinken in een badkuip ofin een zwembad
ofonikomen bij een auto-ongeval terwijl zij niet in een gordel vastzitten.

Ad 2. Wiegendood
Wiegendood is de belangrijkste doodsoorzaak in deWesterse wereld bij kinderen
tussen een week en een jaar oud (Byard, 1994). Sudden Infant Death Syndroms
(SIDS) of'cot death' zoals wiegendood  in de Engelstalige literatuur ook  wel
genoemd wordt, blijkt maar voor een klein gedeelte te herleiden tot daadwer-
kelijke kinderdodingen. Onderzoeken spreken elkaar weliswaar tegen mede ook
omdat 'gesmoorde' kinderen vaak bij lichamelijk onderzoek post-mortem geen
uitwendige of inwendige kenmerken laten zien die wijzen op geweld. Cijfers
worden genoemd van tussen  de 2% (McClain  et al., 1993:342)  en 11% (Emery,
1985:506). In Amerika stierven de negen kinderen van Marybeth Tinning tus-
sen  1972 en 1985 waarbij verschillende doodsoorzaken werden genoemd zoals

wiegendood, natuurlijke dood, onduidelijk overlijden et cetera (Egginton, 1989).
Ze werd veroordeeld voor de moord op haar vier maanden oude dochtertje
Tami Lynne. Later bekende ze twee andere kinderen van drie en vijf maanden
oud te hebben verstikt, inaar voor deze laatste zaken werd ze nooit aangeklaagd.

In  1994 werd Waneta Hoyt beschuldigd van het om het leven brengen van haar
vijfkinderen die geboren waren tussen 1964 en 1971 en bij wie bij alle vijf SIDS
als  doodsoorzaak  werd  vastgesteld.  In   1972  werd  er  zelfs  nog een artikel  in  een
medisch tijdschrift geschreven over het v66rkomen van meerdere gevallen van
SIDS binnen 66n gezin (Toufexis, 1994). Een en ander betekent dat soms een geval
van feitelijke kinderdoding wordt aangezien voor een geval van SIDS.
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De discussie over verdachte gevallen van wiegendood laait bij tijd en wijle op.
Bijvoorbeeld in 2004 bij een vrijspraak na heropening van de zaak in hoger
beroep van een Britse moeder, Angela Cannings, naar aanleiding van de dood
van drie van haar zoontjes, waarover de BBC een gedramatiseerde documentaire
maakte die op 22 februari 2005 werd uitgezonden. De Engelse rechtbanken ver-
trouwden jarenlang op professor Sir Roy Meadow, kinderarts en de expert op
het gebied van wiegendood. Zijn vuistregel, ook wel 'Meadows law' genoemd
luidt:'66n klein kindje dat plotseling overlijdt aan bijvoorbeeld wiegendood is een
tragedie, bij een tweede keer is het verdacht en bij een derde keer is het moord,
tenzij het tegendeel wordt bewezen'. De familie van Angela Cannings bleek belast
met een stofwisselingsziekte. Cannings (2006) doet verslag van'haar gevecht om
haar onschuld te bewijzen'. In Engeland zijn de afgelopen tien tot vijftien jaar
misschien wel 5000 kinderen als gevolg van vermoedens van mishandeling uit
huis geplaatst, onder voogdij gesteld ofter adoptie aangeboden; 258 ouders zijn,
dikwijls op gezag van Meadow, als kinderdoders veroordeeld en gestraft en 54 van
hen zitten nu nog vast. Meadow schatte de kans op het voorkomen van meer dan
66n wiegendood binnen 66n gezin op 1 op 73 miljoen. Het Britse Bureau voor
de Statistiek vond hiervoor geen basis in de statistieken, waarop de rechtbank in
hoger beroep uitging van een kans van 1 op 100 binnen twaalfmaanden. Angela
Cannings werd, waar zij in eerste aanleg veroordeeld was tot twee keer levens-
lang, in hoger beroep vrijgesproken omdat met terugwerkende kracht moord
casu quo doodslag op haar drie kinderen niet bewezen werd geacht op grond
van nieuwe gegevens over haar familiair somatisch belaste achtergrond. Over een
eventueel onderzoek geestvermogens zoals in Nederland te doen gebruikelijk bij
verdachten van dergelijk ernstige feiten werd in de documentaire overigens niet
gerept.'Meadows law' strookt niet met de voortschrijdende moderne medische
inzichten die het meer dan eens voorkomen van wiegendood in 66n gezin steeds
vaker toeschrijven aan medische en/ofomgevingsfactoren zonder dat er sprake is
van moord. Als medische factoren worden genoenid stofwisselingsziekten, hart-
geleidingsstoornissen, erfelijke factoren et cetera:

Britse schattingen van wiegendood nu komen neer op tussen de 350 en 400
per jaar, een daling van  70% ten opzichte  van  1991, toen ouders  voor het eerst
het advies kregen om baby's op hun rug te slapen te leggen. Nederlandse cijfers
laten een soortgelijke daling zien: van 220 gevallen in 1984 tot 24 nu, waarmee
Nederland overigens de laagste score voor wiegendood heeft van heel Europa. In
Nederland deed l'Hoir (1998) onderzoek naar wiegendood en zij kwam tot de
conclusie dat verdachte gevallen van wiegendood hooguit 3 % bedraagt, per saldo
ongeveer 66n geval per jaar waarbij in de wiegendoodgroep een baby overlijdt
door mishandeling door een ouder ofverzorger. Nederlandse deskundigen (onder
anderen Huber en l'Hoir) bepleiten om, net zoals in Engeland, op elk kind dat
thu is onverwacht overlijdt, sectie te verrichten, uit te voeren door gespecialiseerde
kinderartsen; dat geldt ook voor de wiegendoodgroep, maar, hoewel kindermis-

8    NRC, 24 januari 2004. Zaterdags Bijvoegsel
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handeling ook bij deze groep voorkomt, gaat het om heel kleine aantallen, zoals

gezegd ongeveer een per jaar in deze groep.
Het verhaal van Meadow laat overigens onverlet dat er wereldwijd een aantal

gedocumenteerde gevallen van 'seri8le kinderdoding' bestaat waarbij de moeder
successievelijk haar jonggeborenen om het leven brengt. In Nederland werd in
2006 een vrouw veroordeeld voor het in de loop van een aantal jaren om het leven

brengen van haar vier pasgeborenen.

Wiegendood is een diagnose die niet wordt vastgesteld op basis van een aantal

duidelijk aanwezige symptomen, maar juist op basis van de afwezigheid ervan
waardoor soms feitelijke gevallen van kinderdodingen worden aangezien voor
wiegendood. Daarnaast wordt de dood van kleine kinderen vaak bij lange na niet
zo goed onderzocht als die van grotere kinderen ofvolwassenen. In Amerika bleek
bij een studie van Ewigman et al. (1993:335) naar de dood van kinderen in de staat
Missouri dat een behoorlijk onderzoek naar de omstandigheden rond de dood of
sectie op het lichaam veelal ontbrak ofslecht was uitgevoerd. Diepgaand onder-
zoek bij de dood van een kind door forensisch deskundigen is daarom essentieel.
Sommige landen proberen dit tot een standaardprocedure te maken bij de dood
van een kind, in ieder geval bij alle kinderen die aan wiegendood overlijden, maar
werkelijke effectuering ervan stuit vaak nog op ethische bezwaren. Daarnaast blij-
ven werkelijke gevallen van wiegendood voor de patholoog soms toch nog heel
moeilijk te onderscheiden van subtiele vormen van verstikking (Byard, 1994).

Ad 3.Wettig bewijs moeilijk te leveren
Uit onderzoek vanWilczynski (1997a) is gebleken dat bij veruit de meeste geval-
len (85,7%) er zowel een duidelijk, door de patholoog vastgesteld, bewijs van
een niet-natuurlijke dood was als daarnaast een bekennende verklaring van de
verdachte dat hij ofzij het kind opzettelijk verwond had. Ook Deens onderzoek
(Gregersen &Vesterby, 1984; inWilczynski, 1997a ) bevestigt het belang van deze
beide factoren bij de veroordeling. Bij de gevallen die niet tot vervolging leidden
ontbrak 66n ofbeide factoren.

Het Engelse onderzoek van Wilczynski laat verder zien dat in 75% van de geval-
len tot vervolging werd overgegaan en dat in 72,9% van de gevallen dat tot
veroordeling leidde. Kennelijk worden de lastiger te bewijzen zaken al in een
eerder stadium van het stra*roces eruit gefilterd.Andere onderzoeken komen tot
andere vervolgingspercentages varierend van 30 tot 88%. Bij neonaticides, waarbij
de moeder vaak handelt in een staat van loochening, angst en paniek, liggen de
vervolgingspercentages veel lager. Dat heeft ook te maken met het levensvatbaar
zijn van het kind. Om moord ofdoodslag te bewijzen moet het kind in leven zijn

geweest, of in sommige Amerikaanse staten: levensvatbaar. Dat blijkt lang niet in
alle gevallen duidelijk bewijsbaar.Verder blijkt bij neonaticides een verdeling in
actieve en passieve neonaticides waarbij de 'actieven' tot doding overgaan door

bijvoorbeeld, slaan, verdrinking, verwurging en dergelijke en de 'passieven' de
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jonggeborene een min ofmeer passieve dood laten sterven waarbij het kind wordt
'weggelegd' ofaan zijn lot overgelaten.
Bij oudere kinderen wordt ook vaak ontkend dat het om een actie van de ouders
gaat en dikwijls worden talloze verklaringen gegeven voor de verwondingen
van het kind die tot de dood hebben geleid. Bij infanticide is (het bewijs van)
opzet vaak moeilijker hard te maken dan bu filicide omdat het verschil tussen
een natuurlijke dood en een nioord bij jonge kinderen vaak veel moeilijker vast
te stellen is dan bij de wat oudere kinderen. Kinderdoding door vrouwen blijft
eerder onopgemerkt dan die door mannen vanwege de primaire zorgtaken van
de vrouw; veelal zijn daarbij geen getuigen. Bij kinderdodingen door de man is
dat minder het geval. In Somillige Anierikaanse staten is 'de opzet oni te doden'
inniiddels niet meer nodig om tot veroordeling over te gaan; bewijs dat de ver-
dachte het slachtoffer mishandeld heeft en dat die mishandeling de dood ten
gevolge gehad heeft, is voldoende voor veroordeling.

Ad 4. Gevallen waar het lichaam van het kind nooit is gevonden
Bij geclaimde ontvoering of vermissing van een kind is het raadzaam om ook
aan de mogelijkheid van kinderdoding te denken. Een bekend voorbeeld is de
Amerikaanse Susan Smith die beweerde dat een donkere Amerikaan haar auto
met twee kinderen op de snelweg had gekaapt. Zij bleek uiteindelijk zelfde kin-
deren om het leven te hebben gebracht. In ons land claimde in 2005 een man ook
aanvankelijk de vermissing van zijn vrouw en kinderen; niet lang daarna bleek
dat hij ze zelf om het leven had gebracht. Neonaticide wordt vaak niet ontdekt
omdat het bestaan van de baby niet bekend is en deze dus ook niet'gemist' kan
worden. Babylijkjes worden nogal eens gedropt op een vuilnisbelt, in het water, in
een park ofin een kluisje in een openbare gelegenheid. Soms wordt een lichaam
pas vele maanden later ofzelfsjaren later ontdekt .

Ad 5.Weerstand bij hulpverleners om kinderdoding onder ogen te zien
Het is ingewikkeld om zonder hard bewijs, alleen gesteund door verdenkingen in
onduidelijke zaken voor de draad te komen met vermoedens van kinderdoding.
Het gevoel is dat je niet zonder evident bewijs zoiets mag aankaarten. Daarnaast
wil iemand zijn reputatie ook niet graag op het spel zetten, zijn band met de fami-
lie niet verliezen. Hoe dichter bij de familie, hoe minder men geneigd is aangifte
te doen. Daarnaast blijft het lastig om werkelijk onder ogen te zien dat iemand in
staat is om zijn kind om het leven te brengen.

Hoe vaal: komt kinderdoding nu werketijk voor?

Engels onderzoek door Wilczynski (19972) laat zien dat mag worden aangeno-
men dat het werkelijke aantal kinderdodingen drie tot zeven maal zo hoog is als de
officiele statistieken aangeven. Ewigman et al. (1993) onderzochten alle sterfgeval-
len van kinderen in de staat Missouri tussen 1983 en 1986 bij wie de doodsoorzaak
het gevolg was van letsel  of van  door de Missouri Division  of Family Services
bevestigde niishandeling of verwaarlozing. Negen verschillende bronnen (zoals
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bijvoorbeeld medische gegevens, justitiale gegevens, hulpverleningsinstanties  et
cetera) werden voor het onderzoek gebruikt; de sterfgevallen werden ingedeeld
in drie categorieen: 1. zeker tengevolge van mishandeling, 2. mogelijke mishande-

ling ofgeen mishandeling en 3. onvoldoende informatie. Slechts 38,8% (in aantal:

47) van de werkelijke gevallen van mishandeling (121) die de dood ten gevolge

had, werden gezien als kinderdoding en kwamen als zodanig terug in de moord
en doodslagstatistieken en 37,2% eindigde in een veroordeling. Daarnaast waren
er  25 waarschijnlijke gevallen van fatale kindermishandeling  en 109 mogelijk
fatale kindermishandelingen die niet in de moord en doodslagstatistieken terug-
kwamen. Al met al was het aantal werkelijke, waarschijnlijke en mogelijke fatale

kindermishandelingen bijna vijfen een halfkeer (255/47) groter dan de ofhcieel

geregistreerde gevallen.Als alleen gekeken wordt naar de zekere en de waarschijn-
lijke is het aantal ruini drie keer (146/47) groter dan de ofUcieel geregistreerde.
Een andere methode om op zoek te gaan naar de'dark numbers' is om, naast de
of6ciale cijfers, alle onbekende doodsoorzaken bij kinderen en de wiegendood
kinderen mee te nemen in de beoordeling. In Amerika is dat gedaan voor de

periode 1979-1988 waarbij  bij een jaarlijks gemiddelde aan kinderdoding  van
tussen de 949 en 2022,85% van de kinderen die stierven ten gevolge van mishan-

dehng en verwaarlozing, niet als zodanig geregistreerd stonden. Dit betekent dat
kinderdoding in dat geval bijna zeven keer zo vaak voorkomt als uit de oEciele
statistieken blijkt (McClain et al., 1993). Het Engels onderzoek van Wilczynski
laat daarmee een onderschatting van bijna vijf keer zien. Duidelijk is hiermee
dat in de ofIciEle statistieken de feitelijke gevallen van kinderdoding onderschat
worden.

Voor Nederland betekent  dit  dat  van het aantal van ongeveer  10  tot 15 gevallen
perjaar, de werkelijke cijfers tussen de ongeveer 30 en 70 zouden liggen. De wel
eens gehoorde bewering bijvoorbeeld van de kant van het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling  (AMK)  dat in Nederland per jaar tussen de 50  en 80 kin-
deren zodanig door hun ouders mishandeld worden dat zij daaraan overlijden
is  mogelijk een reEle schatting. Een getal als vijftig per jaar in Nederland is  niet
onmogelijk.
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Kinderdoding in algerneen
historisch perspectief

.Hecht  je  aan  mij  geen  belang, geefje  aandacht  dan  aan  onze   zonen:  stie»oeders
hand   zal  gemeen   zijn   tegen   mijn  vlees   en   bloed.   Kijk   ik   naar   hen,  dan  ontroert   me   hoe

zij - haast te veel - op joi, lijken; telkens wanneer ik hen zie, wekken zij tranen bii mij
(...) Waarheen de woede mij drijft, ga ik mee; misschien zal het mij spijten; 't spijt me
toch ook  dat ik lief was voor een ontrouwe man?  't  Ligt iii  de  macht vati de godheid die  nu
in  mijn  hart  zo  tekeergaat.Voorgevoel  zegt  me:  er  is  iets  angstaanjagends  op  til'  (Ovidius,

trans. 1994)

(De Romeinse dichter Ovidius in zijn Heroides in een (fictieve) briefvan Medea
aan haar ontrouwe echtgenoot Iason waarin Ovidius de lezer een vooraankondi-
ging geeft van het tragische lot dat  de twee zonen van Medea te wachten staat).

1,4.

DELACROIX, Eugdne
(b. 1798, Charenton-Saint-Maurice,
d. 1863, Paris)

Medea about to Kill her Children 1838
Oil on canvas, 260  x  165  cm
Mus6e du Louvre, Paris'

9 Bron: http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/d/delacroi/3/316delac.htinl
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3.1     Inleiding
Het doden van kinderen is een internationaal verschijnsel van alle tijden en alle
windstreken voorkomend in a]le lagen van de bevolking en er zijn wereldwijd
gedocumenteerde verslagen van te vinden. Maar een 'traditie' van infanticide is
moeilijk te veranderen ondanks de verbetering van allerlei sociaal-economische
omstandigheden. Het lijkt een vast onderdeel te blijven uitmaken van ons'culturele
repertoire'. In bepaalde Eskimostammen in Canada wordt een infanticide percen-
tage van meisjes verondersteld van 66 procent (Loomis, 1986). In sommige delen
van India wordt het doden van een pasgeboren meisje psychologisch in hetzelfde
licht gezien als abortus (Krishnawamy,  1984). In China gaat de geboorte  van  een
dochter traditioneel gepaard aan een gevoel van teleurstelling en zelfs schaamte

(Light, 1985). Door dejaren heen zijn deze opvattingen nauwelijks veranderd. Een

provinciale Chinese krant (The People's Daily) bevestigde  op 3 maart  1984  dat
'het afslachten, verdrinken en het achterlaten om te sterven van pasgeboren meis-
jes (.....) een ernstig sociaal probleem is geworden:10 In Japan gelooft men dat op
meisjes  die  in een bepaald jaar, samenhangend met de Chinese jaartelling, gebo-
ren worden, een vloek rust. Een dergelijk jaar was laatstelijk  1966. De neonatale
mortaliteit was 7,78 per 100.000 levend geboren japanse meisjes in dat jaar, tegen
gemiddeld 4,97 in alle andere jaren tussen 1961 en 1967 (Kaku, 1975).

In sommige oude beschavingen werden kinderen beschouwd als een goddelijk
voorteken. Kinderen die geboren werden met een lichamelijke afwijking werden

gezien als een strafvoor verwerpelijk gedrag van de ouders ofvan ouderen uit de
gemeenschap (Harms & Giordano,  1990). Deze kinderen werden routinematig
geofferd  om  aan de bestaande bijgeloven tegemoet te komen. Zieke of zwakke
kinderen werden dikwijls opzettelijk gedood of achtergelaten om te sterven. In
het oude Egypte werden gezonde kinderen begraven in een graftombe met hun
overleden ouders om hen te troosten en van gezelschap te voorzien. De oude
Chinezen en japanners beschouwden meisjes vaak als een financiele last en ze
werden daarom soms door verdrinking om het leven gebracht. Ook in de laatste
decennia gebeurt dit nogal eens vanwege de wettelijke eis dat ouders slechts 66n
kind mogen verwekken en opvoeden. In het oude Griekenland en Rome werden
ongewenste of misvormde kinderen soms op een mestvaalt gegooid om door
wilde dieren te worden opgegeten (Bloch, 1988). Onder de Romeinse wetge-

ving erkende de zogenaamde patria potestas het recht van de vader om zijn eigen
kinderen te doden. In Japan gold een soortgelijk recht en werd de term'mabiki'
gebruikt om kinderdoding te beschrijven (Kaku, 1975). Na de bevalling vroeg
de vroedvrouw aan de vader of hij  het kind wilde houden. Als  dat  niet het geval
was, maakte de vrouw een eind aan het leven van het kind door middel van wat
werd genoemd'modosu', het bedekken van de neusvleugels van het ongewenste
kind met in water gedrenkt papier, waarna het'godsgeschenk' werd teruggegeven
aan de'hemel'.

10 Zie Mosher 1984.
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Kinderdoding is, zo veel is wel duidehjk, een verschijnsel van alle tijden en van alle
volken, voorkomend in alle lagen van de bevolking, van de meest primitieve tot
de meest geciviliseerde samenlevingen, van de allervroegste oudheid tot vandaag
de dag.

3.2 Oudheid

Wetenschappers zijn van mening dat de mens ongeveer 100.000 jaar geleden evo-
lueerde tot de Homo Sapiens (Garrett, 1988). Over de manier van leven van deze
mensen tijdens de beginjaren van de prehistorie is slechts weinig bekend, maar
vermoed wordt dat de nadruk lag op het (iedere dag opnieuw) overleven en dat
men daar veel fysieke kracht en inspanning voor nodig had (Milner, 2000). Een
pasgeboren kind draagt nog niet bij aan hetjagen op ofhet verzamelen van voedsel
- sterker: vaak hindert het kind de moeder in het verzamelen van voedsel - waar-
door het leven van een jong kind bezien door de ogen van die tijdgeest weinig
waard was.Naast deze noodzaak om te overleven, waren ook bijgeloofen offerritu-
elen aanleiding om kinderen van het leven te beroven.Vele pasgeborenen stierven
door verwaarlozing ofwerden omgebracht door hun ouders (DeWijs, 2003).

Ook in de Griekse oudheid, net als in de Romeinse tijd, maakte een pasgeborene
door geboorte niet automatisch deel uit van een gezin. Toelating tot de familie
was afhankelijk van het oordeel van de vader van het kind. De vader had het
recht om na de geboorte te beslissen of het kind zou blijven leven of gedood
zou worden, hetzij actief door verdrinking ofverstikking, hetzij passief door het
kind te vondeling te leggen. Het merendeel van de kinderen dat door hun eigen
ouders werd gedood was misvormd ofonwettig, ofhad ouders die zich een kind
niet konden veroorloven (Lacey, 1968). Kinderdoding  door de ouders  was  in
die tijd een algemeen geaccepteerd verschijnsel. De staatsman Solon (640-560 v.
Chr.), die de constitutionele fundamenten legde voor de Atheense democratie,
stelde zelfs dat elke Atheense vader bij de wet het recht had om zijn eigen kind
te doden (Epiricus, trans. 1933). Plato gafin de Republiek aan dat in zijn optiek
een ideale wereld alleen kon bestaan als de beste mannen kinderen kregen van de
beste vrouwen en dat de gewone mensen zo weinig mogelijk kinderen moesten
krugen (Plato, trans. 1968). Aristoteles gaat hierin nog verder door in de Politeia
te stellen dat er een wet zou moeten zijn die zegt dat geen enkel misvormd kind
zou mogen (blijven) leven (Aristoteles, trans. 1941).
Kinderdoding door de ouders is een thema dat ook veelvuldig voorkomt in de
Griekse mythologie. De legende van Zeus en Cronos vertelt hoe Cronos, uit
angst om door een zoon van zijn troon gestoten te worden, ieder kind dat zijn
vrouw hem schonk, meteen na de geboorte opat. Zijn vrouw Rhea was hier zo
ongelukkig mee dat zij een list verzon om haar eerstvolgende kind een zelfde lot
te besparen. In plaats van  het kind wikkelde  ze een steen  in een deken en  gaf dit
aan haar man, die dit vervolgens meteen verslond. Haar pasgeboren zoon Zeus
kon zo aan zijn vaders wreedheid ontsnappen (Schwab, 1998).
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In zijn tragedie Iphigenia in Tauris laat Euripides het meisje Iphigenia zelf haar
ongelukkige lot verwoorden: door stormen kon haar vader Agamemnon met zijn
vloot lange tijd niet uitvaren om oorlog inTroje te voeren. Om de goden gunstig
te stenimen, besloot hij zijn dochter Iphigenia aan hen te offeren. Nog net op tijd
werd Iphigenia door de godin Artenus (Diana) weggerukt en verruild voor een
hinde die in haar plaats geofferd werd (Euripides, trans. 2002).
De Griekse goden waren niet altijd gunstig gestemd wanneer het leven van een
kind werd ontnomen. Toen Tantalus zijn zoon Pelops vermoordde en hem als
voedsel  aan de goden op tafel zette, was de toorn  van de goden ongenadig. Tan-
talus werd voor eeuwig door de goden bestraft met een'Tantaluskwelling' in de
onderwereld: hij moest met enorme honger en dorst tot aan zijn nek in het water

staan, maar wanneer hij voorover boog om te gaan drinken, zakte het water weg.
Boven hem hingen allerlei soorten fruit, maar wanneer hij het fruit probeerde te
pakken, waaide de wind het fruit tot buiten zijn bereik (Milner, 2000).
Het verhaal over koning Oedipus, die vooral bekend staat als de man die zijn
vader vermoordde en met zijn moeder trouwde, vangt aan met de poging van
zijn  vader  om de pasgeboren Oedipus  om het leven te brengen. Vanwege  een

orakelspreuk die voorspelde dat Laius (de vader van Oedipus) op een dag door
zijn zoon gedood zou worden, besloten Laius en zijn vrouw Iocaste, toen hen een
zoon geboren werd, deze meteen na zijn geboorte te vondeling te leggen in het
woeste gebergte met doorgesneden pezen en vastgebonden voeten. Deze poging
tot kinderdoding mislukte, doordat de herder die het jongetje achter moest laten,
hem aan een bevriende herder gaf, die het kind grootbracht. De herder gaf het
kind de naam Oedipus,'gezwollen voet'. Deze redding van Oedipus had, zoals
wel vaker bij orakelspreuken, tot gevolg dat de voorspelling uiteindelijk toch uit-
kwam (Schwab, 1998). Helaas hadden de meeste kinderen die in werkelijkheid
opgegeten, geofferd of te vondeling werden gelegd, minder geluk vergeleken bij
hun legendarische lotgenoten.

In de Romeinse oudheid was het, net als in het Griekse verleden, de vader die
een cruciale rol speelde bij het bepalen of een pasgeborene mocht blijven leven
of niet. Ook hier waren misvorming, onwettigheid en financiele kosten van een
kind redenen om het kind te doden OX/arkany, 1959). Dit recht werd alleen aan de
macht van de vader (patria potestas) toebedeeld (Radin, 1925); wanneer moeders
hun kind doodden, maakten zij zich schuldig aan moord en werden zij daarvoor
ineestal ter dood veroordeeld (lustinian, trans. 1955).
Te vondeling leggen was in die tijd een veel gebruikte methode om van onge-
wenste kinderen af te komen. Hierbij speelde de gedachte een rol dat het nog
wel goed zou komen met deze kinderen. Deze overtuiging koIllt voort uit de
ontstaansgeschiedenis van  de  stad Rome. Volgens de legende dankt Rome  zijn
stichting aan de te vondeling gelegde tweeling Romulus en Remus, die door de
herder Faustulus werden gevonden (Strabo, 1967).
Toespelingen op kinderdoding zijn ook terug te vinden in de Romeinse poizie.
De Romeinse dichter Ovidius beschreefin zijn Heroides een (fictieve) briefvan
Medea aan haar ontrouwe echtgenoot Iason, weergegeven aan het begin van dit
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hoofdstuk. (Ovidius, trans. 1994). Medea's wraakzucht zou haar uiteindelijk leiden
tot het doden van haar twee zonen, waarniee ze zowel haar man Iason als zichzelf
beroofde van hun kindergeluk.

In het Perzi8 van 500 jaar voor Christus stond toewijding aan de Perzische koning
zeer hoog in het vaandel. Deze toewijding hield onder meer in dat de Perzen bereid
waren het leven van hun kind(eren) en in sommige gevallen ook hun eigen leven
op te offeren in dienst van hun machthebbers (Herodotus, trans. 1971). Echter,
de meeste slachtoffers vielen door de kinderdoding van pasgeboren meisjes. De
Perzische maatschappij werd gedomineerd door mannen en er bestond een sterke
voorkeur voor het krijgen van zonen. In die tijd was het niet ongebruikelijk dat
naast misvormde kinderen en kinderen van arme ouders ook pasgeboren meisjes
levend werden begraven (Hastings, 1955). Een spreekwoord uit die tijd stelt:'Het is
een genereuze daad om een vrouwelijk kind te begraven' (Westermarck, 1921).

3.3 Middeleeuwen

De vroege Middeleeuwen werden vooral gekenmerkt door onzekerheid en insta-
biliteit door de vele oorlogen en veldslagen die in die tijdenaandeordevandedag
waren. Naast oorlog bedreigden ook ziekten en honger de samenleving (Russell,
1976). Ouders hielden zich meer bezig met het zichzelf in leven houden dan
met het zorgdragen voor hun nakomelingen (Boccaccio, 1974). Dit laatste was
veelal de taak van de moeder en het kostte zowel getrouwde vrouwen als vooral
ook alleenstaande vrouwen veel moeite om voldoende voedsel voor zichzelf en
hun kinderen te vergaren. Sommige moeders probeerden buitenshuis aan geld te
komen, waardoor zij hun kinderen verwaarloosd achter moesten laten. Door het
grote aandeel van vrouwen bij de verzorging van de kinderen, stond de in die tijd
gepleegde infanticide vooral bekend als een vrouwelijke misdaad (Shahar, 1990).
In ItaliE werd in hetjaar 787 na Christus door Datheus, aartsbisschop van Milaan,
het eerste vondelingenhuis opgericht (Lyman, 1974). Dit huis moest voorkomen
dat jonge kinderen stierven als gevolg van het te vondeling gelegd worden door
hun  moeder. Het opvanghuis  zou een beter alternatief bieden voor wanhopige
moeders, die daar hun kind konden achterlaten, wetend dat er goed voor hen
gezorgd zou worden en dat hun naam geheim zou blijven. Het zou nog tot het
einde van de twaalfde eeuw duren voordat vondelinghuizen sociaal geaccepteerd
werden. Helaas had het opvanghuis in veel gevallen slechts een uitstel van de dood
te bieden aan de kinderen.

Wanneer bij Duitse stammen een pasgeborene niet gezond of niet gewenst was,
werd deze te vondeling gelegd. Ook hier was het de vader die na de geboorte
bepaalde ofhet kind mocht blijven leven of niet. Het doden van een pasgeboren
kind werd door deze stammen niet als misdadig beschouwd, mits dit plaatsvond
voordat het kind iets te eten of te drinken had gekregen (Boswell, 1988). In
Noord-Duitsland was het gebruikelijk dat, wanneer het kind gedoopt was, deze
niet meer te vondeling gelegd kon worden.
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In ScandinaviE was het toegestaan een kind na de geboorte te doden, mits deze
niets had gegeten of gedronken noch reeds gedoopt was (Werner, 1917). Na
verloop van tijd kwam er echter verandering in het recht van de vader om zijn
kind te doden. Noorwegen was het eerste land dat dit recht bij wet afschafte

(Westrup, 1944).Anderzijds kon het overlijden van een kind volgens de geloofs-
overtuigingen van die tijd ook gemakkelijk verklaard worden door hekserij of
door bovennatuurlijke krachten in plaats van door het misdadig handelen van de
ouders (Boos, 1984).
In zowel Engeland als Frankrijk kwam kinderdoding van pasgeboren meisjes
veelvuldig voor. In beide landen werd in de bevolkingsstatistieken een veel hoger
aantal mannelijke inwoners gevonden dan het aantal vrouwelijke (Coleman, 1976;
Damme, 1978). In Engeland werd lange tijd'overlaying' als plausibele doodsoor-
zaak van het overlijden van het kind geaccepteerd. Met'overlaying' wordt de situ-
atie bedoeld waarbij het kind verstikt is geraakt door het lichaam van de moeder
tijdens de borstvoeding ofde slaap. Het is niet duidelijk hoeveel van deze sterfge-
vallen in feite gevallen waren van (opzettelijke) kinderdoding (Damme, 1978).
De Spaanse en ook de Russische wetgeving gaven ruimte voor kinderdoding.
Wanneer de vader grote honger ofarmoede leed, mocht deze volgens de Spaanse
wet zijn kinderen verkopen om daarvoor in de plaats eten te kunnen verkrijgen
en ook volgens de Russische wet mocht hij in een dergelijke situatie zijn kinde-
ren verkopen of doden (Zenkovsky,  1963). Het doden van pasgeboren kinderen
verdiende onder de Russische wet speciale aandacht. Opvallend is namelijk dat
het doden van een onwettig kind de vrouw zwaarder werd aangerekend dan
het doden van een wettig kind (Ransel, 1988).Op het doden van een onwettig
kind stond namelijk de doodstraf, terwijl vrouwen die hun wettig kind doodden,
gestraft werden met een gevangenisstraf.

Kinderen hadden in de Middeleeuwen in China een speciale rol te vervullen
binnen de fandlie. Ouders hadden kinderen nodig om voor hen te zorgen als zij
ouder werden, om hun begrafenisplechtigheid goed te verzorgen en om hen na
hun dood te eren. Aangezien deze taken alleen voor jongens waren weggelegd,
werd er aan de geboorte van een zoon meer waarde gehecht dan aan die van
een dochter (Milner, 2000). Meisjes zouden na verloop van tijd het gezin toch
verlaten om te trouwen en bij hun schoonouders te gaan wonen en het kostte de
ouders bovendien vaak het betalen van een bruidsschat. Meisjes werden gezien
als een overbodige luxe en het doden van pasgeboren meisjes werd in die tijd
dan ook veelvuldig toegepast (Stacey, 1983). Dat het doden van pasgeborenen
van het vrouwelijk geslacht niet tot de Middeleeuwen beperkt is gebleven moge
onder andere blijken uit het artikel van Mosher:Why are baby girls being killed
in China? (Wall Street Journal, 1984,July 25), waarin gewezen wordt op het nog
imnier om het leven brengen van pasgeboren meisjes in China.
Daarnaast geloofden veel mensen in China in reYncarnatie, waardoor vooral arme
mensen sonis overgingen tot het doden van hun kinderen, opdat deze opnieuw
geboren zouden worden bij rijkere families (Spence, 1985).
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3.4 Renaissance

De grote veranderingen die zich op het gebied van wetenschap, literatuur en
godsdienst voordeden, troffen ook de visie op kinderdoding.Waar in de Middel-
eeuwen nog ruimte was voor het (oogluikend) toestaan van kinderdoding, werd in
de tijd van deVerlichting plaats gemaakt voor een strenge strafinaat (Werner, 1917).
De belangrijkste redenen hiervoor kunnen gevonden worden in de opkomst van
het Humanisme en de druk die werd uitgeoefend door sociale activisten binnen
de kerk en staat. Daarnaast speelden ook de vooruitgang in de geneeskunde en de
beschikbaarheid van gepasteuriseerde melkproducten een belangrijke rol (Milner,
2000). Hierdoor nam het sterftecijfer onder zuigelingen sterk afen kwam er meer
aandacht voor de kwaliteit van het leven. Hoewel de belangen van een kind nog
lang niet onderkend werden, was met deVerlichting wel het proces in gang gezet,
dat uiteindelijk zou leiden tot het verkrijgen van rechten voor het kind op leven,
vrijheid en het streven naar geluk.
Als bakermat van de renaissance beleefde Italic hoogtijdagen wat kunst en archi-
tectuur betreft, maar de Italianen hadden daarentegen (te) weinig aandacht voor
het welzijn van hun nageslacht. In Florence en Milaan werden vele kinderen ver-
waarloosd ofte vondeling gelegd (Boswell, 1988). Opvanghuizen deden hun best
om de kinderen in leven te houden, maar ook hier stierven vele kinderen, omdat
er te weinig voedsel en aandacht voor hen was (Fildes, 1986). Duitsland had echter
reeds een sterk afkeurend standpunt ingenomen ten aanzien van kinderdoding.
In Neurenberg werden van  1513  tot  1777 87 vrouwen geexecuteerd  voor het
plegen van infanticide. Infanticide werd gezien als een misdaad die alleen door de
moeder gepleegd kon worden. Wanneer een vader zich schuldig maakte  aan  dit
feit, werd hij van moord beschuldigd (Kord, 1993).

Vele schrijvers uit de Sturm und Drang-periode waren van mening dat deze
strenge aanpak ook een keerzijde had en zij hadden een zekere sympathie voor
de jonge vrouwen die infanticide pleegden. Een aantal schrijvers verwoordde
iii hun boeken het leven van een dergelijke vrouw: een jong onschuldig meisje
wordt verleid door haar geliefde die haar, wanneer zij zwanger blijkt te zijn, verlaat.
Onder de druk van de schande voor haar familie en vrienden ziet zij geen andere
uitweg en doodt het kind meteen na de geboorte.Vervolgens wordt zij hiervoor
veroordeeld en gefxecuteerd, terwijl haar geliefde vrijuit gaat (Milner, 2000).
Ook in de sprookjes van de gebroeders Grimm komen gevallen naar voren van
poging tot kinderdoding. In het sprookje Hans en Griege wordt te weinig voed-
sel als niotief van de ouders aangevoerd oni hun jonge kinderen alleen in het
bos achter te laten. Klein Duimpje en zijn broers en zusters overkwam hetzelfde.
Jaloezie is het hoofdmotiefvan de boosaardige stiefnioeder van Sneeuwwige die
in het gelijknamige sprookje haar jager de opdracht geeft haar stiefdochterge in
het bos oni te brengen (Grimm, 1983).
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In Engeland traden net als in de rest van Europa, vooral ook in Frankrijk, strengere
wetten in werking met betrekking tot kinderdoding. Elke kindermoord werd
bestraft met de doodstraf. Met verdachten van kindermoord werd anders omge-
gaan dan met verdachten van andere misdaden; de verdachte van kindermoord
werd namelijk bij voorbaat als schuldig beschouwd, in plaats van onschuldig, ten-
zij anders bewezen. De moeder van een dood gevonden baby werd dus meteen
schuldig geacht, tenzij zij kon aantonen dat het kind doodgeboren was of een
natuurlijke dood gestorven was, hetgeen in die tijd zeer moeilijk vast te stellen
was (Rose, 1986).
De kolonisten brachten kinderdoding van Engeland naarAmerika en zagen dat de
Indianen ook infanticide pleegden om hun bevolkingsgroei te beperken (Milner,
2000). De Puritanen, een zeer godvrezend volk, waren van mening dat kinderdo-
ding een afschuwelijke daad was en straften daarom doders van pasgeborenen met
de doodstraf. Dit rigide standpunt hield niet in, dat de Puritanen zachtaardig waren
ten opzichte van hun kinderen. Ouders werd extreme vrijheid toegestaan om hun
kinderen lichamelijk te straffen, wat soms zelfs leidde tot de dood (Milner, 2000).
japan gebruikte een eufemistische term voor kinderdoding, namelijk 'mabiki'
oftewel 'uitdunning' (Dickeman, 1975). Kinderdoding werd hier vooral toege-
past op misvormde kinderen en op meisjes (Williamson, 1978). Meestal werd dit
gedaan door de neus van de pasgeborene te blokkeren met nat papier, hetgeen
onmiddellijke verstikking tot gevolg heeft (Shiono et al., 1986). Ook in India
kwani het doden van pasgeboren meisjes veelvuldig voor. Hier had niet alleen de
vader het recht om over het leven van zijn kind te beslissen, maar ook de moeder
(Vaux, 1989).

Piers (1978) brengt in haar boek 'Infanticide - over de historische, sociale en
psychologische achtergronden van zware kindermishandeling en kindermoord -'
nog een heel ander fenomeen van de renaissance aan de orde, namelijk het gebruik
van de min. In een tijd van voedseltekorten, vielen de eerste slachtoffers onder de
zuigelingen, hetzij door natuurlijke, hetzij door niet-natuurlijke oorzaken.Tegen-
woordig kan er gebruik gemaakt worden van veilige vervangingsmiddelen voor
de moedermelk, wanneer moeders hunjonge kinderen niet zelfkunnen ofwillen
voeden. Echter, in de Middeleeuwen en de Renaissance waren deze vervangings-
middelen nog niet voorhanden en werd de oplossing gezocht bij vrouwen die hun
moedermelk tegen betaling af wilden staan. Deze vrouwen werden minnen of
balia-slavinnen genoemd. Bij voorkeur had zo een vrouw geen eigen kind meer
om te zogen. Piers beschouwt het min zijn (net als prostitutie) als een van de twee
altijd beschikbare bronnen van inkomsten voor arnie,jonge vrouwen. Om via het
verkopen van de moedermelk in onderhoud te voorzien, was het noodzakelijk
om het eigen kind op een ofandere nianier kwijt te raken. De gezinnen uit die tijd
die een min in dienst hadden, vroegen zich echter niet afwat er met de kinderen
van de min gebeurd was (Piers, 1978). Dit werd stilzwijgend gedoogd, aangezien
er een grote behoefte was aan nzinnen.
In de achttiende eeuw was kinderdoding ook een veelvoorkomend verschijnsel
onder dienstmaagden  (van  Dulmen, 1991). Dienstmaagden waren in dienst  van
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een gezin en maakten ook deel uit van dat gezin. Het ging vaak om jonge nieis-
jes, die door hun aantrekkelijkheid en het feit dat ze buiten de bescherming van
hun familie leefden een gemakkelijke prooi vormden voor de mannelijke leden
van het gezin.Wanneer zij zwanger bleken te zijn, hielden zij hun zwangerschap
verborgen voor hun onigeving, onidat zwangerschap onmiddellijk ontslag kon
betekenen. Uit angst voor de ontdekking van de bevalling werd het kind meteen
na de geboorte gedood. De kans op ontdekking was echter groot, wat leidde tot
een groot percentage dienstmaagden onder de vrouwen die voor kinderdoding
veroordeeld werden.  In de periode tussen  1680  en 1811 bleken in Amsterdam
van de 24 vrouwen die van kinderdoding beschuldigd werden, er 22 dienstmaagd
te zijn (Faber, 1978).

3.1  Moderne tijd

Het proces dat in de Renaissance in gang gezet was ter verbetering van de sociale
positie van kinderen, resulteerde in de moderne tijd (in de westerse wereld) in het
feit dat de sociale status van kinderen op hetzelfde niveau gebracht werd als die
van volwassenen. Hoewel er steeds meer (op juridisch vlak) werd ondernomen ter
bescherming van kinderen, is kinderdoding echter niet van het maatschappelijk
toneel verdwenen.
Een belangrijk verschil tussen de aard van kinderdoding in de twintigste eeuw
vergeleken met de tijd daaraan voorafgaand is gelegen in de opkonist van de vei-
lige, medisch verantwoorde abortus. Hoewel v66r de twintigste eeuw ook abor-
tussen werden gepleegd, kan dit nu niet alleen veiliger, maar ook legaal gebeuren
(Milner, 2000). Alleen al in de westerse wereld worden per jaar ongeveer vijf
miljoen abortussen uitgevoerd. Wanneer deze kinderen niet geaborteerd waren,
zou waarschijnlijk een groot gedeelte van hen het slachtoffer zijn geworden van
infanticide. Population Action International, een non-profit organisatie uit Ame-
rika schat dat er ieder jaar wereldwijd ongeveer 50 miljoen abortussen worden
gepleegd (Dahlburg, 1955). Het doden van pasgeborenen kwam zowelin de Mid-
deleeuwen als in het huidige tijdperk het meest frequent voor bij arme gezinnen
(Kaplun & Reich, 1976) Hoewel moorden in het algemeen meer door mannen
gepleegd worden, wordt neonaticide nu, net als in de eeuwen hiervoor, vrijwel
uitsluitend door de moeder gepleegd (Harder, 1967; Koenraadt, 2003).

Veranderingen deden zich in de twintigste eeuw ook voor in de wetgeving
onitrent de doding van pasgeboretien. In Engeland ontstonden dikwijls proble-
men, wanneer een jury weigerde een vrouw schuldig te bevinden aan kinder-
doding, wanneer deze jury van mening was dat de vrouw door het effect van
de bevalling tijdelijk krankzinnig was. In 1922 werd infanticide voor het eerst
beschouwd als een speciale misdaad. In dat jaar werd in Engeland de Infanticide
Act opgesteld, die de misdaad terugbracht van moord naar doodslag, in die geval-
len waarin de vrouw haar pasgeboren kind doodde, waarbij zij op dat moment
nog niet geheel hersteld was van het effect van het ter wereld brengen van haar
kind en daardoor de balans van haar geest was verstoord. In 1938 werd aan deze
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Infanticide Act ook het effect van het geven van borstvoeding als oorzaak van de
tijdelijke krankzinnigheid toegevoegd en werd de leeftijd van het kind verlengd
tot 12 maanden (Milner,  2000).  Op  deze  wet  is veel kritiek gekomen, omdat
wanneer een moeder haar kind doodde dat ouder was dan 12 maanden ofgeheel
iemand anders doodde, er sprake zou zijn van moord in plaats van infanticide, ter-
wijl het mogelijk is dat de moeder onder dezelfde krankzinnigheid leed. Er gaan
uit juridische hoek stemmen  op  om deze Infanticide Act af te schaffen, zodat  er
altijd sprake is van moord en dat een postpartum psychose als verdediging tijdens
het proces gebruikt kan worden, in plaats van ingebed te zijn in de wetgeving
(Bartholomew & Bonnicci, 1965; Edwards, 1986).
In Nederland wordt in grote lijnen de Engelse redenering gevolgd, wat tot uiting
komt in artikel 290 en artikel 291 (respectievelijk kinderdoodslag en kinder-
moord)  van het Wetboek van Strafrecht. Ook hierin  gaat het  om de doding van
een pasgeborene en is de doding door de moeder van het kind begaan. De straf-
vermindering wordt echter niet toegekend op grond van krankzinnigheid als
gevolg van het effect van de bevalling of het geven van borstvoeding. Het is  de
vrees voor ontdekking van de bevalling die bij doding van een pasgeborene als
verzachtende omstandigheid wordt beschouwd in vergelijking met doodslag of
moord op een ouder kind of volwassene.
De Verenigde Staten en de meeste andere landen kennen geen verzachtende
omstandigheid die reeds verweven is in het wetsysteem. Daar geldt dat het doden
van een kind wordt beschouwd als zijnde een moord, ongeacht de leeftijd van het
kind ofde relatie van de dader tot het slachtoffer (Iffy & Jakobovits, 1992).

De implicaties vanuit bovenstaand literatuuroverzicht voor het huidige beschrij-
vend onderzoek naar kinderdoding in Nederland worden aan het eind van hoofd-
stuk 8 besproken.
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Kinderdoding in specifiek
Nederlands historisch perspectief:
een aantal gevalsbeschrijvingen

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een aantal gevallen van kinderdoding (een filicide, een
infanticide en een neonaticide) uit de historie van de Nederlandse forensische
psychiatrie besproken, met tussendoor een klein uitstapje naar een historische
kinderdodingszaak uit de Duitse rechtsgeschiedenis van het begin van de negen-
tiende eeuw.

4.2  CasuYstiek uit de Nederlandse historie

Toevallig of niet, maar een van de eerste strafraken in de geschiedenis van de
Nederlandse forensische psychiatrie waarin een rapportage werd opgesteld, een
soort onderzoek geestvermogens 'avant la lettre', betreft het geval van een kin-
derdoder. Onder anderen Querido (1977) en ook De Boer (1990) beschrijven
de casus van Harmen Alfkens, een Amsterdamse bakker die in armoede leefde en
zich schuldig had gemaakt aan diefstal. De zaak speelt in het jaar 1795.Voor dit
vergrijp was hij bang zwaar te zullen worden gestraft en in een stemming van grote
zwaarmoedigheid doodde hij twee van zijn drie kinderen, om hen de schande
te besparen. Daarna gaf hij zich aan. Op het doden stond destijds de doodstraf,
maar het recht bood in die dagen de rechter de gelegenheid een misdrijfniet toe
te rekenen indien de dader'zedelijk niet vrij' was (De Boer, 1990). Er werd een
'psychiatrisch' rapport uitgebracht door drie hoogleraren ('een chirurgijn, een
pharmaceut  en een botanicus')  en zij concludeerden onder andere  dat  '....zij
Alfkens geexamineerd hebben omtrent zijn phijsicq gestel en de eigenschap van
zijn Hoofdtemperament en bij hetzelve onderzoek gevonden hebben, te beslui-
ten dat voorn. Gev. van zijn jeugd af zwaarmoedig, en oplopend, daarna door
ongesteldheid van ligchaam vatbaar geworden is, om, door verrassende omstan-
digheden, buiten zichzelven gevoerd te worden, en hij in die ogenblikken het
gebruik van zijn verstand minder magtig is' (De Boer, 1990). Alfkens werd ook
lichamelijk onderzocht volgens de'Hippocratische crasenleer' waarbij het'hoofd-
temperament' volgens die leer bepaald wordt door de onderlinge krachtverhou-
dingen tussen de vier lichaamssappen. Bij Alikens werd vastgesteld dat er sprake
was van een dominantie van de zwarte gal en hij werd dan ook als melancholicus
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gediagnosticeerd. De doodstraf werd geeist door de'procureur der gemeente', in
de vorm van 'enen Capitalen Eisch' waarbij hij geradbraakt zou worden, niaar
het'Commit6 der Justitie' veroordeelde op basis van het 'psychiatrisch' rapport
Alfkens'om te worden geconfineerd op de Stille Plaats in het Rasphuis gedurende
den tijd van vijftigjaren' (De Boer, 1990).

De zaak Alfkens komt in de literatuur af en toe terug als voorbeeld van de eerste

of een van de eerste'psychiatrische' rapporten Pro Justina en is in die zin interes-
sant, maar daarnaast is het een voorbeeld van een zaak van kinderdoding ruim
twee eeuwen geleden, zo vergelijkbaar met wat er ook in het huidig tijdsgewricht
geregeld voorkomt.

Vergelijkbaar met deze zaak uit het eind van de achttiende eeuw in Nederland
is een zaak uit de Duitse rechtsgeschiedenis aan het begin van de negentiende
eeuw waarbij een man in 1804 (Anonymus, 1999)'werd geradbraakt die, vanwege
zijn financitle neergang en het daaruit voortvloeiende eer-verlies, zijn vrouw en
kinderen had omgebracht met de bedoeling om erna de hand aan zichzelfte slaan'

(Brand, 2001). Ook hier lijkt het te gaan om een man met een diepe melancholie,
mogelijk een psychotische depressie, die zijn vrouw en kinderen verder lijden
wilde besparen en ze in een'betere wereld' wilde brengen. Deze man, bij afwezig-
heid van enige forensisch psychiatrische expertise destijds, kreeg de doodstraf.
Een ander voorbeeld is dat van Lodewijks enVan Linden van den Heuvell (1893)
die, in opdracht van de Officier van Justitie bij de arrondissementsrechtbank te
Haarlem, in een 'Gerechtelijk-Geneeskundig Rapport' bij een geval van kinder-
doding door een 26-jarige vader een onderzoek instelden naar'beklaagdes geest-
vermogens' (Lodewijks &Van Linden van den Heuvell, 1893). Ook deze man zou
vergelijkbaar met de casus hierboven, al vanafzijn vroegste jeugd, geleden hebben
aan melancholie. Betrokkene werd ervan verdacht zijn zoontje van 6 maanden

(deel  van een tweeling)  om het leven te hebben gebracht: '...in den avond  van

11 Augustus werd beklaagde door zijn vader naar de SociEteit de Vereeniging
gestuurd om een programma te halen; hier dronk hij een paar glazen bier en bleef
een oogenblik de voorstelling bijwonen.Tehuis komende ging hij eerst naar zijne
eigene kamer en daarna naar de slaapkamer der kinderen, alwaar hij onmiddellijk
het eene kind heeft aangegrepen en vermoord. Na den moord is hij schijnbaar
kalm bij zijne familie in de huiskamer teruggekeerd, heeft nog met eene bezoek-

ster gesproken en haar de hand gegeven en is, onder het zeggen van: < kom ik ga
nog even uit > naar het politiebureau gegaan, alwaar hij aan den dienstdoenden

Inspecteur van zijn misdrijfkennis gaf. In de kamer waar het vermoorde kind lag
werd gevonden een met potlood geschreven brief, waarin beklaagde zijn familie
verzocht hem vergiffenis te schenken voor het verdriet dat hij hun zou berok-
kenen en waarin hij me6deelde, dat hij zijne beide kinderen zou vernioorden,
omdat het voor hun beter zou zijn bu hunne lieve moeder te zijn. Deze brief, die
volgens bekentenis van beklaagde, reeds eenige dagen van te voren was geschre-

ven, toonde duidelijk aan, dat het zijn voornemen was geweest, beide kinderen te
dooden' (Lodewijks & Van Linden van den Heuvell, 1893).
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Het onderzoek geestverniogens van betrokkene uit die dagen is boeiend om te
lezen en in een aantal opzichten ('Anamnesis','Tegenwoordige toestand van den
beklaagde', 'Epicrisis') zeker vergelijkbaar  met een onderzoek geestvermogens
vandaag de dag. Het opnemen van bijvoorbeeld 'schedelmaten' of het vaststel-
len van de aanwezigheid van 'onderhuidsch vet' gebeurt tegenwoordig evenwel
niet meer, evenmin als het door de deskundigen 'in vivo' confronteren van de
verdachte  met zijn slachtoffer: '....in den nacht van 1 1 Augustus, bij beklaagdes
eerste verhoor door den heer Officier van Justitie, vonden wij hem zich met
moeite staande houden, het hoofd voorovergebogen, de oogen neergeslagen, zeer
onduidelijk en aarzelend antwoord gevende op gerichte vragen. Zeer dikwijls
bleef hij het antwoord schuldig; hij was toen zeer bleek en had een polsfrequentie
van 144. Hij stond steeds te trillen en dreigde een oogenblik te vallen zoodat hem
een stoel gegeven moest worden. Op ons verzoekwed hij naar het St. Elisabeths Gast-
lois  overgebracht  om  daar  met  het  lijkje  geconfronteerd  te  worden  (cursivering AJV).Met

afgewend gelaat kwam hij de lijkenkamer binnen, en keerde zich van het lijkje
af.Toen de Officier van Justitie hem het lijkje wilde toonen en hem daarvoor bij
den arm nam, rukte hij zich los en onder den uitroep: < Neen!!! > bracht hij de
handen voor de oogen en begon te weenen. Hij was niet te bewegen het lijkje
aan te zien'. Bij het onderzoek door de deskundigen verklaarde betrokkene zijn
beide kinderen om het leven te hebben willen brengen om hen'te sparen voor
de rampen des levens'.Voor zijn onderzoekers, de deskundigen, stelde betrokkene,
na lang aandringen van de kant van de onderzoekers onidat hij er niet over kon
en wilde spreken, het volgende op schrift:

'.... Door  een  noodlottigen  samenloop  van  omstandigheden  (dien  hij  beweert  nooit  te  zul-
len mededeelen) dien hem de toekomst zijner kinderen allerdonkerst deed inzien, is door

zij tie   overspannen   hersenen   het   rampzalige   voornemen   bij   hem   in   de   gedachte  gekonien
zijne kinderen,juist daar hij ze zoo zielslief had, voor hun eigen bestwilbet leven te zullen
benemen. Deze gedachte, welk€ hem onwederstaanbaar behemchte, heeft hem als het ware
door een machtigen aandrang aangespoord zijn zoo'n wanhopig voorgenomen plan doen
ten uitvoer brengen. Hij is dan ook, als door een magnetischen kracht aangetrokken, naar
de slaapka,ner zijner kinderen gegaan'.

Bij het volgende onderzoekscontact vertelt betrokkene aan zijn onderzoekers dat
hij het kind in de wieg'gesmoord' heeft,'door het de eene hand op den mond te
plaatsen en met de andere de keel dicht te knijpen'.
Over de levensgeschiedenis van betrokkene valt onder andere te vermelden dat hij
afkomstig was uit een gezin met zeven kinderen,'die allen een goede gezondheid
genieten; drie dezer evenwel, waaronder beklaagde, lijden aan rhachitische rug-
gegraatsverkromming. Eene der zusters was nerveus'. Zwangerschap, geboorte en
functieontwikkeling van betrokkene zouden normaal zijn verlopen. Behalve de
'rhachitis' zouden er'geene ziekten van eenig aanbelang' gespeeld hebben, maar
'...als kind was hij zonderling, geheel anders als kinderen van zijn leeftijd, zoodat
de moeder meermalen zeide: < 't is alsofdejongen niet wijs is >'. Op school deed
hij het goed maar hij slaagde tot twee niaal toe niet voor het toelatingsexamen'der
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H.B.S. met vijijarigen cursus','daar hij a]le vragen met stilzwijgen beantwoordde'.
Op 16-jarige leeftijd verliet hij de school en werd klerk bij de'administrateur der
Duinwatermaatschappij' waar hij werkte tot aan zijn delict. Op 20-jarige leeftijd
werd hij verliefd op een meisje 'beneden zijn stand, dienstbaar bij zijn vader',
'daar hij deze liefde hopeloos achtte, vatte hij het plan op, zich van het leven te
berooven. Aan zijn voornemen tot zelfmoord trachtte hij uitvoering te geven,
door zich in Amsterdam voor een aankomende trein te plaatsen, maar in het
beslissende oogenblik ontzonk hem de moed....'. Betrokkene kwam vervolgens
onder behandeling bij een arts die 'hem hield voor een melancholicus'.'Terug
aan het werk was hij volgens zijn werkgever een man, hoewel hij de indruk gaf
(van) weinig geleerd te hebben, met een gezond verstand, een goed geheugen
en een uitmuntend, rechtvaardig oordeel; hij was zeer geschikt voor zijn werk,
deed dit met grooten ijver, niets was hem te veel. Zijn humeur was gelijkmatig,
steeds goed, altijd was hij een vreemde jongen; b.v. hij kon soms somber voor zich
staren en plotseling met een raren lach of nagebootst dierengeluid opspringen;
ook maakte hij dikwijls door wonderlijke gezegden, den indruk flauwgeestig te
zijn'. Uiteindelijk verlooft hij zich'in het geheim' met het meisje op wie hij ver-
liefd was en nadat er door een rivaal op hem en zijn vriendin een 'moordaanslag'
wordt gepleegd, is hij  zeer van de kaart; '....deze moordaanslag heeft hem sterk
aangegrepen; hij was, daarna zeer opgewonden en zenuwachtig, en antwoordde
nagenoeg niet op hem gestelde vragen. Na dien tijd verloofde hij zich openlijk
met het meisje zijner keuze en huwde haar weldra. Na zijn huwelijk was hij veel
vroolijker en opgeruimder.Voor nagenoeg anderhalfjaar beviel zijn vrouw van
een tweeling en overleed eenige uren daarna plotseling, terwijl beklaagde afwezig
was. De eerste dagen na den dood zijner vrouw was hij zeer bedroefd en zenuw-
achtig opgewonden, maar spoedig was hij weer gewoon, niet stiller dan vroeger.
Noch met zijne familie, bij wie hij met zijne kinderen was komen inwonen, noch
met zijne kennissen, sprak hij ooit over zijn overledene vrouw. Dat hij evenwel
aan haar dacht, bewijzen de zorg waarmede hij haar lijfgoed bewaarde, en de
kamer die hij had laten inrichten, juist zooals zijne vrouw dit in de echtelijke
woning gedaan had. (...).Van kinderen in het algemeen hield hij zeer veel. (...).
Zijn eigene kinderen gingen hem zeer ter harte; als hij maar tijd had, zat hij met
hen te spelen, 's avonds ging hij steeds naar hen zien (...). Zijn liefde voor zijne
kinderen bleek ook uit zijn groote ingenomenheid met een portret, dat door een
liefhebber van hen was gemaakt.Tot op den dag voor den moord had hij dit steeds
voor zich staan bij zijne werkzaamheden op 't kantoor. Dit portret liet hij ook zien
aan de dienstboden  van  den  heer X. (werkgever, AJV), toen  eene de opmerking
maakte dat het jongen(jen er zoo liefuitzag, zeide hij op zijn gewone manier: < je
mag geen onderscheid maken >.Vooral in den laatsten tijd was hij bizonder teeder
tegenover zijn kinderen; ging zijne zuster b.v. in het wagentje met hen rijden, dan
keek hij ze lang na. Zijne kinderen werden thuis met liefde verzorgd. (...). Zijn
eenige lectuur was couranten. Gebruik of misbruik van sterken drank maakte hij
nooit. Amusementen had hij niet, behalve de schouwburg, waarvan hij een groot
liefhebber was, en zijn schietclub. Reeds eenigen tijd v66r den moord heeft hij
zich een paar vreemde uitdrukkingen laten ontvallen.Tegen eene der dienstboden
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van den heer X (werkgever, AJV) uitte hij zich door te zeggen: < ik kom nog
wel eens in de gevangenis > er bijvoegende: < wat je meeste lief hebt, doet het
meeste kwaad >.Verder zou hij tegen iemand gezegd hebben, terugkeerende van
een rijtoerge met zijne zuster en de kinderen: < als ik weer eens ga rijden, zal
het zijn in een wagen niet twee lakeien achterop, die nlij direct naar de Jansstraat
(gerechtsgebouw,AJV) brengt >'.
Betrokkene preludeert hier kennelijk al op zijn plan, dat hij, desgevraagd door
onderzoekers, al enige tijd had om zijn kinderen om het leven te brengen. Hij
had het gedaan'uit bestwil voor zijn kinderen', hu was bang dat hij ze geen goede
toekomst kon bezorgen en hij gafaan veel aan zijn (overleden) vrouw te denken.
Zijn tweede kind had hij niet om het leven durven brengen'daar hem door zijne
zenuwachtigheid de moed hiertoe ontzonken was', maar in een van de latere
onderzoeksgesprekken geeft hij aan dat als hij de moed wel gehad had, hij ook
zijn tweede kind om het leven zou hebben gebracht, hij geen zelfmoord zou
plegen en hij zich ook dan bu de politie zou hebben aangegeven. Hij gafaan het
strafwaardige van zijn daad in te zien, maar achtte zijn handelen 'niet immoreel'.
Betrokkene geeft aan zich eigenlijk al zijn hele leven ongelukkig en somber te
hebben gevoeld, alleen'bij zijne bezigheden' klaarde hij wat op. Hij meende door
zijn huwelijk van zijn somberheid genezen te zullen worden,'niaar zelfs toen hij
pas was gehuwd bleef zijne somberheid. Bij de geboorte der kinderen gevoelde
hij zich een oogenblik gelukkig, maar na dien tijd was hij, alleen zijnde, weder
somber'. De onderzoekers maakten er ook nielding van dat betrokkene zich
'evenals voor zijn huwelijk thans weer overgaf aan onanie'. Zij concludeerden
uiteindelijk tot 'den gemoedstoestand van algenieene psychische depressie en
dwang-denkbeelden' en stelden zich tenslotte de vraag: 'was beklaagde tijdens
het plegen van het geincrimineerde feit lijdende aan een der bekende psycho-
sen?'. Onderzoekers beantwoordden die vraag bevestigend en concludeerden dat
betrokkene 'was vanaf zijn vroegste jeugd en is thans lijdende aan Melancholia.
Onder den invloed van deze ziekeluken geestestoestand en van de daaruit geboren
dwangdenkbeelden, heeft hij den misdaad gepleegd'. Een derde door de officier van
justitie benoemde deskundige, Dr.Van Persijn, concludeerde na eigen onderzoek
en overleg met de eerste twee deskundigen, dat hij zich geheel kon vinden in'het
zeer omstandig verslag van de ontwikkeling en het beloop der ziekte' en ook in de
conclusie van zijn beide collegae, maar vroeg aandacht voor zijn opvatting dat de
melancholie nieer het gevolg was van de'dwangvoorstellingen' en niet de oorzaak.
De rechtbank Haarlem deed op  1 december 1892 uitspraak, verenigde zich met
conclusie en advies van de deskiindigen,'ontsloeg beklaagde van rechtsvervolging
en beval zijne opneming in een krankzinnigengesticht voor een tijd, de duur van
66n jaar niet te boven gaande'.
Deze casus van een infanticide waarvan Lodewijks &Van Linden van den Heuvell
(1893) zo fraai verslag deden,boeit om nieerdere redenen: het historische karakter
van het onderzoek geestvermogens bu een kinderdoder, een beschrijving van
de melancholie als psychotisch fenomeen, het doden van het jongetje en niet
het meisje, niaar eens en vooral het onverwerkte verlies, v66r de tijd dat Freud
schreef over 'Rouw en melancholie' in 1917 (Freud, 2006). Betrokkene,  al  van
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jongs afsoniber gestemd, lijkt het verlies van zijn vrouw (kort na de bevalling van
de tweeling) niet te kunnen verwerken en komt uiteindelijk tot het om het leven

brengen van zijn eigen kind. Een beschouwing over de genese van de melancholie
ontbreekt, betrokkene zou een tanielijk 'normale'jeugd hebben gehad, behalve

dat hij van jongs  af aan leed aan 'rhachitische ruggegraatsverkromming' en  door
zijn moeder zonderling en'niet wijs' gevonden werd.

En dan een geval van neonaticide aan het begin van de twintigste eeuw, de
zaak van Jannege j. Donker en Faber (1991) bespreken 'De ziekelijke zenuw-
overspanning van Jannetje J.; een rapport van ES. Meijers in een Amsterdamse
kindermoordzaak uit 1912'. Deze neonaticide, bijna honderd jaar geleden, is zeer
vergelijkbaar met tegenwoordige gevallen van neonaticide. De auteurs richten
hun belangstelling vooral op het psychiatrisch rapport dat, in hoger beroep, opge-
steld werd op verzoek van de verdediging, door psychiater ES. Meijers. Jannetje

J. wordt in eerste aanleg vrijgesproken van kindernioord, maar veroordeeld voor
kinderdoodslag en krijgt daarvoor een jaar en zes maanden gevangenisstrafopge-
legd. In hoger beroep wordt Zij, 111ede op basis van het rapport Meijers, veroor-
deeld tot een aanzienlijk lagere gevangenisstraf, namelijk drie maanden. Meijers
beschouwt de daad van Jannetje'als te zijn geschied in een toestand van ziekelijke
zenuwoverspanning waardoor hare toerekenbaarheid tot een minimum herleid
wordt, doch niet geheel afwezig geacht kan worden' (Donker & Faber, 1991).
Jannetje had bij de bevalling geen pijn gehad (hoewel zij daarover in de diverse
verhoren verschillend verklaart) en dat feit verklaart Meuers onder andere door
'dat de wijze waarop de bevalling plaats had, en toch voor iedereen verborgen
bleef, in verband met beklaagdes door de toedracht derzelven bevestigde opgave,

dat zij geen pijn bij de bevalling gevoelde, en in het algemeen zeer weinig pijn
had, wijst op haar ziekelijken zenuwtoestand; dat toch dergelijke toestand het

pijngevoel dikwijls uitsluit' (Donker & Faber, 1991). Meijers concludeert onder
andere dat 'de bijzondere onistandigheden', te weten het zwanger zijn, niet van
haar verloofde, niaar van een ander die niet met haar wilde trouwen, wat zij 'tot
allen prijs' voor haar ouders verborgen wilde houden, ' . . .deden een toestand
ontstaan, die steeds stijgende afnieting aannam, naarniate het oogenblik der beval-
ling meer en meer naderde  [. . . en]  ten slotte een duidelijk pathologisch karakter
(moet) hebben gekregen [...] Dit volkomen onderdrukken van iedere pijnuiting
ofjuister het niet gewaarworden, getuige haar eigen mededeeling, is een niaatstaf
voor de heftigheid van haar angst.Talrijk zijn de gevallen uit de psychopathologie,
die analoog kunnen genoemd worden aan het hier vernielde, waar dus heftige,
alles overheersende gen" oedsbewegingen bepaalde zustergelijke functien, in casu
de pijngewaarwording, eenvoudig  uitschakelen [....}' (Donker & Faber,  1991).
Tegenwoordig zouden we hier, denk ik, meer van een toestand van dissociatie
mogen spreken. Het rapport is evenals de bovenbeschreven casus van 'Kinder-
nioord door denVader' niet alleen een fraai voorbeeld van een psychiatrische rap-

portage proJustitia over een geval van kinderdoding uit de Nederlandse forensisch

psychiatrische historie, maar de casus geeft ook een inkijkje in de achtergronden
en uitvoering van een neonaticide uit die tijd. Er wordt in het Vondelpark  (te
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Amsterdam) een babylijkje aangetroffen. Er wordt sectie verricht en het blukt
te gaan oni een voldragen, levensvatbaar kitidje van het niannelijk geslacht 'dat
geademd heeft en dus geleefd'.Via een getuige [de ponthouder die betrokkene,
op weg naar hetVondelpark, overzette van de Baarsjesweg te (destijds nog) Sloten
naar de Kostverlorenkadel wordt de verdachte gevonden en aangehouden. Zij
verklaart eerst na een zwangerschap van ongeveer vier niaanden een miskmam
te hebben gehad, maar al snel vertelt ze dat ze ' . . .thuis was bevallen van een vol-
dragen dood kind; dat die bevalling plaats votid in haar bed, en dat zij daarop het
kinderlijkje had verborgen, onder de bedstede; [.  .] dat hare nioeder niets van die
bevalling had genierkt, en dat zij daarna Maandagavond te circa 5.3() uur [...] het
kinderlijkje [...] heeft verborgen in de slip van haar regenmantel en is over geva-
ren met de overhaalschuit van den veerman Hoogerhout [...]' (I)onker & Faber,
1991). In de loop van het onderzoek veranderen de verklaringen van betrokkene
over het doodgeboren zijn van haar kindje in het niet meer weten ('ik weet niet
of het kind nog leefde, en ik heb het geen kik horen geven'), via'Ik heb het kind
niet vermoord' tot het uiteindelijk toegeven dat zij het kindje eigenhandig het
leven heeft ontnomen:'Waarom ik het dan een prop watten in den mond heb
gedaan (bij sectie werd een prop watten iii de neus-keel holte aangetroffen,AJV),
kan ik niet verklaren. Ik heb het gedaan omdat ik zo vreeselijk in de angst was en
ik aan niijn moeder niet durfde zeggen dat het z66ver met nrij gekomen was...'
(Donker & Faber, 1991).

De achtergrond en verklaringen van betrokkene in het geval van de neonati-
cide zijn zo prototypisch voor ook de tegenwoordige gevallen van neonaticide.
Ongewenste zwangerschap, loochening daarvan voor zichzelfen omgeving (ook
na zeer expliciet vragen daarnaar), toeneniende angst, radeloosheid en ontredde-
ring, het in stilte, afzondering en eenzaamheid ter wereld brengen van het kind,
het dood laten gaan of met'zachte hand' van het leven beroven, het aanvankelijk
'wegleggen' en eventueel later wat verder verplaatsen en niet echt begraven.Angst
en schaamte spelen hierbij vaak een prominente rol.Als er al een strafvolgt is die
vaak relatief mild.

Ook de andere besproken voorbeelden van kinderdoding uit de Nederlandse
historie, respectievelijk een (meervoudige) filicide en een infanticide, en de gege-
vens en voorbeelden uit het literatuuroverzicht van hoofdstuk drie leveren een
aantal gegevens op, zoals onder andere een blik op de levensgeschiedenis, verlies-
ervaringen, ziektegeschiedenis, aanloop tot de doding, geestesgesteldheid van de
verdachte, beoordeling door deskundigen, strafmaat et cetera. Deze beschreven
factoren zijn nogal divers, het aantal voorbeelden uit Nederland is relatief gering
en enige systematiek in gegevensverzameling en -verwerking ontbreekt, hetgeen
uitnodigt tot het meer systeniatisch en op grotere schaal in kaart brengen van
beschikbare onderzoeksgegevens van kinderdoders.
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Kinderdoding en het strafrecht

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt besproken hoe in de loop der tijd met daders van kin-
derdoding door de rechterlijke macht is omgegaan. Eerst wordt de historie en
huidige situatie in een aantal landen in de wereld, met name deVerenigde Staten
van Amerika en Engeland voor zover die bekend is, geschetst en daarna komt de
situatie in Nederland aan de orde.

5.2 Straftoemeting kinderdoders buiten Nederland

Literatuur over de behandeling van kinderdoders door het strafrecht gaat eigen-
lijk vooral over neonaticideplegers en infanticideplegers, mede omdat voor deze
categorieen kinderdoders in sonimige landen separate wetgeving geldt, dat wil
zeggen dat plegers van deze feiten in het toemeten van straf anders behandeld
worden dan plegers van'gewone' moord en doodslag.Voor filicideplegers gelden
deze uitzonderingen niet. Schwartz en Isser (2000) geven een helder overzicht
van de verschillende wijzen van omgaan van het strafrecht met de verschillende
soorten kinderdoders.
BU infanticide en filicide valt er niet aan te ontkomen dat er een kind gedood is.
BU neonaticide ligt dat ingewikkelder; het kind heeft nog niet een'echt' bestaan

gehad - althans in de ogen van velen onder wie wetgevers -, en ook de moeder
heeft het bestaan van het kind vaak ontkend. Hoe gaat de wetgever met kinder-
doders om? Is het mogelijk een beroep te doen op bijvoorbeeld zoiets als 'psy-
chische overmacht' (Knoops, 1998) of andere vormen van (on)toerekeningsvatb
aarheid? In de Romeinse tijd bestond er al iets als een toestand van'non compos
mentis', maar het heeft tot 1843 geduurd voordat het feit dat een verdachte soms

niet wist wat hij deed in de wetgeving in Engeland gestalte kreeg in de zogehe-
ten 'Mc'Naghten Rule' die, vrij vertaald, aangeeft dat'ten tijde van de feiten, de
verdachte handelde onder een zodanig gebrek aan gezond verstand op basis van
een ziekelijke stoornis ('disease of mind'), dat hij de aard en kwaliteit van zijn
handelen niet kende, en, als hij dat wel wist, hij niet wist dat wat hij deed, verkeerd
was'. Men zou het kunnen zien als een voorloper van het vraagstuk omtrent de
toerekeningsvatbaarheid. In 1929 werd de Mc'Naghten Rule nog uitgebreid met



KINDERDODING EN HET STRAFRECHT                                                                           45

de mogelijkheid van een 'irresistible impuls' (zie daarvoor Melton et al.,1987). In
de loop van de twintigste eeuw kwam het ook in deVerenigde Staten van Amerika
tot wetgeving inzake 'toerekeningsvatbaarheid' hetgeen uiteindelijke resulteerde
in de 'Insanity Defense Reform Act' (IDRA) in 1984, die er, vrij vertaald, op
neerkomt dat'een verdachte een beroep kan doen op "krankzinnigheid" indien
hij niet in staat was de aard en het strafbare van zun daden te begrijpen'. Een pro-
bleeni in deVerenigde Staten is dat het mogen en kunnen toepassen van deze Act
per staat zeer verschillend is.Van deze mogelukheid tot het beroep doen op een
'staat van krankzinnigheid' ten tijde van de feiten wordt, in gevallen van neona-
ticide, overigens veel gebruik gemaakt, maar honorering ervan verschilt van staat
tot staat, van jury tot jury en van rechter tot rechter.
Bij gevallen van infanticide en, Soills, filicide wordt nogal eens een beroep gedaan
op postpartumstoornissen zoals een kraambedpsychose of een kraambeddepres-
sie. Postpartumstoornissen zijn in de Verenigde Staten een nogal controversieel
onderwerp, vanwege het vermeende antifeministische karakter ervan, de discussie
over de genese ervan, het gebrek aan aandacht voor dit soort stoornissen (Reece,
1991), maar zeker ook omdat deze stoornissen niet apart als zodanig in de DSM-
IV vermeld worden (Anierican Psychiatric Association, 1994). De kraambedde-
pressie kan kort na de bevalling ontstaan, maar volgens anderen ook wel maanden
of soms zelfs een jaar later. Neonaticideplegers kunnen er dan ook geen beroep
op  doen. De kraambedpsychose is een stadium verder of erger, zo men wil, dan
de kraambeddepressie. Men onderscheidt vier stadia in het beloop van postpar-
tumstoornissen te beginnen bij de zogenaamde 'kraambed blues', gevolgd door
de 'kraambeduitputting', dan de 'kraambeddepressie' en tenslotte de 'kraambed-
psychose' ofpostpuerperaal psychose (Dalton,  1989). Over het moment waarop
de postpuerperaal psychose begint (bij 1 8 2 o p d e 1000 geboorten), lopen de
meningen uiteen van drie dagen tot vier weken na de bevalling. De symptomen
bestaan vaak uit wanen, hallucinaties, gestoorde spraak en gestoord gedrag, de
toestand kan duren van enkele dagen tot een maand en de patient herstelt door-
gaans geheel. Dat ziektebeeld van de postpuerperaal psychose is iets anders dan
de'gewone' psychose". Op zowel de kraanibeddepressie als de kraambedpsychose
wordt in deVerenigde Staten bij gevallen van infanticide geregeld een succesvol
ben)ep gedaan.

In Engeland wordt sinds de invoering van de Infanticide Acts van 1922 en 1938
(waar:tan al eerder iii paragraaf3.5 aandacht werd besteed) geregeld en met suc-
ces een beroep gedaan op de kraambedpsychose. De Infanticide Act, ontworpen
juist voor kinderdodingszaken, verlaagt ingeval van kinderdoding de aanklacht in
zwaarte van nioord naar doodslag, verlaagt de op te leggen strafen ziet de bevalling

11     Interessant   in dit verband   is het ziektebeeld   van de romanfiguur Hedwig Marga   de
Fontayne uit de roman'Van de koele meren des doods' (Van Eeden, 1935; ook besproken
door Rumke, 1964) van wie het kindje enkele weken na de geboorte 'aan uitputting'
overleed.Al betreft het hier een romanfiguur, een eventueel verband tussen het psychotisch
toestandsbeeld  (al of niet als symptoon van een postpuerperaal psychose) van de moeder
en het overlijden van het kind kan hier niet onopgemerkt blijven.
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en het borstvoeding geven als een potentilile bron voor het ontwikkelen van een
knambedpsychose (Kellet, 1992). Grossnian (1990), als een van de weinigen, wijst
overigens op recidivegevaar van de postpartum psychose en daarbij op gevaar voor
volgende kinderen. HU en ook anderen zoals Nelson (1991) en Waldron (1990)
wijzen op het grote gebrek aan aandacht van de psychiatrie en de psychologie
voor de stress van zwangerschap, geboorte en kraambed. Zolang de professionals
deze periode onvoldoende serieus nemen, zo is hun mening, zolang zal ook het
rechtssysteeni te weinig rekening houden met postpartum stoornissen als basis
voor vermindering van toerekeningsvatbaarheid.

Een andere, zoals wij zouden zeggen,'schulduitsluitingsgrond' waarop in  de Ver-
enigde Staten nog wel eens met succes een beroep gedaan wordt, is de zogenaamde
'Extreme Mental and Emotional Disorder (EMED), een toestand van 'innerlijke,
langdurige stress', enigszins bij ons te vergelijken met het begrip psychische over-
macht (Knoops, 1998). zeker ook waar het in deVerenigde Staten, net als in Neder-
land, meer een juridisch dan een gedragsdeskundig begrip is. Andere schulduit-
sluitingsgronden bij het beroep doen op'krankzinnigheid' door kinderdoders die
genoenid worden, zijn bijvoorbeeld:'guilty but mentally ill' (GBMI;niet een'echte'
schulduitsluitingsgrond, AJV) en 'not guilty by reason ofinsanity' (NGRI). Bij de
eerste gaat de kinderdoder meestal naar een gesloten psychiatrisch instituut voor
behandeling en ook opsluiting, in het tweede geval gaat de kinderdoder nogal eens

geheel vrijuit. Op beide schulduitsluitingsgronden wordt zeer geregeld in gevallen
van'gewone' nioord en doodslag een beroep gedaan, maar op de NGR.1 ook bij
neonaticide en infanticidegevallen. Soms doet men bij kinderdodingszaken een
beroep op het syndroom van Munchausen-by-Proxy (zie ook paragraaf 7.3), een
syndroom waarbij het niet pritnair de bedoeling is dat een kind gedood wordt.

De tenlasteleggingen in deVerenigde Staten in zowel neonaticidezaken als infan-
ticidezaken en, voor zover bekend, filicidezaken (die immers geen speciale behan-
deling geniet), lopen zeer sterk uiteen en daarnaast variEren ook de behandeling
en ctraf in hoge mate. Er zijn neonaticidezaken bekend die zeer vergelijkbaar zijn:
loochening van zwangerschap, in het geheim bevallen, kindje de adem benenien
en'terzijde'leggen en niet echt verbergen, die in de ene staat leiden tot een vrijwel
volkomen vrijuit gain van de verdachte en in de andere staat tot een veroordeling
van de verdachte tot  15 jaar gevangenisstraf (Atkins et al., 1999). Ook maakt het
nog wel eens uit of in een neonaticidezaak, een adolescente volgens het straf-
recht voor volwassenen ofvolgens het jeugdstrafrecht wordt veroordeeld. Grofweg
genonien komt het in de Verenigde Staten in ongeveer 50 % van de gevallen van
infanticide en neonaticide tezamen,tot een veroordeling, varilrend van'onvrijwil-
lige doodslag (vergelijkbaar met wat wij ill Nederland'mishandeling de dood ten
gevolge hebbend' zouden noemen), tot moord (Nelson, 1991;Waldron, 1990)

In Engeland bestudeerde Mackay (1993) bijna vijftig (47) gevallen van neonati-
cide en infanticide, in aantal ongeveer gelijk verdeeld waarbij de vrouwen, als zij al
veroordeeld werden, dat nieestal voonvaardelijk werden met als voonvaarde psy-
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chiatrische hulp.Van de  13 mannen,van wie er 12 (!) eenjustitiele voorgeschiede-
nis hadden, werden er zes voor doodslag veroordeeld en kregen gevangenisstraf.
Verschillende van de 47 zaken, vooral neonaticides, werden geseponeerd vanwege
'beperkt algenieen belang' of dat de dader niet verantwoordelijk kon worden
gehouden. De openbare aanklager was milder voor vrouwen dan voor niannen,
mede op basis van de Infanticide Act.Wilczynski en Morris (1993) die een grote
groep kinderdoders bekeken van neonaticideplegers tot en met filicideplegers
vonden dat nioeders minder vaak dan vaders voor moord werden veroordeeld,
minder vaak gevangenisstraf kregen opgelegd en vaker 'voorwaardelijk' kregen,
mede op basis van psychiatrische stoornissen. Ook hier lijkt, zoals bij vele andere
kinderdodingszaken, een rol te spelen dat vrouwen geacht worden liefdevolle
verzorgers van hun kinderen te zijn, nicer sympathie lijken op te roepen en niet
in staat geacht worden tot het om het leven brengen van hun eigen kind, tenzij
zij werkelijk'ziek' zijn (Wilczynski & Morris, 1993).

Samenvattend heeft Engeland met zijn wetgeving in de vorni van de Infanticide
Act met betrekking tot kinderdoding een instrument dat, zoals sommigen het
zien, positief discriminerend werkt voor vrouwen, anderen  zien deze wetgeving
juist als antifeministisch en achterhaald, het zet vrouwen neer als zwak en kwets-
baar. Daarnaast ontbreekt de onderbouwing van het gestelde dat het geven van
borstvoeding als mogelijke uitlokker van psychiatrische stoornissen kan funge-
ren. Sociale en psychologische factoren lijkell een veel belangrijker rol te spelen
in het veroorzaken van psychische stoornissen dan hormonale of fysiologische
factoren. De Infanticide Act van 1922 en haar uitbreiding in 1938 gelden nog
steeds in Engeland enWales; daarnaast fungeert soortgelijke wetgeving in bijvoor-
beeld Canada en Nieuw-Zeeland. Maar het ontbreken van speciale wetgeving
op het gebied van kinderdoding in de Verenigde Staten van Anierika, leidt  daar
tot een onwenselijk grote vorm van rechtsongelijkheid, varilrend van ontslag van
rechtsvervolging tot levenslange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf voor vaak
zeer vergelijkbare zaken. De verschillende benadering van neonaticide door de
Verenigde Staten en Engeland was fraai te zien in de zaak van Caroline Beale in
september 1994.Toen zij aan boord ging van een vliegtuig dat haar van NewYork
naar Engeland zou brengen, werd in haar bagage een babylijkje aangetroffen, een
'klassieke' neonaticide: ze had de zwangerschap verborgen gehouden en ontkend,
geen voorbereidingen getroffen voor de bevalling, was in haar eentje bevallen in
een hotelkanier waarna het kindje kort erna gestorven was. Sectie wees uit dat het
kindje wel geleefd had. Caroline Beale werd in Amerika moord ten laste gelegd,
bracht acht maanden in een berucht detentiecentrum door, maar werd uiteinde-
lijk op borgtocht vrijgelaten met een proeftijd van vijfjaar en een verplichte psy-
chiatrische behandeling. In Engeland werd zij gezien als een'tragisch slachtoffer'
dat'sympathie en een psychiater verdiende', in Amerika werd zij geportretteerd
als een'koelbloedige moordenaar' (leffreys, 1996;Wilczynski, 19973).

Opvallend afwezig in de gehele literatuur over kinderdoding, niaar ook na bestu-
dering van de bestaande literatuur over'kinderdoding en het strafrecht' is ook hier
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de geringe aandacht voor slachtoffers en nabestaanden, hoewel een enkeling daar
wel op wijst (McKee & Shea, 1998).

5.3 Straftoemeting kinderdoders in Nederland

Ook hier moeten de onderscheiden vormen van kinderdoding: neonaticide,
infanticide en filicide in het oog gehouden worden. Alleen voor neonaticide
kent Nederland aparte wetgeving, laatstelijk gewijzigd  in  1886  (!),  in  de  vorm
van de artikelen 290 en 291 Sr die respectievelijk gaan over kinderdoodslag en
kindermoord. Neonaticide is daarmee een, zoals dat heet, geprivilegieerd delict
(Koenraadt, 2003). Artikel 290 zegt:'De moeder die, onder de werking van frees
voor de ontdekking van hare bevalling, haar kind bij of kort na de geboorte
opzettelijk van het leven berooft, wordt, als schuldig aan kinderdoodslag, gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren'. Artikel 291 zegt:'De moeder die,
ter uitvoering van een onder de werking van vrees voor ontdekking van hare
aanstaande bevalling genomen besluit, haar kind bij ofkort na de geboorte opzet-
telijk van het leven berooft, wordt, als schuldig aan kindermoord, gestraft met een
gevangenisstrafvan ten hoogste negen jaren'.
Wetgeving voor in fanticide  die zich uitstrekt over de eerste twaalf maanden  van
het leven van het kind, zoals de Infanticide Act in Engeland, kent de Nederlandse
strafwet niet. Infanticide en filicide worden in Nederland in de regel hetzelfde
bestraft als een'gewone' moord of doodslag op een ander.

In vroeger tijden, begin negentiende eeuw, toen in Nederland de Code Penal,
naar Franse wet, nog van kracht was, stond op het doden van een eigen kind
de doodstraf Artikel 302 van de Code Penal luidde:'Tout coupable d'assassinat,
de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement sera punit de mort...' (Ockerse,
1891). Iii  1854  trad  er een wetswijziging in werking die 'kindermoord  voor de
eerste  maal  door de ongehuwde moeder gepleegd' van de doodstraf wijzigde  in
een 'tuchthuisstraf' van mininiaal vijf en maximaal 20 jaar, met nog een kleine
aanpassing in 1870 in verband met recidive: als men voor een tweede keer schuldig
werd bevonden aan neonaticide bleefimmers ook na 1854 de doodstrafbestaan,
maar deze werd in  1870, toen de doodstraf werd afgeschaft, omgezet in een
levenslange tuchthuisstraf. In 1886 vervolgens traden de artikelen 290 en 291  Sr
in werking. Deze Zijn tot op de dag van vandaag van kracht. Sinds die tijd, eind
negentiende en begin twintigste eeuw, promoveerden er in relatief korte tijd,
voor zover het literatuuronderzoek aangaf, vier wetenschappers op studies met
betrekking tot neonaticide. Hetjaar 1891 kende zelfs twee studies (Ockerse, 1891;
Dorania, 1891) en daarna een in 1908 (Van Dijck, 1908) en een in 1909 (Verdam,
1909). Deze studies gaan onder andere over overeenkomsten en verschillen tussen
beide vormen van kinderdoding, plaatsen waar kinderdoding over het algerneen
plaats vinden, over mogelijke niotieven en achtergronden van daders (veelal'laag-
geschoolden' en dienstbodes), over discussies over het al of niet geleefd hebben
van kinderen, over kinderen die binnen'de echt' geboren zijn, maar erbuiten ver-
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wekt zijn of-andersom, over het aanwezig zijn van opzet, over overeenkomsten en
verschillen tussen kinderdoding en abortus, dat soort zaken. Interessante lectuur,
nieer van juridische en hier en daar van historische waarde.

Of de in de buiteillandse literatuur gevonden vaststelling dat vrouwen over het
algemeen eerder als 'ziek' worden bestempeld en mannen eerder als 'slecht', en
vrouwen milder door de strafrechter worden behandeld dan mannen, ook in
Nederland geldt, zou interessant zijn om te weten. Het beschrijvend onderzoek
hoopt wel zicht te geven op de vaststelling van stoornissen bij mannelijke kin-
derdoders en bij vrouwelijke kinderdoders en op de mate van straftoemeting in
Nederland naar mannen en vrouwen. De indruk die  ik zelf in  de loop derjaren
gekregen heb bij de verschillende strafzaken tegen kinderdoders in Nederland is.
dat de bovenbeschreven tendens, zoals in het buitenland vastgesteld, mogelijk ook
in Nederland aanwezig is, dat er ook hier sprake zou kunnen zijn van een zekere
'gender-bias'.Van  vrouwen, de zorgende moeders,  kan  men  zich  toch, zo lijkt
het, minder makkelijk voorstellen dat zij het om het leven brengen van hun kind
helemaal zelf en alleen  op hun geweten hebben. Aan de andere kant moet ook
rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat vrouwen meer op basis van
een ziekelijke stoornis van de geestvermogens, en mannen mogelijk meer op basis
van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens, veroordeeld zijn voor
kinderdoding (buitenlandse onderzoeken zijn niet eenduidig); over het algemeen
genomen leiden, zo is niijn indruk, ziekelijke stoornissen van de geestvernio-
gens in Nederland eerder tot een vermindering van de toerekeningsvatbaarheid
dan een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens, hetgeen die eventuele
gender-bias beter zou verklaren.

De artikelen 290 en 291 Sr stamnien uit 1886 en beoogden onder andere rechtsbe-
scherming van de jonge, ongehuwde vrouw, doorgaans in een arme, afhankelijke
positie, die, veelal als dienstmeisje zwanger gemaakt door een van haar werkgevers
vaak in uiterste gewetensnood handelde,2. De huidige tijd met de toegenomen
kennis en mogelijkheden van anticonceptie en ook abortus kent, anders dan eind
negentiende eeuw, een heel andere categorie neonaticideplegers voor wie het
strafrecht voldoende andere mogelijkheden heeft voor strafvermindering, zowel
in de sfeer van verzachtende omstandigheden als van een eventuele vermindering
van de toerekeningsvatbaarheid op basis van eventuele aanwezigheid van een zie-
kelijke stoornis en/ofgebrekkige ontwikkeling van de geestverniogens. De vraag
doet zich dan ook voor of deze artikelen nog wel 'van deze tijd' zun. Daarnaast
hangt rond speciale wetgeving voor neonaticideplegers een sfeer van een zekere
niate van benadeling van het heel jonge kind; alsofhet om het leven brengen van
een pasgeboren baby, die nog voor niemand echt bestaat, die nog niemand kent,
minder'erg' is, dan het om het leven brengen van een ouder kind.

12 Een bekend voorbeeld daarvan uit de wereldliteratuur is de figuur van de Duitse Gretchen
uit Goethes Faust (Goethe, 1808,1950).
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Theoretische gezichtspunten over
kinderdoding

6.1 Inleiding
De besproken literatuur sanienvattend, lijken er vijf gezichtpunten van waaruit
kinderdoding begrepen kan worden:
1) evolutionair en biologisch
2) sociologisch
3) psychologisch
4) psychiatrisch
5) regilieus-maatschappelijk

6.2  Evolutionaire en biologische gezichtspunten
Een evolutionaire theorie biedt wel een verklaring voor het doden van een stiefkind.
Door het grootbrengen van een kind dat qua genetische identiteit van de ouder
verschilt, wordt het reproductieve succes van iemand anders dan de ouder vergroot.
Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom stiefkinderen een grotere kans hebben
om met fatale afloop mishandeld te worden dan genetische kinderen (Roes, 1997)
De vraag is hoe plausibel deze verklaring is: er zijn ook veel ouderparen die kinde-
ren adopteren ofpleegkinderen in huis nenien. Het doden of te vondeling leggen
van misvormde kinderen wordt daarentegen beter door de evolutionaire theorie
verklaard, omdat men beter energie, tijd, nioeite en opoffering kan steken in het
groot brengen van gezonde kinderen dan van niet-gezonde kinderen, als men er
zeker van wil zijn dat de eigen genen overleven (Warkany, 1959).

6.3 Sociologische gezichtspunten
Kinderdoding speelt zich altijd af tegen de achtergrond van een sociale coiltext.
Veranderingen in de sanienlevitig ofkenmerken van de gezinssituatie kunnen een
rol spelen bij het zich voordoen van kinderdoding.Tijdens een bijeenkonist van het
NVAGG aangaande kinderdoding, beschreef Clason de huidige omstandigheden
die mede bijdragen aan het overgaaii tot kinderdoding (Siegert, 1997).De niogelijk-
heid om zelf te bepalen ofen watineer een vrouw kinderen wil, heeft de inhoud
van het ouderschap sterk veranderd. Bijna vanzelfsprekend vloeit hier het'recht op
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ouderschap' uit voort. Het kind wordt steeds meer een gebruiksgoed.Wanneer dit
kind als'product' faalt, is het ook de ouder die faalt. Imniers, het kind is het resultaat
van de eigen beslissing, het eigen gedrag en de eigen investering (Siegert, 1997).
Voornoemde druk achter het ouderschap beperkt zich niet alleen tot nioeders.
Ook de vaderrol  is ill relatief korte tijd sterk veranderd. Tegenwoordig ontwik-
kelen vaders banden met hun kinderen op een manier die vroeger voorbehouden
leek aan nioeders. Ingrupende gebeurtenissen, zoals echtscheiding, verlies van de
partner ofeen kind, worden daarniee in vergelijking met vroegere tijden - waarin
de vader een veel minder emotionele band had met zijn gezin - veel moeilijker te
verwerken. Daar konit bij dat het voor een man vaak moeilijk is om hulp te aan-
vaarden en dat de signalen van een vader misschien niet goed worden onderkend
door de hulpverlening (Siegert, 1997).
Het lastige bij het bespreken van bovengenoenide omstandigheden is echter dat
het slechts om een algemeen beeld gaat en dat er voor deze (mogelijke) verkla-
ring van kinderdoding geen empirische evidentie gevonden is. Clason niaakte
tijdens de hierboven genoemde bijeenkonist geen melding van verklaringen van
kinderdoders die beweren dat deze omstandigheden een belangrijke rol gespeeld
hebben in hun besluitvornling die leidde tot deze daad. Daarnaast is het niet dui-
delijk hoe het kan dat deze omstandigheden, die niet alleen op kinderdoders van

toepassiiig zijn, niaar deel uit maken van de sanienleving, in veel gevallen,teen aan-
leiding zijn tot het overgaan tot kinderdoding. Kortom, het geeft geen antwoord
op de vraag waarom sommige ouders weI hun kinderen doden en andere ouders
niet, niaar het antwoord op die vraag is ook niet zo makkelijk te geven.
Marks (1996) benadrukt de mininiale invloed van algemene economische en
sociale omstandigheden op het percentage van infanticidegevallen. Gedurende
de periode  1957  tot  1996 is dit percentage in Engeland en Wales ongeveer gelijk
gebleven, ondanks sociale en economische verbeteringen die zich in die periode
hebben voorgedaan en die wel geleid hebben tot een verlaging van het sterfiecijfer
van kinderen in het algemeen. Daarnaast is er, ondanks de legalisering van abortus,
geen sprake van een vermindering van het aantal kinderdodingen (Marks. 1996).

6.4 Algemeen psychologische gezichtspunten
In tegenstelling tot het sociologisch perspectief wordt bij het psychologisch  per-
spectiefde verklaring voor kinderdoding gezocht in verschillen tussen individuen.
Wanneer gekeken wordt naar de gevallen van neonaticide, duiken er in de psycho-
logische literatuur verschillende verklaringen op. Allereerst wordt het doden van
een p#geborene toegeschreven aan de invloed van een psychische stoornis,waarbij
de moeder haar wil niet geheel in vrijheid heeft kunnen bepalen (Spinelli, 2001).
De kinderpsychologe Piers is echter van mening dat een volkomen vervreemding
jegens de pasgeborene in vroegere eeuwen tot massale kindermoord heeft geleid.

Als verklaring voor deze vervreeniding geeft zij een ernstig belemmerende ont-
wikkeling van de dader die ontstaan is doordat ellendige levensomstandigheden
van de nioeder een uitgeput wezen zonder hoop hebben geniaakt ofdoordat ze in
haar eigen jeugd te weinig liefde en voeding heeft gehad (Piers, 1978).
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Psychologisch gezien komt een vrouw die neonaticide pleegt meer overeen met
een vrouw die abortus provocatus ondergaat dan met de vrouw die een ouder kind
vermoordt. Wanneer echter gekeken wordt naar persoonlijkheidskenmerken  die
vrouwen die een neonaticide pleegden het beste onderscheidden van vrouwen die
een abortus provocatus ondergingen, komt passiviteit het duidelijkst naar voren
(Gunimersbach, 1938). Vrouwen  die een abortus provocatus ondergaan,  zien  de
realiteit van hun zwangerschap reeds in een vroeg stadium onder ogen en handelen
hier ook naar. Bij vrouwen die neonaticide pleegden, is vaak sprake van een enorme
ontkenning van de zwangerschap. Zij treffen meestal geen voorbereidingen voor de

bevalling of de doding van het kind.Wanneer de geboorte zich aandient, is dit dan
ook voor hen een enorme schok. Neonaticide kan in dit licht ook wel beschouwd
worden als een uitgestelde abortus (Huisman &Van derWoude, 1988).
Ten aanzien van de doding van kinderen ouder dan 66njaar, worden, in tegenstel-
ling tot het onderwerp neonaticide, in psychologische zin relatief weinig bevin-
dingen vermeld in de Nederlandse vakliteratuur. Echter, een onderzoek onder
zeven patiEnten die na kinderdoding werden behandeld in deVan Mesdagkliniek
te Groningen, leverde een interessant gegeven op (Siegert,  1997). Het motiefvan
de dader betrofin twee gevallen een altruYstische beweegreden. In twee gevallen
handelde de dader vanuit een psychose; twee maal was er sprake van een onbe-
doelde kinderdoding en eenmaal was wraak het motief van de dader. Opvallend
was dat alle zeven patiEnten (echt)scheiding, teloorgang van de maatschappelijke
status en isolement van het gezin als achtergrondkenmerken gemeen hadden.

6.4.1    Psychoanalytische gezichtspunten

Freud, de grondlegger van de leer van de psychoanalyse, heeft zich met tal van
thema's die spelen tussen ouders en kinderen beziggehouden, maar expliciet
geschreven over kinderdoding heeft hij niet. Op twee plaatsen in zijn werk heeft

hij er zijdelings iets over opgemerkt (Walter Schonau, persoonlijke mededeling).
De eerste plek is in 'Totem en Taboe' waar hij 'de infantiele terugkeer van het
totemisme' bespreekt (Freud, 2006, deel 6, p 129). Daarin schrijft hij:'McLennan
(1865) had de exoganiie spitsvondig afgeleid uit de overblijfselen van zeden die in

de richting van de eertijds voorkomende vrouwenroofwezen. Hij nam aan dat het
in oertijden algemeen gebruik was geweest om een vrouw bij een vreemde stam
weg te halen en dat het huwelijk met een vrouw uit de eigen stam langzamerhand,
omdat dit ongebruikelijk was, ongeoorloofd was geworden. Het niotiefvoor deze
gewoonte om buiten de eigen stani te huwen zocht hij in een tekort aan vrouwen
bij deze primitieve stammen, als consequentie van het gebruik om de meeste ki,ide-

ren van het vrouwelijkgeslacht bil hungeboorte te doden: De tweede plek waar Freud
aan kinderdoding refereert is in 'De Droolnduiding' waar hij 'de droomvervor-
ming' bespreekt (Freud, 2006, deel 2, p. 167). Daar schrijft hij:'De groep waartoe
de beide laatste dronien behoren,die de dood van dierbare familieleden als inhoud
hebben, zal bij de typische dromen [p. 249 4 nogmaals worden behandeld. Ik zal
daar aan de hand van nieuwe voorbeelden kunnen aantonen dat men ondanks
de ongewenste inhoud al deze dromen als wensvervullingen moet duiden. Niet
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aan een paunt, maar aan een intelligente jurist uit mijn kennissenkring heb ik
de volgende droom te danken, die mij wederom werd verteld met de bedoeling
mij van overhaaste generalisaties in de leer van de wensdroom te weerhouden.'Ik
droom', bericht mijn zegsman,'dat ik met een da,ne aan de arm voor mijn huis aankom.

Daar staat een gestoten wagen te wachten,een heer stapt op mij  aflegitimeert zich als politie-
agent en verzoekt mij han te volgen. Ile vraag hem alleen nog,nij de tijd te given om mijn
zaken te regelen. Denkt u dat het soms een wens van nuj is gearresteerd te worden?'
- Natuurlijk niet, moet ik toegeven.Weet u misschien op welke beschuldiging u
werd  gearresteerd? -'Ja, ik  geloof wegens  kindermoord.' - Kindennoord? U weet
toch dat dat een misdaad is die alleen door een moeder op haar pasgeboren kind
kan worden gepleegd ? - 'Dat is juist.'....'.Tot zover Freud.

De strijd tussen de generaties is door Freud altijd toegeschreven aan het verlangen
van de kinderen om hun ouders iets aan te doen, dus bij de ouderdoding, het
oedipusverhaal, de parricide, maar gek genoeg niet bij de kinderdoding, terwijl, als
je de mythe van Oedipus goed bestudeert, Oedipus door zijn ouders te vondeling
werd gelegd omdat vader Laios van het orakel gehoord had dat uit zijn huwelijk
met Iocaste een kind geboren zou worden dat zijn vader zou ombrengen.

Rascovsky (1995), Argentijns psychoanalyticus, verdiepte zich uitvoerig in het
verschijnsel kinderdoding. Hij heeft ongeveer het volgende standpunt: de agressie
naar kinderen door hun ouders is universeel, in alle sociale groepen, in alle delen
van de wereld, vroeger en nu; lichamelijk en psychisch geweld naar kinderen,
verwaarlozing en in de steek laten, verminking van of moord op kinderen, het is
van alle tijden en gebeurt overal ter wereld. In deVerenigde Staten, toch een van de
hoogst ontwikkelde samenlevingen, wordt 80% van de mannelijke populatie bij
de geboorte besneden, aldus Rascovsky Kinderdoding als ritueel om een goede
oogst af te smeken is een wereldwijd verspreid fenomeen in mythologische en
religieuze overleveringen. De anibivalentie naar kinderen, de haat/liefde verhou-
ding naar kinderen is te zien in het enerzijds doden en het vervolgens anderzijds
weer tot leven laten komen. De dood en herrijzenis van Jesus Christus is een goed
voorbeeld van deze haat/liefde verhouding. In primitieve samenlevingen werd er
vaak ritualistisch afscheid genomen van de endogame positie van de jongen, dicht
bij zijn moeder, werd hij als het ware'gedood' in de oedipale positie en werd hij
vervolgens als man opnieuw opgenomen in de exogame positie van de stam; ook
een soort dood en herrijzenis, aldus Rascovsky Kinderdoding komt vooral voor
bu de menselijke soort. Bij de BijbelseTien Geboden ligt het verbod om de ander
iets aan te doen ook vooral richting de ouders ('Eert uw vader en uw moeder'),
niet zozeer richting de kinderen.
Er bestaat een sterke, universele, oppervlakkige en meer diepe ambivalentie van
ouders naar hun kinderen. De positieve pool van die ambivalentie die zich onder
andere uit in liefde, zorg en bescherming, wordt aloni geprezen gestimuleerd en
gewaardeerd, maar de negatieve pool die zich onder andere uit in onze destruc-
tieve, denigrerende en vernederende attitude naar onze kinderen wordt voort-
durend geloochend.
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Zoogdieren, dus ook mensen, maken allemaal de zogeheten oraal kannibalistische
fase door waarin de boreling zich gedurende enige tijd voedt met ingredilnten
van het moederobject. Dat verdwijnt na verloop van tijd en dan voedt hij zich
met extern voedsel. Enerzijds is er dus sprake van een levensdrift; de, naar wordt
aangenomen, aangeboren drift om te overleven en aan de andere kant de doods-
drift, de wil om eigen of ander, levend materiaal bijvoorbeeld in de vorm van
planten of dieren, te doden, om daar energie uit te halen, om zelf te (over)leven.
De interactie tussen beide driften is nodig om te overleven. In het intra-uteriene
leven zijn beide driften nog slapende omdat de foetus in zijn behoefte aan energie
gevoed wordt via de navelstreng, Inaar zodra het ter wereld is gekomen neemt
de behoefte aan externe energie sterk toe. Aangezien de moedermelk de eerste
week van het jonge leven in kwaliteit en kwantiteit nog onvoldoende is, zakt
het geboortegewicht na de geboorte snel, maar tijdelijk, met gemiddeld negen
procent omdat de boreling dan in zijn levensdrift, als het ware in zijn doodsdrift
zichzelfopeet om aan zijn energiebehoefte tegemoet te komen (Rascovsky, 1995)
Wanneer de productie van moedermelk goed op gang is gekomen voedt hij
zich vervolgens met 'moederlijke' ingredi8nten en neemt het gewicht snel toe.
Deze oraal kannibalistische relatie heeft psychologische betekenis, een betekenis
die door Melanie Klein (in Moore & Fine, 1990) de pamnoid-schizoide positie is
genoemd. In de visie van Klein heeft het ego vanafde geboorte de capaciteit tot
enige organisatie; het kan angst ervaren, afweer gebruiken en primitieve object-
relaties vormen.Volgens Klein is de paranoYd-schizoYde positie de eerste en nieest

primitieve organisatie van ons mentale apparaat, dat emotionele ervaringen in
relatie tot interne en externe objecten verdeelt in een dynamisch kader dat ons
leven lang invloed blijft uitoefenen ondanks het op enig moment bereiken van
de depressieve positie, de tegenhanger van de paranoid-schizoide positie. Promi-
nente afweervormen in de paranoYd-schizoYde positie zijn onder andere splijten,
loochenen, projectieve identificatie en idealiseren. Het kind projecteert liefde
en haat op de moederborst, en splitst die in een goed, want gratificerend en een
slecht, want frustrerend object. Het goede object wordt geidealiseerd als voor-
ziener van eeuwige en onbeperkte gratificatie. Het slechte object daarentegen
wordt beleefd als een angstaanjagende achtervolger. Deze positie wordt daarom
gekarakteriseerd als een paranoide angst: het kind vreest vernietigd te worden
door het slechte object.Vanwege onvoldoende rijping van het egoapparaat neemt
het ego zijn toevlucht tot een soort almachtige loochening om zich te bevrijden
van de beleefde macht ofhet beleefde realiteitskarakter van deze angstaanjagende
achtervolger. Schizoide wordt, naar Fairbairn (1952), gebruikt om de split aan te
geven dat het Zelfvan het kind in zijn fantasie maakt om een passende relatie met
het goede object te kunnen hebben en houden. Paranozde wordt gebruikt om de
angst voor de angstaanjagende, gefantaseerde vernietiging door de interne objec-
ten aan te geven. De gemeenschappelijke noemer in de schizoide mechanismen
is de almacht, de omnipotentie. Het kind, in een poging om almachtige controle
uit te oefenen over de objecten, verleent die objecten, via projectieve identificatie,
die almacht en wordt vervolgens zelf slachtoffer van de door hem toegedichte
almacht van de objecten. Sterk uitvergrote, splijtende, angstaanjagende en omni-
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potente aspecten van de paranoid-schizoide positie worden gezien bij soninlige
borderline syndromen, of bij andere psychische stoornissen of, in mindere niate,
bij ons allemaal (Moore & Fine, 1990).
Met het opnemen van voedsel via de borst biedt de oraal kannibalistische fase dus
het uitstekende alternatieftussen eten en gegeten worden. De noodzaak van deze

desintegrerende impuls is allesoverheersend en geeft uitdrukking aan de essentie
van het levende wezen: de strijd om het bestaan. Daarniee wordt de innerlijke
inipuls die eerst het eigen ego bedreigt, nu gericht  naar de borst of de vervanger
ervan.

Moeder van haar kant dient enerzijds voor het kind als hulpego, anderzijds ver-
tegenwoordigt zij de directe buitenwereld van het kind.Via constant verlopende
processen van projectie en introjectie met eerst de verzorgende moeder en later
de vader en weer later de moeder en vader als koppel, legt het kind de basis voor
zijn latere relaties.

De geschiktheid voor het nioederschap komt, aldus Rascovsky, voort uit drie
processen:
1. aangeboren psychobiologisch apparaat
2. actief herhaling van ervaringen die passief zijn ondergaan van de kant van de

ouders en hun vervangers met verschillende vormen van variatie
3.   de bekrachtiging van de actieve, beschermende functie gebaseerd op de wer-

kelijk gegeven zorg door diegenen die haar nioederschap beschermen, vooral
de echtgenoot.

Deze processen creeren de optimale conditie voor de ontwikkeling van haar
kinderen.

De rol van de vader

In de bijbel in Deuteronomiuni 28 vers 49-57 wordt een toespeling gemaakt op
het opeten van je eigen kinderen. Rascovsky (1995) ziet dit als een regressie naar
de paranoid-schizoide positie. Moeder houdt zich de eerste veertig dagen na de
bevalling zeer met het kind bezig, heeft het als het ware 'overlibidineus' bezet,

de puerperale periode, en daarna is er een afname in de melkproductie, er volgt
een korte depressieve periode ill de relatie tussen moeder eli kind, die niet langer
duurt dan een dag of twee, drie en vervolgens komt vader meer in beeld zowel
voor moeder als voor het kind; het begin van de triangulatie. De vader neemt
ook een nieer verzorgende rol aan, zich identificerend met de verzorgende rol van
de nioeder. Dit proces van identificatie met de verzorgende rol begint al tijdens
de zwangerschap waarin vader vaak dikker wordt en bereikt zijn hoogtepunt in
de zogenaainde 'couvade', de periode dat de identificatie niet de moeder zulke
vornien aanneemt dat de vader soms ziek wordt en in bed gaat liggen voor een
bepaalde periode.
Reik (1958) meent dat deze 'gewoonte' voorkomt in delen van Zuid-Anierika
en Zuidoost Azie en ook hier en daar in Zuidwest Europa. Reik ziet de couvade
als een identificatie van de man met de moeder/verzorger en om zijn agressieve
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gevoelens jegens zijn nageslacht te pareren  en te leren omgaan met zijn relatieve

onvermogen in zijn verzorgende kwaliteiten. De primitief oraal kannibalistische
regressie die leidt tot het willen offeren en opeten van het eigen nageslacht wordt
overwonnen door bepaalde procedures en technieken en de couvade lijkt daar een
van. Samenvattend ziet de man zich geconfronteerd met het volgende:
1. zijn aangeboren biologische uitrusting is armzaliger dan die van de vrouw

waar het de zorg om kinderen betreft
2.  er is sprake van een actieve reproductie van zijn eigen ervaringen als kind met

zijn ouders en verzorgers, met diverse identificatiefiguren
3.  en hij verwerft liefhebbende en beschermende kwaliteiten door identificatie

met die van zijn vrouw/moeder onder andere door het doormaken van de
couvade.

Bowlby (1969), Brits psychoanalyticus en grondlegger van de theorie over de
vroege gehechtheidrelaties, kan hier niet onvermeld blijven;hij ontdekte en bena-
drukte het belang van de kwaliteit van vroege gehechtheidrelaties van het kind
met zijn ouders voor de ontwikkeling van het zelfgevoel. Hoewel zijn theorie
zeker vooral in eigen psychoanalytische kring aanvankelijk met enige scepsis werd
ontvangen, bouwden velen, onder wie, Fonagy (Fonagy et al., 1991), Target &
Fonagy (1996), Main (1997) en anderen voort op zijn theorie.

Tot zover enige psychoanalytische beschouwingen over meer ofminder bewuste
neigingen tot het om het leven brengen van het eigen nageslacht.

6.5 Psychiatrische gezichtspunten
De literatuur omtrent neonaticide is weinig consistent waar het de geestestoestand
van de moeder betreft tijdens het plegen van het delict. Enerzijds wordt het doden
van een pasgeborene door de moeder verklaard vanuit het feit dat zij in de periode
na de geboorte tot ongeveer een Jaar daarna vatbaarder is voor het krijgen van een
ernstige psychische ziekte (Marks, 1996). Anderzijds staat daar tegenover dat de
meeste vrouwen die psychisch ernstig ziek zijn niet hun kinderen doden (Marks,
1996). Ook niet alle vrouwen die wel hun kinderen doden zijn psychisch ziek
(Marks, 1996; D'Orban, 1990).
McKee en Shea (1998) verrichtten onderzoek naar de demografische, histori-
sche, klinische en forensische karakteristieken van 20 vrouwen die filicide hadden

gepleegd en vergeleken hun bevindingen met Engelse, Canadese en internatio-
nale studies. In klinisch opzicht werd gevonden dat in 80% van de gevallen er bij
de betreffende vrouw een psychische stoornis werd gediagnosticeerd, waarvan in
65% van de gevallen sprake was van een ernstige gedachten- ofaffectieve stoornis

(McKee & Shea, 1998).Veertig procent werd gediagnosticeerd als psychotisch of
als lijdende aan een paranoide stoornis en 25% leed aan een ernstige depressie.
Krankzinnigheid werd in deze studie in 20% van de gevallen gevonden, in de
studie van D'Orban (1979) in 27% van de gevallen en in de studie van Bourget
en Bradford (1990) was er in  15% van de gevallen sprake van krankzinnigheid.
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Deze krankzinnigheidspercentages liggen significant hoger dan bij andere mis-
daden waar krankzinnigheid als verdediging kan worden aangevoerd (Turner &
Ornstein, 1983). Naast de psychiatrische problematiek werden er ook aanwijzin-
gen voor emotionele probleniatiek gevonden: 26% gaf aan tenminste een zelf-
moordpoging gedaan te hebben, 21% verklaarde in de volwassenheid lichamelijk
niishandeld te zijn geweest en 15% gafaan voorafgaande aan de doding opgeno-
men te zijn geweest in een psychiatrisch ziekenhuis (McKee & Shea, 1998).

Verschillende onderzoeken uit Frankrijk tonen aan dat tussen de 44 en 84% van
alle vrouwelijke geweldsmisdrijven waren gepleegd gedurende de premenstru-
ele of vroegmenstruele fasen  van de vrouwelijke dader (Vanezis,  1991). Het  Pre
Menstruele Syndroom (PMS) werd daardoor in Frankrijk geaccepteerd als cen
volledige verdediging van crimineel gedrag en gezien als een vorm van krank-
zinnigheid. Dit was ook van toepassing op gevallen van kindermishandeling en
kinderdoding.
Kinderdoding wordt in een aantal gevallen gepleegd met zelfmoord van de ouder
als onderliggend motief.Vaak gaat het hierbij oni een geplande'dubbele suicide':
de ouder wil zelfmoord plegen, maar is van mening dat hij ofzij de kinderen niet
kan laten opgroeien zonder vader casu quo moeder, en besluit eerst de kinderen
te doden. Echter, na deze infanticide komt het in een aantal gevallen niet tot
de zelfmoord van de ouder (Milner, 2000). Bender (1934) kwam in haar studie
van infanticidegevallen onder schizofrene en manisch-depressieve moeders van
New York  tot de conclusie  dat de kinderdoding voorafgaande  aan de geplande
zelfmoord reeds een siiicidale daad is als gevolg van identificatieprocessen. De ouder
ontwikkelt vaak eerst een zelfmoordwens, die vervolgens geprojecteerd wordt
naar een tendens om zowel de kinderen als zichzelf te doden. Na verdere ont-
wikkeling ontstaat de neiging om alleen het kind te doden. Het kind is dan een
geYntegreerd deel geworden van de dader als persoon (Bender, 1934).

6.6 Kinderdoding vanuit religieus-maatschappelijk gezichtspunt
Godsdienst heeft van oudsher altijd een grote stempel gedrukt op het licht waarin
kinderen werden gezien en de manier waarop kinderen werden behandeld. Het
Jodendom zag elk leven, elk wezen als een geschenk van God en alleen God zelf
kon de vlam van dat leven doven. Het doden van pasgeborenen was dan ook
niet alleen verboden, de Torah'eiste' ook dat men zoveel mogelijk kinderen zou
krijgen. Dejoden waren wel'bevoegd' om volgens het OudeTestament een rebel-
lerend kind streng aan te pakken, ook als dit mocht leiden tot de dood.
Edn van de bekendste pogingen tot kinderdoding uit de religie is die van het
offeren van Isaic door zijn vader Abraham. Abraham was door een stem van God
opgedragen om zijn zoon IsaJc aan God op te offeren.Vlak voordat het offeren
daadwerkelijk zou plaatsvinden, weerhield een engel de vader om het offer door
te zetten (Milner, 2000).
De Christenen zijn tegen het te vondeling leggen van pasgeborenen, omdat deze
zuigelingen ofwel stierven of opgroeiden voor de prostitutie. Ook is men van
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mening dat wanneer een kind ongedoopt zou sterven, deze gedoemd is naar de
hel te gaan (Ferngren, 1987). Het dopen werkt daaroni preventief, doordat hier-
mee de hele sociale gemeenschap bekend wordt gemaakt met de pasgeborene.
Wanneer het kind iets zou overkonien, zou dit dus eerder opgemerkt worden
door de gemeenschap (Milner, 2000).
De geloofsovertuigingen van de Islamieten nemen in het algemeen een afkeurend
standpunt in ten opzichte van het doden van pasgeborenen (Mayer, 1991), maar

zijn het wel eens met de mindere status van vrouwen. Het hebben van dochters
wordt als minder gewaardeerd beschouwd in de ogen van Allah, doch het is niet
toegestaan om hen het leven te ontnemen, alleen omdat men liever een zoon
wi].
Een belangrijk aspect van het Hindoeisme is het geloof in de reincarnatie. De
Hindoes hebben de overtuiging dat men een aantal keren opnieuw geboren
wordt. Het lichaam overhjdt wel, maar de ziel heeft het eeuwige leven. Met deze
gedachte is het minder nodig om te rouwen over de dood van een dierbare. Ener-

zijds als gevolg van deze overtuiging en anderzijds door de sociale druk die lag
op het krijgen van een zoon, kennen India en andere Hindoestaanse landen zoals

bijvoorbeeld met name ook India een geschiedenis waarin veelvuldig infanticide
is toegepast op (pasgeboren) meisjes (Milner, 2000) en deze ook vandaag de dag

nog op grote schaal voorkomt.
De diverse theoretische gezichtspunten overziend kan gesteld worden dat er een
aantal hoofdlijnen is aan te merken: kinderdoding is niet te verklaren vanuit een
enkele theorie. De globale benadering vanuit de evolutionaire en sociologische
theorie heeft veel moeite om een gedegen verklaring te geven hoe het komt dat
een persoon overgaat tot kinderdoding en een andere niet. Naar de psychologi-
sche factoren die van invloed zijn geweest op de besluitvorming van de kinder-
doder is nog weinig onderzoek verricht. Behalve een weinig gedifferentieerde
psychiatrische inschatting van de aanwezigheid van een ziekelijke stoornis blijft
de persoon van de dader onvoldoende belicht. Ook biedt de psychiatrische bena-
dering geen afdoende verklaring voor het feit dat niet alle mensen die lijden aan
een ziekelijke stoornis overgaan tot doden van hun kinderen.
Onderzoek moet zich niet richten op een enkele theorie, maar gestreefd zal
moeten worden naar een integratie van diverse aspecten van meerdere theorieen.
Zo zou er niet alleen gekeken moeten worden naar het al dan niet aanwezig
zijn van een psychische stoornis bij verdachten tell tijde van het plegen van
de kinderdoding (psychiatrisch gezichtspunt), maar ook naar bijvoorbeeld ont-
wikkelingsgeschiedenis en gehechtheidstijl van de kinderdoder (psychologisch
gezichtspunt).Velen, onder wie Fonagy et al. (1997), hebben gewezen op de relatie
tussen vroege, onveilige gehechtheidrelaties en geweld op latere leeftijd. Daarnaast
nioet gekeken worden naar factoren buiten de persoon van de dader (sociologisch
gezichtspunt) en naar de relatie tussen dader en slachtoffer, namelijk het in kaart
brengen van de verhouding tussen aantal slachtoffers onder biologische kinderen
en niet-biologische kinderen (evolutionair gezichtspunt)
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Classificatiesysternen
kinderdoders

7.1   Inleiding
In dit hoofdstuk worden bestaande classificatiesystemen met betrekking tot kin-
derdoders op een rij gezet. Allereerst worden classificatieschema's naar stoornissen

besproken, dan classificatieschema's naar motieven en tenslotte worden classifica-
tieschema s naar risicofactoren besproken.

7.2 Classificatieschema's kinderdoders naar stoornissen

Resnick  (1969)  was  een van de eersten die kinderdoding in de Verenigde Staten
van Amerika meer systeniatisch in kaart te bracht. Hij onderzocht 155 gevallen
van kinderdoding waaronder 24 gevallen van neonaticide, die hij overigens bui-
ten zijn onderzoek hield, althans apart onderzocht. De resterende 131 gevallen
(88 moeders en 43 vaders) laten het volgende beeld zien: de hogere incidentie
van kinderdoding door moeders wordt als consistent gezien met resultaten van
eerdere onderzoeken. De gevaarlijkste periode voor kinderen is die van de eer-

ste zes levensmaanden, de periode van de postpuerperale psychosen en depres-
sies. Hoe jonger het kind, hoe meer de suicidale moeder geneigd is het kind te
zien als persoonlijk bezit en zich als onafscheidelijk van hem te beschouwen.
De sekse-ratio van de slachtoffers is tamelijk gelijk verdeeld, zodat geen verband
gezien werd met oedipale of adolescentie thema's. Ernstige verwondingen aan
het hoofd, verwurging en verdrinking werden als belangrijkste methoden van
doden gevonden.Vaders neigen meer naar harde acties als slaan, knijpen ofsteken,
terwijl moeders meer neigen tot 'zachtere' middelen, zoals verdrinking, verstik-
king of vergassing. De diagnostiek waartoe Resnick  in zijn onderzoek  kwam is
weergegeven in tabel  1.



60 MOORDOUDERS

Tabel  7.1      Diagnoses van kinderdoders  (Resnick,  1969)

Diagnose Doding door moeder Doding door vader Totalen
Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage

Schizofrenie                    25 (29) 4          (9)               29         (22)

Psychose, anderszins                 22 (25) 9       el)           31       (24)

Niet psychotisch                  10          (11)                10          (23)                20          (15)

'Karakterstoornis'              11 (13) 5         (12)              16         (12)
Melancholie 8 (9) 6     (14)         14     (11)

Geen psychiatrische 4 (5) 6       (14)           10        (7)

diagnose

Manisch-depressief 3          (3)                0            0                3          (2)

Zwakbegaafd                      1          (1)                2           (5)               3          (2)

Neurose 2          (2)                0            0                2          (2)

Delirium                           1          (1)                1           (2)               2          (2)

Epilepsie                            1          (1)                0            0                1          (1)

Totalen   88 (100) 43 (100) 131 (100)

Belangrijkste diagnosen bij dit onderzoek is bij de moeders schizofrenie, bij de
vaders'niet-psychotisch'.Vanwege de niet altijd even betrouwbare diagnostische
labels van die tijd, lette Resnick bij zijn onderzoek speciaal op het v66rkomen van
psychose en depressie in zijn onderzoeksgroep en concludeerde tot een percen-
tage van 60% (!) psychotisch zijn van de kinderdoders van zijn groep (moeders 67
procent, vaders 44 procent) en een percentage van 71 van depressie bij de moeders
en 33 procent depressie bij de vaders.
Resnick kwam, op basis van verklaringen van de daders, onafhankelijk van de
diagnostiek, tot een categorisering van kinderdoding:

1.  De altruistische filicide:
Deze kan onderverdeeld worden in twee subgroepen.Ten eerste, de doding, geas-
socieerd met suicide, wordt begaan door ouders, die hun kinderen niet alleen
willen achterlaten. Motieven hierbij kunnen van psychotische ofvan meer rea-
listische aard zijn (zoals bijvoorbeeld ernstige armoede). De doding wordt dan
nogal eens gevolgd  door (een poging tot) suicide  door de ouder(s). Ten tweede,
de altruistische doding om 'lijden te verlichten'. Ook hier kan het motief van
psychotische ofmeer realistische aard zijn. Maar ook dodingen die ouders begaan
om hun kinderen uit een ernstig lichamelijk lijden te verlossen vallen onder deze

categorie, waarbij overigens het narcistisch gekwetst zijn van de ouders (en de
daarbij behorende wraak), een belangrijk motiefkan zijn.
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2.  De acuut psychotische filicide:
Deze betreft de ouders die doden terwijl zij lijden aan epilepsie, een delirium of
hallucinaties. Deze categorie betreft niet alle psychotische dodingen; het is de
'zwakste' categorie omdat het die gevallen betreft waarin motiefvoor de doding
onduidelijk is. Het gaat nogal eens om een affectieve impuls die in een geweldda-
dige actie wordt omgezet. Soms gaat het om een (mislukte) poging tot het afweren
van de doorbraak van een psychose in het kader van schizofrenie (R.eichard &
Tillman, 1950), soms om een epileptische moeder die haar baby op het vuur en
de ketel in de wieg zet, of om een moeder die haar vier maanden oude dochter
de keel doorsnijdt in een hallucinerende, delirante toestand, na een drankorgie
van vier dagen (Hopwood, 1927).

3.  De filicide van het ongewenste kind:
Het kind wordt gedood omdat het niet ofniet langer gewenst is door de ouders.
Dit type doding wordt veelal begaan bij onwettigheid van het kind ofbuitenech-
telijke conceptie.Vaders zijn vooral in het spel wanneer het gaat om twijfels over
het  vaderschap of wanneer het kind een financiEle last  is  of het een bedreiging
vornit voor zijn carriBre.

4.  De onbedoelde filicide:
Deze betreft over het algemeen het gevolg van kindermishandeling. Het wordt
'onbedoeld' genoemd omdat de ouder niet de vooropgezette bedoeling heeft het
kind te doden. Deze vorm komt meer bij vaders voor dan bij moeders.

5.  De filicide van de'wraak op de echtgenoot of echtgenote':
Deze vorm van kinderdoding gaat over kinderen die gedood worden om ver-
meende wandaden van de partner te vergelden en wraak te nemen door de
partner diep te treffen en te laten lijden. Het verhaal van Medea uit de Griekse
mythologie wordt hierbij vaak als voorbeeld van deze vorm van kinderdoding
aangehaald. Medea doodde haar twee zonen nadat zij ontdekt had dat haar man
Jason haar ontrouw was geweest,3.

Tabel 7.2 geeft een overzicht van de classificatie van kinderdodingen zoals door
Resnick opgesteld.

13  Zie ook begin hoofdstuk 3
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Tabel  7.2    Classificatie  van  kinderdoders  naar aa,«isbaar motief (Res,tick,  1969)

Motief Doding door moeder Doding door vader Tbtalen
Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage

1.1. Altruistisch,                       37             (42)                    13             (30)                    50            (38)
geassocieerd met
suicide

1.b. Altruistisch. om         12       (14)           2        (5)          14      (11)
lijden ie verlichten

2. Acuut psychotisch            21 (24) 7    (16)      28    (21)

3.  Ongewenst kind                     1 0 (1 1) 8          (19)                18          (14)

4. Onbedoelde doding           6            (7)                10          (23)                16          (12)

5.  Wraak op partner                               0                         (2)                                   3                        (7)                                   5                        (4)

Totalen                           88        (100)              43 (100) 131 (too)

Het onderzoek van Resnick geeft eveneens aanwijzingen dat kinderdoding een
uitzondering vormt op de algemeen aanvaarde overtuiging dat obsessionele

gedachten niet snel in daden worden omgezet. McDermaid en Winkler, (1955)
spreken in dit verband van de 'child-centered obsessional depression' als moge-
lijke voorbode van kinderdoding.Verder geeft het onderzoek aanwijzingen, bij de
zogenaamde altruistische dodingen, dat het'zeer geliefde kind' meer gevaar loopt
dan de eventuele andere kinderen in het gezin, omdat het dan vaak gaat om (ver-
regaande) identificatie met het kind waarbij de nioeder haar eigen onaanvaardbare

syniptomen (bijvoorbeeld:'het leven heeft voor mij geen zin meer') op het kind
projecteert. Ofeen moeder wil buvoorbeeld het slachtoffer besparen wat haarzelf
overkwani, opgroeien zonder nioeder, waardoor ook hier een potentiele suicide
tot filicide wordt. Resnick bepleit een zorgvuldig onderzoek naar (de kwaliteit
van) de vroege objectrelaties van de dader onidat hij veronderstelt dat het uitleven
van de agressie op een dergelijke wijze vaak een verschuiving is van de woede op
vader, moeder, echtgenoot, broertje of zusje.
Daders uit de categorieen 1 en 2 zijn minder geneigd te ontkennen en voelen
zich vaak opgelucht  na de doding. Wanneer zij de ernst van hun  daad beseffen
kunnen zij soms tot suicide komen; toch is er bij hen een neiging om te herstel-
len, vaak zoeken ze hulp en willen zij niets verbergen. Daders uit de categorieen
3 en 4 neigen in sterke mate tot ontkennen van hun daad en tot weerleggen van
belastend bewijsmateriaal. Over de reactie van de partner in categorie 5 is weinig
bekend in de literatuur. Globaal genomen komen de mannelijke daders eerder in
het justitidle kanaal (3 van de 43 werden geexecuteerd!), vrouwelijke daders eerder

in een psychiatrisch ziekenhuis. De daders uit de categoriein 3,4 en 5 kwamen
allen in het justiti8le kanaal (voorwaardelijke gevangenisstraf, onvoorwaardelijke
gevangenisstraf,  doodstraf),  68  %  van de daders  uit de categorieEn   1   en  2  kwa-
men in een psychiatrisch ziekenhuis terecht. Hulpverleners en niedische stafvan
ziekenhuizen, niaar ook hulpverleners in de nazorg reageren vaak aanvankelijk
met angst en vijandigheid op kinderdoders, later vernlindert dat. Onbekendheid
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met kinderdoding in de wetenschappelijke en de populaire literatuur is daarvan
meestal de oorzaak.

Al met al stelt Resnick vast dat driekwart van de daders psychiatrische symptomen
vertoont voorafgaand aan de doding. Sonimige moeders spraken openlijk over
suicide en spraken zelfs hun bezorgdheid uit over de toekomst van hun kinderen.
Resnick doet dan ook, we spreken hier over 1969, een drietal aanbevelingen:Ten
eerste: toegang tot directe psychiatrische zorg, ten tweede: direct ingrijpen bij
de eerste melding van kindermishandeling en ten derde: het instellen van soci-
ale voorzieningen of bureaus die  goed op de hoogte  zijn van de noodzaak om
ongewenste kinderen een plek te geven. Ontmoedigend noemt Resnick het te
moeten vaststellen dat 40% van de daders kort voor hun daad gezien werd door
een psychiater ofandere arts. Psychiaters dienen attent te zijn op de mogelijkheid
van kinderdoding bij alle depressieve ouders, vooral moeders die suYcide overwe-
gen; dat gevaar wordt zelfs nog groter wanneer er sprake is van identificatie van
een ouder met een speciaal geliefd kind. Geadviseerd wordt ook rechtstreeks te
vragen naar het lot van hun kind bij het overwegen van suicide. Indicatie voor een
psychiatrische opname is wanneer ouders spreken over hun angst hun kinderen
iets aan te doen, bij overbezorgdheid over de gezondheidstoestand van hun kind
en bij vijandigheid naar het kind van een gehate partner.

Kinderdo(ling door de moeder

Tot zover de indeling van Resnick. Andere onderzoekers kwamen tot vergelijk-
bare classificatiesystemen. Scott (1973b) bijvoorbeeld gebruikte een classifica-
tiemodel om infanticide te beschrijven. Zijn systeem, ontwikkeld op basis van
onderzoek naar 39 kinderdodingen door moeders, is gebaseerd op de bron van
de stimulus oni te doden:
1.  in verband met ongewenst zijn van kind
2.   uit mededogen, euthanasie
3.  voortkomend uit ernstige psychopathologie
4. door stimulus komend van buiten het slachtoffer
5. door stimulus vanuit het slachtoffer.

D'Orban (1979) verzamelde gegevens van 89 vrouwen beschuldigd van moord
of poging tot moord op hun kinderen. Hij stelde een  classificatiesysteem voor,
bestaande uit zes groepen, waarvan vijfvergelijkbaar zijn met Scott's categoriedn
en de zesde van Resnick werd overgenomen.
1. Mishandelende moeders; de doding als impulsieve daad, uitgelokt  door  het

gedrag van het slachtoffer.
2. Psychisch gestoorde moeders; tot deze categorie behoren alle psychotische,

depressieve en suYcidale moeders, inclusief de persoonlijkheidsgestoorden
met ernstig depressieve symptomen die met aan de criteria voor andere cate-
gorieBn voldoen.
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3. Neonaticide; moeders die hun kinderen binnen 24 uur na de geboorte om het
leven brengen.

4.   De wraaknemende moeders; de agressie naar de echtgenoot wordt verschoven
naar het kind, de stimulus om te doden is wraak.

5.  Moeders van ongewenste kinderen; deze moeders doden hun kinderen door
verwaarlozing ofagressie.

6. 'Genade doding'; deze moeders doden hun kinderen om hen te verlossen van
een werkelijk bestaande ziekte.

Cheung(1986) onderzocht 35 vrouwen diebeschuldigd werden vanhet doden (of
een poging daartoe) van hun biologische kinderen over een periode van 14 jaar in
Hong Kong en paste de categoriedn van D'Orban op zijn eigen onderzoeksgroep.
De studies van D'Orban en Cheung worden beschouwd als belangrijk (Stanton &
Simpson, 2002), omdat ze veel en betrouwbare informatie bevatten en gebaseerd
zijn op goed onderzoekbare, vergelijkbare steekproeven uit twee verschillende
culturen die opvallend veel gelijkenissen vertonen. Zie daarvoor tabel 7.3.

Tabel 7.3. Vergelijking van categorie2n van moeders  die hun kinderen doden
(naar Cheung, 1986 en D'Orban, 1979)

Tabel 7.3    Categorieen vrouwelijke  kinderdoders

Categoriean D'Orban (1979) Cheung (1986)
Aantal Percentage Aantal Percentages

Mishandelende moeders                     36           (40,4)                     11           (31,4)
Psychisch gestoorde moeders                 24              (27)                       14              (40)

Neonaticide                                                 11               (12,4)                              6               (17,1)

Wraaknemende moeders                      9           (10,1)                      3             (8,6)
Ongewenste kinderen                            8                (9)                         1              (2,9)
'Genade dodingen'                                                      1                        (1,1)                                        0                           (0)

Totalen                                      89           (100)                  35          (100)

Beide onderzoeken stelden drie brede groepen met vergelijkbare karakteristie-
ken vast: de neonaticides, de mishandelende moeders en de psychische gestoorde
moeders, die 80 tot 90 procent van het geheel uitmaken. De neonaticides in
beide populaties werden het meest begaan doorjonge, ongehuwde, niet psychisch
gestoorde moeders met relatief weinig sociale stress, vergelijkbaar met Resnick's
(1970) populatie. Mishandelende moeders in beide studies hadden het meest te

lijden van sociale en familiale stress, zoals het op jonge leeftijd gescheiden zijn
van hun ouders, echtelijke spanningen en huisvestings- en financiBle problemen.
De psychisch gestoorde moeders waren het oudst in leeftijd, de meesten gehuwd,
maar met de minste echtelijke spanningen, met vooral oudere en vaak meerdere
kinderen als slachtoffer. Marks (1966) bestudeerde deze gegevens nog eens nader
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en concludeerde dat bij de oudere moeders het aandeel van psychische stoornis-
sen toenam. De wraaknemende moeders lijken in veel opzichten op de psychisch
gestoorde moeders en zouden in deze groep zijn opgenomen als het motiefvoor
hun daad geen wraak geweest was.

Al met al hepen de heel jonge kinderen, met name die jonger dan zes maanden,
het grootste risico, kinderen ouder dan drie jaar werden vooral aangetroffen in de
groepen van de psychisch gestoorde en de wraaknemende moeders. Ziekte bij de
slachtoffers kwam het meest voor bij de mishandelde kinderen en het minst bij de
kinderen van de psychisch gestoorde moeders. D'Orban meldt dat 60% van zijn
steekproefvoor de doding contact had met een hulpverlener (gezondheidsdienst
ofmaatschappelijk werk) en 17% met een psychiatrische instelling. Er zijn zelfs

cijfers die komen in de buurt van 67 % van de onderzochte groep daders die,
voorafgaand  aan de doding, contact  had  met  een  of andere  vorm van hulpverle-
ning (Wilczynski, 1997b).
Groot verschil in beide studies betreft de aanwezigheid van persoonlijkheidsstoor-
nissen. D'Orban komt tot een percentage van 43, Cheung tot een percentage van
slechts 8,6. Onduidelijk is ofdit te maken heeft met het gebruik van verschillende
classificatiesystemen. Er werden bijvoorbeeld verschillende categorieEn gebruikt
voor het beschrijven van een psychotische stoornis en een depressie. Hoe het ook
zij, de psychisch gestoorde en de wraaknemende moeders hadden het vaakst een
psychiatrische stoornis. Ook andere studies komen tot hoge percentages van psy-
chiatrische stoornissen bij kinderdoders [Somander & Rammer, 1991 (in Stanton
& Simpson, 2002); McGrath, 1992].
McGrath beschrijft een studie naar 115 psychisch gestoorde, in een psychiatrisch
ziekenhuis opgenomen, moeders die hun kinderen om het leven brachten; 83%
had een ernstige psychiatrische stoornis, 46% een agectieve psychose, 37% leed
aan schizofrenie. Deze moeders waren over het algemeen wat ouder, getrouwd,
waren depressief en noemden een altruistisch motief. Slechts 25% had niet eerder
een psychiatrische stoornis en bijna de helft was al eens klinisch of dagklinisch
behandeld. SuYcidepogingen rondom de kinderdoding speelden bij bijna 50% van
de onderzochten. Middelenmisbruik was bij deze groep van weinig betekenis.
EBn recidiveerde en doodde haar echtgenoot. Recidivecijfers worden overigens
in vrijwel geen enkel onderzoek genoemd.Andere onderzoeken hebben ofwel te
weinig kwalitatieve gegevens (Silverman & Kennedy, 1988), ofbevestigen eerdere

onderzoeken (Xie &Yamagani, 1995;Holden,Burland,& Lemmen, 1996;McKee
& Shea, 1998). Er zijn verder nogal wat publicaties verschenen over neonaticide
(Leauta, 1968; Roth, 1977; Sakuta & Saito, 1981; Brouardel, 1987; Mendlowicz et
al., 1998; Spinelli, 2001, Koenraadt, 2003) die sterk overeenkomen met de gege-
vens van Resnick, namelijk dat over het algemeen de moeders jong waren, slecht
opgeleid, ongehuwd en door de zwangerschap overvallen, met wel verschillen in
sociaal-culturele omstandigheden.

Bij een aantal onderzoeken die ik zelf in het kader van een Pro Justitia rapportage
deed betreffende neonaticides is het mij opgevallen dat er van de kant van de
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verdachte enerzijds sprake is van een massale loochening van zwangerschap en
geboorte en een grote weerstand hierover te spreken, maar dat anderzijds in de
processen-verbaal van de verhoren bij de politie meer dan eens sprake is van (stille)
venvijten van verdachte naar direct betrokkenen, met name naar de moeder die
de zwangerschap van haar dochter niet opgemerkt had of, waar die dat wel deed,
onvoldoende doorvroeg bij betrokkene. Er lijkt in veel gevallen van neonaticide
sprake van een zeer sterke ambivalentie naar de moederfiguur. Opvallend is ook
dat de daders van die gevallen die ik onderzocht, de meesten het ouderlijk huis
opzochten om hun kind te baren.

Kinderdoding door de vader

Neonaticide door vaders komt weinig voor (Kaye et al., 1990; Koenraadt, 2003).
Bij de vaders die hun kinderen doodden was er minder sprake van een psychia-
trische stoornis maar meer van een'onbedoelde' doding of van fatale kindermis-
handeling (Resnick, 1969). Dit is in overeenstemming met het hoger aandeel van
psychische stoornissen bij vrouwelijke doders van kinderen van alle leeftijden
(D'Orban, 1990). Familicide, doding van een heel gezin is vrijwel uitsluitend
een mannenzaak. Bij deze dodingen gaat het meestal om biologische, wat oudere
kinderen, er wordt vaker gebruik gemaakt van wapens en de daders zijn vaak suici-
daal. Het motiefbetreft vaak'extended'suicide (d66rgetrokken suicide),altruisme,
vijandigheid en (seksuele) jaloezie (Wilson et al., 1995). Scott (19732) onderzocht
in de Londense Brixton gevangenis 29 mannen die hun kind onder de vijfjaar
om het leven brachten. Hij beschrijft ze als een representatieve steekproefin Zuid
Engeland, maar psychiatrische patidnten waren, door de aard van het onderzoek,
uitgesloten. Bij gebruik van de classificatie van Scott (1973b) die gebaseerd is
op de bron van de impuls om te doden, is het kind in alle 29 gevallen de impuls
om te doden. De meeste gevallen betreft mishandeling. Geen van de 29 had een
psychiatrische stoornis, maar een persoonlijkheidsstoornis en grote psychosociale
stress kwam veel voor. De meeste kinderen waren al eerder mishandeld; meer dan
de helft van de 29 vaders waren niet de biologische vader. De vaders interpreteer-
den het gedrag van de kinderen als kwaadwillend, vergelijkbaar met hoe Korbin
(1987) en Scott (19732) ze beschreven; het kind werd als een bedreiging gezien,
in staat tot volwassen denken en handelen.

Onderzoeken naar kinderdodingen door vaders zijn echter zeker niet eenduidig.
Waar Scott (19732), door de aard van zijn onderzoek (gedetineerden) dus geen
psychiatrische patiEnten aantrof, daar vonden Somander en Rammer (1991) veel
suicidale mannen, die vaak meerdere kinderen tegelijk doodden, onder invloed
van alcohol waren, een justitiele voorgeschiedenis hadden en doodden in een
emotionele uitbarsting of tijdens een disciplinaire straf. Hier waren de biologi-
sche vaders in de meerderheid. Minder dan de helft van de niet-suicidale vaders
was psychisch gestoord, al met al toch een groter aantal psychisch gestoorde
vaders niaar nog altijd minder dan de moeders uit dezelfde onderzoeksgroep.
Twee andere studies naar kinderdodingen door vaders (Canipion,James, & Covan,
1988; Marleau et al., 1999) vonden 22 vaders met een hoog percentage stoor-
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nissen waaronder neurologische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, stem-
mingsstoornissen en psychosen. Het verkeerd, vaak waanachtig, interpreteren van
het gedrag van het kind was een belangrijke factor.
Brewster et al. (1998) deden onderzoek naar de dood van 32 kinderen tussen 66n (lag
en 66njaar oud,kinderen uit gezinnen uitde luchtmacht van deVS;84% van de daders
bleek de vader en deze gevallen betroffen fataal verlopen kindermishandelingen.
Opvallend was het in 97% van de gevallen getrouwde en samenlevende partners
betrof ten tijde van het misdrijf; 71% van de dodingen vond thuis plaats, doorgaans
wanneer de dader alleen voor het kind zorgde, meestal midden overdag.

De gegevens over de dodingen door vaders suggereren dat het in de nieeste geval-
len, in tegenstelling tot die door de moeders, gaat om fataal aflopende kindermis-
handelingen en een geringer aandeel van psychische stoornissen en een groter
aandeel niet biologische kinderen waarbij het verkeerd interpreteren van gedrag
van het kind een belangrijk motiverende factor is.

Andere  vormen  vanfatale  kindermishandeling

Een aantal onderzoekers schat in dat 10 tot 20% van sterfgevallen in de vroe-
ge kindertijd, overleden ten gevolge van het zogenaamde Sudden Infant Death
Syndrome (SIDS), geen natuurlijke dood sterft (Emery, 1993; Meadow, 1999).
Video-opnamen met verborgen camera's lieten ouders zien die hun kinderen
in het ziekenhuis op levensgevaarlijke wijze mishandelden (Samuels et al., 1992;
Southall et al., 1997). Deze onderzoeken tonen aan dat een aantal gevallen van
SIDS in feite kinderdodingen zijn; daarnaast bestaat er een zekere overlap met
het Munchausen-by-Proxy syndroom. Recidive van kinderdoding in de westerse
wereld wordt weinig gerapporteerd, zeker indien de dader hiervoor veroordeeld
is  (Resnick 1970; Koenraadt, 2003), maar in de studies naar vooral de verdachte
gevallen van SIDS komt gevaar voor recidive duidelijk naar voren (Meadow, 1999;
Pinholster 1995), evenals bij verdenkingen op Miinchausen-by-proxy (Bools,
Neal, & Meadow, 1992; Schreier & Libow, 1993; Rosen et al., 1983).Verdachte
SIDS gevallen en verdenkingen op Munchausen-by-Proxy zijn overigens moei-
lijk op te sporen en te onderzoeken. Tenslotte is er een aantal onderzoeken naar
verwaarlozing te vermelden (bijvoorbeeld Trube-Becker, 1977). Deze gevallen
worden bij neonaticide gevonden, maar ook bij oudere kinderen. Ze zijn vaak
eerder terug te voeren op onwetendheid en slechte sociale onistandigheden dan

op de werkelijke wens om te doden.

Methoden van doden

De methoden zijn minder gewelddadig dan bij moord in het algemeen, waarbij
onderzoeken naar het gebruik van geweld bij neonaticide elkaar tegenspreken
(Stanton & Simpson, 2002). Vrouwen gebruiken minder vaak wapens, en  zijn
'minder gewelddadig' bij het doden, verdrinken, verstikken, slaan, stompen en
gooien, waarbij psychotische vrouwen gewelddadiger zijn dan niet-psychotische.
Mannen gebruiken meer schiet- en steekwapens.
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Positie van de daders

Vrouwen worden over het algemeen'zachtaardiger' behandeld dan mannen waar-
bij men, bijvoorbeeld in Engeland, rekening houdt met de instabiele psychische
conditie van vrouwen door de peri- en postnatale omstandigheden, waardoor
de aanklacht 'moord' vaak verandert in 'doodslag'. Ook Nederland kent in het
Wetboek van Strafrecht aparte artikelen voor moeders die hun pasgeborenen
om het leven brengen. Mannen worden, eerder dan vrouwen, tot gevangenis-
straf veroordeeld, zo stellen Marks en Kumar (1993). In hun onderzoek kreeg
84% van de mannelijke daders gevangenisstraftegenover 19% van de vrouwelijke
daders, los van de mate van het gebruikte geweld. In de eerder genoemde onder-

zoeken van D'Orban (1979) en Cheung (1986) kreeg 10% van de vrouwen een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf, de meesten echter een voorwaardelijke ofeen
(gedwongen) opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

Kinderdoding door de moeder samengevat

De duidelijkste en meest onderscheiden groep van kinderdodingen door moe-
den is de groep van de neonaticides. Marks (1996) beschrijft een proces in jonge,
veelal slecht opgeleide of voorgelichte, vrouwen  die zo krachtig de hun onwel-
gevallige zwangerschap ontkennen dat zij niet alleen in staat zijn het waarne-
mingsvermogen van de mensen die hen omringen, te beinvloeden, maar ook de
biologische manifestaties van de zwangerschap te onderdrukken of te verhullen.
De komst van de baby wordt dan ervaren als een geweldige schok die gepaard
gaat met grote angst, angst die destijds al de motor van de loochening was. De
angst is van een dergelijke intensiteit dat het bij de bevalling leidt tot een toestand
van dissociatie waarin de moeder het kind doodt oflaat sterven. Het onderzoek
van Marks (1996) is later bevestigd door het onderzoek van Spinelli (2001) die
eveneens dissociatieve ervaringen rapporteerde van moeders, beschuldigd van het
plegen van neonaticide. Bij de neonaticides is op dit gebied sprake van een zekere
homogeniteit, voor de andere groepen van kinderdodingen komt men vooralsnog
niet verder dan categorieen als de fat:aal verlopende kindermishandelingen en de
groep van de psychische gestoorde ouders, waartussen uiteraard ook weer enige
overlap bestaat.

De kindermishandeling met dodelijke ajloop

De al eerder genoemde Cheung (1986) en D'Orban (1979) vonden dat met name
stressoren als chaotische en gewelddadige gezinsomstandigheden, scheiding van
de ouders in de vroege jeugd, echtelijk geweld en financille en huisvestingspro-
blemen vaker voorkomen bij de kindermishandelingen met dodelijke afloop dan
bij de andere filicide groepen. Scott (1973b) beschrijft de chronische stress als
factor die de afweer ondermijnt en is van mening dat de meeste kinderdoders
tot de doding overgaan wanneer hun rijpere afweermechanismen het tijdelijk
laten afweten. Hij zoekt een verklaring voor het terugvallen naar meer primi-
tieve mechanismen in de dierenwereld, maar, hoewel dieren in tijden van nood



CLASSiFlCATIESYSTEMEN KINDERDODERS                                                                     69

hun jongen aan hun lot overlaten, is het opzettelijk doden door dieren van hun
jongen een zeldzaam verschijnsel in de dierenwereld. Extreme stress zoals in de
concentratiekampen leidde niet tot infanticide.Andere onderzoekers betwijfelen
de invloed van stress op de infanticidecijfers maar de omschrijving van stress is niet
altijd even duidelijk. Marks (1996) denkt dat bij de mishandelende vrouwen de
stress meer zit in de interpersoonlijke relaties die over het algemeen chaotisch en
gewelddadig waren, dan in de sociaal-economische omstandigheden. Simpson en
Stanton (2000) en Smithey (1997) komen aan de hand van een aantal case studies
tot vergelijkbare result:aten. Zij achten verder onderzoek nodig om te bezien in
hoeverre psychosociale stressfactoren bijdragen aan kindermishandelingen met
dodelijke afloop.

Bij de groep psychisch gestoorde moeders is het onderzoek vooral gericht op intra-
psychische processen bij de moeder. AltruYsme wordt gezien als centraal thema,
in vroeger dagen door Baker (1902) en later onder andere door McGrath (1992)
beschreven op basis van inzage in processen-verbaal van de politie met uitspraken
als: ik heb hem rust gegeven, en dergelijke. Ook Resnick (1969) classificeerde,
zoals beschreven, de helft van de door hem beschreven gevallen van kinderdo-
ding, als 'altruYstisch' of 'uit liefde begaan'. Hierbij wordt de doding dan gezien
als een rationele daad, begaan door de moeder vanuit een waanachtige perceptie
van de wereld. Stanton et al. (2000) hebben in dit kader een kleine groep psy-
chisch gestoorde moeders nader onderzocht en deze vrouwen bleken erg hun best
gedaan te hebben om een goede moeder te zijn en ook zij benoemden'altruYsti-
sche' motieven. Harder (1967) verklaart deze attitude vanuit ons diepgewortelde
concept van de zogenaamd toegewijde moeders die alles wat zij met hun kinderen
doen, dit doen vanuit liefde voor hun kinderen. Bij sommigen gingen filicidale
gedachten vooraf aan een paranoYde psychose waarin de kinderdoding plaats
vond. Daarnaast ziet Harder de uitzonderlijke zorg van een moeder voor haar
kind als een mogelijke reactieformatie, waarbij de primaire vijandigheid naar een
kind afgeweerd wordt door een juist overbeschermende attitude. Over de genese
van de impuls om te doden wordt verschillend gedacht. De een veronderstelt dat
de impuls omje eigen kinderen te doden alom aanwezig is (Wheeley, 1992), een
ander denkt aan echtelijke ruzies als bron van die neiging (Stern, 1948) en weer
een  ander  ziet  het als wraak  op de eigen moeder  of als een verschuiving  van  de
agressie  op de echtgenoot naar agressie  op de kinderen (Feinstein,  1964).  Ook
wordt het, bij gevallen van zogenaamde'verlengde suYcide' ofbij'overidentificatie'
van de ouder met het kind, waarbij de moeder het kind als een deelobject van
zichzelf ziet, gezien  als een uitbreiding van de agressie naar zichzelf. Deze  zoge-
naamde 'doding in combinatie met zelfdoding' wordt dan gezien als een poging
om werkelijk alles van zichzelf weg te maken, te vernietigen en deze neiging
wordt toegeschreven aan een intern gevoel van verwerping door op zijn minst
66n belangrijke ander (Tuteur & Glotzer, 1959).

Een duidelijk onderscheid tussen de twee groepen van enerzijds kindermishande-
ling met dodelijke aftoop en anderzijds de psychisch gestoorde ouder is niet goed
mogelijk; pogingen om de eerste te verklaren vanuit externe stressoren en de
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tweede vanuit meer intrapsychische processen zijn ongeschikt. Om het ontstaan
van filicidaal gedrag te begrijpen is het nodig te komen tot een integratie van
psychische stoornis, omgevingsfactoren en ontwikkelingspsychologische facto-
ren.Vandaag de dag is men het erover eens dat het begrip psychische stoornis het
resultaat is van de interactie tussen stress vanuit de omgeving en de kwetsbaarheid
van het individu  (Pitt & Bale, 1995). Onduidelijk is  nog in hoeverre kinder-
mishandeling het gevolg is van een niet gediagnosticeerde depressie. Psychische
stoornissen kunnen filicidale impulsen loswoelen of, andersom, er uit voortko-
men  (Stanton & Simpson, 2002).Verder is nog erg onduidelijk hoe de verhouding
psychiatrische stoornissen versus persoonlijkheidstoornissen bij filicide ligt; dat
zal nog nader uitgezocht moeten worden. Ons onderzoek geeft daar overigens,
wat de Nederlandse populatie betreft, wel uitsluitsel over. Daarnaast beoogt dit
onderzoek tevens de positie  van  het slachtoffer (plaats  in de kinder-rij, rol  in  het
gezin, ontwikkelingsstadium et cetera.) nader in beeld te brengen.
Met het oog op vroegtijdige onderkenning is het in het kader van het onderzoek
naar kinderdoding van belang zicht te krijgen op wat in de Engelstalige literatuur
zo niooi heet'pre-attack warning signals'. Er zijn vanuit de literatuur diverse aan-

wijzingen (Hickey, 2002) dat daders van allerlei soorten van dodingen, maar ook
van kinderdoding, signalen voorafgeven, die mogelijk, indien zij tijdig onderkend
waren, die dodingen hadden kunnen voorkomen.

7.3 Classificatieschema's kinderdoders naar motieven

Voor het in kaart brengen van de motieven van ouders die in Nederland in de
periode van  1993 tot 2004 hun kinderen  om het leven hebben gebracht heb
ik gekozen voor het classificatie systeem van Wilczynski omdat dat systeem na
grondige studie van de bestaande literatuur het meest omvattend (tien categorieen
motieven) en het meest recent (1997) blijkt te zijn.
Volgens Wilczynski doden ouders hun kinderen onder zeer verschillende sociale

omstandigheden en om allerlei verschillende redenen. Er bestaat niet iets als het
prototype van een kinderdoding. Toch lijkt het zinnig te zoeken naar bepaalde
patronen die een ouder er toe brengen zijn ofhaar kind om het leven te brengen.
Ook al kijkt een dader na een aantal jaren soms anders aan tegen zijn motieven
van destijds ofook al kijkt een ander anders tegen de niotieven aan dan de dader

zelf, heleniaal zeker weetje de motieven nooit, maar dat is geen reden om niet een

poging tot classificatie te doen. Classificatie kan ons verder helpen in het begrijpen
van de motieven en hulpverleners op het spoor brengen van degenen die risico
lopen. Classificeren kan ook leiden tot het te zeer simplificeren van achtergron-
den, maar andere modellen hebben ook hun beperkingen.

Daarnaast is er soms sprake van dat een motief niet precies past in een bepaalde
categorie; soms is er sprake van elementen van verschillende categorieen. Cate-
gorieen zijn niet zodanig dat het ene motiefhet andere uitsluit.Vandaar dat door
Wilczynski (19972) gekozen is voor een systeem waarin een eerste en een tweede
categorie kan worden aangegeven. Zaken waarbij twee hoofdmotieven spelen,
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daarbu is psychose als hoofdmotief geclassificeerd  waarbij 'discipline' als tweede
motiefis opgevoerd omdat de laatste de meer directe aanleiding voor de doding
was.

Wilczynski heeft, in tegenstelling tot andere onderzoekers, in haar classificatie-
systeem uitdrukkelijk niet gekozen voor de categorie (fatale) mishandeling omdat
deze definiering te vaag en te veelomvattend is. Een tamelijk groot gedeelte zou
daar onder vallen, maar het is te weinig specifiek want heel wat kinderen die bij-
voorbeeld zouden passen in de categorie'wraak' of'ongewenste kinderen' zouden
dan  in die veel bredere categorie fatale mishandeling terechtkomen. Wilczynski
heeft daarom drie categorieEn van Baker (1991) meegenomen in haar studie,
namelijk die van 'wraak','ongewenst kind' en 'straf'. Deze categorie8n zijn meer
specifiek; de door Baker aangevoerde vierde categorie,'zelfverdediging' is buiten
beschouwing gebleven omdat die categorie in het onderzoek vanWilczynski zeer
zelden voorkomt en het lastig is om die categorie vast te stellen. Het classificatie
schema van Wilczynski (1997a)  ziet er dan ook als volgt uit:

1.    uit wraak
2.   uit jaloezie op ofafwijzing door het slachtoffer (waarbij meestal de vader de

dader is)
3.  van het ongewenste kind (meestal de basis voor neonaticide)
4.   als gevolg van straf (lijfstraf voor huilen of ongehoorzaamheid)
5.  uit altruistische motieven

a)    primair:'genadedoding' van ernstig ziek of achtergebleven kind
b)    secundair: ten gevolge van bijvoorbeeld een postpartum depressie; gebrek

aan steun bij opvoeding
6. psychotische ouder (bijvoorbeeld waanvoorstellingen omtrent het kind)
7.  doding als gevolg van Munchausen by Proxy
8. doding secundair aan seksueel of ritueel misbruik
9. onbedoelde doding (verwaarlozing zonder'criminele intenties')
10. motiefonbekend

Ad 1. doding uit wraak. Mannen doen dat vaker dan vrouwen; mannen zien dat in
het kader van een soort natuurlijke uitbreiding van hun macht en controle in hun
gezin en seksuele relaties.Vrouwelijke wraakneniers doen hetjuist vaak bij gebrek
aan macht; seksuele afgunst ofafwijzing lijkt bij vrouwen nauwelijks te spelen.

Ad 2. doding uit jaloezie op of afwijzing door het slachtoffer. Deze vorm van
doding wordt vrijwel alleen door mannen gepleegd, vaak vanuit het vermoeden
of de wetenschap niet de natuurlijke vader te zijn ofjaloers op de aandacht die
het kind van moeder krijgt; afwijzend gedrag van het kind ten gevolge van mis-
handeling of ziekte kan een oorzaak zijn. Mannen in deze categorie zijn vaak
seksueel erg bezitterig naar hun vrouw; kinderen worden niet gezien als iets van
beide partners waar je beide vreugde en intiniiteit uit kunt putten, maar als een
bedreiging voor de relatie.
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Ad 3. doding van het ongewenste kind.
A) Meestal in de vorm van neonaticide·, neonaticide vormt de grootste groep onge-
wenste kinderen. Bijna altijd is de moeder de dader, in een enkel geval is het de
incestueuze vader die het kind van zijn dochter om het leven brengt. Passieve
dodingen bedragen ongeveer een derde, twee derde gebeurt door actieve dodin-
gen. Er is sprake van een sterke loochening van de zwangerschap die heel ver
gaat; daarna gaat men vaak direct over tot de orde van de dag. Daders worden
vaak gezien als 'sad, bad or mad', maar het proces van loochening is in wezen
normaal bij het onder ogen moeten zien van nare consequenties.Je hoeft dan ook
niet onder ogen te zien dat je seks gehad hebt, dat je je onafhankelijkheid kwijt
raakt. Het besluit tot een abortus is meestal ook heel pijnlijk en moeilijk. Soms
is een eerdere abortus ook een reden om geen abortus te willen. Bovendien is
ontkenning van zwangerschap ook bij 'gewone' vrouwen een veelvoorkoniend
verschijnsel dat evenwel niet in neonaticide hoeft te eindigen.Vaak representeert
de loochening ook het gevoel van gebrek aan controle over je leven. Diegenen
die opteren voor een abortus zijn vaak, volgensWilczynski (1997b), actiever, intel-
ligenter, assertiever ten opzichte van zichzelfen anderen en meer gericht op een
carridre dan op de traditionele vrouwelijke rol.
B) Doding van het oudere o,wewenste kind. Meestal door vrouwen. Doding van het
bij de conceptie wel gewenste, maar later ongewenste kind, bijvoorbeeld bij het
syndroom van Down dat na enkele weken bleek.

Ad 4. Doding als gevolg van straf.Vaker door mannen dan door vrouwen gepleegd.
Lij fstraffen bij vervelende en ongehoorzame kinderen; door ouders die hun geduld
verliezen en hun kind zo zwaar straffen dat ze daaraan overlijden. Lijfstraffen bij
kinderen zijn in Engeland,AustraliE en in sommige staten van deVerenigde Staten

van Amerika bij wet toegestaan.Van oudsher is het gewoon gebleken diegenen die
onderje staan, of die machteloos zijn te mogen misbruiken en mishandelen zoals

slaven, vrouwen en kinderen. Nog stee(is worden kinderen wereldwijd gezien
als van minder waarde dan volwassenen en is men de mening toegedaan dat de
rechten en verlangens van volwassenen er meer toe doen dan die van kinderen en
dat kinderen in wezen het bezit van de ouders zijn. Er bestaat een groot verschil
tussen het kind een klap geven en hem zodanig mishandelen tot de dood er op
volgt maar iedere vorm van geweld tegen een kind ligt in feite op een continuiim
en het toestaan van geweld op het begin van dat continuum maakt de overgang
tot vormen van geweld die verder op dat continuum liggen, gemakkelijker. Deze
categorie vertoont een zekere overlap met categorie twee omdat diegene die een
hekel heeft aan het kind ook sneller fysiek zal straffen.

Ad 5. Doding uit altruistische motieven.Vrouwen zijn nieestal de dader. Daarbij
ziet de ouder de doding als in het belang van het kind. dat is tenminste de gedachte
van de ouder. Eerder maakte Resnick (1969) een onderscheid in het opheffen van,
in de ogen van de ouders, refel en gewaand lijden van het kind.Wilczynski heeft
de voorkeur aan de indeling van 'primair' en 'secundair' altruistische dodingen,
waarbij met  'primair altmistische dodi,W' bedoeld wordt de zogenaanide 'genade-
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doding', waarbij er sprake is van een reeel lijden van het kind en er geen belang is
van de ouder. Een moeder die zelf aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en kort voor
haar sterven haar dochter die zeer ernstig geestelijke en lichamelijk gehandicapt
is, verder lijden en verzorging door onbekenden wil besparen en haar doodt. Dit
soort gevallen is overigens zeldzaam. De 'secundair altniTstische doding' komt vaker
voor. Daarbij gaat het met om een duidelijk lijden van het kind en er is ook
geen sprake van een psychotische waan van de ouder aangaande een eventueel
lijden van het kind, maar gaat het meer om een ernstige vorm van depressie bij
de dader, vrijwel altijd de moeder.Vaak is er dan sprake van een post-natale of
post partum depressie waarbij de moeder worstelt met gevoelens van wanhoop
en mislukking, en zeer bezorgd is over de gezondheid van haar kind(eren) en
ernstig twijfelt aan haar capaciteiten als moeder. Hoewel hormonale invloeden
vaak zijn gezien als bepalend voor het ontwikkelen van een post-natale depressie
laat, volgens Wi]czynski, een overzicht van O'Hara en Zekoski (1988) zien dat
sociale en psychologische factoren een veel belangrijkere rol spelen. Daarbij kan
gedacht worden aan gebrek aan steun door echtgenoot en omgeving, stressvolle
gebeurtenissen, temperament van het kind, de realiteit van het moederschap die
niet overeenstemt met het geidealiseerde plaatje, de verwachting om een perfecte
moeder te zijn, verlies van betaald werk, en daarmee verlies van sociale kontakten
en toenemend isolement.

Ad 6. doding door psychotische ouder. Daders vaders en moeders met een lichte
oververtegenwoordiging van de moeders. Doding is rechtstreeks gevolg van
een  waan. In de meeste gevallen was  er een tweede motief in de vorm van  de
altruistische doding. Een aantal ouders was ervan overtuigd dat hun kind ernstig
leed. Wilczynski vond bij haar onderzoeksgroep dat de wanen bij de mannen
veelal op de buitenwereld gericht waren. Dat wil zeggen dat'het slechte' vooral
uit de buitenwereld kwam. Bij de moeders was dat meer op hun binnenwereld
gericht, dat 'het slechte' vooral uit henzelf kwam of in henzelf zat, zich een
slechte moeder voelen, fysiek niet aantrekkelijk voelen, seksueel misbruikt zijn
et cetera.

Ad 7. Munchausen-by-Proxy Syndroom. Dit syndroom (zie ook Schreier &
Libow, 1993) dat het eerst ontdekt werd door Meadow, stond ook wel bekend
als het syndroom van Meadow of'Doctor Shopping'. Het syndroom behelst het
voorwenden en/ofinduceren van een ziekte bu het kind door een ouder of zijn
vervanger, soms tot aan de dood toe. Het kind wordt aangeboden voor medisch
onderzoek ofzorg, vaak nicer dan eens, hetgeen nogal eens leidt tot talloze medi-
sche procedures en ingrepen. Gebruikelijke methoden om symptomen op te
roepen zijn smoren, vergiftigen en het provoceren van'aanvallen'. Het mishande-
lende aspect van Miinchausen-by-Proxy zit hem niet alleen in de directe fysieke
acties van de ouder (of zijn vervanger), maar ook in de ingrijpende medische
onderzoeken die daarvan het gevolg zijn. Het syndroom komt vrijwel alleen bij
vrouwen voor; zij staan bekend als'extreem goede verzorgers', aardig, vriendelijk
en sociaal vaardig. Zij lijden doorgaans niet aan een psychiatrische ziekte, per-
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soonlijkheidsstoornissen evenwel zijn bij hen niet ongebruikelijk. Sociale facto-
ren lijken een belangrijke rol te spelen. Sommigen hebben een achtergrond met
een'eigen' Munchausen Syndroom, in het voorwenden van ziektes bij zichzelf.
Ze hebben veelal een medische ofverzorgende/verpleegkundige achtergrond, ze
zijn ongelukkig met hun sociale rol en hebben daarvoor onvoldoende uitlaatklep-
pen. Ze zijn erg uit op aandacht en zorg van de hen omringende medische staf;
met sommigen van hen gaan zij nauwe banden aan, terwijl zij in de buitenwereld
vaak een geisoleerd bestaan leiden en meestal een emotioneel en fysiek vaak afwe-

zige en weinig steunende partner hebben. Daarnaast hebben zij sterke onvrede
met de verzorgende, moederlijke rol die zij zien als van een lage sociale status en

prestige. Munchausen-by-Proxy wordt dan ook nogal eens gezien als een welis-
waar ongelukkige'copingstrategie' om met de frustrerende, geisoleerde en daar-
mee als ongelukkig ervaren rol als moeder om te gaan, om van dokters en zusters
die aandacht en zorg te krijgen die thuis zo wordt gemist. Miinchausen-by-Proxy
is een verborgen vorm van mishandeling waardoor veel zaken onopgemerkt en
onbestraft blijven. Met terugwerkende kracht is wel eens gesuggereerd dat de
zaak van de eerder genoemde Marybeth Tinning, wier negen kinderen stierven,
veel kenmerken van het Munchausen-by-Proxy Syndroom vertoont. Haar kin-
deren kenden talloze periodes van ziekte die opgewekt waren door pogingen
tot verstikking. Ook zij had een verpleegkundige achtergrond, een afstandelijke,

weinig geinvolveerde echtgenoot en zij genoot van haar positie als centrum van
de aandacht en sympathie in het ziekenhuis.

Het bewijs voor Munchausen-by-Proxy is vaak moeilijk te leveren omdat het in
vrijwel alle gevallen om ontkennende verdachten gaat.

Ad 8. secundair aan seksueel of ritueel misbruik. De studies van Wilczynski laten
zien dat kinderdoding ten gevolge van seksueel of ritueel misbruik daarin niet
voorkomt. Bij twee gevallen werden wel verwondingen aan de genitaliEn gevon-
den maar in beide gevallen was er geen verdenking van seksueel misbruik. De
bevindingen van Wilczynski bevestigen uitkonisten uit eerdere studies (Jason &

Andereck, 1983) dat seksueel misbruik bij kinderdoding een uiterst zeldzaam

verschijnsel is.Bij niet-familiale kinderdodingen evenwel speelt seksueel misbruik
wel degelijk een rol, waarbij de doding bedoeld is om het misbruik te verhullen.

Niet vergeten moet worden dat seksueel misbruik bij kinderdoding vaak moeilijk
is vast te stellen en dat men in de tijd van de studies van Wilczynski, nu ongeveer
twintig jaar geleden, minder geneigd was in die richting te denken.

Ritueel misbruik vindt gewoonlijk plaats in groepsverband; het wordt vaak geas-
socieerd met'georganiseerd' of'satanisch' en het zou'ontdekt' zijn als een aparte
vorni van misbruik. Er zijn in het verleden wel toespelingen gemaakt op het'ritu-
eel doden van baby's', ook hier in Nederland bijvoorbeeld bij de zaak die speelde



CLASSIFlCArlESYSTEMEN KlNDERDODERS                                                               75

in de jaren negentig rond Jolanda in Epe", maar tastbaar bewijs voor praktijken
als het ritueel doden van baby's is, ook in het buitenland, voor zover mij bekend
is uit de literatuur, nooit gevonden.

Ad 9. onbedoelde doding. Hierbij dienen de zaken die ook maar enige intentie
hebben om een kind pijn te doen te worden uitgesloten. Het gaat dus oni een totale
afwezigheid van een crimineel motief, zoals Wilczynski het noemt. In deze catego-
rie vallen kinderen die sterven door verwaarlozing als gevolg van het onvoldoende
voorzien door de ouders in adequaat voedsel, kleding, warmte, hygiene en medische
voorzieningen. Soms worden deze vormen van kinderdoding gezien als opzettelijk,
calculerend en vooropgezet, bijvoorbeeld om langs deze weg van  een kind'af te
komen' of als straf. Dat komt inderdaad wel voor. In het onderzoek vanWilczynski
werd onbedoelde doding niet aangetroffen maar daarbij moet niet vergeten worden
dat er alleen bij hele extreme gevallen tot vervolging wordt overgegaan (Gregersen
&Vesterby, 1984). Daarnaast moet rekening gehouden worden met de mogelijk-
heid dat dergelijke gevallen, in vergelijking met die kinderdodingen die met geweld
gepaard zijn gegaan, niet gauw opgemerkt worden. Levine et al. (1994) komen tot
de bevinding dat ongeveer 40% van de kinderdodingen het gevolg is van verwaar-
lozing. De meest voorkoniende vorm van verwaarlozing is ondervoeding en vaak
gepaard gaand met longontsteking. Slachtoffers zijn bijna altijd jonger dan een
jaar, uit lagere sociale klassen en levend in slechte omstandigheden (Trube-Becker,
1977). Dood door verwaarlozing, zo blijkt uit Engels en Duits onderzoek, ontstaat
veelal door een complex van factoren zoals onvoldoende kennis onitrent voedsel-
en gezondheidsvereisten voor baby's, verergerd door de stress van sociale achterstel-
ling en persoonlijke tekorten (onvoldoende voorbereiding en steun ten aanzien
van het ouderschap (Wallace, 1986; Trube-Becker, 1977). Daarnaast  kan  ook  een
probleem in de gehechtheidrelatie een belangrijke rol spelen; ouders reageren niet
op de normale signalen van het kind, zodat het kind uiteindelijk minder vraagt en
ook minder eet. In dat proces stellen de ouders zich dan vervolgens gauw tevreden
en reahseren zich niet dat hun kind ondervoed raakt, terwijl ze op andere terreinen
(soms wel)  goed voor ze zorgen zoals met wassen en kleden (Emery, 1978).

Ad 10. motiefonbekend. Dan gaat het oni gevallen die niet zijn in te delen omdat
de dader diverse, steeds wisselende verklaringen aflegt die bij een ander motief
zouden passen en er geen verdere verklaringen zun

4       Begin  1990 doen de zusjes Jolanda en Evelien, 23  en  22 jaar, uit Epe aangifie van misbruik.
Het leidt tot de meest omvangruke incestzaak in de Nederlandse geschiedenis. Onder meer
de moeder, vader, broer, en twee buurjongens en hun moeder, een huisvriend en ex-man van
Jolanda worden beschuldigd van jarenlang incest en perverse groepsseksspelletjes metjonge
kinderen. Ook zou er sprake zijn van illegale abortussen en moord op pasgeboren baby's.
HetVeluws zedenschandaal kent drie verschillende rechtszaken. Deels z n het dezelfde ver-
dachten. Sommigen bekennen.Tot aan de Hoge Raad achten rechters het'weerzinwekkend'
seksueel misbruik bewezen. De ex-man van Jolanda wordt vrijgesproken. Haar moeder
krijgt in  1995 de hoogste straf van het Arnhemse gerechtshofi vier jaar. (bron: www. st-lis.
nl/kranten/2004/Binnenland_maandag_27_januari_2004.htm - 4k)
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Concluderend zijn de motieven wraak (1), straf (4) en ongewenstheid van het
kind (3) de drie belangrijkste motieven in de studies vanWilczynski, zowel bij de
neonaticides als bij de oudere kinderen. Daarna komen secundair altruBme (5),
psychose  (6) en jaloezie  (2). Dit geldt voor zowel de primaire motieven als wan-
neer de secundaire motieven daarbij worden opgeteld.
Een andere conclusie uit het onderzoek van Wilczynski is dat de motieven van
mannen verschi]len van die van vrouwen; motieven van mannen betreffen vaak
wraak (1),jaloezie (2) en straf(4),terwijl bij vrouwen meer ongewenstheid van het
kind (3), altruisme  (5) en psychose  (6)  een rol spelen, hetgeen ook overeenkomt
met eerdere studies (Wallace, 1986; Scott, 1973b; Daly & Wilson, 1988). Som-
mige onderzoekers bepleiten bij de studie naar het mishandelen en om het leven

brengen van kinderen het meer betrekken van factoren als de machtsverdeling
tussen mannen en vrouwen en de sociale rollen binnen het gezin. Mannen hebben
een inherente macht en controle over vrouw en kinderen, waarbij het seksueel
misbruiken, maar ook het mishandelen van kinderen gezien wordt als een uiting
van die macht. Dat vrouwen ook in staat zijn tot het mishandelen en doden van
kinderen lijkt te maken te hebben dat zij buitenshuis veelal relatiefweinig macht
en controle hebben, in vergelijking met mannen, en dat diegenen die nog minder
macht hebben dan zij zelf, namelijk hun kinderen, makkelijk een doelwit vormen,
mede als uitlaatklep voor de boosheid over hun ondergeschikte rol waarvoor
zij (deels) hun kinderen verantwoordehjk stellen. Het verschil in motieven bij
mannen en vrouwen lijkt, aldus Wilczynski, alleszins te maken te hebben met de
machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen en met de mogelijkheden van
beiden om met deze verhoudingen en de bijkomende stress daarvan om te gaan.

Hoewel de studie van Wilczynski moeilijk met andere studies te vergelijken is
door de verschillende steekproeven en de verschillende classificatiesystemen blij-
ken deze motieven sterke overeenkomst te vertonen met eerdere onderzoeken
zoals bijvoorbeeld die van Wallace  (1986) en Somander en Rammer (1991), zo
stelt Wilczynski  zelf vast.

Deze indeling van Wilczynski (1997a) dient, beter dan dat van Resnick uit  1969
ofdie van Scott of D'Orban, vanwege haar uitgebreidheid, overzichtelijkheid en,
omdat zij de meest recente is die in de literatuur werd aangetroffen, als uitgangs-
punt voor de indeling in motieven in het onderhavige onderzoek.
Na afsluiting van het beschrijvend onderzoek waarbij zoals gezegd het motieven-
schema van Wilczynski (1997a) gehanteerd is, verscheen een artikel van Bourget
et al. (2007) waarin verwezen wordt naar een andere, mogelijk eveneens bruikbare
indeling van kinderdoders (Bourget & Gagn6,2002), op basis van een mengeling
van motieven, stoornissen en ornstandigheden, in:

A  kinderdoders die doden op basis van een psychische stoornis (As-I, DSM-IV,
1994)

B  kinderdoders die hun kinderen doden als gevolg van mishandeling
C  kinderdoders die doden uit wraak
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D   kinderdoders die doden uit'genade'
E anderszins/onbekend

Hierbij wordt steeds gekeken ofer een bewuste wens was om het kind te doden of
niet. De toepassing van een dergelijke indeling, die in vergelijking met bestaande
classificatiesystemen weinig nieuws brengt, is bij dit onderzoek niet gebruikt.

7.4 Classificatieschema's kinderdoders naar risicofactoren
Greenland (1987) heeft gewezen op de noodzaak van een goede risk-assessment
en  hu  heeft  een 'high risk checklist' voor kinderdoding ontworpen. Wilczynski
(1997a) onderzocht risicofactoren voor kinderdoding en concludeerde op basis
van data en literatuumnderzoek dat risicofactoren relatiefuniform zijn voor vele
geindustrialiseerde landen zoals Engeland,AustraliE, deVerenigde Staten, Canada,
Nieuw-Zeeland, Zweden, Denemarken en Hong Kong. Zij komt, op basis van
haar drie onderzoeksgroepen, tot acht clusters van risicofactoren voor kinder-
doding: demografische, sociale, psychiatrische, slachtoffer gebonden, situationele,
voorgaande gezinsruzies en geweld, gezinsgeschiedenis en eerder contact met

hulpverlening, waaruit zij uiteindelijk drie belangrijke karakteristieken voor de
'typische kinderdoder' destilleert:

1. kinderdoders hebben een veelvoud aan problemen van verschillende  aard
Bourget & Bradford (1990) noemen daarvan vooral sociale stressoren zoals finan-
ci8le en huisvestingsproblemen, werkeloosheid en het hebben van een lage oplei-
ding. Zij zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychiatrische problematiek
en ontvingen daar al eerder behandeling voor. Ze gebruiken legale of illegale
middelen zoals alcohol en drugs.
Gezinnen waarin het tot kinderdoding komt, worden vaak gekenmerkt door
ruzies en geweld, zowel tussen de ouders als tussen ouder  en kind. Verder  is  er
nogal eens sprake van verandering en instabiliteit binnen die gezinnen doordat de
biologische ouders niet getrouwd waren ten tijde van de geboorte van het kind
en/of de dader een niet-biologische ouder is. Niet-biologische ouders inissen
vaak de emotionele investering in of gehechtheid aan het kind (zie ook:Wilson
& Seaman, 1996).

2. kinderdoders hebben de neiging hun situatie als overwegend negatiefte ervaren
NaastWilczynski (1997a) komen ookTotman (1978) en Korbin (1987) tot boven-
staande bevinding. Kinderdoders zien zichzelf geplaatst voor talloze problemen
die hun leven moeilijk maken. Sociale steun ontbreekt nogal eens, en daar waar
die er soms wel degelijk is, wordt die in heel veel gevallen niet als zodanig ervaren.
Daarnaast ervaren veel kinderdoders hun slachtoffer als'extreem moeilijk'. In veel
gevallen wordt die bevinding ondersteund door de mening van onafhankelijke
derden, maar daarnaast is er ook ondersteuning voor de bevinding van Korbin
(1987) dat het ervaren dat het kind'extreem moeilijk' is, ook en vooral'gebaseerd
is op de eigen behoeften en pathologie van de dader'.
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3. kinderdoders hebben doorgaans een gebrek aan compensatie in de persoon-
lijke en sociale sfeer om met hun problenien om te gaan
Ze hebben dikwijls gebrek aan een sociaal netwerk en hebben ofgeen partner of
een die weinig steunend is (Goetting, 1988). Kinderdoders missen vaak de vaar-
digheden en de middelen om als adequate ouders te functioneren. Hoewel nog
wel eens wordt aangenomen dat het ouderschap, in het bijzonder het moeder-
schap, eigenlijk een soort aangeboren vaardigheid is, blijkt adequaat ouderschap
in de praktijk een lastig aan te leren vaardigheid. Ouderschap kan uitermate uit-
puttend en stressvol zijn, zelfs voor de nieest begaafde ouders. Kinderdoders zijn
vaak slecht voor het ouderschap toegerust. Ze zijn bijvoorbeeld op jonge leeftijd
ouders geworden; ze zijn onvoldoende op het ouderschap voorbereid en hebben
vaak problemen in hun eigen jeugd ervaren (Wilczynski, 19972)

Man-vrouw verschille,1

Kinderdodingen door de man en door de vrouw vertonen veel overeenkomsten,
maar er zijn ook verschillen.Vrouwen zijn voor een substantieel deel, in ongeveer
de helft van de gevallen, verantwoordelijk voor kinderdodingen.Als de seksever-

deling bekeken wordt bij geweldplegers in het algemeen, dan zijn vrouwen daar
verre in de minderheid. Het hoge aandeel vrouwen bij kinderdoders is dus een
opmerkelijk gegeven.

Daarbij nioet niet vergeten worden dat vrouwen in wezen een groter risico lopen
omdat zij vaker dan mannen aan het hoofd staan van een 66noudergezin en de
primaire verzorger van  het kind zijn. Wanneer voor deze beide factoren wordt
gecontroleerd, dan blijken mannen vaker te mishandelen dan vrouwen (Margolin,
1992). Landsdowne (1987) kwani tot de bevinding dat vrouwelijke kinderdoders
vaak bezweken onder de last van het te lang te veel verantwoordelijkheid moeten
dragen.Wilczynski concludeert dat de traditionele rolverdeling tussen mannen en
vrouwen bij het verzorgen en opvoeden van kinderen een belangrijke rol speelt
in de kinderdoding door mannen en vrouwen en dat kinderdoding een weer-
spiegeling is van en zelfs aangemoedigd wordt door de traditionele patriarchale
verhoudingen. Deze conclusie van Wilczynski gaat wel ver, maar zoals zij ook
zelfzegt:'kinderdoding wordt niet bepaald door een enkele, persoonlijke, sociale,
psychiatrische of situationele factor niaar doorgaans op een cluster van die fac-
toren die uiteindelijk de dood ten gevolge had. Bij risico-inschatting komt het
niet alleen aan op een inschatting van welke factoren er een rol spelen, maar ook
en vooral op een inschatting hoe deze factoren op elkaar inwerken' (Wilczynski,
1997a: 103).

Een andere factor die een rol  speelt bij  de relatief hoge prevalentie van kinder-
doders onder vrouwen is het feit dat vrouwen vatbaarder zijn voor psychiatri-
sche risicofactoren zoals eerdere psychiatrische behandeling en symptomen van
een  depressie  dan niannen. Vrouwen worden van oudsher  in onze traditionele
samenleving geacht te leren huii gevoelens in te slikken en de rol van 'zieke' aan
te nemen als een van de wegen om hun gevoelens van onvrede en onwelbevinden
tot uitdrukking te brengen, waardoor zij eerder vatbaar zijn voor depressie dan de
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man.Vrouwen ervaren door hun verzorgende taken vaak weinig sociaal prestige
en erkenning, en leven daardoor vaak tamelijk sociaal geisoleerd, zo conclude-
ren Brown en Harris (1989). Daarnaast worden vrouwen door clinici eerder als

'gestoord' beschouwd dan mannen, onafhankelijk van hun symptomen. Dit werd
vastgesteld door zowel Broverman et al. (1970) als Allen (1987).

Andere verschillen zijn de methode van doden: mannen doden eerder door geweld
11iet de handen ofdoor'schudden', vrouwen gebruiken'zachtaardiger' methoden
als verstikken.Vrouwen doden eerder kinderen van nog geen jaar oud. Mannen
die kinderen doodden waren ook al gewelddadig tegen hun kinderen v66r de
doding en gewelddadig tegen hun echtgenotes.Verder hebben mannen vaker een
veroordeling voor geweld in de voorgeschiedenis. Mannen die kinderen doden
lijken meer op mannen die kinderen mishandelen dan op vrouwen die kinderen
doden (Browne & Saqi, 1988).

Risicotaxatie bij gezinnen

Beperkingen van risicotaxatie

Het gebruik van een checklist voor risicofactoren kan een hulpmiddel zijn om
risicofactoren in gezinnen op te sporen, maar het heeft ook zijn beperkingen en
om zes hieronder genoeinde redenen moet de checklist voorzichtig en kritisch
gebruikt worden bij het inschatten van gevaar voor fatale en ook niet-fatale
kindermishandeling.

Ten eerste kunnen risicotaxatie instrumenten beter onderscheid maken tussengroe-
pen die hun kinderen mishandelen dan tussen individuen die hun kinderen mis-
handelen. Gevaar bestaat voor het gegeven van de 'vals positieven' (ten onrechte
'beschuldigd') en de 'vals negatieven' (ten onrechte 'geniist').Vooral deze laatste

groep is pijnlijk bij fatale kindermishandelingen want zo heel erg vaak komt dat
niet voor (Levine et al., 1994) en als dan ten onrechte iemand als'ongevaarlijk' uit
de bus komt, dan is dat een gemiste kans op het voorkomen van kinderdoding.
Voorspellen blijft lastig.

Ten tweede zijn er nogal wat methodologische problenien met betrekking tot de
onderzoeken naar kinderniishandeling en kinderdoding waaruit die checklists

zijn ontstaan.Vaak ontbreekt een controlegroep ofis het mishandelen niet gedefi-
nieerd ofzijn de steekproeven niet representatief. Een gegeven dat in de literatuur
nogal eens terugkonit is dat zowel fatale als niet-fatale kindermishandeling vooral
voorkomt bij gezinnen in de lagere sociale klassen.Andere gegevens wijzen er op
dat in vergelijkbare onistandigheden van niogelijke mishandeling, nien de indruk

hee# dat fatale en niet-fatale kindernushandeling meer bu gezinnen in de lagere
sociale klassen voorkomt.Als dat soort verschillen niet helder gedefinieerd zijn, is
het riskant om checklists te gebruiken.
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Tm derde zijn er veel risicofactoren die zowel gelden voor fatale als voor niet-fatale

kindermishandeling. Het blijkt dat er maar enkele factoren meer aanwezig zijn bij
fatale dan bij niet-fatale kindermishandeling, zoals bijvoorbeeld de leeftijd van het
kind (bij fatale kindermishandeling vaak jonger dan een jaar) en de aanwezigheid
van een psychiatrische stoornis bij de ouder.Verder blijkt dat het gedrag van het
kind als uitlokkende factor, uitstel in het vragen van medische hulp voor het kind,
ontkenning door de dader,'manual assault as the method of attack' en suicidaal
gedrag ten tijde van de gebeurtenis vaker bij fatale dan bij niet-fatale kindermis-
handelingen voor te komen. De conclusie dat er weinig verschil in risicofacto-
ren is tussen fatale en niet-fatale kindermishandelingen wordt ook ondersteund
door een aantal andere onderzoeken. Bijvoorbeeld het onderzoek van Fontana
en Alfaro (1987) lait zien dat niet voorspeld kan worden welke kindermishan-
delingen fataal zullen verlopen en welke niet. Zij vergeleken fataal en niet fataal

verlopende kindermishandelingen op een aantal variabelen en concludeerden dat
fatale en niet-fatale kindermishandelingen meer overeenkomsten dan verschillen
vertoonden, alleen de factoren zoals de jonge leeftijd van het kind, druggebruik
door de ouders en eerdere uithuisplaatsingen door de rechter werden meer bij
de fatale kindermishandelingen gevonden. Verder bleken kinderdoders  vaak  in
contact met de hulpverlening voorafgaand aan het misdrijf; dit contact bleek
echter niet te gaan over de mishandeling van het kind maar om de psychische
toestand van de dader zelf en de hulpverlening betrof dan ook niet zozeer iets in
de sfeer van de jeugdhulpverlening of de Raad voor de Kinderbescherming maar
eerder een huisarts of psychiater. Deze laatsten zullen  dan ook zeker rekening
moeten houden met de mogelijkheid van kinderdoding ook al presenteren de
uiteindelijke daders ervan zich vaak met hele andere klachten dan het hebben van

problemen met de opvoeding van hun kinderen.

Ten vierde zijn risicofactoren zelden voldoende betrouwbaar en valide voor ver-
antwoord gebruik als goede voorspeller (Milner, 1995). Slechts heel weinig fac-
toren in meerdere onderzoeken bleken op vrijwel alle daders van toepassing en
waren daarmee een krachtige voorspeller; de meeste factoren zijn vaak in hun
betekenis echter onvoldoende helder omschreven om ze goed te kunnen ver-
gelijken met soortgelijke factoren uit ander onderzoek.

Ten vi(#de is bij het gebruik van risicofactoren onduidelijk welke factoren ofcom-
binatie van factoren de beste voorspellers zijn van mishandeling. Er is ook vaak
weinig aandacht voor de rol die meer beschermende factoren spelen en die daar-
mee het risico van mishandelingjuist verkleinen.

12,1 zesde is er het probleem dat het gevaar bestaat om het geweld tegen kinderen
te zeer te bestempelen als een ziektemodel waardoor maatschappelijke factoren
die een rol spelen in het teweeg brengen van geweld tegen kinderen, veronacht-
zaamd worden.
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Voordelen van risicotaxatie

Wilczynski (1997a) noemt, ondanks de genoemde beperkingen in het gebruik
van de risicofactoren, ook een aantal voordelen waarbij zij het voorstelbaar en
begrijpelijk vindt dat professionals op het gebied van de kinderbescherming naar-
stig op zoek zijn naar duidelijke risicofactoren op grond waarvan ze kunnen
voorspellen wanneer een kind dat zij onder hun hoede hebben, gevaar loopt of
niet, maar risicofactoren zijn geen voorspellers en zekerheid is van daaruit dus
ook niet te geven, gezien de bovengenoemde beperkingen in het gebruik ervan.
Toch ziet zij wel een aantal voordelen van risicotaxatie.

Het bekend zijn met de rol en de waarde van risicofactoren kan de hulpverlener
voorzien van een systematisch en expliciet kader, bijvoorbeeld het langs lopen
van een checklist, voor het inschatten van het gevaar bij die gevallen die hij of zij
'onder handen' heeft (Dalgleish & Drew, 1989). Het helpt hulpverleners in het
vaststellen van probleemgebieden in gezinnen, maar ook bij het vaststellen waar
juist de kracht van een bepaald gezin ligt en het kan hen helpen bij de onder-
bouwing van hun advies. Het gebied van de kinderbescherming is een gevoelig
terrein waarin het onvermijdelijk aankomt op subjectieve maatstaven voor het
inschatten van de kwaliteit van ouderlijke zorg, met alle, mogelijk zeer vergaande,
consequenties van dien voor zowel het kind als zijn familie. Als het gebruik van
risicotaxatie gezien kan worden als een hulpmiddel b(i en met als een vervanging van
de individuele inschatting van de problemen in een bepaald gezin, dan kan het
een belangrijke rol spelen in het proces van de besluitvorming, en hulpverleners
helpen hun vaardigheid in het inschatten van gevaar op kindermishandeling of
kinderdoding, te vergroten (Wilczynski, 19972).
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Conclusies en gevolgtrekkingen
vanuit literatuuronderzoek

8.1 Inlei(ling
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen vanuit de literatuur sanien-

gevat en de implicaties daarvan voor het beschrijvend onderzoek op een rij gezet,
waarbij de voorlopige vraagstelling zoals geformuleerd in paragraaf 1.6 bijgesteld
wordt tot de definitieve vraagstelling.

8.2  Conclusies met betrekking tot kinderdoding vanuit het
literatuuronderzoek

Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat kinderdoding een verschijnsel
is dat allerminst een nieuw fenomeen betreft, maar volgens de bestudeerde bron-
nen reeds in de oudheid voorkwam en gedurende de hele wereldgeschiedenis
deel heeft uitgemaakt van de oosterse en westerse samenleving. Onderzoek met
betrekking tot kinderdoding heeft zich vooral geconcentreerd op neonaticide en
infanticide en in mindere mate op doding van kinderen ouder dan 66n jaar. In
de literatuur wordt aandacht besteed aan classificatiesystemen gebaseerd op het
bestaan van psychische stoornissen bij de dader, op zijn of haar motieven en op
risicofactoren. De globale benadering van de evolutionaire en sociologische theo-
riefn heeft veel nioeite om een gedegen verklaring te geven waaroni een persoon
overgaat tot kinderdoding en waarom de ene persoon dat wel doet en een andere
niet. Naar de psychologische factoren die van invloed zijn geweest op de besluit-
vorming van de dader is nog relatiefweinig onderzoek verricht. Behalve een nog
weinig gedifferentieerde psychiatrische inschatting van de aanwezigheid van een
ziekelijke stoornis blijft de persoon van de dader en vooral zijn levensgeschiedenis
in de bestaande literatuur over kinderdoding vooralsnog onvoldoende belicht.
Ook biedt de psychiatrische benadering geen afdoende verklaring voor het feit
dat niet alle mensen die lijden aan een'ziekelijke stoornis van de geestvermogens'
overgaan tot doden van hun kinderen.

Maar, rekening houdend met het feit dat wellicht een zeer substantieel aantal kin-

derdodingen onopgemerkt blijft, wat is er tot nu wel bekend over de kinderdoding
en de daders ervan? Resnick (1969), Scott (1973a), D'Orban (1979), Cheung
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(1986),Wilczynski (1997a), McGrath (1992), Soniander en Rammer (1991) en
Pitt en Bale (1995) keken ieder op hun eigen manier naar kinderdoders. Grote
lijn in hun bevindingen tot nu toe is ongeveer de volgende: kinderdoding wordt
ongeveer evenveel door mannen als door vrouwen begaan. De neonaticideplegers
zijn over het algenieen vrouw,jong, onvoldoende opgeleid, ongehuwd en door de
zwangerschap overvallen. Over het bestaan van een psychische stoornis en de aard
daarvan in de aanloop naar deze vorin van kinderdoding lopen de bevindingen
uiteen,maar psychotische stoornissen ten tijde van neonaticide worden veelvuldig
gerapporteerd. Neonaticide is wel een duidelijk andere vorm van kinderdoding
dan infanticide en filicide, omdat het verbergen en loochenen van de zwanger-
schap bij neonaticide voorop staat. Bij infanticide en vooral filicideplegers neemt
het aandeel van de mannelijke kinderdoders in aantal toe. alsmede het aandeel
van psychische stoornissen bij zowel mannen als vrouwen. Psychiatrische stoor-
nissen, met name depressies maar ook psychosen, komen in diverse onderzoeken
terug, waarbij percentages genoenid worden van tussen de 25 tot 60%. Infanti-
cide- en filicideplegers hebben over het algemeen een veelvoud aan problemen
van verschillende aard, zoals sociale stressoren (bijvoorbeeld financi8n, huisves-
ting, werkeloosheid,'jeugdig ouderschap', slecht voorbereid op ouderschap), een
kwetsbaarheid voor psychiatrische problematiek, een instabiele gezinssituatie
(bijvoorbeeld scheiding, samengesteld gezin).Verder hebben zij de neiging hun
situatie als overwegend negatief te ervaren, missen  zij vaak sociale steun  en err 21-

ren zij hun slachtoffers vaak als'nioeilijk' en hebben zij doorgaans een gebrek aan
compensatie in de persoonlijke en sociale sfeer om hun problemen het hoofd te
bieden. Een aantal kinderdoders, schattingen daarover lopen uiteen van rond de
20% tot zelfs 60%, heeft contact niet de hulpverlening, voorafgaand aan de doding.
Over de slachtoffers is bekend (Wilczynski, 1997a) dat meerdere slachtoffers in een
gezin bij kinderdodingen een zeldzaaniheid is en niet meer dan ongeveer 10% van
het aantal kinderdodingen bedraagt; bij ongeveer 90% gaat het dus om de doding
van 66n kind, doorgaans het jongste ofenige kind, waarbij de verhouding jongen/
meisje ongeveer in evenwicht is.Wat in ons land bekend staat als de zogenaamde
lamiliedramak: yezinsdramak' en dergelijke, maakt in het bestand van kinderdo-
dingen volgens de internationale literatuur dus 'slechts' ongeveer 10% uit van het
aantal kinderdodingen als geheel. Hoe die cijfers voor Nederland liggen zal in het
beschrijvend onderzoek nader belicht worden. Kinderen lopen in hun eerste jaar
het meeste risico slachtoffer te worden van kinderdoding en die kans neemt gestaag
afmet het ouder worden.Tieners zijn maar zelden het slachtoffer van intrafamiliale
kinderdoding. Daarnaast zijn er man-vrouw verschillen bij de plegers van kinder-
doding aangetroffen zoals: vrouwen lijken over het algemeen, meer dan mannen, de
zorg voor de kinderen te hebben, een weinig steunende partner te hebben, weinig
ofgeen betaald werk te hebben en lijken gevoeliger te zijn voor het ontwikkelen
van psychiatrische stoornissen. Mannen hebben, meer dan vrouwen, een justitiale
voorgeschiedenis, zijn vaker ook tegen hun vrouwen gewelddadig, doden, meer
dan vrouwen, onder invloed van alcohol, gebruiken vaker geweld bij het doden,
doden vaker dan vrouwen met-biologische kinderen, zijn vaker betrokken bij
fataal verlopende kindermishandelingen en handelen vaker uit'discipline' en straf.
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Vrouwen worden over het algemeen milder gestraft dan mannen voor dezelfde
feiten en worden eerder als 'ziek' gezien en komen eerder in het'hulpverlenings-
kanaal'; mannen daarentegen worden eerder als'crimineel' beschouwd en komen
meer en sneller  in het 'justitiale kanaal'. Recidivegevaar wordt vrijwel nergens
genoemd, behalve door Resnick (1969) en Grossman (1990) bij de kraambedpsy-
choses. Bourget et al. (2007) zetten in hun recent gepubliceerde overzichtsartikel
over kinderdoding door de vader en kinderdoding door de moeder een aantal

zaken nog eens op een rij en hebben daarbij het bovenstaande overzicht nog iets
uitgebreid. Kinderdoding, zo stellen zij, is een betrekkelijk weinig voorkomende
gebeurtenis, in heel Canada bijvoorbeeld werden in 2004 27 kinderen door hun
ouders om het leven gebracht, bij een bevolkingsaantal van een kleine 33 miljoen
mensen. In ongeveer 22% van de gevallen brengt de ouder vervolgens zichzelfom
het leven; dit laatste komt meer bij oudere dan bij jongere slachtoffers voor. Moe-
ders lijken eerder meisjes, vaders eerder jongens om het leven te brengen;jongere
kinderen lijken over het algemeen vaker slachtoffer van fataal verlopen mishande-
ling. Kinderdoding is geassocieerd met psychiatrische ziektebeelden, waarbij  ern-
stige depressie met psychotische kenmerken daarbij zouden overheersen. Bourget
en Bradford (1990) vonden in ruim 30% van de gevallen een ernstige depressie,
zoals ook Resnick al eerder een groot aandeel van psychiatrische problematiek bij
kinderdoders vaststelde (Resnick, 1969). Psychotische moeders gebruiken  meer
geweld en vaker een wapen dan niet psychotische moeders. Suicides van man-
nelijke daders komen vaker bij meervoudige dodingen voor dan bij enkelvoudige
en meer bij oudere kinderen dan bij jonge. Kinderdoding door de vader is ook
meer (dan kinderdoding door de moeder) geassocieerd met huwelijksproblemen,
verlating, scheiding, lage sociaal-economische status, sociaal isolement, het wil-
len controleren van het gedrag van het kind, het verkeerd interpreteren van het
gedrag van het kind en middelenmisbruik. Ook bij vaders zou het aandeel van
psychiatrische problematiek aanzienlijk zijn waarbij schattingen uiteenlopen van
25 tot 60% ofmeer.
Al met al,zo stellen Bourget et al. (2007),blijkt bij zowel mannelijke kinderdoders
als vrouwelijke kinderdoders het aandeel van psychiatrische stoornissen in de
vorm van psychose ofernstige depressie aanzienlijk. Borderline persoonlijkheids-
stoornissen worden bij zowel de mannen als de vrouwen aangetroffen, en verder
hebben zowel de mannelijke als de vrouwelijke daders vaak sterk te lijden onder
een aantal stressoren, onder een sociaal isolement, gebrek aan sociale steun en
hebben zij vaak een geschiedenis van mishandeling in hun eigen jeugd en verder
plegen mannelijke daders vrijwel geen neonaticide, zijn over het algemeen iets
ouder (dan de vrouwelijke daders), hebben eerder nogal eens een geschiedenis
van geweld tegen hun kinderen en suicideren zich vaker na de kinderdoding dan
vrouwelijke daders.Velen, zowel mannen als vrouwen, blijken in contact met de
hulpverlening waarbij de schattingen uiteenlopen van 30 tot 77%. Preventie, zo
stellen Bourget et al. (2007), zal moeten beginnen bij het op de hoogte zijn van
risicofactoren die kunnen leiden tot kinderdoding. Hulpverleners in de eerste

lijn (huisarts, kraamzorg, consultatiebureauarts en anderen) zullen alert moeten
zijn op ouders die een crisis doormaken, vooral op diegenen die kampen met
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een  depressie  of een psychose  en niet aarzelen te vragen  naar hoe de ouders zich
voelen, wat hun gedachten zijn, hun plannen zijn en hoe zij met hun kinderen
omgaan en indien de hulpverlener het idee heeft dat de ouder sufcidaal is, moet
hij expliciet vragen naar gedachten bij de ouder over zichzelf en over eventuele
plannen om zijn of haar kinderen iets aan te doen. Er zijn aanwuzingen dat moe-
ders die hun kinderen en zichzelf om het leven brengen daar vaak al maanden
en soms jaren mee bezig zijn. Bourget et al. (2007) stellen dat het belang van het
kind soms gaat boven dat van de ouder op dat moment en dat ingrijpen, ook
tegen de wil van de ouder, soms in de vorm van een gedwongen psychiatrische
opname noodzakelijk kan zijn. Ook professionals op het gebied van familierecht,
echtscheiding,jeugdzorg en dergelijke die betrokken zijn bij verstoorde partner-
relaties,bij dreigende scheidingen en regelingen betreffende scheiding en omgang
moeten waakzaam zijn op mogelijkheden van eventuele kinderdoding.

In grote lijnen is er dus in de internationale literatuur wel degelijk het een en
ander bekend over kinderdoding, over de daders en hun eventuele stoornissen,
over hun demografie, hun sociale omstandigheden, hun slachtoffers, hun wijze
van handelen, de mogelijke invloed van omgevingsfactoren en hun strafproces.
In  Nederland is daarover eigenlijk heel weinig bekend. We moeten het daarom
vooralsnog vooral hebben van de bestaande internationale literatuur met betrek-
king tot kinderdoding. Aan een aantal van de bestaande en boven beschreven
onderzoeken uit de internationale literatuur kleeft wel een aantal bezwaren: de
onderzochte en beschreven populaties zijn soms alleen mannen, soms alleen vrou-
wen, soms alleen gevangenen, ofjuist alleen psychiatrische patienten, of alleen
veroordeelden en geen verdachten, ofhet betreft kinderdodingszaken die alle het
gevolg waren van mishandeling, of er werden alleen neonaticides onderzocht, of
alleen kinderen die stierven aan wiegendood of SIDS. Sommige onderzoekers
impliceren in hun studie naar filicides ook infanticides, maar geen neonaticides, of
geen van beide of allebei wel. Daarnaast worden in een aantal studies ook pogin-
gen tot kinderdoding meegenomen waarbij de verdeling tussen de'geslaagde' en
de mislukte dodingen onduidelijk blijft. Kinderdoding door de moeder is beter
onderzocht dan kinderdoding door de vader. Een controlegroep ofvergelijkings-
groep werd in de bestaande onderzoeken slechts bij uitzondering aangetroffen.
Het ook door latere onderzoekers nog vaak geroemde onderzoek van Resnick
uit 1969 geeft  wel een beeld van psychiatrische stoornissen, maar persoonlijk-
heidsstoornissen worden er niet in beschreven. Dat heeft enerzijds te maken met
de speciale aandacht voor psychiatrische stoornissen in deVerenigde Staten, ook
nu nog, in verband met het eventuele beroep op ontoerekeningsvatbaarheid. Dat
begrip heeft, meer dan in Nederland, in deVerenigde Staten van Amerika vooral
een digitaal karakter: je bent 'gestoord' en daarmee ontoerekeningsvatbaar ofje
bent dat niet en daarmee gewoon toerekeningsvatbaar, hetgeen in de praktijk van
kinderdodingszaken nogal eens een levenslange gevangenisstraf of in een enkel
geval zelfs de doodstrafbetekent. En juist psychiatrische stoornissen kunnen, eer-
der dan persoonlijkheidstoornissen, leiden tot ontoerekeningsvatbaarheid. Daar-
naast hebben diagnostici pas in latere jaren, mede door de invoering van de DSM
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(zie hiervoor bijvoorbeeld: American Psychiatric Association, 1994) meer oog
gekregen voor het classificeren van persoonlijkheidsstoornissen.

Kinderdoding komt gelukkig niet in zeer grote aantallen voor, maar methodo-
logisch levert dat wel beperkingen op. De verkregen cijfers uit bovenstaande
onderzoeken moeten dan ook steeds met gepaste voorzichtigheid worden gein-
terpreteerd. Daarnaast is een ander methodologische tekortkoming noemens-

waardig, namelijk dat niet 66n studie expliciet alle onderzochte kenmerken van de

groep van kinderdoders heeft vergeleken met een andere groep delinquenten of
patienten. Hierdoor is niet met zekerheid vast te stellen ofbeschreven kenmerken
karakteristiek zijn voor alleen de kinderdoders ofdat die kenmerken op meerdere
groepen verwantendoders van toepassing zijn.

8.3  Irnplicaties voor het beschrijvend onderzoek: hoofdvraagstel-
ling en nevenvraagstelling

Om de Nederlandse populatie van kinderdoders in kaart te brengen is getracht
te komen, deels in navolging van hoe andere onderzoekers dat in het buitenland
hebben onderzocht, om dit onderzoek te kunnen vergelijken met buitenlands
onderzoek, deels op basis van wat in die onderzoeken juist gemist wordt [bijvoor-
beeld meer specifieke aard van de stoornissen bij de dader, uitdiepen levensgeschie-
denis dader, kwaliteit objectrelaties (gehechtheidrelaties) et cetera], tot  een  meer
systematische, definitieve onderzoeksvraagstelling, waarbij het accent ligt op het
onderzoek naar de achtergrond van (1) de persoon  van de dader. Tevens wordt er, in
navolging van wat anderen ook als belangrijke clusters hebben gezien, gekeken
naar niet alleen (2) de persoon van het slachto#er, maar ook naar (3) gezinsomstan-
digheden,  (4)   delicto,nstandigheden  en   (5)   het  stmfproces. Voor  een   beschnyving  van  de

afzonderlijke variabelen die deel uitmaken van de elk hierboven genoemde vijf
hoofdthema's van het onderzoek wordt verwezen naar paragraaf  10.4.2. en voor
een verantwoording van de keuze van de afzonderlijke variabelen naar bijlage A.

In paragraaf 1.6 werd de voorlopige vraagstelling als volgt geformuleerd:

1.    Wie  is de persoon  van de dader?
2.  Mankeert hij wat, dat wil zeggen: is er sprake van een psychische stoornis ten

tijde van het tenlastegelegde?
3.  Zijn er eventueel specifiek uitlokkende factoren in de aanloop naar het ten

laste gelegde te ontdekken?

Op basis van bestudering van de bestaande literatuur, van wat er bekend is en van
wat er daarin gemist wordt, wordt de vraagstelling toegespitst tot de volgende,

specifieke hoofdvraagstelling:

1)  Wie is de persoon van de dader en wat is zijn achtergrond?
2)  Wat is er te zeggen over het slachto#er?
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3) Wat is er te zeggen over het gezin waarin de kinderdoding zich heeft

afgespeeld?
4)  Wat is er te zeggen over omstandigheden rond het detice

5)  Wat is er te zeggen over de afloop van het strafproces,

Literatuuronderzoek naar de persoon van de dader en de omstandigheden rond-
om het verschijnsel kinderdoding heeft dus geleid tot de vraag naar een onder-
zoek naar de karakteristieke kenmerken van de persoon van de kinderdoder. Interessant
is bijvoorbeeld om te kijken ofde in de literatuur aangetroffen verschillen tussen

mannelijke en vrouwelijke kinderdoders ook in Nederland worden gevonden.
Daarnaast zouden de gevonden kenmerken vergeleken moeten worden met die
van andere verwantendoders, in dit onderzoek met name de partnerdoders, aan-
gezien men een kenmerk pas als karakteristiek kan benoemen als men zeker weet
dat die niet ook bij andere groepen verwantendoders, zoals bijvoorbeeld bij de
partnerdoders, voorkomt.

De nevenvraagstelling luidt: bestaan er verschillen tussen kinderdoders en part-
nerdoders met betrekking tot bovenstaande vijfkenmerken?

Het onderwerp van studie zou zich met name moeten toespitsen op de persoon
van de dader en ook zijn achtergrond, teneinde meer te weten te komen wie er in
w€Ike hoedanigheid, waarom overgaat tot het doden van zijn ofhaar kind(eren).



Deel II
Beschrijvend onderzoek:
kinderdoding in
Nederland
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Onderzoeksgroep

9.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt beschreven waaruit de onderzoeksgroep kinderdoders
bestaat en hoe de gegevens over deze personen verkregen werden. Aan het eind
van het hoofdstuk wordt beschreven hoe het met de representativiteit van de
onderzoeksgroep gesteld is.

9.2 Criteria onderzoeksgroep

Onidat het onderzoek een onderzoek is naar de persoon van de zogenaamde
familiale kinderdoder (doder in gezinsverband) is er voor gekozen om niet alleen
daders te onderzoeken die een biologische band met hun kind hebben, maar ook
daders die in ieder geval een of andere vorm van een affectieve band met hun
kinderen hebben. Biologische ouders hebben dat in de meeste gevallen quali-
tate qua, pleeg- en stiefouders hebben weliswaar geen biologische, maar wel een
affectieve band met de aan hun zorg toevertrouwde kinderen. Daarbij is er ook
nog weer een verschil tussen deze beide laatste ouders. Pleegouders hebben in
de nieeste gevallen actief en bewust gekozen voor het opvoeden van kinderen
van een ander. Stiefouders hebben dat in principe  ook, maar zijn  en of voelen
zich soms ook'opgezadeld' met de kinderen van de partner. Interessant is om te
zien ofer ook (significante) verschillen te vinden zijn tussen biologische ouders,
stiefouders en pleegouders. Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat kinderen van
hun stiefouders meer te vrezen hebben dan van hun eigen ouders. Om metho-
dologische en inhoudelijke redenen is afgezien van het onderzoeken van poginge,i
tot kinderdoding. BU het naspeuren van de dossiers die alleen pogingen bevatten,
stuit men op een grote hoeveelheid strafdossiers die alleen een poging (tot moord,
doodslag, mishandeling de dood ten gevolge hebben et cetera) bevatten;een eerste
screening leerde dat bij weglating van de pogingen (van het totaal aantal pogingen
tot moord, doodslag et cetera) het aantal te bestuderen dossiers beperkt kon wor-
den (alleen al bij het parket Amsterdam van 5151 tot 689, in de periode van 1991
tot  1 januari  2004). Maar belangruker is een inhoudelijk argument, namelijk dat
de onderzoeksgroep erdoor vertroebeld raakt, omdat er onder de dossiers heel
wat zijn terug te vinden die 'alleen' gaan over mishandelingen. Nu is inderdaad
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de groep van kindermishandelingen wel een interessante onderzoeksgroep, maar
het gebeurt op een te grote schaal in Nederland, dat het de specificiteit van dit
onderzoek, namelijk onderzoek naar de kinderdoder, te zeer aantast.

9.3 Verzameling onderzoeksgegevens (onderzoeken
'geestvermogens')

De gegevens werden, na bestudering van de gegevens uit de query die tot stand
kwam met behulp van het arrondissementsparket te Amsterdam en het parket-
generaal te 's-Gravenhage, verkregen via een rondtocht van ongeveer anderhalf
jaar langs alle parketten (arrondissementen en ressorten) in Nederland, een bezoek
aan het Centrum voorJustitille Documentatie te Almelo en de afdeling Individu-
ele TBS-zaken van het ministerie van Justitie. Een meerderheid van de arrondis-
sementen werden twee ofmeer keren bezocht.

Inzage werd verkregen in de dodingszaken uit de periode 1994-2003, ook die
waar geen rapportage en dus geen persoonsdossier aanwezig was; ook werd inzage
verkregen in de vonnissen en duidelijk werd waar er sprake is van sepots, vrijspra-
ken in eerste en/oftweede aanleg, het opleggen van een maatregel al ofniet. In het
onderzoek is gekozen voor een vergelijkingsgroep en dat is geworden de groep
van partnerdoders.Voor deze groep is gekozen omdat de daders van beide groepen
een zelfde plaats in het gezin innemen en daarmee een vergelijkbare groep vormt.

Ook Koenraadt (1996) die onderzoek deed naar ouderdoding, koos, als een van de
weinigen overigens, voor een vergelijkingsgroep. Hij nam in zijn onderzoek naar
ouderdoding de broer/zusdoders als vergelijkingsgroep, vanwege de vergelijkbare
positie in het gezin.Voordeel van de partnerdoders als vergelijkingsgroep in dit
onderzoek is dat er in deze groep relatiefveel vrouwen zitten (ongeveer 15%), bij
kinderdodingen ongeveer 50% en bij 'gewone' dodingen minder dan 5%.

9.4 Samenstelling onderzoeksgroep
De totale onderzoeksgroep bestaat uit 107 verdachten, te weten 53 verdachten

van kinderdoding (66n viel in een later stadium af omdat hij uiteindelijk niet
aan de criteria bleek te voldoen) en 54 verdachten van partnerdoding. Onder de
verdachten van kinderdoding bevinden  zich 12 verdachten van neonaticide,
15 verdachten van infanticide en 26 verdachten van filicide. In 3 gevallen van
kinderdoding is er sprake van twee verdachten van de doding, namelijk de beide
ouders van het slachtoffer. Bij de gevallen van partnerdoding is er per zaak
slechts gekeken naar 66n verdachte per geval die aan het criterium voldeed dat
er sprake was van een partnerrelatie met het slachtoffer.

Het totale aantal slachtoffers bedraagt 114 personen, namelijk 60 slachtoffers van
kinderdoding  en 54 slachtoffers van partnerdoding. Van  de 60 slachtoffers  van

kinderdoding bevinden zich 12 personen die slachtoffer zijn geworden van neo-
naticide, 15 slachtoffers van infanticide en 33 filicideslachtoffers. Bij zowel de
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neonaticidegevallen als de infanticidegevallen was er bij de doding telkens sprake
van'slechts' 66n slachtoffer; bij de filicidegevallen was er bij vier dodingen sprake
van het om het leven brengen van meerdere kinderen door dezelfde verdachte(n).
Bij de slachtoffers van partnerdoders werd in 66n geval naast de partner ook
de nieuwe relatie van die partner om het leven gebracht. Aangezien het laatst
genoemde slachtoffer geen partnerrelatie met de verdachte heeft, is dit slachtoffer
in dit onderzoek niet meegenomen noch meegeteld.

Het aantal gevallen (zaken waarbij verdachte(n) en slachtoffer(s) bij elkaar horen)
van kinderdoding is 50 zaken groot. Het aantal op zichzelf staande gevallen van
partnerdoding bedraagt 54.

De samenstelling van de onderzoeksgroep kinderdoders is als volgt:

Geslacht: mannen: vrouwen:

35,8% 64,2%

De samenstelling van de vergelijkingsgroep partnerdoders is als volgt:

Geslacht: mannen: vrouwen:

77,8% 22,2%

De overige kenmerken van de kinderdoders en van de partnerdoders worden
beschreven in hoofdstuk 12 (resultaten) en in de bijlagen.
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Onderzoeksdesign

10.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt allereerst het onderzoeksdesign beschreven. Daarna komt
respectievelijk aan de orde de representativiteit van de onderzoeksgroep, de defi-
nitieve vraagstelling van het onderzoek, de samenstelling van het codeerboek
(keuze en verantwoording van de variabelen), de betrouwbaarheid en validiteit
van het onderzoek en de wijze waarop de gegevens verwerkt zijn.

10.2 Beschrijving onderzoeksdesign
Het onderzoek naar de persoon van ouders die hun eigen kinderen oni het leven

brengen is gebaseerd, zoals gezegd, op het onderzoek geestvermogens zoals dat
wordt gelast door rechter-commissaris ofofficier van justitie bij personen die van
deze feiten verdacht worden. Bij een deel van de verdachten van feiten van deze
ernst vindt een klinische observatie in het Pieter Baan Centrum plaats op grond
waarvan het onderzoek geestverniogens tot stand komt. Bij een ander deel van de
verdachten konit een rapportage in een andere klinische setting of ambulant tot
stand. Dat laatste wil zeggen dat de verdachte dan in een huis van bewaring onder-
zocht wordt door een psychiater en psycholoog in het kader van een dubbelrap-
portage ofin het kader van een zogenaamde tripelrapportage waarbij naast de psy-
chiater en de psycholoog een speciaal daartoe opgeleide reclasseringsmedewerker
een uitgebreide milieurapportage maakt over de achtergrond van de verdachte.
In een kleine minderheid van de gevallen (meestal neonaticidegevallen) is de
verdachte geschorst van preventieve hechtenis en dus op vrije voeten en vindt
het onderzoek plaats op een andere locatie, meestal op de lokale vestiging van het
NIFP (voorheen FPD).

Aangezien een groot aantal onderzoeken naar de geestverniogens van de onder-
zoeksgroep dus in het Pieter Baan Centrum plaats vindt, lag het in  de rede dat
ik mij wendde tot dat PBC om de daar rustende dossiers in het kader van het
onderzoek in te zien. Het ministerie van Justitie (Directie Beleidszaken) gaf eind
jaren negentig haar toestemniing voor het doen van dit onderzoek.
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Het bewandelen van de route langs het PBC is om allerlei redenen destijds proble-
matisch gebleken, reden waarom ik uiteindelijk de weg langs het parket-generaal
heb gekozen. Als voordeel van deze weg kreeg ik op deze wijze ook zicht op de
niet bij het PBC maar wel alle bij Justitie bekende zaken, waaronder ook de onder-
zoeken geestvermogens van de ambulante rapportages, alsook zaken die nooit
tot rapportage hebben geleid, en tot de sepots en hun respectievelijke aantallen.
Voor het bewandelen van deze route kreeg ik toestenmiing van het College van
Procureurs-generaal te Den Haag.

Het afzien van de route langs het PBC had echter een bezwaar, namelijk dat
het daardoor niet mogelijk bleek alle historische kinderdodingszaken sinds de
oprichting van het PBC (voormahg POK) te onderzoeken. De route langs het

Openbaar Ministerie had weer een aantal voordelen. Sinds begin jaren negentig
is het systeem Compas ingevoerd  bij  het OM waardoor  het in feite vanaf 1994
landelijk integraal goed mogelijk is een helder inzicht te krijgen in alle bij het OM
aangemelde strafbare feiten. Dit Compas systeem bevat zeer veel gegevens over een
verdachte waaronder parketnummer, naam, geboortedatum, geboorteplagits, ten
laste gelegde feit(en), vonnis, appal (hoger beroep)  al of niet, et cetera. Moord en
doodslag op eigen kinderen wordt, waar het de neonaticide betreft, geregistreerd
onder artt. 290 en/of291  Sr, maar alle andere dodingen van kinderen worden niet
apart geregistreerd en vallen dus onder 287  of 289  Sr en andere artikelnummers
waarbij een dodelijk slachtoffer te betreuren valt, zoals mishandeling de dood ten
gevolge hebbend, dood door schuld, en dergelijke; die worden dan ook onder die
noemer in Compas opgeslagen. Om alle zaken waarin ouders op enigerlei wijze
de hand hebben gehad in de dood van hun kinderen te detecteren is, via het parket
Amsterdam waar een zogenaamde proefquery gemaakt is, aan het parket-generaal
van het College van Procureurs-generaal, gevraagd om via Compas een uitdraai
te maken van alle gevallen van moord, doodslag, kindermoord, kinderdoodslag,
mishandeling de dood ten gevolge hebbend, dood door schuld et cetera over de
periode 1994 tot en met 2003 waarmee een periode van 10 jaar helder in beeld

gebracht kon worden. Op deze wijze werd zicht verkregen op alle bij het OM
aangebrachte zaken betreffende moord en doodslag op kinderen door hun ouders
en tegelijk lichtten daarmee alle andere gevallen van moord en doodslag op. Hierbij
werd ook een goed zicht verkregen op alle kinderdodingszaken die wel bij het OM
zijn aangebracht maar uiteindelijk met tot vervolging hebben geleid.Dat was via de
route langs het PBC niet mogelijk geweest en bleek al werkende weg een interes-
sante bijkomstigheid. Uiteindelijk is in 2006 via de nieuwe medisch directeur van
het PBC overigens alsnog een aantal PBC-dossiers ter inzage verkregen.

Uit de genoernde query bleken landelijk aanvankelijk 8452 personen 'op te
lichten' waarbij bij een eerste screening velen afvielen door dubbeltellingen en
doordat bij heel wat zaken betreffende moord en doodslag het uiteindelijk toch
bleek te gaan om poging tot moord ofdoodslag en niet om een feitelijke moord of
doodslag. Er bleven over de periode van  10 jaar uiteindelijk 5579 te bestuderen
verdachten van de genoemde artikelnummers over.
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Samen met de medeonderzoeker werden, na voorafgaande afspraak, de 19 arron-
dissementsparketten, de vijfressortparketten, de CentraleJustitiBle Documentatie
(CJD) en tenslotte de afdeling Individuele TBS Zaken (ITZ) van het Ministerie
van Justitie bezocht en daar bleken van  de in totaal 5579 strafdossiers uiteindelijk
4047 aanwezig; deze werden ingezien en uiteindelijk bleken er 136 verdachten bij
120 zaken van kinderdoding te identificeren.Van deze 136 personen is het onder-
zoek geestvermogens opgevraagd bij alle Forensisch Psychiatrische Diensten, en
bij het PBC. Uiteindelijk bleven er 54 verdachten (in 51 zaken) van kinderdoding
over, van wie een onderzoek geestvermogens aanwezig bleek; in een later stadium
bleek hetin 66n geval toch niet om een feitehjke kinderdoding te gaan. Deze 53
verdachten van kinderdoding vormen de kerngroep van het huidige onderzoek.
Dat er van de 136 verdachten uiteindelijk 54 overbleven wordt verklaard door
het feit dat van de aanvankelijke groep van 136 verdachten er door het OM in
eerste instantie al 55 zaken (40,4%) geseponeerd werden voordat het iiberhaupt
al tot een onderzoek geestvermogens kon komen. Dit bleek met name te gaan
om gevallen van (verdenking van) neonaticide en infanticide en maar een enkele
filicide. Sepotgrond was in veruit de meeste gevallen (80%): gebrek aan bewijs. De
reductie van de dan overgebleven 81 (136-55) tot 54 verdachten heeft te maken
met het feit dat bij deze resterende 27 personen (33,3%) geen onderzoek geest-
vermogens gedaan is, dan wel aanwezig bleek.

Dit kan te maken hebben met de mogelijkheid dat er geen onderzoek geestver-
mogens is aangevraagd  of dat betrokkene niet heeft meegewerkt aan een onder-
zoek geestvermogens ofdat het onderzoek geestvermogens voor de onderzoekers
niet voorhanden bleek. Hoe de verdeling tussen deze factoren onderling ligt, is
onbekend.Van de aanvankelijke groep van 136 verdachten kinderdoding was dus
uiteindelijk bij 54 personen een onderzoek geestvermogens voorhanden, dat wil
zeggen bij 39,7%.

Dat van de 5579 strafdossiers er uiteindelijk 'slechts' 4047 (72,5 %) lagen op de
plek waar zij behoorden te zijn is een opvallend gegeven (zie tabel 10.1). Bij de
grote arrondissementen Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage ligt dat per-
centage zelfs op slechts ongeveer 60 %. In de kleinere arrondissementen liggen
die percentages aanzienlijk hoger. Een mogelijke verklaring, gebaseerd op eigen
ervaring bij het bezoek aan de parketten en gebaseerd op navraag die over deze
kwestie werd gedaan bij de parketten, zou kunnen zijn dat in de kleinere parketten
de lijnen korter zijn, (daardoor) de 'omloop'-mogelijkheden van de strafdossiers
geringer zijn, het archief vaak op slechts 66n, nabij gelegen locatie is gesitueerd
en/of er minder zaken behandeld worden zodat het overzicht op de strafdossiers
beter behouden blijft.

Belangrijk is de vraag ofde'geniiste' dossiers de sanienstelling van de onderzoeks-
groep wezenlijk beinvloed hebben. Om hierover meer duidelijkheid te verkrijgen
is ook daarover navraag gedaan bij de parketten. Al met al zijn er, op basis van de
verkregen antwoorden en op basis van de eigen ervaringen, geen aanwijzingen
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Tabel 10.1  Overzicht van het totale aantal strafdossiers

Nr. Arrondissement Tot=al aantal Aantal gevon,len   Aint,l gevonden    Totaal aant,1 Totaal aantal
volgens de query     iddossim bij stmfdossiers bij gevonden gevon,lenurl te treffen arrondissement- & ITZ strafdossiers strafdossiers (in %)

strafdossien ressortparket                                    (in aantal)
1 Den Bosch 283 218              7 225 79%
2 Breda 434 385             12 397 91%
3 Meastncht 205 143              8 151 73%
4 Roermond 163 126             3 129 79%
5 Amhem 355 237            18 255 71%
6 Zwolle 157 110             4 114 72%
7 Zutphen 262 199              5 204 77%
8 Almelo 211 191              6 197 93%
9         Den Haag 673 398             22 420 62%

10 Rotterdam 696 417            19 436 63%
11 Dordrecht 112              87             5             92           82%
12 Middelburg 114               97              3 100 87%
13 Amsterdam 794 460             23 483 60%
14 Alkmair 176              89              13 102 57%
15 Haarlem 281 205             13 218 77%
16 Utrecht 281 2()6                                               4 2 1 0 74'k

17 Leeuwarden 139 123              1 124 89%
18 Groningen 166 112              1 113 68%
19           Assen                        77                        77                       0                       77                  100%

Totad 5579 3880 167 4047 72%

naar voren gekomen die de conclusie zou kunnen rechtvaardigen dat in de'genus-
te' groep significant meer dan wel significant minder kinderdodingszaken zouden
voorkomen. Een en ander betekent dat, wanneer men de 54 gevallen zou extrapo-
leren (i.e. +27,5%), het totaal aantal verdachten van kinderdoding, wanneer alles

gevonden zou zijn, in de periode van 1994-2003 waarschijnlijk op een kleine 70
(68,85) verdachten zou uitkomen.Voor de goede orde: wij spreken hier dus over
die gevallen van kinderdoding (met en zonder extrapolatie) waarbij

a)  de kinderdodingszaak aan het licht is gekomen
b)  de verdachte geen zelfmoord heeft gepleegd, althans niet voordat de zaak is

afgedaan
c)  er door de politie een verdachte is aangehouden
d)  de zaak niet op voorhand geseponeerd is
e)  en er een onderzoek geestvermogens heeft plaats gevonden.

De partnerdoders als vergelijkingsgroep en hoe die gegevens zijn 'verkregen'

Van de 5579 aanvankelijke verdachten bleken 319 daarvan verdacht te zijn van
partnerdoding15. Om verantwoord at random de vergelijkingsgroep samen te
kunnen stellen is voor al deze 319 verdachten bij de FPD's en in een aantal geval-
len bij het PBC het eventuele onderzoek geestvermogens opgevraagd, waarvan
bij 122 verdachten er inderdaad sprake bleek van een onderzoek geestvermogens,
dat is 38,2%, hetgeen ongeveer overeenkomt met het percentage bij de kinder-

15    In  navolging  van  De  Boer (1990) wordt onder partner verstaan: 'de vaste levensgezel  of
degene die dat geweest is. Het begrip partner is niet beperkt tot de wettige echtgenoot; de
verloofde ofconcubine vallen er ook onder, evenals de homoseksuele levensgezel'. Ook het,
zoals  De  Boer zelf zegt'arbitraire criterium' van een periode van minimad drie maanden
vooraleer men van een relatie kan spreken, is van hem overgenomen.
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doders (39,7%). Bij meer dan 60% van de aanvankelijke verdachten van partner-
doding bleek dus geen onderzoek geestvermogens voorhanden omdat ofwel de
zaak geseponeerd was, ofwel geen onderzoek geestvermogens werd aangevraagd
ofwel dat verdachte het onderzoek geestvermogens geweigerd heeft ofwel omdat
er geen onderzoek geestvermogens voorhanden was.Van deze 122 is een verge-
lijkingsgroep van 54 partnerdoders samengesteld, waarbij de 54 partnerdoders
zoveel mogelijk in aantal en injaartal delict over de 19 arrondissementen verdeeld
zijn, conform de verdeling van de kinderdoders.

In de onderzoeksgroep casu quo vergelijkingsgroep zat aanvankelijk ook een
drietal verdachten die meerdere familieleden onder wie soms zowel partner als
kind(eren) om het leven brachten. Deze drie verdachten zijn uiteindelijk buiten
het gehele onderzoek gelaten, niet alleen om methodologische redenen (onder
andere: te kleine subgroep), maar vooral ook om redenen van discretie en privacy
omdat deze personen, bij bespreking van een dergelijke kleine groep, mogelijk te
gemakkelijk te herleiden zouden zijn tot'bekende' geva]len van kinderdoding.

10.3 Representativiteit van de onderzoeksgroep

Er zijn geen argumenten gevonden op grond waarvan de gevonden 72,54% niet
representatief zou zijn. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat in de 'gemiste'
groep significant meer ofjuist significant minder kinderdoders aanwezig zijn.Alle
arrondissementen, alle ressorten en ITZ zijn bezocht. Mogelijke verklaringen voor
de niet gevonden dossiers zijn: verkeerde archivering bij parketten,'zwervend' dos-
sier (OvJ, een advocaat-generaal ofbij de Hoge Raad, verdachte NN) et cetera.

10.4 Definitieve vraagstelling

Op grond van de bevindingen in de nationale en internationale literatuur zoals
geschetst in hoofdstuk 8 is gekomen tot de specifieke vraagstelling voor het
beschrijvende onderzoek:

A) Hoofdvraagstelling: wat is er te zeggen over kinderdoding met betrekking tot:
1)  Wie is de persoon van de dader-t

2)  Wie is het slachtoferi
3)  Wat is er te zeggen over het gezin waarin de doding zich heeft afgespeeld?

4)  Wat is er te zeggen over omstandigheden rond het delice
5)  Wat is er te zeggen over de afloop van liet strafproces?

B) Nevenvraagstelling: bestaan er verschillen tussen kinderdoders en partnerdo-
ders niet betrekking tot bovenstaande vuf kennierken?
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10.4.1   Keuze van de variabelen

In het onderzoek is, zoals boven beschreven en verantwoord, gekozen voor een
vijftal hoofdthema's om de persoon van de kinderdoder optiniaal in kaart te bren-
gen met betrekking tot kenmerken van:
1.   de persoon van de verdachte
2.  de persoon van het slachtoffer
3.  het gezin waarin verdachte en slachtoffer verkeren
4. delictomstandigheden
5.   het strafproces

De keuze voor deze vij fhoofdthema's is gemaakt, in navolging van andere onder-
zoeken [buvoorbeeld dat van Wilczynski (19972) of van Bourget et al., (2007)]
omdat die als de meest recente en omvattende gezien kunnen worden, en omdat
hierdoor de mogelijkheid gecreeerd wordt eventuele risicoprofielen van kinder-
doders te kunnen identificeren, om daarmee handvatten te krijgen voor opspo-
ring en hulpverlening. Mogelijk dat een daderprofilering kan bijdragen aan vroeg-
tijdige signalering en derhalve aan preventie.

Al met al is niet de vuf thema's, in navolging van internationale gegevens, gepro-
beerd te komen tot een beeld van de persoon van de kinderdoder in relatie tot zijn
directe omgeving en over de gevolgen van zijn handelen. Een dergelijk landelijk
cohort-onderzoek naar kinderdoding over een periode van een decennium, met
partnerdoders als vergelijkingsgroep is nationaal en internationaal, voor zover ons
bekend, niet eerder gedaan.

Bij de keuze en samenstelling die van de variabelen gemaakt is, is gebruik gemaakt
van onderstaande leidraad om zo goed mogelijk de vijfhoofdthema's te clusteren
en in kaart te kunnen brengen:

•    Hoe was de interactie tussen verdachte en zijn ouders vroeger? Wat is er te zeg-
gen over zijn levensgeschiedenis, zijn er belangrijke life-events geweest, wat
was zijn geestestoestand ten tijde van het ten laste gelegde et cetera?

•   Hoe was de interactie tussen verdachte en zijn slacht€#er(s)? Zijn daarin bij-
voorbeeld specifieke patronen te ontdekken?

•     Hoe was de interactie tussen verdachte en zun directe onigeving (gezin, familie)?
Is er iets te zeggen over degezinsomstandigheden en gezinsdynamiek? Hoe gaat men
met elkaar om in het gezin? Is er zorg en aandacht voor elkaar ofjuist niet? En
vercier: hoe staat het met de maatschappelijke omstandigheden (werk, financien,
sociaal netwerk en dergelijke)? Is er sprake van bepaalde uitlokkende factoren?

•   Wat betreft delictomstandeheden: hoe, waar, wanneer en onder welke condities
vond het plaats? Hoe/door wie is het ontdekt? Zun er in de delictomstandig-
heden overeenkonisten en verschillen, patronen, te vinden die ons nicer zou-
den kunnen leren met betrekking tot de ontwikkeling van een risicoprofiel?
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•  Wat betreft het strqtproces: hoe gaat de rechter om met kinderdoders? Zijn
er verschillen in de berechting tussen mannen en vrouwen? Straffen en/of
maatregelen? Zijn er arrondissementsverschillen? En hoe zit dat met de part-
nerdoders?

10.4.2  Definitieve lijst van variabelen

De onderstaande opsomming van variabelen is ingedeeld in zes categorieEn,
namelijk de genoemde vijfhoofdtherna's en een extra categorie die gaat over meer
algemene kenmerken van de rapportages van de onderzoeken geestvermogens,
waarop het onderzoek immers is gebaseerd.

Algemene kenmerken

• Soort dodingszaak
•    Nummer met betrekking tot zaak, verdachte en slachtoffer;
•   Type kinderdoding;

1. Kenmerken van de persoon van de verdachte

A) Demografische gegevens

•    Leeftijd van verdachte
•   Geslacht van verdachte
•    Land van herkomst van de ouders van verdachte
• Verwantschap verdachte met zijn of haar ouders
• Aantal kinderen in het ouderlijk gezin van verdachte en de volgorde van ver-

dachte in de kinderrij
• Hoogst gevolgde schoolopleidingsniveau
• Arbeidssector
• Sociaal economische status

• Geloofsovertuiging
• Burgerlijke staat

• Woonplaats

B) Historische gegevens

• Fysieke aanwezigheid en emotionele beschikbaarheid van de ouderfiguren
van verdachte tijdens zijnjeugd

•   Tehuisverleden van verdachte
• Lichamelijke en/ofpsychische ziekten van de ouders van verdachte
• Lichamelijke ziekten tijdens verdachtesjeugd
•   Slachtofferschap van verdachte van kindermishandeling
•   Traumata van verdachte
• Verhes
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• Familiegeheimen
•      Gebeurtenissen in het laatste jaar voorafgaand aan de doding

C) Algemeen functioneren

• Arbeidsverleden
• Justitiale voorgeschiedenis van verdachte
•   Daderschap van verdachte van partner- & kindermishandeling

D) Geestvermogens

• Intelligentie
• Middelengebruik
• SuYcidaliteit
•    Hulpverlening aan verdachte
•     DSM-IV: As I-stoornissen
•     DSM-IV: As II-stoornissen
•    Gehechtheidrepresentatie van verdachte

E) Dadergegevens aangaande het tenlastegelegde

• Motiefvan verdachte van kinderdoding
• Motiefvan verdachte van partnerdoding
•      Het inschakelen van justitiale autoriteiten door verdachte
•   Aanleiding tot de doding
• Signalen vooraf

2.  Kentnerken van de persoon van het slachtoffer

•   Leeftijd van slachtoffer
•    Geslacht van slachtoffer
•    Land van herkomst van de ouders van slachtoffer
•    Volgorde van het slachtoffer in de kinderrij
• Eigen versus niet-eigen kind ten opzichte van de mannelijke/vrouwelijke

verdachte en diens of dier partner
• Hulpverlening slachtoffer
•       Pre-, peri- en postnatale problemen van slachtoffer en/of van de moeder
•    Omschrijving van bijzonderheden ten aanzien van het gedrag van het slacht-

offer
• Psychische stoornissen bij het slachtoffer
•   Indrukken van onderzoekers ten aanzien van persoonlijkheid van het slacht-

offer
• Lichamelijke ziekten bij slachtoffer
•    Slachtofferschap van het slachtoffer van kindermishandeling
•   Traumata van het slachtoffer
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•    Slachtoffer was een gepland en/ofgewenst kind
•    Bijzondere band van slachtoffer met leden van zijn gezin

3.   Kenmerken  van het gezin

• Aantal kinderen in het gezin
• Verhouding eigen versus niet eigen siblings
• Abortus
• Gezinstraumata

4. Kenmerken van het delict

•   Tijdstip van de doding
•   Plaats van de doding
• Omschrijving wijze van doden
•   Ontdekking van de doding
•   Tenlastegelegde door verdachte alleen gepleegd ofmet andere(n)

5. Kenmerken van het strafproces

• Arrondissement
• Tijdsduur tussen doding en aanhouding
•   Mate van vermindering van de toerekeningsvatbaarheid van verdachte, zoals

geadviseerd door de gedragsdeskundige(n)
•   Recidivegevaar van verdachte
•   Advies door deskundigen
•   Afdoening door de rechterlijke macht

10.4.3  Betrouwbaarheid en validiteit

De beide onderzoekers hebben, voorafgaand aan de definitieve codering, een
interraterreliability test ged;ian waarbij een drietal onderzoeken geestvermogens
kinderdoders en een drietal onderzoeken geestvermogens partnerdoders onaf-
hankelijk van elkaar werden gescoord en getoetst op interbeoordelaarbetrouw-
baarheid. Op geaggregeerd niveau (variabelen per geidentificeerd cluster) bleek
deze betrouwbaarheid .90 te zijn.
Over de validiteit kan gezegd worden dat met de gekozen variabelen zoveel
mogelijk aansluiting is gezocht bij de definiering vanuit de bestaande literatuur,
zoals bijvoorbeeld psychische stoornissen, definitie van kindermishandeling,
sociale stressoren, gehechtheid, et cetera.
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10.4.4    Gegevensverwerking

De demografische gegevens werden gescoord door een student, de scoring van
de overige variabelen werd door beide onderzoekers separaat gedaan en bij de
geringste twijfel ofonduidelijkheid over hoe een bepaald gegeven uit het dossier
te interpreteren, werden deze gegevens opgespaard bij de scoring en ingebracht
in de consensus-besprekingen die genuddeld twee keer per week tussen beide
onderzoekers gehouden werden gedurende de periode van scoring die al met al
een drietal maanden in beslag genoinen heeft.
De gegevens over de gehechtheidrepresentatie zijn, zoals gezegd, gescoord door
mevrouw nir. drs. Sandra den Hollander, als een van de weinigen in Nederland
bevoegd tot het Scoren daarvan. Zij heeft dat alleen gedaan en daarop heeft geen
'dubbelcheck' plaats gevonden. Onderzoek doen is een dynamisch proces en tij-
dens het uitgebreid lezen en bestuderen  van de rapportages pro justitia, kwamen
sonis nieuwe vragen, invallen of ideeen naar voren. Een en ander heeft in een
laat stadium van het onderzoek geleid tot het inzetten van bovengenoemde col-
lega.Tevens is er in een tweede fase, zoals gezegd, een nieuwe set variabelen aan
toegevoegd, namelijk de vier variabelen:'verlies','gezinsgeheimen','aanleiding' en
'signalen vooraf' en zijn alle 107 dossiers opnieuw op die vier items bestudeerd.
Aan de andere kant is in een later stadium een aantal variabelen dat uiteindelijk
in de dossiers niet of nauwelijks aanwezig bleek, alsnog afgevallen.



II

Statistische analyses

1 1.1    Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke statistische analyses gebruikt zijn om de
onderzoeksgegevens te beschrijven en op waarde te schatten, teneinde de onder-
zoeksvragen te kunnen beantwoorden. Achtereenvolgens worden besproken de
beschrijvende onderzoekswijze, de vergelijkende onderzoekswijze en de onder-
zoekswijze van het beschrijvend vermogen van bepaalde variabelen.

11.2 Statistische analyses

Beschrijvende ondazoeleswijze

De variabelen die zijn opgesteld aangaande de persoon van de kinderdoder, de
slachtoffer kenmerken, de gezinsomstandigheden, de delictomstandigheden en
het strafproces, laten zich aangaande hun meetniveau in twee categorie8n onder-
verdelen, namelijk in continue ofwel metrische variabelen en in discontinue ofwel
categoriale variabelen. In dit onderzoek komen slechts vijf continue variabe-
len voor, namelijk de variabelen leeftijd, aantal stressvolle omstandigheden en
cumulatieve point value (SRIt.S), aantal verlieservaringen, aantal familiegeheimen
(SARS).Om een statistische beschrijving  van deze variabelen te kunnen geven
werden hierbij de gemiddelden en standaarddeviaties berekend (bijvoorbeeld
gemiddelde leeftijd is 35 jaar, met een standaarddeviatie van  10 jaar). Alle overige
variabelen zijn discontinu van aard, zoals bijvoorbeeld de variabelen opleiding,
ziekelijke stoornissen, mate van toerekeningsvatbaarheid en dergelijke. Bij deze is
het niet mogelijk om gemiddelden en standaarddeviaties te berekenen. Om die
reden is gekozen voor het geven van frequentieverdelingen ter beschrijving van
de onderzoeksgroep (bijvoorbeeld 20% heeft een Mavo-opleiding afgerond, 30%
een Mbo-opleiding, et cetera).
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Vergelijkende onderzoekswiize

Ter beantwoording van de vraag o f er verschillen bestaan tussen kinderdoders en
partnerdoders werden de gegevens van de kinderdoders vergeleken met die van de
partnerdoders. Ook hierin is een onderscheid te maken aangaande de statistische
procedures tussen continue en discontinue variabelen. De continue variabelen
van de kinderdoders kunnen door middel van een T-test vergeleken worden met
dezelfde variabelen van de partnerdoders.

De H,-hypothese luidt: er is tussen kinderdoders en partnerdodersgeen verschilmet
betrekking tot de continue variabelen van de vijfhoofdthema's.

Om deze hypothese te toetsen is gekozen voor de Independent Samples T-test,
waarbij de toetsingvariabele de continue variabele betreft en de groepering-
variabele betrekking heeft op een discontinue variabele, in dit geval'soort doder'
oftewel kinderdoder of partnerdoder. Op deze wuze kunnen twee categoriale
groepen (kinderdoders en partnerdoders) vergeleken worden niet betrekking tot
continue (metrische) variabelen.

De discontinue variabelen van de kinderdoders kunnen door middel van een
Chi-kwadraattoets (%2) vergeleken worden met dezelfde variabelen van de part-
nerdoders.

De Ho-hypothese luidt: er is tussen kinderdoders en partnerdodersgeen verschilmet
betrekking tot de discontinue variabelen van de vijfhoofdthema's.

Om deze hypothese te toetsen is gekozen voor de Pearson Chi-kwadraattoets,
waarbij twee discontinue variabelen ('soort doder' en een andere discontinue
variabele, bijvoorbeeld opleiding) met elkaar vergeleken kunnen worden.

Ondmcheidend vermogen van de voorspellende variabelen bij kinderdoders en partnerdoders

Om te komen tot een statistisch bewerkbare set van variabelen was het noodza-
kelijk een aantal inhoudelijke en statistische keuzes te maken. Deze keuzes zijn
als volgt tot stand gekomen. Eerst is getracht om de variabelen zoveel mogelijk in
aantal categorie8n te beperken om verantwoord te kunnen analyseren. Daarna is
gekeken welke variabelen qua significantie voldeden en niet te veel onbekende
of ontbrekende data hadden. Dat heeft geleid tot de volgende, eerste 'ingedikte'
set van variabelen:
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Figuur  11.1

variabelen aantal niveaus significantie aantal missing
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religie                                                                 4                     0,052                      3
verlies van een kind                                                  2                     0,1)63                      u
familiegeheim                                                        2                     (916                      0
psychische ziekte ouders                                                        2                           0,025                           5
problemen met prlmaire steungroep                                    2                        0,027                        0
werkproblemen                                                                              2                               (M.0011                               0
huwelukse separane                                                        2                        H.(343                        0 
justitiele voorgeschiedenis                                                      2                           0,110                           0
middelengebruik                                                           2                        0.004                        1)
suicidaliteit                                                                           3                           (),(103                           0
psychische stooms                                                         3                        0.024                         1
wijze van doden 3 0,001                           7
verlies geteden in volwassertheid                                         2                        11.(*11                         1
verlies geleden in Jeugd                                                                             2                                    11,(XM)                                     1
ouders emotioneel beschikbm                                                2                           0,073                           7
mishandebar kinderen                                                           2                           0,138                           0
mishandelaar partner                                                                                  2                                    0,063                                     ( 1

=   weggelaten vinwege het aantal missing cases
= weggelaten venwege de hoge significantie
=   weggelaten oni inhoudeluke redenen (overlap)

Een en ander heek geleid tot de volgende, ten behoeve van de multivariate analyses

samengestelde, definitieve set van onafhankelijke variabelen bij het groepslidrnaat-
schap ten aanzien van kinderdoders of-partnerdoders als afhankelijke variabele:

Figuitr  11.2

Clnafhankelijke variabelen

blok vadabelen aantal niveaus significantie aantal Inissing

Demografische gegevens

1 geslacht                                                               2                      <).0(JO                     1)
leefil-ld                                                                3                      0.000                     ()
/ntal landeren gezin van herkonist verdachte                   3                     0.013                     0

Historische gegevens

1 Aliesgeget,en<
2         verhes van een kind                                                       2                        11.063                        0

verlies  geteden  in  volwmenheid                                                               2                                       M,(*11                                         1
verhes geleden in Jeugd                                                          2                            0.()0(1                            1
6.ntliegehein,                                                                        2                            (1.4,16                            0

(10eurtenimw akelopen far
3         problemen niet pnm.„re steungroep 1).<327               0

werkproblemen 1).tx)(,                                /1

huwelukse separatie                                                 2                     0.1143                     41

Algemeen functioneren

.                            t).(,(,3                            t,4         mishandelaar partner

Geestvermogens

5        middelengebrulk                                                     2                     13.1*14                      11
widant                                                                            3                            1).1*13                            11
psyclusche ,toorm,                                                  3                      11.(124                      1
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Nadere vragen ten behoeve van de specifieke analyse:

1. Welke combinatie van variabelen niaakt het beste onderscheid tussen beide
groepen daders?

2. Welke combinatie van va riabelen niaakt het beste onderscheid tussen man-

nelijke en vrouwelijke daders?
3.  Wat is het onderscheidend vermogen van een groep van variabelen voor de

drie onveilige gehechtheidgroepen?

Voor de eerste twee onderzoeksvragen werden de data geanalyseerd met multiva-
riate logistische regressie analyse, blockwise en binnen de blocks stepwise.Afhan-
kelijke variabele was bij de eerste onderzoeksvraag kinder- of partnerdoding, bij
de tweede onderzoeksvraag geslacht van de dader en bij de derde vraag represen-
tatie van onveihge gehechtheid; als voorspellers werden variabelen gekozen die
uit de univariate analyses als betekenisvol naar voren waren gekomen. Ook werd
een aantal voorspellers op inhoudelijke gronden gekozen. De uiteindelijke set van
voorspellers bestond uit: geslacht, leeftijd, aantal kinderen in gezin van herkonist,
verlies in de jeugd, een geheim in het gezin van herkomst, problemen met pri-
maire steungroep en problemen op het werk, huwelijkse separatie, mishandeling
door partner, middelengebruik, suicidaliteit en psychische stoornis.
De analyse van de totale groep (inclusiefneonaticide) kon worden gedaan bij  105
van de 107 cases (2 cases werden uitgesloten vanwege listwise deletion van cases

met missende waarden) en een analyse van 93 cases kon gedaan worden waarbij
de  12 neonaticide plegers werden uitgesloten.

De voorspellers werden geanalyseerd in 5 blokken, waarbij telkens werd getoetst
of toevoeging van een extra blok een significante bijdrage leverde tot  het voor-
spellen van de uitkonist (kinder- o fpartnerdoding).Wanneer er binnen deze blok-
ken meerdere variabelen waren geselecteerd, werden deze variabelen stapsgewijze
getoetst. Eerst werd de variabele met het hoogste onderscheidend verniogen in
het model toegelaten en vervolgens werd getoetst of er nog andere variabelen
waren met een significant toevoegend onderscheidend verniogen.

Voor de derde onderzoeksvraag is multivariaat gekeken naar het onderscheidend
vermogen van de predictoren door middel van een nominale regressieanalyse
volgens een zogenaamd'full factorial model'.



I2

Resultaten

12.1 Inleiding
Bij het bespreken van de resultaten is het van belang weer te kijken naar de vijf
hoofdthema's van het onderzoek: persoon van de dader, de slachtoffers, gezins-
omstandigheden, delictomstandigheden en strafproces. Bij de persoon van de
dader wordt meer specifiek gekeken naar:
1. demografische gegevens
2. historische gegevens
3. algemeen functioneren
4. geestvermogens
5. dadergegevens aangaande het tenlastegelegde

De resultaten worden dan ook afzonderlijk en in die volgorde besproken.

12.2  Bespreking van de resultaten

In het navolgende worden de resultaten per hoofdthema besproken. Daar waar
er binnen de drie groepen kinderdoders (neonaticidepleger, infanticidepleger,
filicidepleger) interessante verschillen oplichten, worden deze drie groepen apart
besproken en onderling met elkaar vergeleken.Voor het overige worden de kin-
derdoders als gehele groep beschouwd. Eerst wordt uitvoerig en tot in detail
gekeken naar de resultaten van het onderzoek naar kinderdoding (hoofdvraagstel-
ling): persoon van de dader, slachtoffers, gezinsomstandigheden, delictomstandig-
heden en strafproces en vervolgens wordt verslag gedaan van de significante ver-
schillen tussen de groep kinderdoders  en de partnerdoders (nevenvraagstelling).
Daarna wordt het model gepresenteerd met daarin de belangrijkste voorspellers
van groepslidmaatschap voor de beide onderscheiden groepen: kinderdoders en
partnerdoders.
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12.2.1     Persoon  van  de  kinderdoder

Bij de persoon van de dader wordt, zoals gezegd, achtereenvolgens gekeken naar
a) demografische gegevens
b) historische gegevens
c) algemeen functioneren
d) geestvermogens
e) dadergegevens aangaande het tenlastegelegde

A) DEMOGRAFISCHE GEGEVENS

Leeftijd van de dader in jaren

Van de kinderdoders is de neonaticidepleger gemiddeld 22,0 jaar oud (bij
een standaarddeviatie van 4,3), de infanticidepleger gemiddeld 29,4 jaar oud
(bij een standaarddeviatie van 8,6) en de filicidepleger gemiddeld 32,85 jaar
oud (bij een standaarddeviatie van 7,0).

Geslacht van de dader

De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke verdachten van kinderdoding is
in dit onderzoek als volgt: 35,8% van de verdachten is van het mannelijk geslacht
en 64,2% van het vrouwelijke geslacht.Van de neonaticidepleger is 100% vrouw,
van de infanticidepleger is 66,7% vrouw en 33,3% man en van de filicidepleger
is 46,2% vrouw en 53,8% man.

Land van herkomst van de ouders van de kinderdoder

Soort doder

Neonaticidepleger Infanticidepleger Filicidepleger

Land van herkomst

beide ouders Nederland 66.7% 53.3% 42.3%

hebben Surirlame 0.0% 26.6% 11.6%

hetzelf(le Antillen 0.0% 0.0% 3.8%
land van Marokko 0.0% 0.0% 7.7%
herkomst

Turkije 0.0% 6.7% 3.8%

Anderszins 8.3% 6.7% 19.2%

Verschillend land
van herkomst 25% 6.7% 11.6%

Filicideplegers zijn, vergeleken met de samenstelling van de Nederlandse bevol-
king [in 1999 bestond 17,1% van de Nederlandse bevolking uit allochtonen, dat
wil zeggen volgens de definitie die het CBS hanteert: tenminste een van beide
ouders is in het buitenland geboren (CBS, 2007)], significant vaker van allochtone
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afkonist dan van autochtone adomst (%2(1, N = 53 + De Nederlandse bevolking)
= 35.202, p = .001).

Verwantschap van de dader met zijn ouders

Gezien de onderling geringe verschillen tussen de drie groepen kinderdoders
wordt alleen de gehele groep kinderdoders genoemd (percentages zijn afgerond):
van de kinderdoders is 9% opgegroeid bij een stiefvader, 2% bij een adoptiefvader,
2% bij een pleegvader, 87% bij zijn biologische vader; 2% is opgegroeid bij een
adoptiefmoeder, 2% bij een pleegmoeder en 96% bij zijn biologische moeder.

Aantal kinderen in ouderlijk gezin van de dader

Neonaticideplegers komen uit gezinnen met gemiddeld 3 kinderen (bij een stan-
daarddeviatie van 1,7), infanticideplegers uit gezinnen met gemiddeld 4 kinderen
(bij een standaarddeviatie van 2,6) en filicideplegers uit gezinnen met gemiddeld
5,5 kinderen (bij een standaarddeviatie van 3,3).

Volgorde van verdachte in de kinderrij

Neonaticideplegers:   1'" kind: 25% 2' kind: 50,0%    3' kind: 25,0% 4' ofhoger: 0,0%
Infanticideplegers: 1"' kind: 33,3%    2' kind: 33,3%     9 kind: 13,3%    4' ofhoger: 20,0%
Filicideplegers: 1"'kind: 19,2%    2'kind: 30,8% 3' kind: 11,5%    7 of hoger: 38,5%

Filicideplegers komen genliddeld uit grotere gezinnen dan neonaticideplegers en
infanticideplegers.

Door verdachte bereikte hoogste schoolniveau

Van de neonaticideplegers is het schoolniveau bij 33,3% laag, bij 41,7% gemid-
deld, bij 16,7% hoog en van 8,3% is dat onbekend.Voor de groep van infantici-
deplegers zijn die cijfers respectievelijk 40,0%, 33,3%, 13,3% en 13,3%.Voor de
groep van filicideplegers zijn die cijfers 53,8%, 26,9%, 11,5% en 7,7%; (laag: geen
lagere school, lagere school, huishoudschool en lbo; gemiddeld: mavo en mbo;
hoog: havo, vwo, hbo en universiteit).

Arbeidssector waarin verdachte werkzaam is

Van de kinderdoders  is  17,0%  niet  werkzaani, 13,2% student/schoolgaand  en
69,8% werkend.
Kinderdoders blijken, als zij werkzaani zijn, tamelijk homogeen verdeeld over alle
arbeidssectoren zoals genoenid in de Nijineegse beroepenklapper (VanWesterlaak
et al., 1975).



RESULTATEN 111

Socio-economische status van verdachte

Van de kinderdoders verkeert  1,9% in de eerste SES klasse (Hollingshead, 1965),
7,5% in de tweede, 0,0% in de derde, 43,4% in de vierde, 39,6% in de vijfde klasse

en van 7,5% is dat onbekend. Kinderdoders verkeren dus met name in de lagere
sociaal-economische klasse.

Geloofsovertuiging van verdachte

Geloofsovertuiging

Neonaticidepleger Infanticidepleger Filicidepleger

Geen 58,3% 40,0% 30,8%

Christendom 33,3% 33,3% 30,8%

Islam 8,3% 6,7% 15,4%

Jodendom 0,0% 6,7% 3,8%

Hindoeisme 0,0% 13,3% 3,8%

Boeddhisme 0,0% 0,0% 0,0%

Anders 0,0% 0,0% 7.7%

Onbekend 0,0% 0,0% 7,7%

Burgerlijke staat van verdachte

Burgerlijke staat

Neonaticidepleger Infanticidepleger Filicidepleger

Alleenstaand 50% 0,0% 3,8%

LAT 41,7% 6,7% 3,8%

Samenwonend 0,0% 33,3% 30,8%

Gehuwd 0,0% 60% 38,5%

Gescheiden 0,0% 0,0% 19,2%

Weduwe/weduwnaar 8,3% 0,0% 0,0%

Anders 0,0% 0,0% 3,8%

Woonplaats verdachte: deze gegevens zijn uiteindelijk niet meegenomen in
verband met bescherming privacy van de verdachten.
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B) HISTORISCHE GEGEVENS

Fysieke aanwezigheid van de vaderfiguur

Van de kinderdoders was in zijn jeugd de vaderfiguur bij 83,3% van de neonati-
cideplegers fysiek aanwezig, bij de infanticideplegers in 93,3% van de gevallen en
bij de filicideplegers in 73,1% van de gevallen.

Fysieke aanwezigheid van de moederfiguur

Van de kinderdoders was in zijn jeugd de moederfiguur bij 100% van alle plegers
van kinderdoding fysiek aanwezig.

Emotionele beschikbaarheid van de vaderfiguur

Van de kinderdoders was in zijn jeugd de vaderfiguur bij 58,3% van de neona-
ticideplegers emotioneel beschikbaar, bij de infanticideplegers in 26,7% van de
gevallen en bij de filicideplegers in 15,4% van de gevallen.

Emotionele beschikbaarheid van de moederfiguur

Van de kinderdoders was in zijn jeugd de moederfiguur bij 66,6% van de neona-
ticideplegers emotioneel beschikbaar, bij de infanticideplegers in 50,0% van de
gevallen en bij de filicideplegers in 30,8% van de gevallen.

Tehuisverleden verdachte

Van de kinderdoders heeft 20,8% in zijn jeugd ooit in een tehuis verbleven.

Lichamelijke ziekte van vader tijdens verdachtes jeugd

Van de kinderdoders was bij 7,5% in zijnjeugd sprake van een lichamelijke ziekte
bij de vaderfiguur.

Psychische ziekte van vader tijdens verdachtes jeugd

Van de kinderdoders was bij 28,3% in zijnjeugd sprake van een psychische ziekte
bij de vaderfiguur.

Lichamelijke ziekte van moeder tijdens verdachtes jeugd

Van de kinderdoders was bij 17,0% in zijnjeugd sprake van een lichamelijke ziekte
bij de moederfiguur.
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Psychische ziekte van moeder tijdens verdachtes jeugd

Van de kinderdoders was bij 13,2% in zijnjeugd sprake van een psychische ziekte
bij de moederfiguur.

NB: bij de psychische ziekten van zowel de vader als de moeder van kinderdoders
gaat het in de meeste gevallen om alcoholisme.

Lichamelijke ziekte van verdachte tijdens zijn jeugd

Van de kinderdoders was bij 17,0% in zijn jeugd tussen 0 en 6 jaar sprake van een

lichamelijke ziekte (waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk  was), bij  15,1%
was dat het geval tussen 6 en 12 jaar en dat was ook het geval bij  15,1% in zijn
jeugd tussen 12 en 18 jaar.

Verdachte is als kind tnishandeld (lichamelijke mishandeling, lichamelijke
verwaarlozing, affectieve en pedagogische verwaarlozing, psychisch geweld, sek-
sueel misbruik en getuige zijn van geweld):

Van de kinderdoders is 67,9% in zijn jeugd mishandeld.

Traumata van verdachte in diens leven

De traumata in de levens van de verdachten van kinderdoding zijn weliswaar veel
voorkomend, maar qua aard zo divers en qua aantallen onderling in de groep
zo verschillend, dat deze gegevens onmogelijk in een tabel te vatten zijn. Rode
draad in de gegevens over trauma is dat er veel sprake is van affectieve en pedago-
gische tekorten, lichamelijke en geestelijke mishandelingen en misbruik, gebro-
ken gezinssituaties, gepest zijn op school en dergelijke. Operationalisatie van het
begrip trauma en codering daarvan bleek moeilijk, reden waarom er hier alleen
in algemene termen iets over te zeggen is.

Verlieservaringen kinderdoders

In het onderzoek is, zoals boven beschreven, in een later stadium, op geleide van
eerdere ervaringen bij het bestuderen van de dossiers, gekeken naar zogenaamde
verlieservaringen van kinderdoders. Er is gekeken naar het aantal verlieservarin-

gen, er is gekeken naar de relatie (bijvoorbeeld ouder, kind, sibling etc) tussen dader
en dierbare en de lee#ijd van de dader ten tiide van het verlies en de le«id waarop de
dierbare overleed.

Aantallen: 84,8% van de kinderdoders heeft in zijn leven verlies van een dierbare
meegemaakt.Van de kinderdoders heeft 32,1% 66n verlieservaring, 35,8% twee
verlieservaringen en 16,9% drie ofmeer verlieservaringen.
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Dierbare die verloren is

Kinderdoders

Sibling 12,5%

Ouder 34,1%

Grootouder 17,0%

Sibling van ouder 9,1%

Kind 9,1%

Anderszins 18,2%

De percentages hebben betrekking op de verhouding tussen het aantal verlieser-
varingen dat gaat over een bepaalde dierbare (dus bijvoorbeeld het aantal siblings
dat men verloren heeft) ten opzichte van het totaal aantal verlieservaringen van
de gehele groep kinderdoders.

Leellijd van kinderdoder ten tijde van het verlies

Kinderdoders

Voor geboorte van betrokkene 34,1%

Betrokkene is 0-5 jaar 19,3%

Betrokkene is 6-11 jaar 9,1%

Betrokkene is 12-17 jaar 13,6%

Betrokkene is  18 jaar ofouder 23,9%

De percentages hebben betrekking op de verhouding tussen het aantal verlies-
ervaringen in een bepaalde leeftijdscategorie ten opzichte van het totaal aantal

verlieservaringen van de gehele groep kinderdoders.

Ruim een derde van de kinderdoders (34%) heeft een verlies van een dierbare

meegemaakt die nog een kind was.

Fanliliegeheimen

Van de kinderdoders blijkt bij 56,6% sprake (geweest) te zijn van een ofmeerdere
familiegeheim(en).

Aantal familiegeheimen

Kinderdoders

Geen geheim 43,4%

Een geheim 39,6%

Twee geheimen 15,10%

Drie geheimen 1,9%
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Onderwerp familiegeheim

Kinderdoders

Dood gezinslid 2.6%

Vaderschap 28,2%

Gezinstraunia 20,5%

Anderszins 48,7%

Bovenstaande percentages hebben betrekking op de verhouding tussen het aan-
tal familiegeheimen over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld vaderschap, ten
opzichte van het totale aantal familiegeheimen binnen de groep kinderdoders.

Gebeurtenissen inhet laatstejaar voorafgaand aan de doding,gemetenmet
de SRRS (Social Readjustment Rating Scale, Holmes & Rahe, 1969)

Gebeurtenissen in het laatstejaar voorafgaand aan de doding

Kinderdoders

Huwelijkse separatie 9,4%

Zwangerschap 52,8%

Seksuele problemen 1,9%

Gezinsuitbreiding 60,4%

Verandering in aantal ruzies 28,3%

Verandering in woonomstandigheclen 24,5%

Verandering in werkomstandigheden 24,5%

Verhuizing 20,7%

Dit zijn de 8 belangrijkste gebeurtenissen van de 43 door de SRRS genoemde
mogelijke stressoren voor kinderdoders. 'Gezinsuitbreiding' is in die zin anders
dan zwangerschap omdat in gezinsuitbreiding ook nieuw samengestelde gezin-
nen begrepen zijn. De SRRS kent naast een opsomming van stressoren ook een
gewicht toe aan die stressoren, met andere woorden de schaal kent een rangorde
van stressoren en geeft aan elke stressor een bepaalde een waarde (point value). Zo
wordt bijvoorbeeld de dood van een echtgenoot als het meest belastend gezien
en krijgt daarvoor de (maximale) score van 100. Gezinsuitbreiding bijvoorbeeld
krijgt de score van 39 en een verhuizing een score van 20. Op deze manier kan
zowel het voorkomen van een enkele, zeer ernstige stressor vergeleken worden
met de hoeveelheid stress die het voorkomen van meerdere (in aantal), minder
ernstige stressoren met zich meebrengt. Het aantal stresservaringen loopt van 0
tot  14 voor de kinderdoders en bedraagt in aantal gemiddeld bijna vier. De range
van de som van de waarden van de verschillende stressoren loopt van 0 tot 271.
Bij kinderdoders gaat het gemiddeld om een waarde van ruim 114 (Social Read-
justment Rating Scale; Holmes & Rahe, 1967)
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AS IV van de DSM-IV (problemen met primaire steungroep, problemen
gebonden aan de sociale omgeving, opvoedingsproblemen, werkproblemen,
woonproblemen, financifle problemen, problemen met de toegankelijkheid van
gezondheidsdiensten, problemen metjustitie/politie ofmet de misdaad en andere

psychosociale en omgevingsproblemen):

As-IV

Kinderdoders

Problemen met de primaire steungroep 62,3%

Problemen met de sociale omgeving 24,5%

Opvoedingsproblemen 20,8%

Werkproblemen 9,4%

Woonproblemen 7,5%

Financifle problemen 17,0%

Problemen met gezondheidsdiensten 7,5%

Problemen met politie/justitie 1,9%

Andere problemen 32,1%

Er is bij de As-IV van de DSM geen overlap met de SRRS-schaal omdat de SRRS
acute stressoren in het laatste jaar meet, waarbij het gaat om een verandering in
bepaalde omstandigheden. Er is dus pas gescoord op de As-IV van de DSM wan-
neer een stressor niet te scoren was op de SRRS.

Arbeidsverleden van verdachte

Van de kinderdoders is er in 47,1% van de gevallen van problemen in het arbeids-
verleden geen sprake, bij 18,9% is sprake van een korte periode van arbeidspro-
blematiek, bij 9,4% is er sprake van incidentele wisselingen van dienstbetrekking,
bij  18,9% is er sprake van frequente wisselingen in de dienstbetrekking, bij  3,8%
is sprake van een zeer probleniatisch en discontinu arbeidsverleden en bij  1,9%
is dat onbekend

C) ALGEMEEN FUNCTIONEREN

Justitiale voorgeschiedenis (delicten: opiumdelicten, licht geweld, vermogen
en profijt zonder geweld, midden geweld, vermogens met geweld, zwaar geweld,
zedendelicten, levensdelicten I, brandstichting, levensdelicten II).
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Verdeling van  de  categorieen  waarvoor  verdachte  eerder  is  veroordeeld

Ju titiele voorgeschiedenis

Kinderdoders

Opiumdelicten 5,7%

Licht geweld 1,9%

Vermogen en profijt zonder geweld 9,4%

Midden geweld 3,8%

Vermogens met geweld 5,7%

Zwaar geweld 1,9%

Zedendelicten 1,9%

Levensdelicten I 0,0%

Brandstichting 1,9%

Levensdelicten II 0,0%

Zwaarste categorie delicten waarvoor verdachte eerder is veroordeeld:

Zwaarite categorie delicten

Kinderdoders

Geen dehcten 84,8%

Opiumdelicten 0,0%

Licht geweld 0,0%

Vermogen en profijt zonder geweld 5,7%

Midden geweld 0,0%

Vermogens met geweld 5,7%

Zwaar geweld 0,0%

Zedendelicten 1,9%

Levensdelicten I 0,0%

Brandstichting 1,9%

Levensdelicten 11 0,0%

Mishandelingen door verdachte

Van de kinderdoders mishandelt 26,4% zijn kinderen en 20,8% zijn partner.

Abortus  in het verleden van verdachte  of zijn partner

Twee van de kinderdoders ofhun partner(s) hebben in het verleden een abortus
ondergaan.
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D) GEESTVERMOGENS

Intelligentieniveau

Van de kinderdoders  is 1,9% zwakzinnig  (IQ<70), 1,9% zwakbegaafd  (70-80),
18,9% laaggemiddeld intelligent (80-90), 43,3% gemiddeld intelligent (90-110),
20,8% bovengemiddeld intelligent (110-120), en 3,8% begaafd (>120).Van 9,4%
is het intelligentieniveau onbekend.

Afhankelijkheid van een middel, ooit in leven van verdachte en ten tijde
van het tenlastegelegde (de doding):

Van de kinderdoders is 24,5% ooit afhankelijk geweest van een middel, 13,2%
was dit ook ten tijde van het tenlastegelegde. Het meeste van de middelen betreft
alcohol en in mindere mate cocaine en heroine.

Misbruik van een middel ten tijde van de doding

Bij de kinderdoders was in 5,7% van de gevallen sprake van misbruik van een
middel ten tijde van de doding.

Intoxicatie en onthouding van een middel

Beide variabelen blijken in beide groepen in minder dan 5% van de gevallen voor
te komen, reden waarom deze gegevens niet nader uitgewerkt zijn.

Suicidaliteit bij verdachte (zelfinoordgedachten voorafgaand aan de doding,
ten tijde van het onderzoek geestvermogens, zelfinoordpoging ooit in het leven
van verdachte, rondom de doding en na de doding):

Zelfmoordgedachten

Kinderdoders

Voorafgaand aan de doding Nee 69.8%

Ja                            28.3%

Onbekend 1,9%

Ten tijde van onderzoek geestvermogens Nee 69,8%

Ja                            26.3%

Onbekend 3,8%
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Zelfinoordpoging

Kinderdoders

Ooit Nee 75,5%

Ja                          24,5%
Onbekend 0,0%

Ten tijde van de doding Nee 83,0%

Ja                                            17,0%

Onbekend 0,0%

Na de doding Nee 90,6%

Ja                          9,4%
Onbekend 0,0%

Het feit dat in Nederland per jaar bijna 1% van de bevolking een suicidepoging
doet  (Ten Have et al., 2006), geeft iets aan  van het afwijkend patroon van de kin-
derdoder. NB: diegenen van de kinderdoders van wie de suicidepoging slaagde,
zitten niet bij deze steekproef, hetgeen doet vermoeden dat de kinderdoders nog
meer afwijken van de'gewone' bevolking.

Professionele psychische hulpverlening aan verdachte meer dan een jaar
geleden, voorafgaand aan de doding, respectievelijk minder dan een jaar
geleden.

Van de kinderdoders  was  bij de neonaticideplegers  in   10,0%  van de gevallen
sprake van hulpverlening aan verdachte, meer dan een jaar geleden, voorafgaand
aan de doding; bij infanticideplegers was dat in 61,5% van de gevallen en bij
filicideplegers in 37,5% van de gevallen.Voor het laatste jaar voorafgaand aan de
doding zijn deze cijfers respectievelijk 11,1%, 30,8% en 45,8%.

Als we er van uitgaan dat neonaticide een'verborgen'delict is,zoals eerderbetoogd,
dan blijkt in ongeveer een derde van de overige gevallen van kinderdoders dat
deze in zorg zijn voor psychische problematiek. Deze professionele hulpverlening
bestaat uit behandeling/begeleiding van de kant van huisarts, maatschappelijk
werk,jeugdzorg en GGZ.
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As I stoornis(sen) bij verdachte ten tijde van het tenlastegelegde

As I stoornissen

Kinderdoders

Stoornissen in de jeugd gediagnosticeerd 9,4%

Dementie en andere cognitieve stoornissen 0,0%

Psychische stoornissen door somatische aandoening 5,7%

Aan een middel gebonden stoornissen 1,9%

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 13,2%

Stemmingsstoornissen 18,9%

Angststoormssen 15,1%

Somatoforme stoornissen 0,0%

Nagebootste stoornissen 0,0%

Dissociatieve stoornissen 24,5%

Seksuele stoornissen 3,8%

Eetstoornissen 0,0%

Slaapstoornissen 1,9%

Impulscontrolestoornissen 1,9%

Ampassingstoornissen 3,8%

Aantal As-I stoornissen

Van het aantal As-I stoornissen kan gezegd worden dat er bij kinderdoders in
43,4% van de gevallen sprake is van 66n As-I stoornis, in 5,7% van de gevallen van
twee As-I stoornissen, in 9,4% van de gevallen van drie As-I stoornissen, in 3,8%
van de gevallen is er sprake van vier As-I stoornissen en in 37,7% van de gevallen
is er geen sprake van een As-I stoornis

As-II stoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen

KInderdoders

Paranoide 1,9%

Schizoide 1,9%

Schizotypische 0,0%

Antisociale 3,8%

Borderline 11,3%

Theatrale 0,0%
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Narcistische 5.7%

Vermijdende 0,0%

Afhankehjke 1,9%

Obsessief-compulsieve 3,8%

NAO (cluster A) 3,8%

NAO (cluster B) 24,5%

NAO (cluster C) 9,4%

Mengvorm 5,7%

Anderszins 7,5%

Aantal As-II stoornissen

AantalAs-II stoornissen

Kinderdoders

1 stoornis 56,6%

2 stoornissen 5,7%

Geen stoornis 37,7%

Van het aantal As-II stoornissen kan gezegd worden dat er bij kinderdoders in
56,6% van de gevallen sprake is van 66n As-II stoornis, in 5,7% van de gevallen
van twee As-II stoornissen en in 37,7% van de gevallen is er geen sprake van een
As-II stoornis

*Gebrek' aan stoornis

Bij kinderdoders is in 92,5% van de gevallen sprake van een of meerdere As-I
en/ofAs-II stoornissen. Bij 7,5% is geen enkele vorm van een As-I en/ofAs-II
stoornis aangetroffen.

Gehechtheidrepresentatie van verdachte

Gehechtheidrepresentatie van verdachte

Kinderdoders

Veilig 3,8%

Gereserveerd 26,4%

Gepreoccupeerd 18,9%

Onverwerkt/ niet te classificeren 39,6%

Onbekend 11,3%

13  In tegenstelling tot het aantal stoornissen bij As I werden bij As-Il bij kinderdoders niet
meer dan twee As-II stoornis(sen) gevonden.
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Onverwerkt/niet te classificeren bij kinderdoders is opgebouwd uit 26,4%'onver-
werkt' en 13,2%'niet te classificeren'. Vergeleken met de gehechtheidclassificatie
van de klinische populatie (Van Uzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 1996)
komt de gehechtheidrepresentatie van kinderdoders sterk overeen met deze kli-
nische populatie.

Gehechtheidclassifiaties

Veilig Gereserveerd Gepreoccupeerd Onverwerkt/CC

Niet klinische moeders 55% 16% 9% 19%

Niet klinische vaders 57% 15% 11% 17%

Klinische groep 8% 26% 25% 40%

Forensische groep 5% 22% 20% 53%

Kinderdoders 4% 30% 21% 45%

Van IJzendoorn en Bakermans-Kranenburg (1996) kwamen tot een indeling in

gehechtheidclassificaties voor de normale, klinische en forensische populatie. Met
deze groepen zijn de gehechtheidclassificaties van kinderdoders in bovenstaande

tabel vergeleken. Onderstaand zijn deze bevindingen grafisch weergegeven.

Gehechtheidrepresentaties van forensische, klinische en
normale populaties en kinderdoders
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In bovenstaande grafiek weergegeven kunnen twee duidelijke lijnen worden ont-
dekt: ten eerste de classificatie in de normale populatie en ten tweede de klinische,
forensische en de kinderdodersgroep. De groep kinderdoders als geheel past, wat
betreft hun gehechtheidstijl, meer in de forensische en klinische populatie, maar
als gekeken wordt naar de verschillende typen kinderdoders (zie grafiek hier-



RESULTATEN 123

onder),  dan  valt  op  dat de groep van infanticideplegers er enigszins buiten  valt
maar dit verschil in gehechtheid tussen de verschillend typen kinderdoders is niet
significant te noemen.

Gehechtheidrepresentaties van de forensische, klinische en normale

populatie en de drie typen kinderdoders
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E) DADERGEGEVENS AANGAANDE HET TENLASTEGELEGDE

Motief van verdachte kinderdoding

Motieven

Kinderdoders

Doding uit wraak 9,4%

Doding uit jaloezie 3,8%

Ongewenst kind 22,6%

Doding a.g.v straf 13,2%

Altruistisch: genadedoding 9,4%

Altruistisch: gebrek aan steun bij opvoeding 15,1%

Vanuit psychose 11,3%

Munchausen-by-Proxy 0,0%

Secunclair aan seksueel ofritueel misbruik 0,0%

Onbedoeld (verwaarlozing) 3,8%

Anderszins 5,7%

Onbekend 5,7%

Totaal: 100%
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Inschakelen van justitiale autoriteiten door verdachte

Van de kinderdoders schakelde 15,1% zelf de justiti8le autoriteiten in na de
doding.

Aanleiding tot de doding

Kinderdoders

Geen duidelijke aanleiding 15,1%

(dreigende) Verlating 41,5%

Neonaticide 22,6%

Aantasting zelfgevoel/autoriteit 20,8%

Signalen vooraf

Kinderdoders

Geen signalen vooraf 52,8%

Wel signalen vooraf 39,6%

Onbekend 7,5%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat een kleine 40% van de kinderdoders een signaal

geeft voorafgaand aan de doding.
Voor de percentages in onderstaande tabellen geldt dat het gaat om de verhouding
tussen het aantal signalen dat aan een bepaalde persoon bijvoorbeeld familielid
is afgegeven of in een bepaalde vorm is afgegeven, bijvoorbeeld uitspraak over
suicide ten opzichte van het totale aantal signalen binnen de kinderdodersgroep.

Personen aan wie de signalen voorafgegeven werden:

Kinderdoders

Familie 38,1%

Vrienden/bekenden 4,7%

Hulpverlening 47,6%

Anderszins 0,0%

Onbekend 9,6%
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Vorm waarin de signalen werden afgegeven:

Kinderdoders

Uitspraken over suicide 19,0%

Uitspraken over homicide 19,0%

Uitspraken over suicide en homicide 23,8%

Anderszins 38,2%

12.2.2    De  slachtqffers

Leeftijd slachtoffers van kinderdoding

Van de slachtoffers van kinderdoding is 20,0% niet ouder dan een dag, 25,8%
ouder dan een dag, maar jonger dan een jaar, 23,7% ouder dan een jaar, maar
jonger dan zes jaar, 20,3% tussen de zes en twaalfjaar oud, 8,5% tussen twaalf en
achttien jaar oud en van 1,7% van de slachtoffers is de leeftijd onbekend.

Geslacht slachtoffers

Van de slachtoffers van kinderdoding is 61,7% van het mannelijk geslacht,35,0% van
het vrouwelijk geslacht en van 3,3% is dat onbekend (bij neonaticideslachtoffers).
Ook bij weglating van de slachtoffers van neonaticide ligt het percentage jongens
ten opzichte van dat van meisjes hoger, namelijk op 65,9% versus 34,1%.

Volgorde slachtoffer in de kinderrij

Van de slachtoffers van kinderdoding is 56,6% het eerste kind in het gezin, 20,0%
het tweede kind in het gezin, 11,7% het derde kind in het gezin en 11,7% het
vierde, vijfde, zesde ofzevende kind in het gezin.

Eigen versus niet-eigen kinderen als slachtoffer

Van de slachtoffers van de mannelijke kinderdoders is 83,3% het biologische kind
van die vader en  16,7% een stielkind.Van de slachtoffers van vrouwelijke kinder-
doders is 97,2% het biologische kind van die moeder en in 2,8% een adoptiefkind
van die moeder.

Professionele psychische en/of lichamelijke hulpverlening aan slacht-
offer  meer daneenjaargeleden, voorafgaand aan de doding en in het laatste
jaar voorafgaand aan de doding

Van de slachtoffers van kinderdoding had 1,7% lichamelijke hulpverlening, 13,3%
psychische hulpverlening, 1,7% een andere vorm van hulpverlening en 83,3%
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geen hulpverlening meer dan een jaar voorafgaand aan de doding.Voor het laatste

jaar voorafgaand aan de doding zijn die cijfers respectievelijk 8,3%, 15,0%, 5,0%
en 71,7%.

Prenatale, perinatale en postnatale, lichamelijke problemen voor het
slachtoffer van kinderdoding (partnerdoding niet meegenomen)

Van de slachtoffers van kinderdoding had 15,1% prenatale problemen, 13,2%
perinatale problemen en 17,0% postnatale problemen.

Prenatale, perinatale en postnatale, lichamelijke en ofpsychische proble-
men voor de moeder van het slachtoffer van kinderdoding (partnerdoding
niet meegenomen):

Van de moeders van de slachtoffers van kinderdoding had 24,5% prenatale pro-
blemen, 17,0% perinatale problemen en 30,2% postnatale problemen.

Bijzonderheden ten aanzien van het gedrag van het slachtoffer

Getracht is in het onderzoek eventuele bijzonderheden ten aanzien van het
gedrag van het slachtoffer van de kinderdoder in kaart te brengen. Bij kinderdo-
ders bleek in ruim 32% van de gevallen sprake van bijzonderheden ten aanzien van

het gedrag van het slachtoffer. Er bleek een dermate grote verscheidenheid aan
bijzonderheden ten aanzien van het gedrag van het slachtoffer dat deze moeilijk
onder een grote gemeenschappelijke deler te vatten zijn.Voorbeelden van bij-
zonderheden ten aanzien van het gedrag van het slachtoffer van de kinderdoder
zijn: gehandicapt kind, gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstand, veel huilen,
opstandig gedrag en dergelijke.

Psychische stoornis van slachtoffer kinderdoding

Van de 60 slachtoffers bleken er drie kinderen 66n psychische stoornis en vier
kinderen meer dan 66n psychische stoornis te hebben; bij 53 slachtoffers werd in
de dossiers geen melding gemaakt van het bestaan van een psychische stoornis.

Lichamelijke ziekte van slachtoffer kinderdoding

Er bleek bij 5 van de 60 slachtoffers van kinderdoding sprake van een (vorm
van een) lichamelijke ziekte (die hier om privacyredenen met nader genoemd
worden).

Eerdere kindermishandeling van slachtoffer kinderdoding

Van de 60 slachtoffers is  het bij  vijf ervan niet mogelijk gebleken  om vast te  stel-
len of zij slachtoffer zijn geweest van kindermishandeling. Bij 21 slachtoffers zijn
geen aanwijzingen voor kindermishandeling gevonden. Bij de overige 34 (56,6%)
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blijkt wel sprake van een of andere vorm van kindermishandeling.Aangezien bij
een aantal slachtoffers sprake is van meerdere vormen van kindermishandeling
overstijgt het percentage de  100%; 20,0% van a]le slachtoffers van kinderdoding
is lichanielijk mishandeld, 30,0% is lichamelijk verwaarloosd, 50,0% is affectief
verwaarloosd, 20,0% is slachtoffer van psychisch geweld, 0,0% is slachtoffer van
seksueel misbruik en 30,0% is getuige geweest van geweld.

Traumata slachtoffer kinderdoding

Getracht is in het onderzoek eventuele traumata van het slachtoffer van kinder-
doding in kaart te brengen. Bij de slachtoffers van kinderdoding bleek in 70% van
de gevallen sprake van traumata. Er bleek een dermate grote verscheidenheid aan
tratiniata dat deze moeilijk onder een grote gemeenschappelijke deler te vatten zijn
Voorbeelden van traumata van het slachtoffer van kinderdoding zijn: echtscheiding
van de ouders, fysiek geweld naar slachtoffer, emigratie, wisseling van ouderfiguur,
psychiatrische ziekte van de ouder, overlijden van dierbare en dergelijke.

Slachtoffer was een gepland of gewenst kind

Uit de bestudering van de dossiers bleek in retrospectief met goed vast te stellen
in hoeverre de slachtoffers van kinderdoding geplande en/ofgewenste kinderen
waren.

Slachtoffer had bijzondere band rnet moeder, vader en/ofsiblings en/of
slachtoffer had bijzondere rol in het gezin

Getracht is in het onderzoek te kijken in hoeverre het slachtoffer een bijzondere
band met vader, moeder en/of siblings had en ofhet slachtoffer een bijzondere rol
in het gezin had
Deze gegevens bleken vanuit de relatief beperkte informatie uit de rapportages
daarover uiteindelijk niet goed codeerbaar.

12.2.3   Gezinsomstandigheden

Aantal kinderen in het gezin waar de doding plaats vond

De gezinnen waarin de kinderdoding plaats vond bestonden voor 52,9% uit een
kind, voor 22,6% uit twee kinderen, voor 11,3% uit drie kinderen en voor 13,2%
uit vier of nieer kinderen.

Verhouding eigen versus niet eigen siblings

In 84,9% van de gezinnen waarin de kinderdoding plaats vond, is er sprake van
alleen eigen kinderen van de ouders, in 9,4% is er spr;ike van een combinatie van
zowel eigen als niet-eigen (stief-, pleeg en/ofadoptief) kinderen en bij 5,7% was
sprake van alleen niet-eigen kinderen.
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Abortus; heeft er in het gezin van verdachte eerder een abortus plaats
gevonden

In 3,8% van de gevallen heeft in het gezin van verdachte eerder een abortus plaats
gevonden.

Gezinstraumata

Getracht is in het onderzoek eventuele traumata in het gezin van de persoon van
de kinderdoder in kaart te brengen. Bij kinderdoders bleek in ruim 79% van de
gevallen sprake van een gezinstrauma. Er bleek een zo grote verscheidenheid aan
soorten gezinstraumata dat deze moeilijk onder een grote gemeenschappelijke
deler te vatten zijn.Voorbeelden van een gezinstrauma zijn: scheiding, dood of
langdurige ziekte van een gezinslid, huwelijksproblemen, mishandelingen, over-
spel en dergelijke. Het is niet goed mogelijk gebleken een en ander meer syste-
matisch in kaart te brengen.

12.2.4    Delictomstandighe(len

Gegevens hieronder hebben betrekking op het aantal zaken en niet het aantal
verdachten, reden waarom er nu andere afrondingsaantallen in de percentages te
vinden zijn

Jaartal van het delict

Aantal gevonden kinderdodingszaken per jaartal
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Jaartal waarin het delia heeft plaatsgevonden

Seizoen waarin het delict plaats vond

Wanneer gekeken wordt naar het seizoen waarin de kinderdoding plaats gevon-
den heeft, dan blijkt de verdeling over winter, lente, zomer en herfst ongeveer
gelijk te zijn, namelijk respectievelijk 24%, 22%, 24% en 20%. In 10% van de geval-
len is het onbekend in welk seizoen het delict plaats heeft gevonden.
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Dag van de week waarop het delict plaats vond

Wanneer gekeken wordt naar op welke dagen in de week de dodingen plaats
gevonden hebben, dan valt op dat de kinderdoding maar zelden op maandag en
dinsdag voorkomt (respectievelijk  4%  en 2%), woensdag 24%, donderdag  20%,
vrijdag 16%, zaterdag en zondag elk 10% en in 14% van de gevallen was dit niet
(meer) te achterhalen.

Tijdstip van de dag

Wanneer gekeken wordt naar het tijdstip op de dag waarop de kinderdoding plaats

gevonden heeft,dan valt ook daarin ('s ochtends 20%,'s middags 16%,'s avonds 18%,
's nachts 26% en 20% onbekend) niet een duidelijk patroon te onderkennen.

Plaats van de doding

Over de plaats van de doding kan gezegd worden dat die in 60% van de gevallen
het huis van verdachte betreft, in 22% in het ouderlijk huis van verdachte, in 4%
in het huis van de partner van verdachte, in 8% buiten en in 6% van de gevallen
elders.

Wijze van doding

Over de wijze van doden kan gezegd worden dat die in 6% van de gevallen
gebeurde door middel van verwaarlozing, in 28% door de adem te benemen, in
30% door toepassing van manueel geweld, in 2% met middelen in  18% met een
wapen, 4% op een andere wijze en in  12% van de gevallen is dat onbekend.

Ontdekking van de doding

De kinderdoding kwam aan het licht, in 8% van de gevallen doordat verdachte
zelf de autoriteiten inschakelde, in 22% werd de doding door familie ontdekt,
in 4% door bekenden van verdachte, in 36% doordat de autoriteiten de doding
ontdekten in 6% gebeurde dat op andere wijze; in 24% was dit niet traceerbaar
in de dossiers.

Tenlastegelegde door verdachte alleen gepleegd  of met andere(n)

Van de kinderdoders heeft 84,0% de doding alleen gepleegd, 12% deed dat 'in
vereniging'16 en van 4% is niet bekend ofde doding alleen dan wel in vereniging
is gepleegd.

16   in vereniging' is een juridische term  (art. 47 Sr: medeplegen)
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12.2.5      Strafproces

Arrondissement

Aantal kinderdodingszaken per arrondissement
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Arrondissement

In de arrondissementen Dordrecht, Leeuwarden en Maastricht werden geen
onderzoeken geestvermogens met betrekking tot kinderdodingszaken in de
periode 1994-2003 aangetroffen. Dat betekent niet dat er geen verdachten van
kinderdoding in die periode in die drie arrondissementen werden aangehouden,
maar ofwel de zaak werd geseponeerd voordat onderzoek geestvermogens kon
plaats vinden, of er vond geen onderzoek geestvermogens plaats of er bleek geen
onderzoek geestverniogens voorhanden.

Tijdsduur tussen delict en aanhouding

Deze variabele is in de resultaten niet nieegenomen gezien het grote aantal geval-
len waarin deze variabele in de dossiers niet terug te vinden was.

Toerekeningsvatbaarheid

Van de verdachten van kinderdoding schatten de deskundigen 9,4% in als zijnde
toerekeningsvatbaar, 5,7% als enigszins verminderd, 30,2% als verminderd, 18,9%
als sterk verminderd en 18,9% als ontoerekeningsvatbaar. In 13,1% van de gevallen
bleek de mate van toerekeningsvatbaarheid niet goed te scoren en in 3,8% van de
gevallen deden de deskundigen daarover geen uitspraak.
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Recidivegevaar

Vaii de verdachten van kinderdoding schatten de deskundigen het recidivegevaar
bij 3,8% in als nihil, bij 32,1% als gering, bij  13,2% als gemiddeld en bij 28,3% als
groot; bij  11,3% werd geen uitspraak daarover gedaan en bij eveneens  11,3% was
het recidivegevaar niet goed te scoren.

Advies door deskundigen

Van de verdachten van kinderdoding gaven de deskundigen bu 18,9% geen advies.

In 9,4% adviseerden zij een vrijwillige behandeling, in 22,6% van de gevallen een
verplichte behandeling/begeleiding zonder maatregel, in 7,6% Plaatsing in een
Psychiatrisch Ziekenhuis (art. 37 Sr), in eveneens 7,6% een Tbs met voorwaarden,
in 22,6% een Tbs met bevel tot verpleging en in 11,3% luidde het advies anders.

Behandeling van de strafzaak (afdoening, artikelnummer, sepotcode, beslis-

sing rechterlijke macht, opgelegde straf, advies gevolgd door rechterlijke macht
in laatste aanleg en maatregel opgelegd in laatste aanleg)

Afdoening

Van de kinderdodingszaken werd in een latere fase van de vervolging, na uit-
brengen van de rapportage pro justitia, in 24,6% van de gevallen de zaak alsnog
(voorwaardelijke) geseponeerd.

Artikelnummer waarop veroordeling plaats vond

Artikelnummer

Kinderdoders

Niet veroordeeld (sepot en vrijspraak) 30,2%

In hulpeloze toestand achterlaten 1,9%

Art 267 0,0%

Doodslag 24,4%

Moord 30,2%

Kinderdoodslag 5,7%

Kindermoord 0,0%

Eenvoudige mishandeling ddtghn 0,0%

Zware mishandeling ddtgh 1,9%

Onbekend 5,7%

17  De dood ten gevolge hebbend
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Sepotcode

Sepotcode

Kinderdoders

Geen sepot 75,4%

Gebrek aan bewijs 9,4%

Niet ontvankelijk 1,9%

Dader niet strafbaar 1,9%

Ander dan strafrechterlijk ingrijpen 3,8%

Door feit of gevolgen van feit getroffen 1,9%

Gezondheidstoestand 3,8%

Niet-Compas zaak/dubbel geregistreerd 1,9%

Beslissing rechterlijke macht

Van de kinderdoders werd 5,7% vrijgesproken, aan 52,8% werd een (voorwaar-
delijke) gevangenisstrafopgelegd, 15,0% werd ontslagen van rechtsvervolging en
24,6% was (reeds) geseponeerd.Van  1,9% is de beslissing onbekend.

Opgelegde straf

Het gemiddelde aantal strafdagen bij kinderdoders bedraagt 2085 dagen wat over-
eenkomt met ongeveer 5,7 jaar. De laagste strafbedraagt een halfjaar, de hoogste
straf20jaar.

Maatregel opgelegd door de Rechterlijke Macht in laatste aanleg

Van de kinderdodingszaken volgde in 30,3% van de gevallen sepot ofvrijspraak, in
32,1% van de gevallen volgde er geen maatregel, in 5,7% van de gevallen volgde
de maatregel Plaatsing in een Psychiatrisch Ziekenhuis (art. 37), in 11,3% van de
gevallen volgde  een Tbs met voorwaarden  en in  18,8% van de gevallen  een Tbs
met bevel tot verpleging. In 1,8% van de gevallen is de uitspraak onbekend.

Advies deskundigen gevolgd door Rechterlijke Macht in laatste aanleg

De Rechterlijke Macht volgde in 71,7% van de gevallen het advies van de des-
kundigen met betrekking tot het al ofniet opleggen van een maatregel. In 18,9%
van de gevallen week de Rechterlijke Macht afvan het advies en in 9,4% van de
gevallen was het advies onbekend oflagen er tegenstrijdige adviezen.
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12.3 Significante verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke kin-
derdoders

In deze paragraafworden alleen de sign#icante verschillen tussen manne/(ike en Prou-

welijke kinderdoders besproken en zijn de neonaticideplegers in de berekeningen
buiten beschouwing gelaten.

Motieven

Motieven

Kinderdoders

Mannen Vrouwen

Doding uit wraak 21,1% 2,9%

Doding uit jaloezie 5,3% 2,9%

Ongewenst kind 0,0% 35,3%

Doding a.g.v straf 31,6% 2,9%

AltruYstisch: genadedoding 10,5% 8,9%

Altruistisch: gebrek aan steun bij opvoeding 15,7% 14,7%

Vanuit psychose 5,3% 14,7%

Munchausen-by-Proxy 0,0% 0,0%

Secundair aan seksueel ofritueel misbruik 0,0% 0,0%

Onbedoeld (verwaarlozing) 0,0% 5,9%

Anderszins 10,5% 2,9%

Onbekend 0,0% 8,9%

Totaal: 100% 100%

Omdat in de literatuur de verschillen in motieven tussen mannen en vrouwen
meer dan eens benadrukt worden is er hier voor gekozen om, ondanks het ver-
dwijnen van de significantie bij weglating van de neonaticideplegers, de onder-
verdeling tussen mannen en vrouwen in motieven wel weer te geven.
Het patroon van de motieven van mannen verschilt significant van het patroon
van de motieven van vrouwen  (%2(8, N  =  50) = 21.426, p = .006).Wanneer de
neonaticides buiten beschouwing worden gelaten verdwijnt, zoals gezegd, het
signlficante verschil.
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Justitiale voorgeschiedenis

JustitiEle voorgeschiedenis

Mannelijke kinderdoders Vrouwelijke kinderdoders

Geen just. voorgeschiedenis 68,4% 90,9%

Wel just. voorgeschiedenis 31,6% 9,1%

Mannelijke kinderdoders hebben significant vaker een justitiele voorgeschiedenis
dan vrouwelijke kinderdoders 0(2(1. N = 41) = 15.616,p = .001).

As-I stoornis

As-I stoornis

Mannelijke kinderdoders Vrouwelijke kinderdoders

As-I stoornis 36,9% 68,2%

Geen As-I stoornis 63,to% 31,8%

Vrouwelijke kinderdoders hebben significant vaker een As-I stoornis dan man-
nelijke kinderdoders 0(2(1, N = 41 ) = 19.644,p = .001).

SuYcidaliteit

Suit:idaliteit

Mannelijke kinderdoders Vrouwelijke kinderdoders

Geen suicidaliteit 83,3% 55,9%

Alleen ideaties 11,1% 5,8%

Poging 5,6% 38,3%

Vrouwelijke kinderdoders zijn significant vaker suicidaal en doen significant vaker
een suYcidepoging dan mannelijke kinderdoders (%2(2, N = 40) = 31.413, p <

.001)
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Middelengebruik ten tijde van het tenlastegelegde

Middelengebruik ten tijde van het tenlastegelegde

Mannelijke kinderdoclen Vrouwelijke kinderdoders

Geen middelengebruik 57,9% 81,8%

Wel middelengebruik 36,8% 9,1%

Onbekend 5,3% 9,1%

Mannelijke kinderdoders waren significant vaker onder invloed van middelen ten
tijde van de doding dan vrouwelijke kinderdoders  (%2(1, N  =  38)  =  4.374, p  =
.036). Onder middelengebruik wordt verstaan: de DSM-classificaties van afhan-
kelijkheid, misbruik, intoxicatie en/of onthouding samengevoegd.

Leeftijd slachtoffer

Leeftijd slachtoffer

Mannelijke kinderdoders Vrouwelijke kinderdoders

Gemiddelde 6,3 jaar 3,4 jaar

standaarddeviatie 5,9 jaar 4,5 jaar

De slachtoffers van mannelijke kinderdoders zijn (neigend naar) significant ouder
dan de slachtoffers van vrouwelijke kinderdoders  (t  (38, N  =  60)  =  1.773, p  =
.084).

Wijze van doding

Wijze van doding

Mannelijke kinderdoders Vrouwelijke kinderdoders

Ademnood 10,5% 50,0%

Manueel geweld 42,1% 31,8%

Met middelen 5,3% 0,0%

Met een wapen 31,6% 9,1%

Anderszins 5,3% 4,5%

Onbekend 5,3% 4,5%

Mannelijke kinderdoders doden (neigend naar) significant anders dan vrouwe-
lijke kinderdoders (X (4, N = 39)  = 9.121, p  = .058) Mannen gebruiken meer
geweld dan vrouwen. Dat houdt mogelijk ook verband met de leeftijd van het
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slachtoffer waarbij de neonaticides al zijn weggelaten
Opgelegde straf

Opgelegde straf

Mannelijke kinderdoders Vrouwelijke kinderdoders

Gemiddelde 6,42 jaar 1,66jaar

standaarddeviatie 5,63 jaar 2,15 jaar

Manneluke kinderdoders worden significant zwaarder gestraft dan vrouwelijke
kinderdoders (t (38, N = 40) = 3.597,p =.001), [bijna vier keer zo zwaar!],terwijl
er geen verschil is in de mate van toerekeningsvatbaarheid, geen verschil is in het

recidivegevaar en geen verschil is in het opleggen van een maatregel.

12.4 Significante verschillen tussen kinderdoders en partnerdoders

12.4.1       Significante  verschillen  tussen  kinderdoders  en  partnerdoders  met  betrekking
tot de persoon van de dader

A) DEMOGRAFISCHE GEGEVENS

Leeftijd van de dader in jaren

Neonaticidepleger gemiddeld:        22        range: 16-29
mediaan: 21,5

Infanticidepleger gemiddeld: 28,71 range: 19-49
mediaan:           28

Filicidepleger: gemiddeld: 32,85     range: 20-48
mediaan:           34

Partnerdoder: gemiddeld: 40,73     range: 24-63
mediaan: 41,50

Wanneer de drie subgroepen kinderdoders bu elkaar genomen wordt ontstaat

het volgende beeld:

Leeftijd van de dader

Kinderdoders Partnerdoders

Jonger dan 25 jaar 30,2% 7,4%

25 jaar tot 45 jaar 66,0% 59,3%
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45 jaar en ouder 3,8% 33,3%
Kinderdoders zijn significant jonger dan partnerdoders ()(2(2, N = 107) = 20.127,
p =.000)

Geslacht van de dader

De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke verdachten van kinderdoding
is in dit onderzoek als volgt: 35,8% van de verdachten is van het mannelijk
geslacht en 64,2% van het vrouwelijke geslacht. Bij de verdachten van partner-
doders ligt deze verhouding in omgekeerde richting: 77,8% van de partnerdo-
ders is van het mannelijk geslacht en 22.2% van het vrouwelijke geslacht. Uit
statistische analyse blijkt dat dit verschil in geslacht tussen de beide groepen
doders significant is (%2(1, N = 107) = 19.186,p = .000).

Geslacht van kinderdoders en partnerdoders
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Neonaticidepleger vrouwen: 100% mannen: 0%
Infanticidepleger: vrouwen: 66,7% mannen: 33,3%
Filicidepleger vrouwen: 46,2% mannen: 53,8%
Partnerdoder vrouwen: 22,2% mannen: 77,8%
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B) HISTORISCHE GEGEVENS

Leeftijd van kinderdoder/partnerdoder ten tijde van het verlies

Leeftijd van kinderdoder/parmerdoder ten tijde van het verlies

Kinderdoders Partnerdoders

Voor geboorte van betrokkene 34,1% 12,3%

Betrokkene is 0-5 jaar 19,3% 9,6%

Betrokkene is 6-11 jaar 9,1% 5,5%

Betrokkene is  12-17 jaar 13,6% 9,6%

Betrokkene is 18 jaar of ouder 23,9% 63,0%

De percentages hebben betrekking op de verhouding tussen het aantal verlies-
ervaringen in een bepaalde leeftijdscategorie ten opzichte van het totaal aantal

verlieservaringen van de gehele groep kinderdoders casu quo partnerdoders. Het
patroon in leeftijd van de kinderdoder ten tijde van het verlies verschilt significant
van dat van de partnerdoder (%2(4, N = 107) = 32.668,p = .001).

leeftijd van kinderdoder en partnerdoder ten tijde van het verlies
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leeftijdcategorie

Verlies in de vorm van een overlijden van een dierbare die nog een kind (tussen 0 en 18) is

Kinderdoders Partnerdoders

Ja 34,0% 16,7%

Nee 66,0% 83,3%

Kinderdoders hebben significant vaker een verlies geleden in de vorm van het
overlijden van een dierbare die nog een kind was, dan partnerdoders 00(1, N =
107) = 4.241,p = .039).
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Familiegeheimen

Van de kinderdoders blijkt bij  56,6% sprake (geweest)  te zijn van een  of meer-
dere fandliegeheim(en), bij de partnerdoders blijkt dat bij 33,3% het geval te zijn

(geweest). Bij kinderdoders is significant vaker  dan bij partnerdoders sprake  van
een familiegeheim (%2(1. N = 107) = 5.856,p = .016).

Gebeurtenissen in het laatste jaar voorafgaand aan de doding, geme-
ten met de SRRS (Social Readjustment Rating Scale, Holmes & Rahe,
1969)

Gebeurtenissen in het laatste jaar voorafgaand aan de doding

Kinderdoders Partnerdoders

Huwelijkse separatie 9,4% 24,1%

Zwangerschap 52,8% 3,7%

Seksuele problemen 1,9% 24,1%

Gezinsuitbreiding 60,4% 1,9%

Verandering in aantal ruzies 28,3% 57,4%

Dit zijn de 5 belangrijkste gebeurtenissen van de 43 door de SRRS genoemde
mogelijke stressoren die voor kinderdoders en partnerdoders significant verschil-
len.'Gezinsuitbreiding' is in die zin anders dan zwangerschap omdat in gezinsuit-
breiding ook nieuw samengestelde gezinnen begrepen zijn.

AS IV van de DSM-IV (problemen met primaire steungroep, problemen
gebonden aan de sociale omgeving, opvoedingsproblemen, werkproblemen,
woonproblemen, financiele problemen, problemen met de toegankelijkheid van
gezondheidsdiensten, problenien metjustitie/politie ofmet de misdaad en andere
psychosociale en omgevingsproblemen)

Hiervan zijn alleen die meegenomen die tussen kinderdoders en partnerdoders
significant verschillen, namelijk twee:

problemen met primaire steungroep

kinderdoders: 62,3% partnerdoders: 81,5%
(%2(1, N = 107) = 4.896,p = .027).
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werkproblemen

kinderdoders: 9,4% partnerdoders: 44,4%
be(1, N = 107) = 16.594,p = .000).

C) ALGEMEEN FUNCTIONEREN

Arbeidsverleden van verdachte

Arbeidsverleden van verdachte                                                '
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arbeidsverleden

Kinderdoders en partnerdoders blijken significant te verschillen ten aanzien van
hun arbeidsstatus (defini8ring zie: paragraaf 12.3.2) ten tijde van het tenlaste-
gelegde (%2(4, N = 105) = 12.363,p = .015).Bij kinderdoders blijken er over het
algemeen weinig problemen te zijn rondom het functioneren in een werksituatie.
Bij partnerdoders lijkt er een tendens te bestaan naar een meer problematisch
functioneren in de werksituatie. Bij de kinderdoders blijken er vier vrouwen huis-
vrouw te zijn en drie hebben er geen beroep.Voor de partnerdoders geldt in deze
situatie dat er 66n vrouw huisvrouw is en twee vrouwen geen beroep hebben. De
mannelijke kinderdoders  in de steekproef hebben allen werk, van de mannelijke
partnerdoders heeft er een van de 54 geen duidelijke arbeidsstatus.

Verdachte mishandelt zijn partner

Verdachte mishandelt zijn partner
Kinderdoders Partnerdoders

Mishandelt 20,8% 37,0%

Mishandelt niet 66,0% 27,8%

Onbekend 13,2% 35,2%
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Partnerdoders mishandelen hun partner significant vaker dan kinderdoders (%2(1,
N = 81) = 9.290 ,p =.002).

D) GEESTVERMOGENS

Misbruik van een middel ten tijde van de doding

Misbruik van middelen t.t.v. de doding
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Is er sprake van middelenmisbruik?

Misbruik van middelen (met name alcohol en in mindere mate cannabis, cocaTne

en heroine) ten tijde van de doding is voor de beide groepen significant ver-
schillend. Partnerdoders blijken vaker dan kinderdoders ten tijde van de doding,
misbruik van middelen te hebben gemaakt (%2(1, N = 102) = 6.331 .p = .012).

SuYcidaliteit bij verdachte (zelfmoordgedachten voorafgaand aan de doding,
ten tijde van het onderzoek geestvermogens, zelfmoordpoging ooit in het leven
van verdachte, rondom de doding en na de doding):

Zelfinoordgedachten
Kinderdoders Partnerdoders

Voorafgaand aan de doding Nee 69.8% 61,1%

Ja 28,3% 37,0%

Onbekend 1,90% 1,9%

Ten tijde van onderzoek geestvermogens Nee 69,8% 64,8%

Ja 26,3% 31,5%

Onbekend 3,8% 1,9%
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Zelfinoordpoging

Kinderdoders Partnerdoders

Ooit Nee 75,5% 72,2%

12 24,5% 25,9%

Onbekend 0,0% 1,9%

Ten tijde van de doding Nee 83,0% 96,3%

Ja 17,0% 3,7%

Onbekend 0,0% 0,0%

Na de doding Nee 90,6% 94,4%

Ja 9,4% 5,6%

Onbekend 0,0% 0,0%

Kinderdoders doen significant vaker dan partnerdoders een suYcidepoging in de
tijd rondom de doding 0(2(l, N = 107) 5.112, p = .024): 17% van de kinder-
doders doet een suicidepoging rondom de doding tegenover 3,7% van de part-
nerdoders. Het feit dat in Nederland per jaar bijna 1% van de bevolking een sui-
cidepoging doet (Ten Have et al., 2006), geeft iets aan van het afwijkend patroon
van de kinderdoder. NB: diegenen van de kinderdoders van wie de suYcidepoging
slaagde, zitten niet bij deze steekproef, wat het vermoeden bevestigt dat de kin-
derdoders nog meer afwijken van de'gewone' bevolking.

As I stoornis(sen) bij verdachte ten tijde van het tenlastegelegde

As I stoornissen

Kinderdoders Partnerdoders

Stoornissen  in de jeugd gediagnosticeerd 9,4% 1,9%

Dementie en andere cognitieve stoornissen 0,0% 3,7%

Psychische stoornissen door somatische aandoening 5,7% 0,0%

Aan een middel gebonden stoornissen 1,9% 20,4%

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 13,2% 5,6%

Stemmingsstoornissen 18,9% 16,7%

Angststoornissen 15,1% 3,7%

Somatoforme stoornissen 0,0% 0,0%

Nagebootste stoornissen 0,0% 0,0%

Dissociatieve stoornissen 24,5% 7,4%

Seksuele stoornissen 3,8% 1,9%

Eetstoornissen 0,0% 0,0%

Slaapstoornissen 1,9% 1,9%

Impulscontrolestoornissen 1,9% 3,7%

Aanpassingstoornissen 3,8% 5,6%
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Kinderdoders hebben significant meer angststoornissen en significant meer disso-
ciatieve stoornissen dan partnerdoders (respectievelijk x2(1, N =  107) = 4.096,p =
.043 en x2(1.N = 107) = 5.867,p = .015). Partnerdoders hebben significant vaker
een'aan een middel gebonden stoornis' ()(2(1, N = 107) = 9.177,p = .002).

Gehechtheidrepresentatie van verdachte

Gehechtheidrepresentatie van verdachte

Kinderdoders Partnerdoders

Veilig 3,8% 0,0%

Gereserveerd 26,4% 31,5%

Gepreoccupeerd 18,9% 33,3%

Onverwerkt/ niet te classificeren 39,6% 14,8%

Onbekend 11,3% 20,4%

Het patroon van gehechtheidrepresentaties van kinderdoders verschilt, met weg-
lating van de categorie 'onbekend', significant van dat van partnerdoders (%2(3,
N  =  90)   =   10.246, p  = .017). Vergeleken  met de gehechtheidclassificatie  van
de klinische populatie (Van IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 1996) komt
de gehechtheidrepresentatie van kinderdoders sterk overeen met deze klinische
populatie. De gehechtheidrepresentatie van de partnerdoders verschilt significant
van de klinische populatie (%2(3, N = 194) = 10.246,p = .017) en de forensische
populatie Od(3, N = 94) = 34.255,p = .001) (Van Uzendoorn et al., 1997). Onver-
werkt/niet te classificeren bij kinderdoders is opgebouwd uit 26,4%'onverwerkt'
en 13,2% 'niet te classificeren' en bij partnerdoders bestaat de 14,8% enkel en
alleen uit'onverwerkt'.

In onderstaande grafiek weergegeven kunnen drie duidelijke lijnen worden ont-
dekt: ten eerste de classificatie in de normale populatie, ten tweede de klinische,
forensische en de kinderdodersgroep en ten derde de partnerdodersgroep. De
groep kinderdoders als geheel past, wat betreft hun gehechtheidstijl, meer in
de forensische en klinische populatie, maar als gekeken wordt naar de verschil-
lende typen kinderdoders, dan valt op dat de groep van infanticideplegers in
gehechtheidstijl meer neigt naar het patroon van de partnerdoders. Dit verschil in
gehechtheid tussen de verschillende typen kinderdoders is echter niet significant
te noemen.
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Gehechtheidrepresentaties van de forensische, klinische en
normale populaties, kinderdoders en partnerdoders
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Gehechtheidrepresentaties van de forensische, klinische en
normale populatie, de drie typen kinderdoders en

partnerdoders
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E)  DADER„GEGEVENS TEN AANZIENVAN HET TENLASTEGELEGDE

Hierin zijn geen significante verschillen tussen kinderdoders en partnerdoders te
vermelden.
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12.4.2   Significante verschillen tussen kinderdoders en partnerdoders met betrekking

tot slachtq»kenmerken

Slachtoffers van kinderdoding zijn inhoudelijk niet goed te vergelijken met
slachtoffers van partnerdoding.

12.4.3  Significante verschillen tussen kinderdoders en partnerdoders met betrekking
tot gezinskenmerken

Hierin zijn geen significante verschillen naar voren gekomen.

12.4.4    Signijicante  verschillen  tussen  kinderdoders  en  partnerdoders  met  betrekking
tot delictkenmerken

Aanleiding tot de doding

Aanleiding tot de doding
Kinderdoders Partnerdoders

Geen duidelijke aanleiding 15.1% 9,3%

(dreigende) Verlating 41,5% 72,2%

Neonaticide 22,6% 0,0%

Aantasting zelfgevoel/autoriteit 20,8% 18,5%

Het patroon van de aanleiding tot de doding van de kinderdoders verschilt sig-
nificant van dat van de partnerdoders (%2(3, N = 107) = 17.470,p = .001).Wan-
neer de neonaticideplegers uit de groep van de kinderdoders worden weggelaten,
verdwijnt de significantie in het verschil.

Wijze van doding

Wijze van doding
Kinderdoders Partnerdoders

Verwaarlozing 6,0% 0,0%

Ademnood 28,0% 0,0%

Manueel geweld 30,0% 33,3%

Met middelen 2,0% 0,0%

Met wapen 18,0% 57,4%

Anderszins 4,0% 9,3%

Onbekend 12,0% 0,0%
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Kinderdoders doden hun kinderen op significant andere wijze dan partnerdoders
hun partner Od(5, N = 101) = 32.083,p = .000).

12.4.5   Significante verschillen  tussen  kinderdoders en partnerdoders met betrekking
tot het strqfproces

Toerekeningsvatbaarheid

Toerekeningsvatbaarheid van verdachte
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Mate van vermindering van de toerekeningsvatbaarheid

Het patroon van de toerekeningsvatbaarheid verschilt tussen kinderdoders en
partnerdoders significant 0(2(6, N = 107) = 15.432, p = .017): partnerdoders
worden als meer toerekeningsvatbaar beschouwd dan kinderdoders, terwijl ze
ongeveer evenveel ziekelijke stoornissen en significant meer persoonlijkheids-
stoornissen hebben.

Recidivegevaar

Recidivegevaar

Kinderdoders Partnerdoders

Geen gevaar 3,8% 9,3%

Gering gevaar 32,1% 51,8%

Gemiddeld gevaar 13,2% 22,2%

Groot gevaar 28,3% 13,0%

Geen uitspraak 11,3% 3,7%

Anderszins 11,3% 0,0%

Kinderdoders hebben een significant ander patroon van recidivegevaar (%2(5, N

= 107) = 16.192,p = .006).
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Afdoening

Afdoening
Kinderdoders Partnerdoders

(voorwaardelijk) Sepot 24,6% 1,9%

Dagvaarden 73,5% 92,5%

Onbekend 1,9% 5,6%

Kinderdodingszaken worden na rapportage significant vaker (voorwaardelijk)
geseponeerd dan partnerdodingszaken (%2(2, N = 103) = 11.715,p = .003), boven
op het feit dat al in een eerder stadium een aantal kinderdodingszaken door het
OM werd geseponeerd.

Beslissing rechterlijke macht

Beslissing rechterlijke macht

Kinderdoders Partnerdoders

Niet van toepassing 24,6% 1,9%

Vrijspraak 5,7% 5,6%

Gevangenisstraf 52,8% 83,2%

Ontslag van rechtsvervolging 15,0% 3,7%

Onbekend 1,9% 5,6%

Bij kinderdoders wordt significant vaker dan bij partnerdoders besloten tot ontslag
van rechtsvervolging en bij partnerdoders wordt significant vaker dan bij kinder-
doders een gevangenisstraf opgelegd  0(2(2, N  =  89)  =  6.296, p  = .043), indien
'onbekend' en'niet van toepassing' buiten beschouwing worden gelaten.

Maatregel opgelegd door de Rechterlijke Macht in laatste aanleg

Maatregel
Kinderdoders Partnerdoders

Niet van toepassing (sepot of vrijspraak) 28,3% 9,3%

Geen maatregel 32,1% 68,4%

Ex artikel 37 Sr 5,7% 0,0%

Tbs met voorwaarden 11,3% 3,7%

Tbs met verpleging 18,8% 13,0%

Onbekend 3,8% 5,6%
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Bij weglating van de categorie 'met van toepassing' blijkt dat de kinderdoders
significant verschillen van de partnerdoders met betrekking tot het patroon van
opgelegde maatregel (%2(3, N = 82) = 11.894,p = .008).

12.5  Modellen met de belangrijkste voorspellers van groepslid-
maatschap voor de beide onderscheiden groepen kinder-
doders en partnerdoders, voor mannelijke en vrouwelijke
daders van beide groepen en voor de drie groepen van
onveilige gehechtheid.

In deze paragraaf worden de belangrijkste voorspellers van groepslidmaatschap
voor de groep kinderdoders en de groep partnerdoders besproken, de groep man-
nelijke en de groep vrouwelijke daders van beide groepen doders en tenslotte en
de belangrijkste voorspellers voor de drie groepen van onveilige gehechtheid.

a) Welke variabelen maken het beste onderscheid tussen kinderdoders en part-
nerdoders?

In onderstaande tabel worden de resultaten weergegeven van de belangrijkste
voorspellers van groepslidmaatschap van kinderdoders en partnerdoders.

Multivariate logistische regreaic van variabelen ter onderscheiding van kinder- en partnerdoders
Met neonaticide (n = 81) Zonder neonaticide (n = 69)

Blok/Variabele 32')      pm        RFA     Rm      Pm     22*)       pm        82"       BA     Pm

1. Dem. val:iabelen 36.77 0.001 0.39 25.56 0.001 0.32

geslacht -1.84 0.02 -1.58 0.01

leeftijd 0.98 0.009 1.04 0.06

2. Gezin van herkomst 8.58 0.01 0.47 34.75 0.07 0.42

aantal kinderen
verhes van jonge dierbare -1.36 0.04 -1.3 0.04

verlies op jonge leeftijd -1.98 0.1 -0.8 0.16

verlies op volwassen leefiud
geheirn

3. Huid. omstandigheden 10.62 0.005 0.55 41.14 0.02 0.48

problemen op het werk 1.69 0.02 1.57 0.02

probL primaire steungroep 0.93 0.14

huwelijkse separatie
4. Alg. functioneren n-s. n.s. n. s. n. s. n. s. n.s.

mishandeling van partner
5. Geestvermogens n.s. n.s. n. s. n.s. n.s. n.s.

as-I en/ofas-II stoorr:us

middelengcbmik
su icidaliteit

| (i en significantie van toevoegende waarde van elke stap

cumulatief toenemende verkhar(ie  varigntie
3 Gewicht en significantie van elke variabele in het uiteindelijke model.
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Resultaat: sekse blijkt een belangrijke variabele: vrouwen zijn oververtegenwoor-
digd onder de kinderdoders. Het voorspellend vermogen van sekse neemt niet
sterk afwanneer de neonaticiden buiten beschouwing worden gelaten (zie tabel:
van-1.84 naar -1.58)

Uit de resultaten komt naar voren dat een beperkte groep variabelen volstaat
om groepslidmaatschap te verklaren met een uiteindel k totaal aan verklaarde
variantie van  r  = .55. Het model classificeert goed in 81% van de gevallen.
Belangrijke variabelen zijn geslacht en leeftijd: kinderdoders zijn vaker van het
vrouwelijk geslacht enjonger. Het tweede blok levert een significante verbetering
van het model  op  (p  = .01): Kinderdoders hebben vaker een verlies geleden  in
de vorm van een dierbare die op jonge leeftijd overleed. Het derde blok, huidige

omstandigheden, levert nog een additionele verbetering van het model op  (p =
.005): de partnerdoders hebben vaker problemen met de primaire steungroep en
problemen op het werk. Opvallend is dat de laatste twee blokken geen bijdrage
leveren aan verbetering aan het model: bij kinderdoders en bij partnerdoders wor-
den even vaak problemen in het algemeen functioneren en even vaak As-I  en/of
As-II stoornissen, middelengebruik ofsuicidaliteit aangetroffen.

Men zou kunnen betogen dat de gevonden voorspellende variabelen hun onder-
scheidend vermogen vooral te danken hebben aan de inclusie van neonaticide-
plegers. Neonaticideplegers zijn vooral jonge vrouwen. Om deze veronderstel-
ling te onderzoeken werden de analyses nog eens herhaald met uitsluiting van
de neonaticideplegers. De resultaten komen in grote lijnen sterk overeen met
de eerdere bevinding dat sekse een belangrijke voorspeller is. De belangrijkste
onderscheidende variabelen blijven geslacht, leeftijd, verlies van een dierbare die
nogjong was, en problemen op het werk.Alleen problemen met primaire steun-
groep heeft niet langer een bijdrage, maar in het oorspronkelijke model was die
bijdrage toch al minimaal. De verklaarde variantie van het model daalt naar 2 -
.48 en het model classificeert goed in 80% van de gevallen.

b) Welke combinatie van variabelen maakt het beste onderscheid tussen man-
nelijke en vrouwelijke daders?

In onderstaande tabel worden de resultaten weergegeven van de belangrijkste
voorspellers van groepslidmaatschap van mannelijke en vrouwehjke daders.

Wordt er apart naar mannen en vrouwen gekeken, dan is bij de vrouwen iets beter
te voorspellen tot welke groep zij behoren (verklaarde variante R.2 = .73,89% juist
voorspeld) dan bij de mannen (verklaarde variante R.2 = .41; 74%juist voorspeld).
De voorspelling onder vrouwen is vanafhet begin van de opbouw van het model
al iets beter, maar de betere voorspellende kracht is vooral vanwege de bijdrage
van psychiatrische factoren bij vrouwen en niet bij mannen.Voor vrouwen blijken
vooral middelengebruik, leeftijd en verlies van een dierbare die nogjong was een
onderscheid te maken en bij mannen leeftijd en problemen op het werk.
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Multivariate logistische regressie   van variabelen ter onderscheiding van kinderdoden en
partnerdoders, apart voor In:lnnen en voor vrouwen

Mannen (n = 59) Vrouwen (n = 46)
Blok/Vanabele X2 m     pm         Rm)     Bm        pm      %20)        pm          824     Bm        po

1. Dem. vambelen 8.87 0.003 0.2 10.14 0.001 0.29

leeftud 0.99 0.09 1.64 0.06

2. Gezin van herkomst 3.39 0.07 0.26 2.58 0.11 0.35

aantal kinderen

geheim
verlies van jonge dierbare

verlies op jonge leeftud -0.52 0.5 -4.38 0.12

verlies op volwassen leeftijd
3. Huid. omstandigheden 6.12 0.047 0.37 6.09  0.048  0.49

problemen op het werk 1.75 0.05 3.45 0.19

probl. primaire steungroep 3.91 0.17

huwelijkse separatie 1.57 0.18
4. Alg. filnctioneren 2.08 0.15 0.41 2.3 0.13  0.54

mishandeling van partner 1.01 0.16 -0.57 0.82

5. Geestvermogens 10.63 0.005 0.73
as I en/of as II stoornis

middelengebruik 3.28 0.04

suicidaliteit -2.43 0.27

1

%2 en significantie van toevoegende waarde van elke stap
- cumulatieftoenemende verklaarde variantie

Gewicht en signilicantie van elke variabele in het uiteindelijke model.

Worden neonaticidenbuitenbeschouwinggelaten apart voormannenen vrouwen,
dan blijven de resultaten hetzelfde (resultaten niet opgenomen  in een tabel).

c)  wat is het onderscheidend vermogen van een groep van variabelen voor drie
groepen van onveilige gehechtheid?

Een model om toewijzing aan een van de drie groepen te voorspellen met alle
van de volgende variabelen: leeftijd, verlies van een dierbare die nog jong was,
verlies op jonge leeftijd, culturele achtergrond, religie, arbeidsverleden,justitiele
voorgeschiedenis en psychische ziekte van een ouder, dan heeft het model een
adequate fit (%2 (26)  = 56.70, p < .001; pseudo R.2 = .46). De twee variabelen
die een significante toevoegende waarde hebben in de voorspelling van groeps-

lidmaatschap zijn psychiatrische ziekte van een ouder en arbeidsverleden.Anders
gezegd: wanneer deze variabelen uit het model weggelaten worden, wordt de fit
van het model ter onderscheiding van de drie groepen slechter. Dat zijn dus de
belangrijkste variabelen. Met het model van alle variabelen worden 60,2 % van
de cast[is juist geclassificeerd. Als we een model toetsen met alleen de twee laatste
variabelen wordt het percentage juist geclassificeerde personen niet veel minder:
54,2 %. Kortom, psychische ziekte van de ouder en het arbeidsverleden kunnen
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enigszins beter dan kans onderscheid maken tussen de drie groepen, de andere
variabelen voegen weinig toe om de drie groepen te onderscheiden.Wordt geke-
ken naar de richting van het effect van deze twee variabelen apart, dan blijkt het
volgende. De'dismissing' hebben niinder vaak een psychiatrische stoornis van hun
voorgeslacht meegemaakt, de 'unresolved' en 'disorganised' hebben juist vaker
een psychiatrisch zieke ouder. De 'dismissing' hebben relatief vaker problenien
in het arbeidsverleden, de 'unresolved' and 'disorganised' hebben die problemen
juist vaker niet.

Samenvatting van de statistische modellen

Model 1 (vergelijking kinderdoders partnerdoders)

Uit de totale groep van alle bij het onderzoek gemeten variabelen kan met een
selecte groep van die variabelen een model gevornid worden waarmee groeps-
lidmaatschap ten aanzien van kinderdoders  of partnerdoders in bepaalde mate
voorspeld kan worden. Het gaat om de volgende variabelen: geslacht, leeftijd,
het op jonge leeftijd verlies  van een dierbare geleden hebben, problemen  met de
priniaire steungroep, werkproblemen (As-IV van de DSM) en partnermishande-
ling. Wanneer in dit model de neonaticideplegers worden meegenomen, heeft
het model een verklaarde variantie van 2 - .50 en classificeert het model goed
in 78% van de gevallen.Wanneer de neonaticideplegers buiten het model wor-
den gelaten, daalt de verklaarde varantie naar 2 = .42 en classificeert het model
goed in 74% van de gevallen. Tevens vervalt dan de variabele problemen  met de
primaire steungroep.

De richtingen van de voorspellers zijn als volgt:
Leeftijd. kinderdoders zijn vakerjonger dan partnerdoders
Geslacht. kinderdoders zijn vaker van het vrouwelijk geslacht dan

partnerdoders
Verlies: kinderdoders hebben vaker een verlies geleden in hun

jeugd dan partnerdoders
Primaire steungroep: kinderdoders hebben minder vaak problemen met de pri-

maire steungroep dan partnerdoders (alleen voor model
met neonaticide)

Werkproblemen: kinderdoders hebben minder vaak werkproblemen dan
partnerdoders

Partnermishandeling: kinderdoders niishandelen hun partner minder vaak dan
partnerdoders
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Model 2 (vergelijking kinderdoders/partnerdoders bij mannen en vrou-
wen afzonderlijk)

Frouwen

Problemen op het werk:
vrouwelijke kinderdoders hebben minder vaak problemen op het werk dan vrou-
welijke partnerdoders
Problemen met de primaire steungroep:
vrouwelijke kinderdoders hebben minder vaak problemen met de primaire steun-

groep dan vrouwelijke partnerdoders

Man,ten

Problemen op het werk:
mannelijke kinderdoders hebben minder vaak problemen op het werk dan man-
nelijke partnerdoders
Mishandeling van partner:
mannelijke kinderdoders mishandelen minder vaak hun partner dan mannelijke
partnerdoders

Model 3 (vergelijking drie vormen van onveilige gehechtheid onder
kinderdoders en partnerdoders)

Ten aanzien van het groepslidmaatschap aangaande de drie vormen van onveilige
gehechtheid is slechts 66n variabele van belang namelijk suicidaliteit.
Suicidaliteit: hoe hoger de mate van suicidaliteit, des te groter is de kans om tot
de gehechtheidrepresentatie'gepreoccupeerd' te behoren, gevolgd door de onvei-
lige gehechtheidrepresentatie'onverwerkt' en het geeft de minste kans om tot de
gehechtheidrepresentatie'gereseveerd' te behoren.
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Conclusies en beschouwing

13.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies van het beschrijvend onder-
zoek besproken. Allereerst wordt de hoofdvraagstelling beantwoord en wordt  de
persoon  van de kinderdoder geschetst. Vervolgens wordt de nevenvraagstelling
beantwoord (vergelijking kinderdoders met partnerdoders) en daarna worden de
conclusies vanuit het statistisch model besproken. Daarna wordt er een korte pro-
fielschets gegeven van de onderscheiden groepen kinderdoders. In de beschou-
wing worden de onderzoeksresultaten vergeleken met die uit ander onderzoek
en er wordt gepoogd te komen tot een integrerende visie op het fenomeen
kinderdoding. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het noemen van een aantal
tekortkomingen van het onderzoek en er wordt vanuit dit onderzoek een aantal
aanbevelingen gedaan.

13.2   Conclusies

13.2.1  Beantwoording hoofdwaagstelling

1. Wie is de persoon van de dadee
De groep onderzochte kinderdoders in Nederland bestaat voor een kwart uit
neonaticideplegers (leeftijd slachtoffer niet ouder dan 24 uur), een kwart uit
infanticideplegers (leeftijd slachtoffer ouder dan een dag, jonger dan een jaar)  en
de helft uit filicideplegers (leeftijd slachtoffer ouder dan eenjaar). De totale groep
bestaat voor 64,2% uit vrouwen en 35,8% uit mannen. Bij de filicideplegers is
een relatief groot aantal van allochtone afkomst: 57,7%. Kinderdoders zijn door-
gaans opgegroeid  bij hun biologische ouders, ze zijn afkomstig uit relatief grote
gezinnen waarin zowel de vaders als de moeders emotioneel weinig beschikbaar
waren en verkeren doorgaans in de lagere sociaaleconomische klassen. Meer dan
tweederde is als kind mishandeld (lichamelijk, psychisch, seksueel en/of getuige
van mishandeling); 85% van de kinderdoders heeft een of meerdere verlieserva-
ringen (van een dierbare, bijvoorbeeld ouder, broer of zus, eigen kind) geleden en
bij 56,6% is sprake van een of meerdere familiegeheimen. Kinderdoders hebben
doorgaans  (85%) geen justitiele voorgeschiedenis maar mannelijke kinderdoders
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wel significant vaker dan vrouwelijke kinderdoders. Kinderdoders mishandelen
in 26,4% van de gevallen hun eigen kinderen en in 20,8% van de gevallen hun
partner. Van de groep kinderdoders suicideert zich ongeveer 20% (buitenlands
onderzoek) tijdens of direct na de kinderdoding, 17% van de resterende groep
(dit onderzoek) doet een (mislukte) suicidepoging.Van de groep filicideplegers is
45% in zorg voor psychische problematiek het laatste jaar voorafgaand aan de kin-
derdoding. Deze professionele hulpverlening best:aat uit behandeling/begeleiding
van de kant van huisarts, maatschappelijk werk,jeugdzorg en/ofGGZ. Kinderdo-
ders lijden ten tijde van de doding in 62,3% van de gevallen aan een psychiatrische
stoornis en eveneens in 62,3% van de gevallen aan een persoonlijkheidsstoornis.
Er bestaat een overlap tussen beide groepen: in 92,5% van de gevallen lijden zij
of aan een psychiatrische stoornis of aan een persoonlijkheidsstoornis of aan
beide.Vrouwelijke kinderdoders lijden significant vaker aan een psychiatrische
stoornis dan mannelijke kinderdoders. Mannelijke kinderdoders zijn significant
vaker onder invloed van middelen ten tijde van de doding dan vrouwelijke kin-
derdoders Slechts 4% van de kinderdoders heeft een veilige gehechtheidrelatie
ontwikkeld tegenover buna 60% in de normale populatie. Kinderdoders passen

qua gehechtheidrelatie dan ook in de klinische en in de forensische populatie (Van
Uzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 1996;Van Uzendoorn et al., 1997).
Directe aanleiding tot de doding is veelal een verlating of dreigende verlating in
de vorm van scheiding of dood. Opvallend gegeven is verder dat bijna 40% van
de onderzochte groep kinderdoders een duidelijk signaal afgeeft voorafgaande aan
de doding, een signaal waarin men aankondigt zichzelf en/of zijn kinderen wat
aan te zullen doen. Deze signalen worden in de helft van die 40% afgegeven aan

de hulpverlening, de rest aan vrienden en/offamilie.Wat in de pers en media wel

gezien wordt als gezinsdramak of.familiedrama's waarbij er meer dan een slachtoffer
valt, maken een kleine 10% (4 van de 50 zaken) uit van dit onderzoek.

2.    Wie  is het slachto r?
De slachtoffers van kinderdoding uit de onderzochte groep bestaat voor 61,7%
uit jongens en voor 35% uit meisjes; van 3,3% was het geslacht onbekend.Van de

leeftijd van de slachtoffers kan gezegd worden dat hoe jonger, hoe groter de kans
dat men slachtoffer wordt; 45% van de slachtoffers was nog geen jaar oud en de
kans om slachtoffer te worden van kinderdoding neemt snel af met de jaren. De
leeftijd van slachtoffer van een mannelijke kinderdoder ligt significant hoger dan
de leeftijd van het slachtoffer van een vrouwelijke kinderdoder.Veelal (56,6%)
gaat het om het eerste of enig kind. Bij de groep vrouwelijke kinderdoders werd

geen enkel stiefkind aangetroffen, bij de mannelijke kinderdoders bleek het in
16,7% van de gevallen om stiefkinderen te gaan. De slachtoffers bleken in 70%
van de gevallen in meer ofmindere mate getraumatiseerd in de vorm van bijvoor-
beeld slachtoffer te zijn van echtscheiding van de ouders, frsiek geweld door de

ouder(s), emigratie, wisseling van ouderfiguur, psychiatrische ziekte van de ouder,
overlijden van dierbare en dergelijke. In het onderzoek is gezocht naar eventueel

specifieke kenmerken van de slachtoffers zoals lichamelijke of geestelijke ziekte,
voorafgaande hulpverlening, pre-, peri- en/of postnatale lichamelijk  en/of psy-
chische problemen, niaar dit leverde geen bijzonderheden op.



CONCLUSIES EN BESCHOUWING 157

3.  Wat is er te zeggen over het gezin waarin de kinderdoding zich heeft
afgespeeld?

Kinderdoding vindt plaats in relatief kleine gezinnen. Bij kinderdoders bleek in
ruim 79% van de gevallen sprake van een gezinstrauma. Er bleek een zo grote
verscheidenheid aan soorten gezinstraumata dat deze moeilijk onder een grote
gemeenschappelijke noemer te vatten zijn. Voorbeelden van gevonden gezins-
traumata zijn: scheiding, dood oflangdurige ziekte van een gezinslid, huwelijks-
problemen, mishandelingen, overspel en dergelijke. Het is niet goed mogelijk
gebleken  een en ander meer systematisch in kaart te brengen. Tussen mannelijke
en vrouwelijke kinderdoders werden, wat gezinskenmerken betreft, geen signifi-
cante verschillen gevonden.

4. Wat is er te zeggen over omstandigheden rond het delice
Van een duidelijke toename over de periode van 1994-2003 van het aantal geval-
len van kinderdoding in Nederland is, zo blijkt uit dit onderzoek, geen sprake.
Wel ziet men in 1997 en 2002 meer gevallen dan in anderejaren, maar deze cijfers
zouden statistisch gezien geheel op toeval kunnen berusten.Verder is gekeken naar
seizoensperiode, dag in de week en tijdstip op de dag; daarin zijn geen duidelijke
tendenties waargenomen. Meer dan 80% van de kinderdodingen vindt plaats
in het  huis van verdachte  of in  zijn  of haar ouderlijk  huis. De wijze van doden
gebeurt over het algemeen via de adem benemen bij heel kleine kinderen tot
het  toepassen  van meer manueel geweld via verwurgen of verstikken  bij  de wat
oudere kinderen tot het gebruik van een wapen bij de nog oudere kinderen.Vrou-
welijke kinderdoders gebruiken significant vaker dan mannelijke kinderdoders de
methode van adem benemen en mannelijke kinderdoders gebruiken significant
vaker manueel geweld ofeen wapen bij het ombrengen van hun kinderen. Slechts
een klein gedeelte (8%) van de daders geeft zich na de doding aan bij de politie.
In  84% van de gevallen is de dader alleen te werk gegaan, in  12% van de gevallen
werkte de dader samen met zijn ofhaar partner; van 4% bleef dat onduidelijk.

5. Wat is er te zeggen over de afloop van het strafproces?
Door deskundigen werd aan de rechtbank geadviseerd 9,4% te beschouwen als
toerekeningsvatbaar, 5,7% als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar, 30,2%
als verminderd toerekeningsvatbaar, 18,9% als sterk verminderd toerekeningsvat-
baar en eveneens  18,9% als ontoerekeningsvatbaar. Bij  3,8% werd geen uitspraak
gedaan over de mate van toerekeningsvatbaarheid. Bij 13,1% luidde het advies
'anderszins'. Daarbu moet men denken aan bijvoorbeeld tegenstrijdige adviezen
ofadviezen die het midden hielden tussen bepaalde categorieen. De deskundigen
achtten in 41,5% van de gevallen een gemiddeld tot groot gevaar voor recidive en
in 30,1% van de gevallen werd geadviseerd tot het opleggen van een maatregel
in de vorm van  een TBS, al of niet met voorwaarden; 5,7% kreeg de maatregel
'plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, de duur van een jaar niet te bovengaand'
(art. 37 Sr) opgelegd; 30,2% van de kinderdoders werd veroordeeld voor moord
en 22,5% voor doodslag. Op al deze punten werden geen significante verschil-
len tussen mannelijke en vrouwelijke kinderdoders gevonden. Maar wanneer



158 MOORDOUDERS

gekeken wordt naar de strafmaat dan valt op dat mannelijke kinderdoders signifi-
cant zwaarder gestraft worden dan vrouwelijke kinderdoders en wel bijna vier(!)
keer zo zwaar, terwijl er geen verschil is in de mate van toerekeningsvatbaarheid,

geen verschil is in het recidivegevaar en geen verschil is in het opleggen van een
maatregel. Wel is er een aantal andere significante verschillen gevonden tussen

mannelijke en vrouwelijke kinderdoders, zoals aard van de stoornis (As I ofAs II),
justitiele voorgeschiedenis, mate van suicidaliteit, middelengebruik ten tijde van
het tenlastegelegde, leeftijd van het slachtoffer en wijze van doding. Onduidelijk is
ofen zoja, in hoeverre deze variabelen het verschil in strafmaat tussen mannelijke
en vrouwelijke kinderdoders (mede) verklaren. Geen van de neonaticideplegers
werd veroordeeld voor kindermoord (art. 291 Sr); als zij al veroordeeld werden
was dat voor kinderdoodslag (art 290 Sr). In 24,6% van de gevallen werd na rap-
portage de kinderdodingszaak alsnog geseponeerd. Van de kinderdoders kreeg
52,8% (bij wie nioord of doodslag bewezen werd geacht) een gevangenisstraf
opgelegd waarbij de gemiddelde duur van de gevangenisstraf 5,7 jaar bedroeg. In
71,7% van de gevallen volgde de rechtbank het opgelegde maatregeladvies.

13.2.2   Beantwoording nevenvraagstelling  (vergelijking kinderdoders/partnerdoders)

In het navolgende gaat het steeds alleen om significante verschillen: kinderdoders
zijnjonger dan partnerdoders, vaker van het vrouwelijk geslacht en hebben vaker

in hunjeugd een verlies geleden. In het gezin van herkomst is bij de kinderdoders
vaker sprake (geweest) van een familiegeheim. Kinderdoders hebben vaker dan
partnerdoders in het laatste jaar voorafgaand aan de doding te niaken gehad met

een zwangerschap en gezinsuitbreiding en hebben minder vaak dan partnerdoders
te maken met huwelijkse separatie, seksuele problemen en een verandering in het
aantal ruzies met de partner. Daarnaast hebben ze minder vaak dan partnerdoders
te maken gehad met problemen met de primaire steungroep en problemen op het
werk.Wat betreft het arbeidsverleden hebben kinderdoders over het algemeen een
meer stabiele werksituatie dan partnerdoders. Partnermishandeling komt bij kin-
derdoders minder vaak voor dan bij partnerdoders. Kinderdoders blijken minder
vaak dan partnerdoders misbruik van middelen te hebben gemaakt ten tijde van
de doding. Kinderdoders doen vaker dan partnerdoders een suicidepoging ten
tijde van de doding. Kinderdoders hebben meer angststoornissen en dissociatieve

stoornissen dan partnerdoders, maar lijden minder vaak aan een'aan een middel

gebonden stoornis'. Het patroon van gehechtheidstijl van kinderdoders is essen-
tieel anders dan dat van partnerdoders. Bij beide groepen zijn er weinigen veilig

gehecht, maar het patroon van onveilig gehecht-zijn in de drie andere categorieen
is voor beide groepen zeer uiteenlopend. De methoden van doden verschillen in
die zin dat kinderdoders vaker dan partnerdoders het adem benemen als wijze van
doden gebruiken en partnerdoders vaker dan kinderdoders een wapen gebrui-
ken. Ten aanzien  van  het  strafproces  verschillen  zij  in  het over hen uitgebrachte
advies over de mate van toerekeningsvatbaarheid: bij kinderdoders neigt dit meer
naar de zijde van ontoerekeningsvatbaarheid en partnerdoders nicer naar de zijde
van toerekeningsvatbaarheid. Kinderdodingszaken worden na rapportage vaker
dan partnerdodingszaken (voorwaardelijke) geseponeerd. Bij kinderdoders wordt
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vaker dan bij partnerdoders besloten tot ontslag van rechtsvervolging en/of een
maatregel opgelegd en bij partnerdoders wordt vaker dan bij kinderdoders een
gevangenisstraf en geen maatregel opgelegd.

Conclusies vanuit het statistisch model. De belangrijkste voorspellers
van groepslidmaatschap voor de beide onderscheiden groepen kinder-
doders en partnerdoders, voor mannelijke en vrouwelijke daders van
beide groepen en voor de drie groepen van onveilige gehechtheid.
Na multivariate logistische regressieanalyse zijn als belangrijkste voorspellers
van groepslidmaatschap van kinderdoders of partnerdoders een viertal variabe-
len overgebleven, namelijk: geslacht, leeftijd, verlies geleden hebben in de jeugd
en werkproblemen. Met andere woorden: vrouwen zijn eerder kinderdoder dan
partnerdoder, jonge mensen zijn eerder kinderdoder dan partnerdoder, mensen
die op jongere leeftijd verlies geleden hebben dan op latere leeftijd zijn eerder
kinderdoder dan partnerdoder en mensen met werkproblemen zijn eerder part-
nerdoder dan kinderdoder.
Wanneer gekeken wordt naar mannen en vrouwen apart, dan blijkt dat het heb-
ben van problemen op het werk voor zowel mannen als vrouwen een belangrijke
voospeller is van groepslidmaatschap van kinderdoders ofpartnerdoders, namelijk
het hebben van werkproblemen Inaakt de kans groter dat iemand valt in de cate-
gorie partnerdoder in plaats van de categorie kinderdoder. Daarnaast is het heb-
ben van problemen met de primaire steungroep alleen voor vrouwelijke doders
een belangrijke voorspeller van groepslidmaatschap, namelijk problemen met de
primaire steungroep maakt de kans groter dat deze vrouwen een partnerdoder
zullen zijn in plaats van een kinderdoder. Partnermishandeling is alleen voor
mannelijke doders een duidelijke voorspeller, namelijk mannen die hun partner
mishandelen hebben grotere kans in de categorie partnerdoder te vallen dan in
de categorie kinderdoders.
Ten aanzien van het groepslidmaatschap aangaande de drie vormen van onveilige
gehechtheid is slechts 66n variabele van belang namelijk suicidaliteit. Hoe hoger
de mate van suicidaliteit, des te groter is de kans om tot de gehechtheidrepresenta-
tie'gepreoccupeerd' te behoren, gevolgd door de onveilige gehechtheidrepresen-
tatie'onverwerkt' en het geeft de minste kans om tot de gehechtheidrepresentatie
'gereserveerd' te behoren.

13.2.3    Profielen

In paragraaf 13.2.1  is de persoon van de kinderdoder zoals deze  uit onze onder-
zoeksgegevens naar voren is gekomen, beschreven. Thans volgt een korte pro-
fielschets van de onderscheiden groepen kinderdoders daar waar deze onderling
significant verschillen.

Profiel van de neonaticidepleger
De neonaticidepleger is vrijwel altijd een vrouw, over het algenieen jong, door-
gaans 16-30 jaar oud, doorgaans van autochtone afkomst, alleenstaand en heeft
doorgaans weinig persoonlijke intieme relaties. Meestal is het slachtoffer een eer-



160 MOOR-DOUDERS

ste kind. Neonaticideplegers kennen een sterke ambivalentie; de zwangerschap
moet koste wat het kost verborgen blijven (vaak uit angst om de liefde van de
'partner' en/of de ouders te verliezen) en tegelijk is er de sterke wens dat de
zwangerschap wel wordt opgemerkt, dat er wordt doorgevraagd, maar als dat dan
gebeurt, wordt het vervolgens weer ontkend. Neonaticideplegers bevallen meestal
in het ouderlijk huis, vaak ook als men het ouderlijk huis al verlaten heeft. Zij
brengen  het kind  na de geboorte actief of passief om het leven, houden  het bij
zich in de buurt, houden het'onder zich',leggen het weg, maar niet echt. Meestal
wordt het kind niet begraven. De dynamiek van het zwanger worden blijft in de
literatuur en ook in de rapportages achterwege. Neonaticideplegers functione-
ren over het algemeen, in ieder geval oppervlakkig gezien, goed en ze zijn over
het algemeen niet suicidaal. Stoornissen bij neonaticideplegers ontwikkelen zich
vooral juist in de aanloop  tot de doding, die kort na de bevalling plaats vindt en
hebben  met  name  een As-I karakter. Meer  dan  40%  is in haar jeugd mishandeld
en ze hebben allen een hoeveelheid stress te verwerken gehad van 100 punten of
hoger (SRRS-schaal; 100 staat ongeveer gelijk met de impact van het overlijden
van een partner); 58% heeft een ouder die tijdens de jeugd van verdachte aan een
lichamelijke ziekte leed. Neonaticideplegers geven doorgaans,juist door de aard
van het delict, geen signaal vooraf.

Profiel van de infanticidepleger
Net zoals bij de neonaticidepleger wordt dit feit niet in vereniging, maar alleen
gepleegd en is het slachtoffer telkens maar 1 persoon. De infanticideplegers zijn
tussen de 19 en 49 jaar oud, voor 66,7% bestaande uit vrouwen en voor 33,3% uit
mannen.Van de infanticideplegers heeft 40% een tehuisverleden, 66% is tijdens de
jeugd mishandeld, 46% heeft problemen met de primaire steungroep en 33,3%
heeft als enige van de drie groepen kinderdoders een huwelijkse separatie in het
laatste jaar voorafgaand aan de doding; de twee andere groepen scoren daar beide
0% op; 40% leed ooit in diens leven aan afhankelijkheid van een middel, 40% gaf
een signaal vooraf en ze gebruikten in  80% van de gevallen manueel geweld als
wijze van doding.

Profiel van de filicidepleger
Bij filicide. in tegenstelling tot neonaticide en infanticide, is het aandeel van de
mannelijke doder even groot als die van de vrouwelijke doder. Ze zijn tussen de
20 en 48 jaar oud; 81% van de  filicideplegers is in zijn jeugd mishandeld; tevens
had 81% problemen met de primaire steungroep, 35% had opvoedingsproblemen,
54% gafeen signaal vooraf; 88% gebruikt manueel geweld ofeen wapen als wijze
van doden. In 33% van de gevallen werd de filicide in vereniging gepleegd, bij
20% van de gevallen ging het om meerdere slachtoffers. Het aandeel allochtonen
neenit toe met de leeftijd van het slachtoffer: ruim 50% van de groep van filicide-
plegers is van allochtone afkomst; niogelijk speelt een rol dat allochtonen, nog
minder dan autochtonen, de weg vinden naar de hulpverlening.
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13.3 Beschouwing

13.3.1   Onderzoeksresultaten  vergeleken met conclusies  uit literatuuronderzoek;
overeenkomsten en verschillen

Wanneer de onderzoeksresultaten uit onderhavige studie vergeleken worden niet
de conclusies uit de onderzoeken uit met name de Angelsaksische literatuur dan
valt daarover het volgende te zeggen.
Het vbbrkomen van kinderdoding: kinderdoding komt gemiddeld 10 tot 15 keer per
jaar in Nederland aan het licht, waarbij gemiddeld  12  tot 16 slachtoffers vallen.
In Canada werden in 2004 27 kinderen door hun ouders om het leven gebracht
(Bourget et al.. 2007), bij een bevolkingsaantal van een kleine 33 miljoen nien-
sen. De verhouding tussen aantal slachtoffers en bevolkingsaantal komt in beide
landen grotendeels overeen.

Bij de verdeling man/vrouw wat betreft de kinderdoders in onze studie blijkt dat de
vrouwen vaker dader zijn dan de mannen (64,2% vrouw; 35,8% man).Wanneer
de neonaticideplegers buiten beschouwing worden gelaten is deze verdeling in
ons onderzoek respectievelijk ongeveer 53% en 47%. Buitenlandse cij fers spreken
over een gemiddeld gelijke verdeling.
Wat betreft motieven om te doden stenimen gegevens uit dit onderzoek goeddeels
overeen met de resultaten uit het Engelse onderzoek van Wilczynski (1997a)
waarin zij onder andere tot de bevinding kwam dat motieven van mannelijke
kinderdoders vooral te maken hebben met wraak, jaloezie  en  straf en  motieven
van vrouwelijke kinderdoders meer te maken hebben met de ongewenstheid van
het kind, de altruistische doding en de psychotische dodingen. De resultaten uit
dit onderzoek bevestigen alleen de altruYstische verdeling van de dodingen niet; in
dit onderzoek doden mannen evenveel uit altruTstische motieven als vrouwen.
Wat betreft stoornissen: uit ons onderzoek blijkt dat 62,3% van de kinderdoders
een As-I stoornis heeft, eveneens 62,3% een As-II stoornis heeft en 92,5% een
As-I en ofAs-II stoornis. Buitenlands onderzoek is daarover aanzienlijk minder
helder. Percentages psychiatrische stoornissen variEren in de diverse onderzoeken
van 30% tot soms 60% 8 70%. De aanwezigheid van As-II stoornissen wordt in
geen van de bestaande buitenlandse onderzoeken echt helder gedefinieerd en/of
beschreven, mede vanwege het accent op psychiatrische stoornissen met nanie
in  de Verenigde Staten en het eventuele verband daarmee met (het beroep  op)
ontoerekeningsvatbaarheid. Als belangrijkste As-I stoornissen uit otis onderzoek
komen naar voren de dissociatieve stoornissen, stemmingsstoornissen, angststoor-
nissen en psychotische stoornissen. Dit is wel conform resultaten uit buitenlands
onderzoek (Bourget et al., 2007).
Vruwel alle kinderdoders uit ons onderzoek hebben te maken gehad niet een aan-
tal stressore,1 (zoals bijvoorbeeld echtscheiding, gezinsuitbreiding, werkproblemen
et cetera) in het jaar voorafgaand aan de doding, stressoren die ook uit een aantal
andere onderzoeken oplichten (Bourget et al., 2007; McKee & Shea, 1998).
Het doden van meerdere kinderen tegelijk niaakt, zo blijkt uit dit onderzoek, in
Nederland 8% van het totaal aantal kinderdodingen uit, hetgeen in overeenstem-

nzing is met buitenlands onderzoek (hooguit 10%:Wilczynski, 19974
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Buitenlands onderzoek spreekt over ongeveer 20% suicides bij kinderdoding. Ons
onderzoek laat daarover geen uitspraken toe aangezien de gesuicideerden zich, uit
de aard der zaak, niet in de onderzoeksgroep bevinden.
Wat betreft contacten met hulpper/ening: uit buitenlands onderzoek blijken kinder-
doders voor 33% tot 77% in contact te zijn met de hulpverlening voorafgaand
aan de doding. Uit onze studie blijkt dat voor 28,3% het geval te zijn.Wanneer
evenwel de neonaticideplegers buiten beschouwing worden gelaten (die door de
aard van het delict juist niet in verbinding met de hulpverlening staan), dan blijkt
dat (contact met de hulpverlening) te gelden voor 40,3%.Van deze ruim 40% geeft
de helft (dus 20%) voorafgaand aan de doding aan diezelfde hulpverlening een
signaal af, waarin zij aangeven voornemens  te zijn zichzelf en of hun kind(eren)
van het leven te beroven.
Uit ons onderzoek blijkt verder dat mannelijke kinderdoders, meer dan vrouwe-
lijke kinderdoders,eenjustiti#le voorgeschiedenis hebben en onder invloed van middelen
de kinderdoding te begaan. Deze beide bevindingen worden door buitenlands
onderzoek ondersteund (Wilczynski, 1997a)
Significante verschillen in wijze van doden onder mannelijke en vrouwelijke kin-
derdoders zoals in buitenlands onderzoek wordt gevonden, konden in ons onder-
zoek niet worden bevestigd.
Wat betreft strq#oemeting: in Nederland blijken mannelijke kinderdoders bijna vier
keer zo zwaar gestraft te worden als vrouwelijke kinderdoders, terwijl er geen
verschil is in de mate van toerekeningsvatbaarheid, er geen verschil is in het inge-
schatte recidivegevaar en er geen verschil is in het al dan niet opleggen van een
maatregel, terwijl er wel verschillen bestaan in een aantal andere variabelen zoals
aard van de stoornis, motieven,justitiele voorgeschiedenis, mate van suYcidaliteit,
middelengebruik ten tijde van het tenlastegelegde, leeftijd van het slachtoffer en
wijze van doding. Buitenlands onderzoek spreekt alleen over het zwaarder straffen
van mannen ten opzichte van vrouwen (Bourget et al., 2007).
Ons onderzoek laat een relatieve oververtegenwoordiging van slachtoffers van het
mannelijke geslacht (61,7% versus 35,0%; 3,3% is onbekend). Een zinvolle ver-
klaring voor dit verschil kon vooralsnog niet worden gevonden, maar statistische
berekening laat zien dat dit verschil ook op toeval kan berusten.

13.3.2   Kinderdoding alsfenomeen; naar een integrerende visit

In dit onderzoek naar Kinderdoding in Nederland is gekeken vooral naar de persoon
van de dader, naar slachtoffers, naar gezinsomstandigheden, naar delictomstandig-
heden en naar het strafproces. Als belangrijkste bevindingen met betrekking tot
de persoon van de dader zijn te noemen dat kinderdoders in meerderheid van het
vrouwelijk geslacht zijn, vrijwel allen onveilig gehecht zijn aan hun ouder(s), in
hunjeugd veel verlieservaringen geleden hebben van een dierbare van vaakjonge
leeftijd, emotioneel weinig beschikbare ouders hebben gehad en een psychische
stoornis hebben. Ondanks deze beschadigde 'binnenkant' is aan de 'buitenkant'
van de kinderdoder vaak weinig opvallends merkbaar. Deze voor het oog onge-
schonden buitenkant valt op te maken uit onder andere de relatieve afwezigheid
van een justitiele voorgeschiedenis, arbeidsproblematiek, middelengebruik, mis-



CONCLUSIES EN BESCHOUWING 163

handeling en dergelijke, en is reden waarom het v66rkomen van kinderdoding
voor de buitenwereld vaak volkomen onverwacht kan zijn.
In het laatste jaar voorafgaand aan de kinderdoding is de dader aan een aantal stres-
soren onderhevig en wordt hij daarin geconfronteerd met een (dreigend) nieuw
verlies, in de vorm van scheiding, verlating of dood van een belangrijke ander.

Juist omdat aan de buitenkant van de persoon van de kinderdoder zo weinig zicht-
baar is, zowel voor'de buitenwereld' als voor de wetenschappelijk onderzoekers,
is het moeilijk om aan de hand daarvan voorspellingen te doen over mogelijk
gedrag in de toekomst. Het onderhavige onderzoek heeft laten zien dat er achter
de ogenschijnlijk gezonde buitenkant bij de kinderdoder over het algemeen een
ernstig getroebleerde binnenwereld schuilt. Daarom is het van belang om een
visie te ontwikkelen over hoe het er in de binnenwereld van de kinderdoder
aan toe zou kunnen gaan en zeker ook hoe deze getroebleerde binnenwereld is
(kunnen) ontstaan.

Bij de'gemiddeld normale' ouder (die overigens geen onderwerp van deze studie
is geweest) gaat het er over het algemeen, in hypothetiserende zin, als volgt aan
toe. Ouders hebben meestal het beste met hun kinderen voor. Ze hechten er aan
dat hun kinderen gezond naar lichaam en geest opgroeien. Een en ander is voor
een deel biologisch bepaald. Ouders hebben vaak duidelijk uitgesproken, bewuste
verwachtingen van hun kinderen, maar onder deze bewuste, expliciete motieven
gaat bij alle ouders ook een hele agenda van (deels) onbewuste motieven schuil.
Kinderen moeten soms iets bereiken wat de ouders zelf niet gelukt is, soms iets
goed maken wat hen zelfonthouden is, door bijvoorbeeld een goed en voorbeel-
dig kind te zijn, dat niet huilt, niet ontevreden, ongelukkig of boos is. Dat moet
de ouder dan het gevoel geven dat hij een geslaagde ouder, een geslaagd mens is,
een gevoel dat hij soms van zijn eigen ouders onvoldoende gehad heeft. Maar ook
kinderen hebben hun eigen bewuste en onbewuste agenda waarbij het eigenbe-
lang doorgaans voorop staat, wat voor (kleine) kinderen de normaalste zaak van
de wereld is. De min of meer gezonde ouder, met andere woorden, de ouder
zonder psychische stoornis in relatief normale on:tstandigheden, vindt doorgaans
in zekere mate een compromis tussen zijn eigen agenda en die van zijn kinderen
en voedt zijn kinderen op, zo goed en zo kwaad als dat wil.

Kinderdoders hebben een zelfde bewuste en onbewuste agenda en stellen over het
algemeen alles in het werk om hun kinderen zo goed en zo kwaad als dat wil, op te
voeden. Maar, zoals uit ons onderzoek bhjkt, hebben kinderdoders vaak Op jotlge
leeftijd een ofmeerdere, (ionge) dierbaren verloren, kennen zij over het algemeen
een onveilige gehechtheidrelatie met hun ouders die weinig emotioneel beschik-
baar waren en hebben zij in de loop van hun ontwikkeling, al ofniet op basis van
dat verlies en/of die onveilige gehechtheidrelatie, een psychische stoornis, vaak
met depressieve kenmerken ontwikkeld. Op basis van hun onveilige gehechtheid
en wellicht versterkt door de psychische stoornis, hebben zij problemen in de
compromisvorming tussen afstand en nabijheid, de afgrenzing van zichzelfvan de
ander, in zowel de relatie met hun ouders als met hun kinderen.
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Bovenstaand geheel aan factoren onderscheidt de kinderdoder van de min of
meer normale ouder. Indien zich dan in de actualiteit een sterke aantasting van
het zelfgevoel aandient in de vorm van een nieuw verlies, zoals een (dreigende)
verlating door scheiding of door de  dood en/of wanneer het kind niet voldoet
aan de (te) hoog gespannen verwachtingen van de ouder en daarmee de ouder
het gevoel geeft te falen als ouder, dan kan deze mix van factoren dit basaal
explosieve mengsel bij de ouder tot ontplofing brengen in de vorm van het om
het leven brengen van zijn kind. De kinderdoder ziet het dreigende verlies vanuit
zijn krenkbare en kwetsbare zelfgevoel ofwel als een tekortschieten van zichzelf,
namelijk geen goede vader ofmoeder te zijn ofin de nieuwe verlating wordt een
oud trauma (een eerder verlies) geactiveerd. Kinderdoders hebben vaak het gevoel
als ouder mislukt te zijn. De doding kan gezien worden als een poging om het
ouderschap ongedaan te maken, waarbij de kinderdoder het ouderschap opgeeft,
op een wijze zoals zijn ouder vroeger (onveilige gehechtheid) zijn ouderschap
over hem, maar dan vaak in psychische zin, heeft opgegeven (emotioneel te weinig
beschikbaar).

Bovenstaande visie lijkt voor alle drie typen kinderdoders in meer of
mindere mate te gelden, maar de neonaticidepleger (vrijwel altijd een vrouw)
wordt gekenmerkt dooreen sterke ambivalentie overhaarzwangerschap.Enerzijds
wordt de zwangerschap  (half en halfbewust) ervaren als een mijlpaal in de ont-
wikkeling, anderzijds wordt met dezelfde vaart het bestaan van deze zwangerschap
hardnekkig en langdurig geloochend. Hier zou men kunnen hypothetiseren dat
de neonaticidepleger het ouderschap (nog) niet aanvaardt omdat ouderschap
impliceert dat zij dan (deels) afscheid moet nemen van haar afhankelijke rol als
kind ten opzichte van haar ouders, hetgeen een dreigend verlies betekent. Maar zij
wil van die rol nog geen afscheid nemen omdat zij in haar emotionele behoeften
nog onvoldoende tegemoet gekomen is en eigen ouderschap betekent een defini-
tiefmoeten afzien daarvan. Het op bewust niveau kunnen kiezen voor (oftegen)
een abortus veronderstelt een volwassen niveau van functioneren (losmaking van
ouders,verantwoordelijkheid nemen,verzelftandiging) en vervolgens van daaruit
op zijn minst een poging tot het onder ogen zien van aanstaand ouderschap.

Om het beschreven explosieve mengsel dat de basis vormt van de kinderdoding
niet tot ontploffng te laten komen, is het noodzakelijk dat de buitenwereld con-
tact krijgt met de getroebleerde binnenwereld van de potentiBle kinderdoder.
Contact met deze binnenwereld is echter voor zowel betrokkene  zelf als voor de
buitenwereld moeilijk te krugen, hetgeen somber stemt over de mogelijkheden
tot risicopreventie. Uit dit onderzoek blijkt evenwel dat 20% van de kinderdoders
aan de buitenwereld wel enig contact met zijn binnenwereld toelaat, namelijk in
de vorm van een luid en duidelijk signaal, afgegeven aan de hulpverlening vooraf-
gaand aan de doding, waarin de kinderdoder aangeeft voornemens te zijn zichzelf
en/of zijn kind(eren) van het leven te beroven. Mogelijk zou met deze categorie
in preventieve sfeer iets te bereiken zijn. Naar verdere contactmogelijkheden met
de binnenwereld van deze 20%, maar zeker ook naar contactmogelijkheden van
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de overige 80% is het noodzakelijk verder onderzoek te doen. Het onderhavige
onderzoek levert aanwijzingen op dat een accent bij dat verder onderzoek zou
kunnen liggen op (een combinatie van) vroege verlieservaringen, gehechtheids-
tijlen en nieuwe (dreigende) verlieservaringen.

13.4 Tekortkomingen van het onderzoek

1.  Vanwege het bij de parketten ontbreken van 27,5% van de strafdossiers van
verdachten van moord en doodslag  uit de periode 1994-2003, vanwege  het
feit dat 40,4% van alle zaken met betrekking tot kinderdoding reeds voor een
eventuele totstandkoming van een onderzoek geestvermogens is geseponeerd
en vanwege het feit dat er bij 33,3% van de verdachten van wie de zaak niet
geseponeerd is, er geen onderzoek geestvermogens aanwezig bleek, heeft het
onderzoek beperkingen in de representativiteit

2.   Het gaat om een dossieronderzoek (onderzoek geestvermogens) en de betrok-
kenen zijn niet zelfgesproken

3. Rapportages van de onderzoeken geestvermogens zijn door verschillende
deskundigen, van soms verschillend'niveau', gemaakt

4.   Rapportages verschillen in (kwaliteit van) de anamnese; veel zaken zijn niet of
onvoldoende uitgevraagd

5.  Verschillen in soorten rapportage (mono psychologisch, mono psychiatrisch,
dubbel, triple en klinisch onderzoek)

13.5 Enkele aanbevelingen met betrekking tot opsporing en
vervolging

•   Bij het aantreffen van een lijkje van een pasgeborene van wie de moeder tot
op dat moment onbekend is, verdient het aanbeveling  op  zoek  te gaan, juist
niet naar iemand van wie bekend is dat zij zwanger is geweest, maar juist naar
de moeder van wie de zwangerschap op allerlei mogelijke manieren verborgen
is gehouden. Het daderprofiel, zoals geschetst in paragraaf 13.2.3 kan daarbij
mogelijk behulpzaam zijn.

•     Het OM dient alert te zijn bij het seponeren van kinderdodingszaken. Sepone-
ren door het OM in het bijzonder bij gevallen van verdenking van neonaticide
bevestigt als het ware de attitude van de loochenende verdachte. Dagvaarden
casu quo terechtstaan is een goede vorm van inperking van het recidiverisico
en een vorm van preventie omdat daarmee een begin gemaakt kan worden
met het opheffen van de loochening die zo met de van dit misdrijfverdachte
moeder omgeven is. Het geconstateerde beleid van de politie om in neona-
ticidezaken, in samenspraak met de verdachte, het overleden kind alsnog een
naam te geven, is ook een belangrijke stap in het doorbreken van dat proces
van loochenen. Daarmee wordt aan de moeder alsnog waarheid en iets van
betekenis gegeven aan het (weliswaar korte) bestaan van het kind. Een psy-
chotherapie kan vervolgens zorg dragen voor verdere doorbreking van de
loochening.



166 MOORDOUDERS

•   Een tweede reden voor alertheid van het OM bij (overweging tot) sepone-
ren in kinderdodingszaken is dat de belangrijkste'belanghebbende' hiertegen
niet succesvol in beroep kan gaan (art. 12 Sv) en zijn of haar waarnemers, de
ouders, dat evenmin zullen doen aangezien zij immers, door de aard der zaak,
verdachte zijn. Dat (het besluit tot) seponeren in principe een eenmanszaak is

(van de zaaksofficier) verdient, mede gezien het delicate van zo'n zaak, wellicht
heroverweging.

•     De  artikelen  290  en  291 Sr stamn"ten  uit  1886 en beoogden destijds onder
andere een vorni van rechtsbescherming van de jonge, ongehuwde vrouw,
doorgaans in een arme, afnankelijke positie, die, veelal als dienstmeisje zwan-
ger gemaakt door een van haar werkgevers, vaak in uiterste gewetensnood
handelde. De huidige tijd met de toegenomen tennis en mogelijkheden van

anticonceptie en ook abortus, kent, anders dan eind negentiende eeuw, een
heel andere categorie neonaticideplegers voor wie het strafrecht voldoende
andere mogelijkheden heeft voor strafvermindering, zowel in de sfeer van ver-
zachtende omstandigheden als van een voor de toerekening relevante ziekelijke
stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. De vraag doet
zich dan ook voor ofdeze artikelen nog wel'van deze tijd' zijn. Daarnaast hangt
rond speciale wetgeving voor neonaticideplegers een sfeer van een zekere mate

van benadeling van het heeljonge kind; alsofhet om het leven brengen van een
pasgeboren baby, die nog voor niemand echt bestaat, die nog niemand kent,
minder'erg' is dan het om het leven brengen van een ouder kind.

•   Het OM zou bij vermoedens van kinderdoding als gevolg van mishandeling
vooral bij infanticidezaken (bijvoorbeeld bij vermoedens van 'shaken baby'),
meer nog dan tot nu toe, gebruik kunnen maken van forensische pediatrische

expertise, zoals aanwezig onder andere bij Forum Educatiefte Utrecht, onder-
deel van deVan der Hoeven Stichting. Daar kan men bekijken in hoeverre de

verklaringen van de ouders, bij een niet natuurlijke dood van een kind, (kun-
nen) kloppen met de sectiegegevens van het Nederlands Forensisch Instituut
(NFI). Het is juist de samenwerking tussen patholooganatomen, kinderartsen,
forensisch geneeskundigen en gedragsdeskundigen die een meerwaarde heeft

bij de opsporing van deze categorie kinderdoders.
•   In het kader van (toekomstig) wetenschappelijk onderzoek valt aparte regi-

stratie in Compas van de aard van relatie tussen dader en slachtoffer bij moord
en doodslag te overwegen.

13.6 Enkele aanbevelingen met betrekking tot onderzoek
geestvermogens

•  Het verdient aanbeveling bij onderzoeken geestvermogens bij gevallen van
moord en doodslag in gezinsverband naast uiteraard het'reguliere onderzoek'
een aantal concrete zaken middels een checklist langs te lopen, zoals 'ver-

lieservaringen' van de verdachte (vroeger en nu), 'signalen vooraf', directe
aanleiding tot de doding, en het bestaan van familiegeheimen, omdat uit ons
onderzoek is gebleken dat dergelijke zaken mogelijk een rol hebben gespeeld
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in de aanloop tot en totstandkoniing van de doding. In dat verband zou tevens

gekeken kunnen worden naar wanneer de eerste gedachten aan de doding
postvatten en naar een eventuele rol van berichtgeving over kinderdoding in
de media in de totstandkoming van de doding.

•    Niet alleen focus op DSM-IV classificatie, niaar ook meer een beschrijvende
sfeertekening van de belevingswereld van betrokkene, de eventuele melancho-
lische, geagiteerd depressieve wereld waarin betrokkene kati verkeren. Extra
alertheid op psychiatrische stoornissen in het bijzonder de stenimingsstoor-
nissen is wenselijk.

•   Bij alle onderzoeken geestvermogens van moord en doodslag in gezinsver-
band is een uitgebreid milieuonderzoek door een daartoe geschoolde reclas-
seringsmedewerker onontbeerlijk. Een milieuonderzoek is van belang in
verband met het bedacht zijn op transgenerationele probleniatiek, (verder)
wetenschappelijk onderzoek daarnaar en met het oog op eventuele behande-
ling van de dader. Tot op heden worden nog steeds niet alle verdachten van
dodingen in gezinsverband klinisch ofin triple vorm onderzocht.

•   Bij onderzoeken geestvermogens die klinisch zijn ged:tan ontbreekt, althans
wordt door onderzoekers node gemist, een uittreksel  uit de stukken. Vaak
wordt niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld, wat, in het kort,
verdachte en eventuele getuigen verklaren. Een dergelijk kort en bondig, uit-
treksel zou de leesbaarheid en daarmee een vlotte toegankelijkheid van die
rapportages voor wetenschappelijk onderzoek zeer ten goede komen.

•  Bij onderzoeken geestvermogens dient afnanie van het GBI (Het Gehecht-
heids Biografisch Interview of ook wel AAI: Adult Attachment Interview
geheten; Hesse, 1999; George et al., 1996) bij alle verdachten van nioord en
doodslag overwogen te worden. De gehechtheidtheorie van Bowlby en zijn
navolgers (onder wie met name Fonagy et al., 1997) heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan onze kennis van het belang van vroege gehechtheidre-
laties en het verband tussen de kwaliteit van die vroege gehechtheidrelaties
en het eventueel ontwikkelen van psychopathologie. Het belang van veilige
gehechtheidrelaties voor de ontwikkeling van otis vermogen tot affectregula-
tie en impulscontrole dringt nog maar heel mondjesmaat door in de reguliere
GGZ voorzieningen in Nederland, laat staan in de forensische wereld.

13.7 Enkele aanbevelingen met betrekking tot gezondheidszorg en
hulpverlening

•    Wat betreft neonaticide: bij jonge meisjes die zich bij de huisarts melden met
niet-specifieke klachten in het gebied van buik (bijvoorbeeld te dik), vagina
(bloedverlies) en urinewegen moet zwangerschap als differentiaal diagnose
worden meegenomen, ook als dit door de patient wordt ontkend. Uit onder
andere Amerikaans onderzoek (Spinelli, 2003) blijkt dat van de teenagers die
later neonaticide pleegden een aanzienlijk deel eerder, tijdens de zwanger-

schap een (huis)arts bezocht met vage buikklachten. Er zijn geen redenen om
aan te nenien dat zoiets niet ook voor Nederland zoii gelden.
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•     Uit ons onderzoek bleek, conforni buitenlands onderzoek, dat, wanneer neo-
naticideplegers niet meegerekend worden, bijna 40% van de kinderdoders in
het jaar voorafgaand aan de kinderdoding, voor psychische problematiek in
zorg was bij de eerste en/of tweede lijn geestelijke gezondheidszorg. Meer
dan 90% van onze onderzoeksgroep was ten tijde van de feiten lijdende aan
een ziekelijke stoornis en/of een gebrekkige ontwikkeling van de geestver-
mogens, vrij vertaald: lijdende aan ofwel een psychiatrische stoorms en/ofaan
een persoonlijkheidsstoornis. Eveneens blijkt dat rond de 35% van de kin-
derdoders suicidaal is, voorafgaand aan de kinderdoding.Tevens blijkt dat van
de onderzochte groep kinderdoders bijna 40% een signaal geeft voorafgaand
aan de doding (bijna 20% aan de hulpverlening en ongeveer 20% aan fan"tilie,
vrienden en/of bekenden), in  de vorm van suicidale en/of homicidale  uit-
spraken [McDermaid & Winkler (1955) spreken in dit verband van de"child-
centered obsessional depression" als mogelijke voorbode van kinderdoding].
Uit ons onderzoek, maar ook uit een aantal zaken die niet hebben geleid tot
een onderzoek geestvermogens omdat de dader zich kort na of tijdens de
kinderdoding suYcideerde, is otis bekend dat de dader, vaak meer dan eens,
voorafgaand aan de doding suicidale en/ofhomicidale uitspraken deed. Hoe-
wel daarbij wel moet worden aangetekend dat vooralsnog onbekend is wie
daarover wel duidelijke uitspraken deden, maar niet tot kinderdoding over-
gingen, is het toch voor de hulpverlening in eerste en tweede lijn van belang
dergelijke uitspraken zeer serieus te nemen en op basis van die uitspraken
ernstig te overwegen diegene die depressiefen suicideal is, de zorg voor kleine
kinderen heeft en deweldke witspraken ook werkehik doet, op te nemen casu quo
te doen opnemen in een klinisch psychiatrische setting. Bij de beschreven
categorie potentiele kinderdoders (die 20% van het totale bestand uitmaken)
valt in preventieve sfeer mogelijk iets te doen. Daarbij mag er tevens van uit-
gegaan worden dat dit percentage feitelijk nog wat hoger ligt onidat een aantal
kinderdoders  dat zich tijdens of kort na de kinderdoding suicideerde niet  in
onze onderzoeksgroep valt, maar wel degelijk signalen voorafgaf.

• Suicideprotocol uitbreiden met vraag naar eventuele plannen rond homicide.

13.8 Aanbevelingen voor verder onderzoek

Het verder onderzoeken van verlieservaringen en het verwerken van verlies:
uit ons onderzoek blijkt dat zowel kinderdoders als partnerdoders veel met
verlies van een dierbare te niaken hebben gehad. Nader onderzoek naar de
verschillen in gehechtheidstijlen van partnerdoders en kinderdoders en andere

plegers van levensdelicten.
• Nader onderzoek naar man-vrouw verschillen in forensische diagnostiek bij

levensdelicten al dan niet in gezinsverband, delictscenario en daderprofilering,
bejegening en onderzoek door gedragsdeskundigen, en strafafdoening.

•     Aanzet tot verder onderzoek naar sepotbeleid OM bij kinderdodingszaken; op
grond waarvan beslist de officier van justitie tot sepot, met name 'sepotcode
2': gebrek aan bewijs. Valt er eventueel  toch  niet meer bewijs te vergaren?
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Is nader onderzoek door forensisch (kinder)geneeskundigen dan niet zeer
aangewezen? Is het zinnig dat een officier daarin eigenlijk alleen staat en niet
noodzakelijkerwijs hoeft te overleggen met een collega?

•  Onderzoek naar mogelijkheden om het spanningsveld tussen enerzijds het
beschermen van de privacy van de dader en anderzijds het informatie verstrek-
ken over de eventuele problematiek van de dader aan directe nabestaanden, zo
van belang voor het verwerkingsproces van het verlies, te verkleinen.

•   Onderzoek naar inhoud en vorm van berichtgeving in de media over kin-
derdodingszaken en de eventuele invloed van die berichtgeving op diegene
die hun kind(eren) gedood hebben ofhet van plan zijn. Ons onderzoek heeft
daarin weinig naders kunnen bieden.

•     Vervolgonderzoek naar kinderdoders, nu door middel van interviews. Wan-
neer kwam de eerste gedachte aan de doding casu quo hoe lang liep betrok-
kene er al mee rond? Waarom geen hulp gezocht? Is betrokkene op enigerlei
wijze beinvloed? Wat niaakte dat betrokkene er uiteindelijk voor'koos'? Dat
staat niet in de dossiers en buiten-lands onderzoek heeft laten zien dat in het
bijzonder vrouwelijke, suicidale kinderdoders vaak al maanden, soms jaren
rondliepen met plannen tot kinderdoding.

•      Onderzoek naar de achterblijvers en nabestaanden; langere termijn effecten.
•   Is er een leven na de doding? Nader onderzoek naar behandeluitkomsten en

recidive.

13.9 Overige aanbevelingen

•   Oprichting van een belangenvereniging/lotgenotengroep van nabestaanden
van 'geweld in gezinsverband'. Adequate hulpverlening aan achterblijvers en
nabestaanden; het blijkt vooralsnog een'vergeten' groep.

•    Geen nader uitstel van wetgeving met betrekking tot oprichten van CDRT's
(Child Death Review Teams) in Nederland.

•    Oprichting van een multidisciplinaire wetenschappelijk instituut voor onder-
zoek, onderwijs en hulpverlening op het specifieke terrein van geweld naar
kinderen. Er wordt wel het nodige gedaan op de deelgebieden onderzoek,
onderwijs en hulpverlening met betrekking tot geweld naar kinderen, maar
het gebeurt te veel versnipperd, het is over een te groot aantal instellingen ver-
spreid, bijvoorbeeld bij een aantal universiteiten,BureauJeugdzorg,Raad voor
de  Kinderbescherming, AMK, 'Justitie' en dergelijke. Veel moord  en  dood-
slagzaken op kinderen zijn onbekend bij het AMK en omgekeerd zijn veel
kindermishandelingzaken bij Justitie onbekend.

• Voortgaande oprichting van meer hulpverleningsinstellingen specifiek gericht
op ouders om hen te helpen bij het opvoeden, in het kader van training en
consultatie op het gebied van'goed genoeg' ouderschap. Ontromantiseren van
het ouderschap en ouders voorbereiden op de verantwoordelijkheden van het
ouderschap.

•    Opvoeden is van ons allemaal. We weten allemaal hoe moeilijk het is, dat
zouden we meer moeten durven onderkennen en onder elkaar bespreekbaar
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moeten maken.Als we een ouder een kind zien mishandelen dan hebben we,
begrijpelijkerwijs, de neiging om ons moreel afschuw over ze uit te spreken,
maar we helpen ze uiteindelijk beter door iets te zeggen in de trant van:"vindt
U opvoeden ook zo moeilijk?", omdat een dergelijke uitspraak beter aansluit

bij de belevingswereld van die ouder en deze mogelijk beter toegankelijk

wordt voor hulpverlening of interventie.



Sarnenvatting

Deze klinisch en forensisch psychologische studie gaat over de persoon van de
kinderdoder in Nederland en bevat een inleidend gedeelte, een beschrijvend
onderzoek en een afsluitend gedeelte.
In het inleidende gedeelte wordt in hoofdstuk 1 de aanzet tot het onderzoek
beschreven waarin onder andere de probleemstelling geschetst wordt, namelijk
dat kinderdoding veel maatschappelijke afschuw en verontwaardiging oproept,
maar in Nederland nog weinig systematisch onderzocht is. Daarna wordt de doel-
stelling en voorlopige vraagstelling beschreven en wordt het onderzoeksterrein
afgebakend.
In hoofistuk 2 wordt een verantwoording gegeven van het literatuuronderzoek
en wordt het begrip kinderdoding nader gedefinieerd: in maatschappelijke zin, in
juridische zin en in wetenschappelijke zin. Daarna worden de verschillende ver-
schijningsvormen van familiale kinderdoding beschreven en worden deze onder-
scheiden van de niet familiale kinderdoding. Het hoofdstuk wordt afgesloten met
een paragraafover de epidemiologie van kinderdoding.
In hoofilstuk 3 wordt kinderdoding in algemeen historisch perspectief geschetst,
waarbij gekeken wordt naar de verschijningsvormen ervan in de Oudheid, de
Middeleeuwen, de Renaissance en de Moderne tijd.
In hoofdstwk 4 volgt dan een aantal gevalsbeschrijvingen van kinderdoding uit de
Nederlandse forensisch psychiatrische geschiedenis.
In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe het strafrecht met kinderdoders omgaat in
Nederland en daarbuiten. Hoofdstuk 6 beschrijft de theoretische gezichtspunten
over kinderdoding en in hoohistuk 7 volgt een overzicht van classificatiesystemen
van kinderdoders vanuit de literatuur. In hoofdstuk 8 worden conclusies en gevolg-
trekkingen vanuit het literatuuronderzoek besproken. Het bhjkt dat kinderdoding
van alle tijden en alle windstreken is en dat de huidige beschikbare literatuur
vooral gaat over classificatiesystemen met betrekking tot motieven, stoornissen en
risicofactoren. Bezwaar van de meeste studies is dat het veelal om moeilijk verge-
lijkbare onderzoeksgroepen gaat, bijvoorbeeld om alleen psychiatrische patiBn-
ten met daarbij vooral focus op psychiatrische stoornissen of alleen gevangenen,
of alleen mannen of alleen vrouwen en om wisselende omschrijvingen van de
onderzoeksgroepen met onduidelijke afbakeningen van het begrip kinderdoding
waarbij nu eens over filicide dan weer over infanticide gesproken wordt, waarbij
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de ene keer wel de neonaticide is meegenomen en de andere keer niet en bij som-
mige onderzoeken ook pogingen zijn meegenomen. In Nederland is tot op heden
nog weinig systematisch onderzoek naar kinderdoding gedaan en met name niet
naar de persoon van de kinderdoder, zijn levensgeschiedenis, achtergrond, de
ontwikkeling van eventuele psychopathologie en het innerlijk proces dat aan de
doding voorafgegaan is.
In het beschrijvende gedeelte wordt in hoqfdstuk 9 de onderzoeksgroep beschreven
(53 verdachten van kinderdoding, met een vergelijkingsgroep van 54 verdachten
van partnerdoding, uit de periode 1994-2003), in hoefdstuk 10 het onderzoeks-
design (detectie en codering van uiteindelijk 65 inhoudelijke variabelen uit de
pro J stitia rapportages), met daarin de formulering van de hoofdvraagstelling
en de nevenvraagstelling. In hoofdstuk 11 volgt een beschrijving van de toege-
paste statistische analyses, waarna in hoofdstuk  12 de resultaten van het onderzoek
beschreven worden. In het afsluitend gedeelte komt het tenslotte in hoofdstuk   13
tot conclusies en beschouwing van de beantwoording van de hoofdvraagstelling
(persoon van de kinderdoder) en nevenvraagstelhng (vergelijking kinderdoders/
partnerdoders):

A) Beantwoording hoofdvraagstelling (kinderdoders)

1. Persoon van de dader

De groep onderzochte kinderdoders in Nederland bestaat voor een kwart
uit neonaticideplegers (leeftijd slachtoffer niet ouder dan 24 uur), een kwart uit
infanticideplegers (leeftijd slachtoffer ouder dan een dag, jonger dan een jaar)  en
de helft uit filicideplegers (leeftijd slachtoffer ouder dan een jaar). De totale groep
bestaat voor 64,2% uit vrouwen en 35,8% uit mannen. Bij de filicideplegers is
een relatiefgroot aantal van allochtone afkomst: 57,7%. Kinderdoders zijn door-
gaans opgegroeid bij hun biologische ouders, ze zijn afkomstig uit relatiefgrote
gezinnen waarin zowel de vaders als de moeders emotioneel weinig beschikbaar
waren en verkeren doorgaans in de lagere sociaaleconomische klassen. Meer dan
tweederde is  als kind mishandeld (lichamelijk, psychisch, seksueel en/of getuige
van mishandeling); 85% van de kinderdoders heeft een of meerdere verlieserva-
ringen (van een dierbare, bijvoorbeeld ouder, broer ofzus, eigen kind) geleden en
bij  56,6% is sprake van een of meerdere familiegeheimen. Zij hebben doorgaans
(85%) geen justitiele voorgeschiedenis, zij mishandelen in 26,4% van de geval-
len hun eigen kinderen en in 20,8% van de gevallen hun partner.Van de groep
kinderdoders suYcideert zich ongeveer 20% (buitenlands onderzoek) tijdens of
direct na de kinderdoding, 17% van de resterende groep (dit onderzoek) doet
een (mislukte) suicidepoging.Van de groep filicideplegers  is  45%  in  zorg  voor
psychische problematiek het laatste jaar voorafgaand aan de kinderdoding. Deze
professionele hulpverlening bestaat uit behandeling/begeleiding van de kant van
huisarts, maatschappelijk werk, jeugdzorg  en/of GGZ. Kinderdoders lijden  ten
tijde van de doding in 62,3% van de gevallen aan een psychiatrische stoornis en
eveneens in 62,3% van de gevallen aan een persoonlijkheidsstoornis. Er bestaat
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een overlap tussen beide groepen: in 92,5% van de gevallen lijden zij of aan psy-
chiatrische stoornis ofaan een persoonlijkheidsstoornis ofaan beide. Slechts 4%
van de kinderdoders heeft een veilige gehechtheidrelatie ontwikkeld tegenover

bijna 60% in de normale populatie. Kinderdoders passen qua gehechtheidrelatie
dan ook in de klinische en in de forensische populatie (Van Uzendoorn en Baker-
mans-Kranenburg, 1996).
Wat betreft motieven om te doden stemmen gegevens uit dit onderzoek goed-
deels overeen met de resultaten uit het Engelse onderzoek vanWilczynski (19973)
waarin zij onder andere tot de bevinding kwam dat motieven van mannelijke
kinderdoders vooral te maken hebben met wraak, jaloezie en straf en motieven
van vrouwelijke kinderdoders meer te maken hebben met de ongewenstheid van
het kind, de altruYstische doding en de psychotische dodingen. De resultaten uit
dit onderzoek bevestigen alleen de altruYstische verdeling van de dodingen niet;
in dit onderzoek doden mannen evenveel uit altruistische motieven als vrouwen.
Directe aanleiding tot de doding is veelal een verlating of dreigende verlating in
de vorm van scheiding of dood. In psychologische zin speelt daarbij dan vaak
een krenking van het zelfgevoel van de dader een rol, soms bij een onderliggend
depressieve, melancholische stemming. Opvallend gegeven is verder dat bijna
40% van de onderzochte groep kinderdoders een duidelijk signaal afgeeft voor-
afgaande aan de doding, een signaal waarin men aankondigt zichzelf en/of zijn
kinderen wat aan te zullen doen. Deze signalen worden in de helft van die 40%
afgegeven aan de hulpverlening, de rest aan vrienden en/offamilie.

2.   Slachtofiers

De slachtoffers van kinderdoding uit de onderzochte groep bestaat voor 61,7%
uit jongens en voor 35% uit meisjes; van 3,3% was het geslacht onbekend.Van de
leeftijd van de slachtoffers kan gezegd worden dat hoe jonger, hoe groter de kans
dat men slachtoffer wordt; 45% van de slachtoffers was nog geen jaar oud en de
kans om slachtoffer te worden van kinderdoding neemt snel af met de jaren. De
leeftijd van slachtoffers van een mannelijke kinderdoder ligt significant hoger dan
de leeftijd van het slachtoffer van een vrouwelijke kinderdoder.Veelal (56,6%)
gaat het om het eerste of enig kind. Bij de groep vrouwelijke kinderdoders werd
geen enkele stiefmoeder aangetroffen, bij de mannelijke kinderdoders bleek het
in  16,7% van de gevallen om stiefvaders  te  gaan. De slachtoffers bleken in  70%
van de gevallen in meer ofrnindere mate getraumatiseerd in de vorm van bijvoor-
beeld slachtoffer te zijn van echtscheiding van de ouders, fysiek geweld door de
ouder(s), emigratie, wisseling van ouderfiguur, psychiatrische ziekte van de ouder,
overlijden van dierbare en dergelijke. In het onderzoek is gezocht naar eventueel
specifieke kenmerken van de slachtoffers zoals lichamelijke of geestelijke ziekte,
voorafgaande hulpverlening, pre-, peri- en/of postnatale lichamelijk en/of psy-
chische problemen, maar dit leverde geen bijzonderheden op.
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3. Gezinsomstandigheden

Kinderdoding vindt plaats in relatief kleine gezinnen. Bij kinderdoders bleek in
ruim 79% van de gevallen sprake van een gezinstrauma. Er bleek een derinate
grote verscheidenheid aan soorten gezinstraumata dat deze moeilijk onder een
grote gemeenschappelijke deler te vatten zijn.Voorbeelden van gevonden gezins-
traumata zun: scheiding, dood of langdurige ziekte van een gezinslid, huwelijks-
problemen, mishandelingen, overspel en dergelijke. Het is niet goed mogelijk
gebleken een en ander meer systematisch in kaart te brengen.Tussen mannelijke
en vrouwelijke kinderdoders werden, wat gezinskenmerken betreft, geen signifi-
cante verschillen gevonden.

4. Delictomstandigheden

Van een duidelijke toename over de periode van 1994-2003 van het aantal geval-
len van kinderdoding in Nederland is, zo blijkt uit dit onderzoek, geen sprake.
Wel ziet men in 1997 en 2002 meer gevallen dan in anderejaren, maar deze cijfers
zouden statistisch gezien geheel op toeval kunnen berusten. Verder is gekeken
naar seizoensperiode, dag in de week en tijdstip op de dag; daarin zijn geen dui-
delijke tendenties waargenomen. Meer dan 80% van de kinderdodingen vindt
plaats in  het huis van verdachte of in zijn  of haar ouderlijk huis. De wijze  van
doden gebeurt over het algemeen via de adem benemen bij heel kleine kinderen
tot het toepassen  van meer manueel geweld via verwurgen of verstikken bij  de
wat oudere kinderen tot het gebruik van een wapen bij de nog oudere kinderen.
Slechts een klein gedeelte (8%) van de daders geeft zichzelfna de doding aan bij
de  politie. In  84%  van de gevallen  is de dader alleen  te werk gegaan, in  12%  van
de gevallen werkte de dader samen met zijn of haar partner; van 4% bleef dat
onduidelijk.

5. Strafproces

Door deskundigen \verd aan de rechtbank geadviseerd 9,4% te beschouwen als
toerekeningsvatbaar, 5,7% als enigszins vernlinderd toerekeningsvatbaar, 30,2%
als verminderd toerekeningsvatbaar, 18,9% als sterk verminderd toerekeningsvat-
baar en eveneens 18,9% als ontoerekeningsvatbaar. Bij 3,8% werd geen uitspraak
gedaan over de mate van toerekeningsvatbaarheid. Bij 13,1% luidde het advies
'anderszins'. Daarbij moet men denken aan bijvoorbeeld tegenstrijdige adviezen
ofadviezen die het midden hielden tussen bepaalde categorie8n. De deskundigen
achtten in 41,5% van de gevallen een gemiddeld tot groot gevaar voor recidive en
in 30,1% van de gevallen werd geadviseerd tot het opleggen van een maatregel
in de vorm van een TBS, al of niet met voorwaarden; 5,7% kreeg de maatregel
'plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, de duur van een jaar niet te bovengaand'
(art. 37 Sr) opgelegd; 30,2% van de kinderdoders werd veroordeeld voor moord
en 22.5% voor doodslag. Op al deze punten werden geen significante verschillen
tussen mannelijke en vrouwelijke kinderdoders gevonden. Maar wanneer geke-



SAMENVATT1NG 175

ken wordt naar de strafmaat dan valt op dat mannelijke kinderdoders significant
zwaarder gestraft worden dan vrouwelijke kinderdoders en wel bijna vier(!) keer
zo zwaar, terwijl er geen verschil is in de mate van toerekeningsvatbaarheid, geen
verschil is in het recidivegevaar en geen verschilis in het opleggen van een maatre-
gel.Wel is er een aantal andere significante verschillen gevonden tussen mannelijke
en vrouwelijke kinderdoders, zoals aard van de stoornis (As I ofAs II),justitiale
voorgeschiedenis, mate van suicidaliteit, middelengebruik ten tijde van het ten-
laste gelegde, leeftijd van het slachtoffer en wijze van doding. Onduidelijk is of
en zo ja, in hoeverre deze variabelen het verschil in strafinaat tussen mannelijke
en vrouwelijke kinderdoders (mede) verklaren. Geen van de neonaticideplegers
werd veroordeeld voor kindermoord (art. 291 Sr); als zij al veroordeeld werden
was  dat voor kinderdoodslag  (art 290  Sr). In  24,6% van de gevallen werd na rap-
portage de kinderdodingszaak alsnog geseponeerd. Van de kinderdoders kreeg
52,8% (bij wie moord of doodslag bewezen werd geacht) een gevangenisstraf
opgelegd waarbij de gemiddelde duur van de gevangenisstraf5,7 jaar bedroeg. In
71,7% van de gevallen volgde de rechtbank het opgelegde maatregeladvies.

B) Beantwoording nevenvraagstelling (vergelijking kinderdoders/
partnerdoders)

In het navolgende gaat het steeds alleen om significante verschillen: kinderdoders
zijn jonger dan partnerdoders, vaker van het vrouwelijk geslacht en hebben vaker
in hun jeugd een verlies geleden. In het gezin van herkomst is bij de kinderdoders
vaker sprake (geweest) van een familiegeheim. Kinderdoders hebben vaker dan
partnerdoders in het laatste jaar voorafgaand aan de doding te maken gehad met
een zwangerschap en gezinsuitbreiding en hebben minder vaak dan partnerdoders
te maken met huwelijkse separatie, seksuele problemen en een verandering in het
aantal ruzies met de partner. Daarnaast hebben ze minder vaak dan partnerdoders
te maken gehad met problemen met de primaire steungroep en problemen op het
werk.Wat betreft het arbeidsverleden hebben kinderdoders over het algemeen een
meer stabiele werksituatie dan partnerdoders. Partnermishandeling komt bij kin-
derdoders minder vaak voor dan bij partnerdoders. Kinderdoders blijken minder
vaak dan partnerdoders misbruik van middelen te hebben gemaakt ten tijde van
de doding. Kinderdoders doen vaker dan partnerdoders een suicidepoging ten
tUde van de doding. Kinderdoders hebben meer angststoornissen en dissociatieve
stoornissen dan partnerdoders, maar lijden minder vaak aan een'aan een middel
gebonden stoornis'. Het patroon van gehechtheidstijl van kinderdoders is essen-
tieel anders dan dat van partnerdoders. Bij beide groepen zijn er weinigen veilig
gehecht, maar het patroon van onveilig gehecht-zijn in de drie andere categorieen
is voor beide groepen zeer uiteenlopend. De methoden van doden verschillen in
die zin dat kinderdoders vaker dan partnerdoders het adem benemen als wijze van
doden gebruiken en partnerdoders vaker dan kinderdoders een wapen gebrui-
ken. Ten aanzien van het strafproces verschillen  zij  in  het over hen uitgebrachte
advies over de mate van toerekeningsvatbaarheid: bij kinderdoders neigt dit meer
naar de zijde van ontoerekeningsvatbaarheid en partnerdoders meer naar de zijde
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van toerekeningsvatbaarheid. Kinderdodingszaken worden na rapportage vaker
dan partnerdodingszaken (voorwaardelijke) geseponeerd. Bij kinderdoders wordt
vaker dan bij partnerdoders besloten tot ontslag van rechtsvervolging en/of een
maatregel opgelegd en bij partnerdoders wordt vaker dan bij kinderdoders een
gevangenisstraf en geen maatregel opgelegd.
Na multivariate logistische regressieanalyse zijn als belangrijkste voorspellers
van groepslidmaatschap van kinderdoders of partnerdoders een viertal variabe-
len overgebleven, namelijk: geslacht, leeftijd, verlies geleden hebben in de jeugd
en werkproblemen. Met andere woorden: vrouwen zijn eerder kinderdoder dan
partnerdoder, jonge mensen zijn eerder kinderdoder dan partnerdoder, mensen
die op jongere leeftijd verlies geleden hebben dan op latere leeftijd zijn eerder

kinderdoder dan partnerdoder en mensen met werkproblemen zijn eerder part-
nerdoder dan kinderdoder.
Wanneer gekeken wordt naar mannen en vrouwen apart, dan blijkt dat het heb-
ben van problemen op het werk voor zowel mannen als vrouwen een belang-
rijke voorspeller is van groepslidmaatschap van kinderdoders of partnerdoders.
Daarnaast is het hebben van problemen met de primaire steungroep alleen voor
vrouwelijke doders een belangrijke voorspeller van groepslidmaatschap, namelijk
problemen met de primaire steungroep maakt de kam groter dat deze vrouwen
eerder een partnerdoder zullen zijn dan een kinderdoder. Partnermishandeling is
alleen voor mannehjke doders een duidelijke voorspeller, namelijk mannen die
hun partner mishandelen hebben grotere kans in de categorie partnerdoder te
vallen dan in de categorie kinderdoders.

Naast bovengenoemde beantwoording van de hoofdvraagstelling en de neven-
vraagstelling komt het tot een profielschets van de neonaticidepleger, de infanti-
cidepleger en de filicidepleger. De onderzoeksresultaten worden vergeleken met
die uit ander onderzoek en er wordt getracht te komen tot een integrerende
visie op het fenomeen kinderdoding: kinderdoders hebben vaak op jonge leeftijd
een of meerdere, (jonge) dierbaren verloren, zij kennen over het algemeen een
onveilige gehechtheidrelatie met hun ouders die weinig emotioneel beschikbaar
waren en zij hebben in de loop van hun ontwikkeling, al ofniet op basis van dat
verlies  en/of die onveilige gehechtheidrelatie, een psychische stoornis, vaak  met
depressieve kenmerken ontwikkeld. Op basis van hun onveilige gehechtheid en
wellicht versterkt door de psychische stoornis, hebben zij problemen in de com-
promisvorming tussen afstand en nabijheid, de afgrenzing van zichzelf van de
ander, in zowel de relatie met hun ouders als met hun kinderen. Indien zich dan
in de actualiteit een sterke aantasting van het zelfgevoel aandient in de vorm van
een nieuw verlies, zoals een (dreigende) verlating door scheiding of door de dood
en/ofwanneer het kind niet voldoet aan de (te) hoog gespannen verwachtingen
van de ouder en daarniee de ouder het gevoel geefi te falen als ouder, dan kan
deze mix van factoren dit basaal explosieve mengsel bij de ouder tot ontploffing
brengen in de vorm van het om het leven brengen van zijn kind.
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In dit laatste hoofdstuk konit het, na bespreking van de tekortkomingen van
het beschrijvend onderzoek, tot een aantal aanbevelingen met betrekking tot
opsporing en vervolging, met betrekking tot onderzoek geestvermogens, met
betrekking tot gezondheidszorg en hulpverlening en met betrekking tot verder
onderzoek. Een van de opmerkelijke bevindingen uit dit onderzoek is de moge-
lijk belangrijke betekenis van ervaringen van verlies van een dierbare, vroeger
en nu, bij zowel kinderdoders als partnerdoders. Daarom wordt aan het eind
van het hoofdstuk onder andere de suggestie gedaan een deel van toekomstig
wetenschappelijk onderzoek naar moord en doodslag in gezinsverband speciaal
te richten op de combinatie van enerzijds eerdere ervaringen van verlies van een
dierbare en anderzijds (dreigend) nieuw verlies van een dierbare in de actualiteit,
als mogelijk betekenisvol agens in de binnenwereld van de dader, in de opmaat
naar de doding.



Sunlnlary

This clinical and forensic psychological study B about the person of the child
murderer in the Netherlands. It consists of an introductory section, followed by
a section in which the research is described and a section containing conclusions
and recommendations.

Chapter 1 describes what led up to the research and formulates the problem to be
studied: when children are killed, it leads to much public indignation and outcry,
but the subject has not really been studied systematically in the Netherlands.The
objective of the research and the provisional research question are formulated
and the field of study is delineated in this chapter. Chapter 2 gives an account of
the literature review and defines the concept of child homicide in a social sense,
in a legal sense and in relation to scientific research. It goes on to describe the
various forms of in-family child homicide and to distinguish them from cases of
child murder not involving family ties.The chapter concludes  with a discussion
of the  epidemiology  of child  homicide. In Chapter 3, child murder is placed in
a broad historic perspective: how it occurred in antiquity, the Middle Ages, the
Renaissance and in modern times. Chapter 4 describes  a number of cases taken
from Dutch forensic psychiatric history. Chapter 5 explains how criminal law deals
with the offenders in the Netherlands and in other countries. Chapter 6 describes
the theoretical points ofview on child homicide and Chapter 7 gives a survey of
classification  systems  of offenders  derived  from  the literature. Chapter 8 discusses
the conclusions and inferences from the literature study. Child homicide is some-
thing ofall times and is found in all corners of the world, and the literature now
available is primarily concerned with classification systems on the basis ofmotives,
disorders and risk factors. The drawback to most studies is that they often work
with research groups that are difficult to compare - for example, only psychiatric
patients, with their main focus on psychiatric disorders, or only prisoners, or only
men or women, or they work with divergent descriptions ofthe research groups
and do not clearly define the concept of child homicide, which they sometimes
refer to as filicide, or infanticide, which may or may not include neonaticide.
Sometimes also attempted kilhngs are included. Little systematic research has been
done ofchild murder in the Netherlands, and even less ofthe person of the offen-
der, his life story and background, the possible development ofpsychopathology
and the inner process that led up to the offense.
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In the descriptive section, Chapter 9 describes the research group (53 persons
suspected of child murder, and a comparison group of 54 persons suspected of
intimate  partner  murder, from  the  period 1994-2003); Chapter 10 sets forth the
research design (detecting and coding variables from pro justitia reports (requested
by judges or public prosecutors), ultimately comprising 65 substantive variables),
including the main research question and the subsidiary research question. It is
followed by Chapter 11 with a  description  of the statistical analyses applied, and
Chapter 12, describing the results of the research. This section concludes with
Chapter 13, comprising conclusions and re0ections on the answer to the main
question (the person ofthe child murderer) and the subsidiary question (compa-
rison of child murderers to intimate partner murderers).

A) ANSWERING THE MAIN RESEARCH QUESTION (CHILD HOMI-
CIDE)

1.   Person  of the offender

The group studied in the Netherlands was composed as follows: one-quarter
neonaticide offenders (victim was less than 24 hours old),one-quarter infanticides
(victim was more than one day old but under one year)and one-half filicides
(victim aged over one year). The group consisted of 64.2% women and 35.8%
men.The filicide group included a relatively large number ofoffenders with for-
eign origins: 57.7%. People who kill a child have generally grown up with their
biological parents; they come from relatively large families in which both parents
were not really emotionally available, and are generally members of the lower
socio-economic classes. More than two-thirds were abused as children (physically,

mentally, sexually) and/or witnessed abuse; 85% suffered one or more experiences
of loss (of a loved one, such as a parent, brother or sister, or their own child) and
in 56.6% ofthe cases the family harboured one or more family secrets. Generally
speaking, they had no judicial history (85%); they abused their own children in
26.4% of the cases and their partner in 20.8% of the cases. Some 20% of them
committed suicide (foreign research) during or immediately after the child homi-
cide; 17% of the remaining group (this research) made suicide attempts. Among
the filicides, 45% were receiving professional help for psychiatric problems in
the year prior to the homicide. The care consisted of treatment or counselling
by the general practitioner, social services, youth care and/or mental health care.
When they committed child homicide, 62.3% of the offenders were suffering
from a psychiatric disorder and 62.3% from a personality disorder. These two
groups overlap: 92.5% suffered from a psychiatric disorder, a personality disorder,
or both. Only 4% had developed a secure attachment relationship compared to
nearly 60% in the normal population.The type ofattachment exhibited by child
homicides is similar to that ofthe clinical and forensic population (Van Uzendoorn
& Bakermans-Kranenburg, 1996)
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In relation to the motives to kill, data from this study largely correspond with the
results from the English study by Wilczynski (1997a), in which one of her find-
ings was that motives of male offenders primarily involved revenge, jealousy and
punishment, while those of female offenders had  more  to  do with  the  fact  that
the child was unwanted, with altruistic motives and with psychotic killings.The
results from this study confirm a]1 but the altruistic distribution ofchild homicides;
in this research, men killed out of altruistic motives just as frequently as women.
The immediate occasion for the homicide is generally the departure or imminent
departure ofa significant other through divorce or death. In a psychological sense,
this arouses a sense ofinjured self-esteem in the offender, sometimes accompanied
by an underlying depressive, melancholy mood. Another striking piece of infor-
mation is that nearly 40% ofthe offenders gave a clear signal prior to the offense
by announcing that they would kill themselves and/or their children. In half of
those cases, the signal was given to mental health professionals in the other half
to friends and/or family.

2.   Victims

The victims ofchild murder in the group studied were boys in 61.7% ofthe cases
and girls in 35%; the gender was unknown in  3.3%. As  to  the  age of victims, it
may be stated that the younger the child, the greater is the chance of becom-
ing a victim; 45% of the victims were under the age of one, and the chance of
becoming a victim of child homicide declines rapidly with age. The age of the
victim  of a male offender was significantly higher than  the  age  of the victim of
a female offender.The victim was frequently (56.6%) the first or only child.The
group offemale offenders included not one stepmother; the male offenders were
stepfathers in 16.7% ofthe cases. In 70% ofthe cases the victims were traumatised
to Some degree, for example, by having been the victim of their parents' divorce,
physical violence on the part ofthe parent(s), emigration, a change in the parental
figure, psychiatric illness of the parent, death of a loved one, and so on.The study
looked for possible specific characteristics ofthe victims such as physical or mental
illness, prior professional care, prenatal, perinatal and/or postnatal physical and/or
mental problems, but this did not yield anything unusual.

3. Family circumstances

Child homicide takes place in relatively small families. More than 79% of the
cases involved a family trauma.There was such a wide range ofdifferent types of
family traumas that they are difficult to classify. Some examples offamily traumas
encountered include divorce, death or protracted illness of a family member,
marital problems, abuse and adultery. It proved to be impossible to chart this
systematically. No significant differences in the family characteristics were found
between male and female offenders.
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4. Circumstances ofthe offense

The study showed no clear increase in the number of cases of child homicide
in the Netherlands in the period 1994-2003. Although there were more cases in
1997 and 2002 than in other years, these figures might well be entirely due to
chance in a statistical sense. It was also investigated whether seasonal periods, days
of the week or time of day might yield patterns, but no clear tendencies were
observed in these respects. More than  80% of the child homicides took place in
the suspect's own home or the parental home. Generally speaking, the method
used ranges from smothering with very small children to more manual force in the
form ofstrangulation or suffocation with somewhat older children, to the use of
a weapon for the eldest ones. Only a small percentage (8%) ofthe offenders gave
themselves up to the police after the murder. In 84% of the cases, the offender
worked alone; in  12% of the cases the offender worked together with his or her
partner; for 4% this was unclear.

5.    The  trial

Experts advised the court to deem 9.4% legally accountable, 5.7% less than fully
accountable, 30.2% to have a diminished responsibility, 18.9% a severely dimin-
ished responsibility and 18.9% not crimina]ly responsible for their actions. No
statement was made as to the extent ofaccountability for 3.8%, and for 13.1% the
advice was'other'.This includes cases in which the advice was contradictory, or in
which it fell halfway between two categories. In 41.5% ofthe cases the experts felt
that the danger ofrecidivism was average to high and in 30.1% ofthe cases they
advised a hospital detention order  (in the Netherlands: TBS), sometimes condi-
tional; in 5.7% of the cases the advice was'placement in a psychiatric hospital for
one year or less' (Article 37 of the Dutch Criminal Code); 30.2% of the offenders
were convicted ofmurder and 22.5% of manslaughter. On all these points no sig-
nificant differences were found between male and female offenders. But when we
look at how they were sentenced, it is striking that the male offenders were given
significantly more severe punishments than female offenders, nearly four (!) times
as severe, while there was no difference in the degree ofaccountability, no differ-
ence in the danger ofrecidivism and no difference in the hospital orders imposed.
However, a number of other significant differences  came to light between male
and female child homicides, among them the nature of their disorder  (Axis  I  or
Axis II), judicial history, degree of suicidality, substance abuse  at  the  time  o f the
offense, age ofthe victim and method ofkilling. It is unclear whether and ifso, to
what extent these variables can account for the different sentences given to men
and  women. None  of the neonaticide offenders were convicted of child murder
(Article  291  of the Dutch Criminal Code); if they were convicted at all, it was
for child manslaughter (Article  290  of the Dutch Criminal Code). In  24.6%  of
the cases, a homicide report was drawn up but the case was dismissed; 52.8% of
the offenders (cases in which murder or manslaughter was deemed to have been
proven) were sentenced to a prison term averaging 5.7 years.The court followed
the recommendation to impose a hospital detention order in 71.7% ofthe cases.
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B) ANSWERING THE SUBSIDIARY RESEARCH QUESTION (COM-
PARISON OF CHILD HOMICIDESTO INTIMATE PARTNER MUR-
DER)

The following sign#icant differences were found: child murderers were younger
than intimate partner murderers;they were more often female and had more often
suffered a loss in their youth. The family of origin of the child murderers  had
more often harboured a faniily secret. More than is the case with intimate partner
murder, child homicides had more often seen a pregnancy and an addition to the
family in the year prior to the offense; less than is the case with intimate partner
murder, child homicides had been involved with marital separation, sexual pro-
blems and a change in the frequency ofrows with their partner.The latter group
also more frequently had problems with the primary support group and problems
at work. As to employment history, child murderers generally had a more stable
work situation than partner murderers. Child murderers less often committed
child abuse than did partner murderers. Child homicides exhibited less frequent
substance abuse at the time of the offense than partner murderers. Child murde-
rers attempted suicide more frequently when they committed their offense than
did intimate partner murderers. Child murderers had more anxiety disorders and
dissociative disorders than partner murderers, but suffered less frequently from a
substance-related disorder. Child murderers showed an essentially different pat-
tern of attachment to that of partner murderers. Few members of either group
had secure attachment relationships, but the type of unsafe attachment (the other
three categories) was highly divergent for both groups. The methods of killing
differed: child murderers would more often smother a child and partner murde-
rers more often used a weapon.When the case came to trial, different advice was
given as to the degree of criminal responsibility; in the case of child homicide it
tended towards diminished criminal responsibility, and for partner murder more
towards full responsibility Once they had been reported, cases of child homicide
were more often dismissed than cases ofintimate partner murder. Child murderers
were discharged and/or given a hospital detention order more often than partner
murderers, while partner murderers more often received a prison term rather than
a hospital detention order.

After multivariate logistic regression analysis, the most important predictors that
remained for a person becoming a child murderer or a partner murderer were the

following four variables: gender, age, having suffered a loss in youth and problems
at work.To put it differently: women are more likely to be child murderers than
partner murderers, young people are more likely to be child murderers than part-
ner murderers, people who suffer a loss at a younger age rather than a later age
are more likely to be child murderers than partner murderers and people with
problems at work are more likely to be partner murderers than child murderers.

If we look at men and women separately, having problems at work is an impor-
tant predictor ofbecoming a child murderer or a partner murderer for both men
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and wonien. In addition, problems with the primary support group is only an
important predictor of group membership for female offenders, in the sense  that
problems with the primary support group increase the chance that these women
are more likely to be a partner murderer than a child murderer. Partner abuse is
a clear predictor only for male offenders, in the sense that men who abuse their
partners have a greater chance of falling in the category ofpartner murderer than
in that ofchild murderer.

In addition to the foregoing answers to the main research question and the sub-
sidiary research question, a profile is sketched of the persons who commit neo-
naticide, infanticide and filicide. The research results are compared with results
from other research in an attenipt to arrive at an integrative vision of the phe-
nomenon of child murder: child murderers have often  lost  one  or more (young)
loved ones at an early age; they generally have an unsafe attachment relationship
with their parents, who were emotionally unavailable; ;ind in the course of their
life - whether due to this loss, to the unsafe attachment relationship or to some
other factor - they have developed a mental disorder, often with depressive cha-
racteristics. On the basis oftheir unsafe attachment and perhaps reinforced by the
mental disorder, they have di culties in making compromises between distance
and closeness, in delineating themselves from others, both in the relationship with
their parents and in that with their children. Ifin reallife their self-esteem is highly
inipaired by a new loss, such as abandonment or imminent abandonment due
to  divorce or death, and/or if the child does not satisfr the parent's expectations
(which are often overly high), which gives the parent the feeling that he or she has
failed as a parent, this combination offactors can cause the basic explosive mixture
in the parent to ignite in the form ofkilling his or her own child.

The last chapter discusses the shortcomings ofthe descriptive research and makes
a number of recommendations in relation to investigation and prosecution of
the case, examination ofmental capacities, health care and care provision as well
as further research. One ofthe striking findings from this research is the possibly
great significance of experiences ofloss ofa loved one, in the past and in the pre-
sent, in both child murderers and partner murderers. For this reason, at the end of
the  chapter it is suggested that one focus of future scientific research of murder
and  manslaughter in a family context should be the combination  of a previous
experience  of loss of a loved one and a threatened or actual  new loss of a loved
one in the present: this may be a significant driving force in the offender's inner
world that leads  to  the act of murder.
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Een woord van dank

Allereerst en vooral gaat mijn dank uit naar Katinka de Wijs-Heijlaerts, collega-
psycholoog bij het NIFP Amsterdam, zonder wier hulp en steun dit boek er
hier en nu niet was geweest. Karel Oei, hoogleraar forensische psychiatrie aan de
universiteit van Tilburg, mijn promotor, tot wie Katinka zich als master-student
psychologie in Tilburg in 2002 wendde met de vraag naar een stageplaats, zette

haar op mijn spoor en vanafhet moment van eerste kennismaking voor haar stage
in Amsterdam ontwikkelde zich geleidelijk een traject van intensieve samenwer-
king met haar met betrekking tot het onderzoek naar kinderdoding. Haar niet
a0atend enthousiasme, haar betrouwbaarheid, degelijkheid, inzet, kennis, creativi-
teit, rust en overzicht, vanafhaar eerste dagen op de toenmalige FPD Amsterdam
tot en met de afronding van het manuscript, hielpen mij in mijn soms springerige
gedachten en drukke werkzaamheden de rust te bewaren en toe te werken naar
een afronding. In het verlengde van Katinka bedank ik ook haar man Marteyn
Heijlaerts die haar in de afgelopen periode geregeld in hun vrije tijd aan dit pro-
ject'afstond'.

Ik dank Karel Oei, als promotor van mijn project, voor zijn enthousiasme en zijn
stimulerende wijze om mijn eerste gedachten die ik in de jaren negentig over
dit onderwerp ontwikkelde, op papier te zetten en verder vorm te geven. Hij gaf
mij de vrijheid mijn eigen invulling aan mijn eerste gedachten te geven en het
onderzoek zo in te richten zoals ik het gedaan heb. Hij heeft mijn soms verre-
gaande autonomiebehoefte op de juiste wijze aangevoeld en daar naar gehandeld.
Hij bracht mij, waar ik de afgelopen jaren nogal eens de neiging had weer allerlei
andere en nieuwe projecten aan te pakken en uit te werken, weer terug in de
realiteit en terug naar het onderwerp.
Peter Dingemans, mijn copromotor, methodologisch begeleider van velen die
mij voorgingen, hield mij bij voortduring bij de methodologische les. Onze bij-
eenkomsten in het AMC in de afgelopen jaren waarin we het onderzoeksmodel
ontwierpen, waren zeer nuttig, nu en dan confronterend, maar steeds met de juiste
toon en humor.
Wim van Kordelaar, mijn tweede copromotor, heeft mijn project met grote

belangstelling gevolgd en de ontwikkeling van het manuscript kritisch begeleid
en becommentarieerd. In de laatste fase van het onderzoek sprong hij bij in
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de statistische bewerking van het materiaal. Kennis van de statistiek is een kant
van hem die ik nog niet kende, maar ook daarin is hij zoals hij in alles is: rustig,
bekwaam, degelijk en betrouwbaar.Wim is een makker in het clubje van de vijf
ressortpsychologen van het NIFP en in het bestuur van de Stichting Pro Justitia.
Zonder Wim  was deze Stichting  met  tot wat  zij  werd, een volwaardig gespreks-
partner in forensisch psychiatrisch en psychologisch Nederland in de keten van de
strafrechtspleging en de FPD niet tot wat zij was, voor zij opging in het NIFR
Naast mijn promotor en copromotoren bedank ik de overige leden van de pro-
motiecommissie: prof. dr.Th.A. de Roos, hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht
aan de Universiteit van Tilburg, prof. dr. S. Bogaerts, hoogleraar forensische psy-
chologie aan de Universiteit van Tilburg, mw. dr. G.E Bagels, vrijgevestigd psy-
chiater en psychoanalytica, leeranalytica volwassenen- en kinderopleiding bij  de
NederlandseVereniging voor Psychoanalyse en het Nederlands Psychoanalytisch
Genootschap en prof. dr. H.A.M. Br61mann, hoogleraar verloskunde en gynae-
cologie aan hetVU medisch centrum te Amsterdam. Ik ben hen zeer erkentelijk
voor hun bereidheid dit proefschrift te lezen en te beoordelen.
Ookgaat een woord van dank uit naarErikMol voormalig hoofd NIFPAmsterdam,
thans werkzaam bu het NIFP Maastricht. Erik weet een sfeer te credren waarin het,
naar mijn idee, voor alle medewerkers van het NIFPAmsterdam goed werken is. Hij
is een forensisch psychiater in hart en nieren en heeft daarnaast ook grote deskun-
digheid in en belangsteJling voor de sociale psychiatrie. Hij heeft mijn onderzoek
steeds met grote belangstelling en ook inhoudelijke steun gevolgd.We hebben, als
onafhankelijk deskundigen, in de loop derjaren samen ('gezamenlijk, dan wel door
ieder van"ons" afzonderlijk', art. 37 Sr) een groot aantal rapportages geschreven
waaronder een aantal met betrekking tot kinderdodingszaken. Onze samenwerking
heb ik altijd erg gewaardeerd. Ik dank ook onze organisatie, het NIFP allereerst in de
persoon vanVictor Sasburg die tijdens zijn periode als directeur van de toenmalige
FPD ruimte en facilitaire ondersteuning aan dit onderzoek gaf.Verder dank ik Erik
Heudelberg, algemeen directeur van het NIFE eveneens voor zijn facilitaire onder-
steuning en speciaal dank ik Edwin de Beurs, hoofd van het wetenschappelijke
bureau van het NIFP, die in de eindfase van het onderzoek zijn methodologische
en statistische kennis enthousiast en adequaat beschikbaar stelde.
Verder ben ik Sandra den Hollander,jurist en orthopedagoog en deskundige op
het gebied van het classificeren van gehechtheidrelaties, zeer erkentelijk voor het
scoren van de dossiers op dat onderwerp. Ik betrok haar in een tamelijk laat sta-
dium bij het onderzoek en zij wist zich in relatiefkorte tijd door de 107 dossiers
te worstelen.Verder dank ik Eva Enklaar, student psychologie, die zich tijdens haar
stage op het NIFP Amsterdam maar ook daarbuiten heeft bezig gehouden met
het scoren van de demografische variabelen van de dossiers.

Verder dank ik alle hoofdofficieren van justitie en in hun verlengde alle mede-
werkers van de 19 arrondissement- en de vijf ressortparketten, inclusief de
medewerkers van de archieven, de medewerkers van de afdeling Individuele TBS-
zaken (ITZ)van het ministerie van Justitie, die allen mij  en mijn collega zeer van
dienst waren bij de nu en dan herhaalde bezoeken aan de parketten in Nederland
voor het verzamelen van de benodigde dossierinformatie. Speciale dank gaat uit
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naar Piet Dekker, beleidsmedewerker bij het arrondissementparket Amsterdam
die mij hielp bij vragen over onder andere logistieke en inhoudelijke zaken betref-
fende het openbaar ministerie en de rechterlijke macht.Verder dank ik Patrick
Leloux en Jack Tol die een zogenaamde proefquery samenstelden waarmee het
parket-generaal de uiteindelijke query kon'aanmaken'. Ik dank het College van
procureurs-generaal voor haar toestemming voor mijn onderzoek en het parket-
generaal, hier in de personen van Martin Mak  en Wim Broeders, voor hun  werk
aan de query en het aanleveren van de vonnissen. Ik dank de hoofden van dienst
en hun secretaressen van alle NIFP-locaties in Nederland evenalsThomas Rinne,
medisch directeur van het NIFP locatie PBC en zijn gedragskundige administra-
tie voor hun hulp bij de gegevensverzameling.
Ik dank Jolien Zevalkink, hoofd van de afdeling Onderzoek en Kwaliteitszorg
van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut, voor haar immer bereidwillig ant-
woord geven op van mijn kant soms nogal ad hoc gestelde vragen aangaande
literatuur en onderzoeksbevindingen met betrekking tot gehechtheid. Zij bleek
een wijze gids. Ik dank ook AngeliqueVergeer en haar collega's van de bibliotheek
van Mentrum (GGZ Amsterdam) die stee(is zeer snel en accuraat reageerden op
mijn aanvragen voor hteratuur.
Ook dank ik de vader van Katinka de Wijs-Heijlaerts, Piet de Wijs, onderwijs-
kundige die, onder andere, een SPSS geleerde is en afen toe in telefonisch consult
geroepen kon worden. Ook dank ik Ingrid van der Zee, secretaresse bij de afdeling
verloskunde en gynaecologie van hetVU Medisch Centrum te Amsterdam voor
de genoten gastvrijheid en facilitaire ondersteuning in de vorm van een kamer,
een computer en koRie in de afgelopen twee jaar zodat ik op elk door mijzelf
gekozen moment in die periode in afzondering kon werken.

Verder dank ik mijn collega psychologen van binnen het NIFP Amsterdam
Mariette Raven en Sacha Moonen. De laatste tijd liet ik in verband met mijn
werkzaamheden aan dit project soms wel eens verstek gaan op vergaderingen en
besprekingen, maar steeds werd er zeer collegiaal op gereageerd en werden zaken
van mij overgenomen.Wat betreft ressortelijke en landelijke taken dank ik daar-
voor speciaal Barend van Giessen, psycholoog bij  het NIFP Utrecht. En ook dank
ik de overige collega's van het NIFP Amsterdam, vooral ook de medewerkers van
het secretariaat (Ingrid ter Borg,Trudy Sluiter, Ike Lautenbach, FleurVeerman,
PeggyWildeman en Marijn Strengholt) die mij bij tijden uitstekend afschermden
tegen'ongewenste' telefoonges. Ik dank Magda Bronkhorst, jurist, en Erik Sik-
kens, psychiater, diegenen met wie ik in NIFP-verband het meest nauw samen-
werk, voor hun geduld en collegialiteit bij het afronden van mijn project. Ik hoop
nog lang met ze te kunnen samenwerken.

Ik dank een aantal (vanwege discretie niet nader te noemen) personen die als
nabestaanden, hulpverleners of opsporingsambtenaren zeer nauw betrokken
waren bij een aantal kinderdodingszaken, voor hun vertrouwen, toen zij zich met
vragen, opmerkingen en suggesties aangaande deze zaken tot mu richtten. Zij
weten wie ik hier bedoel.
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Verder bedank ik hierjan Dani, kinder- en jeugdpsychiater in de tijd dat ik begin
tachtigerjaren nzij n loopbaan begon in dejeugdpsychiatrie in Franeker. Hij wekte
mijn interesse voor de forensische psychiatrie en psychologie en met hem schreef
ik nlijn eerste rapportages pro Justitia.

Ik dank mijn opleiders en leermeesters in de psychoanalyse en in de psycho-
therapie die ieder op hun eigen wijze een bijdrage hebben geleverd aan mijn
persoonlijke en vakmatige ontwikkeling.
En ik dank diegenen, collegae, rapporteurs en anderen die in het voorbijgaan af
en toe informeerden naar de stand van zaken, mij soms wezen op een mogelijk
interessant artikel of eens een boek ofandere literatuur aanreikten of met wie ik
kinderdodingszaken rapporteerde. Ik denk, in willekeurige volgorde, bijvoorbeeld
aan  Corrie  van Esch, Ed Brand, Lous van derWielen,Walter Sch8nau, Wilfried
Oranje, Ineke Troost, jack Oudejans, Irene Matthaei, Mieke Hassing, Jos Offer-
mans,Joost Baneke en een aantal van diegenen die ik al eerder noemde en dan

vergeet ik er, dat weet ik zeker, vast nog een aantal; ik dank iedereen die op zijn
eigen wijze een bijdrage aan dit eindresultaat heeft geleverd.

Wouter Oude Groothuis van de uitgeverij Koninklijke van Gorcum te Assen ben
ik zeer erkentelijk voor zijn kordate en vakkundige aanpak in het ter hand nemen,
drukken en uitgeven van dit proefschrift.

Verder dank ik mijn heel nabije onigeving: ten eerste Annelies voor haarjarenlange
morele en inhoudelijke steun en aandacht voor mijn project; vele vrije weekenden
en delen van onze vakanties heeft zij mij aan mijn project moeten'afstaan'. Haar
kennis van het belang van de kwaliteit van vroege gehechtheidrelaties heeft nlijn
uiteindelijke koers bu het ontwerp van dit onderzoek mede bepaald.
En ook en vooral dank ik Bas en D;ian voor hun geduld en tolerantie. Ik heb veel
van ze geleerd, en dan niet alleen over de soms ingewikkelde gevoelens tussen
ouders en kinderen. Ik ben blij en trots hun vader te zijn en met hen dank ik ook
jetske Visser. En ten slotte  dank  ik mijn broer annex vriend.Ian Verheugt, raads-
heer in het GerechtshofArnhem, voor onze leerzame en 'spirituele' conversaties
over zaken op het snijvlak van gedragskunde en strafrechtspleging en over zaken
'betreffende het leven'.
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A. J. (Toon) Verheugt is geboren en getogen in Amsterdam, deed eindexamen

aan hetVossius gymnasium aldaar en koos, na een periode van 'orientatie op de
samenleving' middels een tweetal studies en een aantal baantjes, tenslotte voor
psychologie aan de Ruksuniversiteit Groningen waar hij  van  1976 tot  1982 stu-
deerde.Van  1976 tot  1983  was hij werkzaam bij de jeugdpsychiatrische kliniek
'De Wenakker' van het Academisch Ziekenhuis te Groningen, eerst en vooral als
nachtelijk werkstudent 'verpleeghulp', na zijn afstuderen enige tijd als psycho-
loog-psychodiagnosticus. Van  1983  tot  1987  was hij werkzaam als psycholoog
en behandelcotirdinator bu de jeugdpsychiatrische kliniek'Het Groene Hart' te
Franeker. In 1987 maakte hij de overstap van de klinische naar de ambulante GGZ
en werkte als sectieleider psychoanalytische psychotherapie bij de toenmalige
OEP (Organisatorische Eenheid Psychotherapie) van de toenmalige RIAGG-
Friesland te Leeuwarden. In 1992 keerde hij terug naar zijn geboortegrond en
niaakte de overstap naar het Nederlands Psychoanalytisch Instituut te Amsterdam,
destijds nog PAI geheten, waar hij zijn werk aldaar combineerde met een aanstel-
ling bij de RIAGG-Westfriesland te Hoorn als psychoanalyticus in opleiding bij
het 'kinderteam' van de jeugdafdeling. De functie bij de RIAGG-Westfriesland
verwisselde hij, nadat hij sinds 1986 als free-lance rapporteur Pro Justitia voor een
aantal FPD's rapporteerde, in  1994 voor de functie van ressortpsycholoog bij  de
Forensisch Psychiatrische Dienst, eerst in Arnhem en later, via de FPD Rotter-
dam, werd hij  in 1999 ressortpsycholoog bij  de FPD Amsterdam, een functie die
hij  tot op heden vervult. In  1999 nam hij, in samenwerking met Wim van Kor-
delaar, ressortpsycholoog bij de FPD Den Bosch en Corrie van Esch, ressortjurist
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Lijst van begrippen en
afkortingen

AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

BIG (Wet) Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

CJD Centrum Justitiele Documentatie (Almelo)
DSM Diagnostic Statistical Manual
Filicide Doden van kinderen, ouder dan een jaar
FPD Forensisch Psychiatrische Dienst

GGZ Geestelijke Gezondheids Zorg
Infanticide Doden van kinderen ouder dan een dag, jonger dan een jaar
ITZ Individuele TBS Zaken (Afdeling Ministerie van Justitie)

MBPS Miinchausen-by-Proxy Syndrom
Neonaticide Doden van een pasgeborene, niet ouder dan een dag
NFI Nederlands Forensisch Instituut
NIFP Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en

Psychologie
OM Openbaar Ministerie

OVJ Officier van Justitie
PBC Pieter Baan Centrum
POK Psychiatrische Observatie Kliniek

RC Rechter-commissaris
RIAGG Regionale Instelling voorAmbulante Geestelijke

Gezondheidszorg
RM Rechterlijke Macht
SIDS Sudden Infant Death Syndrom
Sr                      Wetboek van Strafrecht
Sv                     Wetboek van Strafvordering
Tbs Terbeschikkingstelling



Bijlage A:
Verantwoording keuze van
variabelen

Algemene kenmerken

Soort dodingszaak

Indeling kinderdoding ofpartnerdoding.
Motivering keuze variabele: kinderdoding is het onderwerp van studie; er is gekozen voor een
controlegroep omdat de beschikbaarheid van een controlegroep de validiteit en betrouwbaar-
heid van dit onderzoek vergroot.
Motiven'ng indeling: de partnerdoders als controlegroep omdat partners in de gezinsconstellatie
dezelfde positie hebben, namelijk een ouderrol, maar de aard van de relatie tussen dader en slacht-
offer verschilt waarmee de specificiteit van het profiel van de kinderdoder meer gestalte krijgt ten
opzichte van andere vorm van doding in gezinsverband, ook al omdat het profiel van de kinder-
doder lastiger is afte zetten tegen de'gewone' populatie, omdat verwacht kan worden dat door de
waarschijnlijk vele verschillen dan toch te weinig duidelijk zal worden over de specificiteit van de
kinderdoder. Partnerdoding komt net als kinderdoding in alle culturen voor (Wolters, 1999).

Nummer met betrekking tot zaak, verdachte en slachtofer;

Motivering keuze variabelen: gekozen is om aan iedere zaak 66n nummer toe te kennen waaruit
weer nieuwe nummers zijn voortgekomen die gekoppeld zijn aan verschillende verdachten
en slachtoffers zodat iedere rapportage van een verdachte teruggevoerd kan worden tot een
bepaalde zaak en dubbeltellingen voorkomen worden.

Motivering indeling: alle gevallen van kinderdoding of partnerdoding hebben na inzamehng
een nummer gekregen op volgorde van binnenkomst; een zaak kan meerdere slachtoffers en
meerdere verdachten hebben, met ieder een eigen nummer dat weer herleidbaar is tot de zaak
waartoe zij behoren.

Type kinderdoding;
Indeling neonaticide, infanticide, filicide, mengvorm.
Mott'ming keuze variabele: in de wetenschappelijke literatuur worden verschillende vormen
van kinderdoding geformuleerd (zie: motivering indeling). In het onderzoek wordt getracht te
bekijken ofer verschillen zun tussen de diverse groepen onderling.

Motivering indeling: bestudering van de wetenschappelijke literatuur op het gebied van kinder-
doding laat een diversiteit aan definities zien, maar de rode draad in de verschillend gebruikte
definities is een indeling in neonaticide, infanticide en filicide, het doden van eigen kinderen
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in de leeftijdscategorie van respectieveluk de eerste 24 uur (neonaticide), ouder dan een dag,

maarjonger dan een jaar (infanticide) en ouder dan een jaar (filicide); bij meerdere slachtoffers

kan het gaan om een mengvorm.

1.  Kennierken van de persoon van de verdachte

A) Demografische gegevens

Leeftijd van verdachte

Motivering keuze variabele,i: ter basale beschrijving van de onderzoeksgroep.
Meetwijze: leefojd gemeten in jaren. onidat het gaat om (jong)volwassen verdachten.

Geslacht van verdachte

Motivering keuze vanabelen: ter basale beschruving van de onderzoeksgroep.

Meetwijze: gebruikelijke indeling in man, vrouw en onbekend.

Land van herkomst van de ouders van verdachte

Indeling: Nederland, Suriname, Antillen, Marokko,Turkije, anderszins.
Motivering keuze  variabelen: ter basale beschrijving van de onderzoeksgroep.
Motivering indeling: gekozen is voor culturele achtergrond van Nederland, Suriname, Antillen,
Marokko, Turkije  omdat  deze  de meest voorkomende culturen in Nederland vertegenwoor-

digd zijn en'anderszins'. Er is voor gekozen de culturele achtergrond per ouder van betrokkene
uit te splitsen om zo ook gemengde culturele achtergronden te kunnen identificeren.

Verwantschap verdachte met  zijn  of haar  ouders

Indeling biologisch, adoptief-, stief-, pleeg-, en anderszins.
Motivering   heuze variabelen: bedoeld om relatie tussen verdachte en zijn ouders in beeld te

brengen.
Motivering indeling gekozen is voor de volgende onderverdeling: eigen kinderen, adoptiefkin-
deren, stiefkinderen, pleegkinderen en anderszins. Deze indeling is gemaakt om zicht te krugen

op al die onderscheiden vormen van een ouder-kind relatie.

Aantal kinderen in het ouderlijk gezin van verdachte en de volgorde van verdachte in de kinderrij
Indeling: aantal kinderen in het gezin en de volgorde van verdachte in de kinderrij (bijvoorbeeld
eerste kind, tweede kind et cetera.)
Motivering   kellie  variabelen:   om een beeld te krijgen van (een deel van) de gezinsachtergrond
van verdachte.

Meetwijze: er is hier geen sprake van een indeling maar van twee losstaande gegevens, respec-
tievelijk een aantal en een volgorde.

Hoogst gevolgde schoolopleidingsniveau
Indeling: laag: geen lagere school, lagere school, huishoudschool en lbo; midden: mbo en mavo;
hoog: havo vwo, hbo, universiteit, en postdoctorale opleidingen.
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Motivering  keuze variabelen: scholing is Ineegenomen om zicht te krijgen op de vooropleiding
van verdachte.

Motivering indeling: de meest gangbare schoolkeuzemogelijkheden.

Arbeidssector

Indeling: industriele en ambachteluke beroepen, handel en verkeer, administratie/financien,
organisatie en beheer, verzorgende beroepen, medische en sociale beroepen, onderwijs, agra-
risch/verzorging van planten en dieren, bestuur]ijk/gezagshandhavend/militair, aritistiek/
wetenschappelijk/massacommunicatie/recreatie/eredienst, anderszins of onbekend.
Motivering   keuze   variabelen: het beroep van verdachte is meegenomen om het beroepsmatig
functioneren van betrokkene in kaart te brengen.

Motivering indeling: om de arbeidssector in kaart te brengen is gekozen voor de arbeidssector

indeling van de Nijmeegse beroepenklapper (Van Westerlaak, et al., 1975).

Sociaal economische status

Indeling:de sociale  klasse is ingedeeld in vij fklassen  (I t/mV), waarbij  I staat voor de meest hoge
sociale klasse enV voor de meest lage sociale klasse.

Motivering  keuze  variabelen: de sociaal-economische status is meegenomen om zicht te la:ijgen

op de sociaal-economische positie van verdachte.

Motivering indeling: de sociaal-economische status is gemeten met behulp van de Tu,0 Factor

Index of Social Position (Hollingshead,  1957). De indeling in vijf klassen, gebaseerd op de index-
cijfers van sociale positie, wordt door Hollingshead (1965) voorgesteld als de meest bruikbare

clustering.

Geloofsovertuiging

Indeling geen  geloofsovertuiging, Christendom, Islam, Jodendom, Boeddhisme, Hindoeisme
ofanderszins.
Motivering  keuze variabelen: hiervoor is gekozen om zicht te krijgen op de geloofsachtergrond
van betrokkene.

Motivering indeling meest gangbare bestaande indeling.

Burgerlijke staat

Indeling: alleenstaand, LAT-relatie, samenwonend, gehuwd, gescheiden, weduwe/ weduwnaar,
anderszins.

Motivering keuze variabelen: in kaart brengen van de burgerlijke staat van verdachte ten tijde van
de doding; bijvoorbeeld komen de diverse typen kinderdoding meer voor bij een gebroken
relatie ofjuist niet.
Motivering indeling meest gangbare bestaande indeling.

Woonplaats;

Motivering  keuze variabelen: demografisch  motiefen bijvoorbeeld identificatie van dodingen in
de grote stad ten opzichte van het platteland.

Meetuij ze:  er is geen gebruik geniaakt van een indeling; de woonplaats wordt vermeld.
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B) Historische gegevens

Fysieke aanwezigheid en emotionele beschikbaarheid van de oude !#guren van verdachte tijdens zijn

jewgd
Leidraad voor de scoring. waren ouders fysiek voldoende aanwezig om een band mee op te kun-
nen bouwen. Waren de ouders emotioneel beschikbaar? Komen de ouders uit de rapportage
naar voren als voldoende emotioneel beschikbaar in de zin van hulp, steun en troost voor hun
kind(eren)?
Motivering keuze variabelen: identificatie risicoprofiel persoon van de verdachte; poging opspo-
ring genese stoornis verdachte.

Motivering indeling: frsieke aanwezigheid staat niet garant voor emotionele beschikbaarheid,
reden waarom beide variabelen zijn uitgesplitst en meegenomen: bij onduidelijkheid over de
intel,pretatie van de mate van fysieke aanwezigheid was er de mogelijkheid deze aan- ofafwe-
zigheid te omschrijven; daarnaast was er steeds de mogelijkheid van consensusbespreking.

Tehuisverieden van verdachte

Definihing: bedoeld is niet-thuis, niet bij de ouders; daarmee kan een tehuis bedoeld zijn, maar

ook pleeggezin, een langer durend verblijfin een ziekenhuis ofrevalidatiehuis ofiets dergelijks;
in welke periode van zijn leven en hoe lang.
Indeling onderverdeling in 0-3 jaar, 3-6 jaar en 6-12 jaar en 12-18 jaar en onderverdeling in
duur van het tehuisverleden in: nee, korter dan een jaar en langer dan een jaar.

Motivering keuze variabele: persoon van de verdachte en de mogelijkheid tot het vormen van een

gehechtheidrelatie en de mogelijke hindernissen daarin.
Motivering indeling onderverdeling in de vier leeftijdsfasen is gangbaar; keuze voor periode lan-
ger of korter dan een jaar is arbitrair, maar geeft een zekere mate van ernst aan en is gebaseerd
op indrukken uit eerdere screening.

Lichametijke en/ofpsychische ziekten van de ouders van verdachte;

Motivering keuze variabelen: identificatie risicoprofiel persoon van de verdachte; poging opspo-
ring genese stoornis verdachte.

Motivering indeling onderscheid in lichamelijke ziekten en psychische ziekten enerzijds en of
het de vader ofde moeder van verdachte betrofanderzijds. Beide beschreven variabelen kunnen
van (grote) invloed zun op de psychische ontwikkeling van verdachte en hangen ook samen
met de fysieke en emotionele beschikbaarheid van de ouders van verdachte.

Lichamelijke ziekten  tijdens verdachtes jeugd

indeling ingedeeld in periodes van 0-5,6-11, en 12-18 jaar.
Motivering keuze  variabelen: in kaart brengen van somatische voorgeschiedenis en poging opspo-
ring genese stoornis van verdachte; identificatie risicoprofiel persoon van de verdachte; Motive-
ring indeling meest gangbare, aan onderwijs gebonden leeftijdsfasen van een kind.

Slachtoferschap van verdachte van kindermishandeling

Dejinitie: elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van
fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie

de minderjarige in een relat:ie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief
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opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de
minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel (Wet op de Jeugdzorg, 2005).

Indeling·. lichameluke  mishandeling, lichamelijke  verwaarlozing, affectieve  en/of pedagogische
verwaarlozing, psychisch geweld, seksueel misbruik en getuige zijn van geweld. Opgesplitst naar
ofde kindermishandeling incidenteel ofsystematisch plaatsvond en door wie die gepleegd werd
(door vader, moeder of een derde).

Motivering keuze variabelen: in kaart brengen levensgeschiedenis verdachte en poging opsporing
genese stoornis.

Motivering indeling: naar aanleiding van de definitie van kindermishandeling zoals boven ver-
meld  (Wet  op de Jeugdzorg, 2005), opgesplitst in dader van kindermishandeling namelijk  de

vader, de moeder of een derde; de indeling: nee; ja, incidenteel; ja, systematisch is een richtlijn
voor de mate van ernst van de mishandeling.'Systematisch' is alleen als zodanig gescoord wan-
neer mishandeling tot het vaste gedragsrepertoire van de ouder(s) ofderde(n) behoorde.

Tmumata van verdachle

Omschrijving: nagaan of er buiten de genoemde vormen van kindermishandeling eventuele
andere trauniate in de jeugd van verdachte voorkomen.
Motivering  keuze variabelen: in kaart brengen levensgeschiedenis verdachte en poging opsporing
genese van (eventuele) stoornis.
Motivering indeling: er is geen indeling maar een ornschrijving van het trauma; gebruikte definif-
ring:'de scheuring of instorting van het psychisch apparaat die plaats vindt wanneer dat apparaat
plotseling geconfronteerd wordt met stimuli van binnen ofvan buiten dat apparaat die te krachtig
zijn oin er mee te kunnen oiiigaan of om ze op de normale manier te verwerken' (Moore &
Fine, 1990, p. 199).

Verlies

Leidraad bij de scoring: heeft verdachte tijdens zijn leven een verlies van een dierbare meege-
maakt?

Motivering  keuze variabele gedurende het proces van lezing en codering van de onderzoeken
geestvermogens in eerste aanleg werd de aandacht getrokken van de onderzoekers door het
v66rkomen van een of meerdere 'verlieservaringen' in het leven van een aantal kinderdoders

en/ofzun ouders. Dat gegeven vroeg nadere studie. Het verlies van een voor de kinderdoder of
zijn ouders  dierbare persoon (directe verwante of nauwe vriend)  door de dood ofverdwuning
uit het leven van de kinderdoder door buvoorbeeld scheiding of emigratie.
Motivering indeling: er is het aantal verlieservaringen gescoord, de leeftud waarop dat verhes is

geleden (voor geboorte van betrokkene, 0-6 jaar, 6-12 jaar, 12-18-jaar 18 jaar en ouder), om
\vie het gaet (sibling, ouder, grootouder, vriend, sibling van ouder, eigen kind) en de leeft d
waarop de dierbare overleed/wegging uit het leven van verdachte (nog ongeboren, 0-5 jaar,
6-11  jaar,  12-17 jaar  18 jaar  en  ouder)

Familiegeheimen

Leidraad bij de wring heeft er zich in het gezin van verdachte een geheim afgespeeld, waarbij
verdachte een lange tijd niet op de hoogte geweest is van de inhoud van het geheim.

Motivering  keuze vanal,ele: gedurende het proces van lezing en codering van de onderzoeken
geestvermogens in eerste aanleg werd tevens de aandacht getrokken van de onderzoekers
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door het v66rkonien van een of meerdere familiegeheimen in het leven van verdachte. De
inhoud en vorm van bepaalde rapportages ademde een sfeer van geheim(en) ten aanzien van

bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld dood van een gezinslid, onduidelijkheid over vaderschap,
gezinstraurna). Familiegeheimen, gezinsgeheimen, gezinsmythen, reeel of gefantaseerd, fraai
beschreven door Pincus & Dare (1978), spelen sonis een heel belangrijke rol in gezinnen.Van
belang bij de scoring is of het familiegeheim voor betrokkene een geheim was.
Motivering indeling: er is het aantal familiegeheimen gescoord en het onderwerp van het geheim
(dood van een gezinslid, onduidelijkheid over vaderschap, gezinstraunia, en'anderszins').

Gebeurtenissen in het laatste jaar vooratgaand aan  de doding

Indeling: er is gebruik gemaakt van de Social Readjustment Rating Scale (Holmes & Rahe,
1967).Voor de precieze beschrijving van de items op deze lijst wordt verwezen naar de bij-

lage.

Motivering keuze  variabelen: in kaart brengen van mogelijk uitlokkende factoren en aanleidingen
voor kinderdoding.
Motivering indeling: er is gekozen voor de SRRS (Social Readjustment Rating Scale, Holmes &
Rahe, 1967) onidat deze schaal 43 gebeurtenissen beschrijft die gerangschikt zijn naar de mate

van stress die het oplevert; tevens is aan iedere gebeurtenis een cijfer toegekend tussen de 0 en
100 die de mate van stress weergeeft. Op deze wijze z n verschillende omstandigheden toch
met elkaar vergelijkbaar. Deze schaal biedt echter geen mogelijkheden tot het toevoegen van
eigen variabelen reden waarom gekozen is om naast de SR.R.S andere variabelen toe te voegen
in de vorni van de AS IV van de DSM-IV (problemen met primaire steungroep, problemen
gebonden aan de sociale omgeving, opvoedingsproblemen, werkproblemen, woonproblemen,
financiEle problemen, problemen met de toegankelijkheid van gezondheidsdiensten, problemen
metjustitie/politie ofmet de misdaad en andere psychosociale en omgevingsproblemen).

C) Algemeen functioneren

Arbeidsverieden

Indeling geen problemen in arbeidsverleden (schoolverleden), gedurende een bepaalde periode
sprake van arbeidsproblematiek (problemen op school), incidentele wisselingen van dienstbe-
trekkingen en/ofeen langere periode van werkeloosheid (met enige regelmaat problemen op
school en/of een langere periode van absentie), frequente wisselingen van dienstbetrekkingen
en/ofmeerdere perioden van werkeloosheid (veelvuldige wisselingen van school), zeer proble-
matisch en discontinue arbeidsverleden (zeer problematische en onderbroken schoolcarridre)
Motivering  keuze  variabele: in kaart brengen van de persoon van de verdachte, beroepsmatig
disfunctioneren kan bijvoorbeeld onderdeel van een stoornis zun
Motivering indeling: indeling afkomstig uit de HKT (Historische, Klinische en Toekonistige

Indicatoren-30), een gangbaar risicotaxatie instrument (Werkgroep Risicotaxatie Forensische

Psychiatrie, 2002).

Justitiele voorgeschiedenis van verdachte

Indeling gepleegde delicten: opiumdelicten, licht geweld, vermogen en profijt zonder geweld,
midden geweld, vermogens met geweld, zwaar geweld, zedendelicten, levensdelicten I, brand-

stichting, levensdelicten II.
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Motivering keuze vanabelen: in kaart brengen van de persoon van de verdachte; geweld in de
voorgeschiedenis is een belangrijke voorspeller voor geweld in de toekornst.

Motivering indeling meest recente, gangbare en hanteerbare instrumentarium (zieVan Kordelaar,
2002).

Daderschap van verdachte van partner- & kindermishandeling

Ddinitie: (naar aanleiding van de definitie van kindermishandeling van de Wet op de Jeugdzorg

(2005),  maar  nu in bredere  zin)   elke  vorm van bedreigende of gewelddadige interactie  van
fysieke, psychische of seksuele  aard, die verdachte ten opzichte  van  wie het slachtoffer in  een
relatie van afhankelijkheid ofvan onvrijheid staat, actiefofpassiefopdringen waardoor ernstige
schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan het slachtoffer in de vorm van

fysiek ofpsychisch letsel.

Indeling lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, affectieve en/of pedagogische
verwaarlozing, psychisch geweld, seksueel misbruik en getuige zijn van geweld. Opgesplitst near
of de mishandeling incidenteel of systematisch plaatsvond  en  bij  wie die gepleegd  werd  (bij  de

partner of bij de kinderen in het gezin).
Motivering keuze variabelen: in kaart brengen levensgeschiedenis verdachte en poging opsporing
genese stoornis.

Motivering indeling: naar aanleiding van de definitie van kindermishandeling zoals boven ver-
meld  (Wet  op de Jeugdzorg, 2005), opgesplitst in dader van kindermishandeling namelijk  de

vader de moeder of een derde; de indeling: nee; ja, incidenteel; ja, systematisch  is een richtlijn
voor de mate van ernst van de mishandeling.'Systematisch' is alleen als zodanig gescoord wan-
neer mishandeling tot het vaste gedragsrepertoire van de ouder(s) ofderde(n) behoorde.

D) Geestvermogens

Intelligentie
Indeling zwakzinnig (IQ<70), zwakbegaafd (70-80), laaggemiddeld (80-90), gemiddeld

(90-110), bovengemiddeld (110-120),begaafd (>120).
Motivenng keuze variabelen: onderdeel beschrijving geestvermogens van verdachte.

Motivering indeling meest  gangbare  bestaande  indeling  (bijvoorbeeld:WAIS-III).

Middelengebruik
Indeling: deze variabele is ingedeeld in verschijningsvormen van middelengebruik (afhankelijk-
heid, misbruik, intoxicatie en onthouding van een middel)uit de DSM-IV (APA, 1994). Bij  alle
verschijningsvormen is gekeken naar ofdaarvan sprake was ten tijde van het tenlastegelegde. Bij
'afhankelijkheid' is tevens gekeken  naer of daarvan al eerder in iemands leven sprake was.

Motivering keuze variabelen: persoon van de verdachte en zijn geestvermogens ten tijde van het

tenlastegelegde; niet ofnauwelijks onderzocht.
Motivering indeling indeling van afhankelijkheid, misbruik, intoxicatie en onthouding overge-
nomen uit DSM-IV (APA, 1994);praktische, gangbare en handzame indeling en het benoemen
van het middel.
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Suicidaliteit

Indeling suicidaliteit is opgesplitst in zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen.Tevens wordt
er een onderscheid gemaakt in het tijdstip waarop de zelfmoordgedachten casu quo zelfmoord-
pogingen hebben plaatsgevonden. Ten aanzien van de zelfmoordgedachten: voorafgaand aan
het tenlastegelegde en ten tijde van het onderzoek.Ten aanzien van de zelfinoordpogingen: ooit
in het leven van verdachte, ten tijde van het tenlastegelegde ofna het tenlastegelegde.

Motivering  keuze variabelen: literatuur (Bourget et al.,2007) geeft aan dat homicide en suicide
nog al eens samengaan alsook dat suicidaliteit nogal eens samengaat met bepaalde psychi-
sche stoornissen. Is suicidaliteit een (van de) voorspeller(s) van kinderdoding? Niet eerder in
Nederland onderzocht, mogelijk een uitlokkende casu quo een comorbide factor, dit met het
oog op preventie.
Motivering indeling onderscheid in vorm: gedachte, poging; onderscheid in tijdstip: ooit in het
leven van verdachte, voor het tenlastegelegde, ten tijde van en na het tenlastegelegde en ten tijde
van het onderzoek. Op deze wijze kan bekeken worden ofsuicidaliteit event·ueel een voorloper
is van kinderdoding en/of een gevolg ervan is.

Hulpve,lening aan verdachte

Indeling huisarts, maatschappelijk werk, jeugdzorg, specialistische hulp of anderszins; lichame-
lijk, psychosociaal, psychiatrisch of anderszins; niet behandeld, ambulante behandeling, klini-
sche behandeling ofanderszins.

Motivering k€uze variabelen: de keuze voor deze variabelen is gebaseerd op het verlangen een
beeld te krijgen ofverdachten al bij de hulpverlening bekend zijn (daarvoor zijn immers aanwij-
zingen in de literatuur) en daarmee mogelijk als potentiele risicogevallen zichtbaar worden.

Motivering indeling: het in kaart in brengen of en zo ja met wie (huisarts, maatschappelijk werk,
jeugdzorg, specialistische hulp of anderszins) van de hulpverlening er contact is geweest, wat
de aard van de problematiek was (lichamelijk, psychosociaal, psychiatrisch of anderszins), of er
behandeling is geweest en zo welke (niet behandeld, ambulante behandeling, klinische behan-

dehng of anderszins).  Het is onderverdeeld  in  meer  dan een jaar voor het tenlastegelegde en
minder dan een jaar; naar analogie van de SRRS-schaal (Holmes & Rahe, 1967)  die maar tot
een jaar duurt, deze is uitgebreid door op deze wijze ook te kijken naar de hulpverlening aan

verdachte, langer dan  een jaar voorafgaand aan het tenlastegelegde.

DSM-IV: As  I-stoornissen
Leidraad voor de scoring: psychiatrisch ziektebeeld ten tijde van het tenlastegelegde, gegroepeerd
naar de hoofilstukken die in de DSM-IV (APA, 1994) gaan over de As I-stoornissen.

Motivering keuze variabelen: onderdeel van de persoon van de verdachte en zijn geestvermogens
ten t de van het tenlastegelegde, een van de vijfhoofdthema's van deze studie.

Motivering indeling DSM-IV (APA, 1994) is momenteel het meest gangbare classificatiesysteem
dat ook gebruikt wordt in de pro Justitia rapportages. Daar waar in enkele rapportages van de

'vroege jaren' van de cohortstudie geen DSM-IV classificatie werd aangetroffen hebben de
beide onderzoekers, die beiden zijn ingevoerd in en ervaring hebben met DSM-IV classifi-

catie, middels een consensusbespreking de eventuele stoornis alsnog een DSM-IV classificatie
gegeven ten behoeve van de vergelijkbaarheid en eenduidigheid.



216 MOORDOUDERS

DSM-IV: As  II-stoornissen
Lfidraad voor de scoring: persoonlukheidsstoornissen ten tijde van het tenlastegelegde, gegroe-

peerd naar de indeling in de DSM-IV.
Motivering keuze pariabelen: onderdeel van de persoon van de verdachte en zijn geestvermogens
ten tijde van het tenlastegelegde, een van de vijfhoofdthema's van deze studie.
Motivering indeling: de tien persoonlijkheidsstoornissen van de DSM-IV met ruimte voor extra
kenmerken van andere persoonlijkheidstoornissen, per persoonlijkheidsstoornis, als onderdeel
van de persoon van de verdachte. De zwakbegaafdheid is ondergebracht bu variabele 70: intel-
ligentieniveau. Daar waar in enkele rapportages van de'vroege jaren' van de cohortstudie geen
DSM-IV classificatie werd aangetroffen hebben de beide onderzoekers middels een consen-
susbespreking de eventuele stoornis alsnog een DSM-IV classificatie gegeven ten behoeve van

de vergelijkbaarheid en eenduidigheid.

Gehechtheidnpresentatie  van verdachte;
Motivering keuze i,ariabelen: kwaliteit van (vroege) gehechtheidrelaties tussen ouders en kinderen
blijkt van groot belang voor de mogelukheid voor het kind om later als volwassene zelf veilige
gehechtheidrelaties aan te gaan en om eventueel verlies adequaat te verwerken (Bowlby, 1969,

Main  &  Hesse,  1990).

Motivering indeling onderstaand een verantwoording van de indeling van de gehechtheidrepre-
sentatie door Sandra den Hollander die de scoring van deze categorie voor haar rekening geno-
men heeft. Zij is in Nederland een van de weinige bevoegden tot het scoren en interpreteren
van het op basis van het onderzoek geestvermogens tot stand gebrachte, tamelijk ruwe materi-
aal. Zij heeft aanvankelijk een drietal rapportages ter inzage gekregen om te bezien ofscoring
van het ruwe materiaal tot een gehechtheid representatie tot de mogelijkheden behoorde. Haar
conclusie ]uidde dat dat inderdaad het geval was. Haar verantwoording luidt als volgt:

Inleiding:
Het gehechtheidsysteem is op te vatten als een dynamisch systeem dat in de vroegste ontwik-
keling van het kind de nabuheid tot ouder en verzorger regelt. Nabijheid dient de bio]ogische

overleving. Indien de omgeving deze basisbehoefte sensitiefbeantwoordt, met andere woorden

het jonge kind de broodnodige veiligheid kan verschaffen, wordt dit als een gegeneraliseerd
model van beschikbaarheid en als 'veilige basis' in het geheugen opgeslagen. De nabijheid van
ouders en verzorger dient dus in de eerste plaats als bescherming tegen externe gevaren van
het individu. Nabijheid van de ouder ofverzorger wordt essentieel als er gevaar aanwezig is. dus
als het biologische systeem onder stress staat.Wanneer er geen bedreiging aanwezig is, kunnen
andere systemen in werking treden, zoals spel of exploratie van de omgeving. Stress en gevaar

activeren dus het gehechtheidsysteem. De emoties die bij het activeren van het gehechtheid-
systeem een rol spelen zun angst, verdriet, protest en wanhoop Hechting speelt dan ook een
centrale rol in de affectregulatie.
De functie van het gehechtheidsysteem verschuift in de loop van de ontwikkeling van onmid-
dellijke overleving naar interne affectregulatie. Het gehechtheidsysteem krijgt uiteindelijk de
functie emoties als angst en verdriet, protest en wanhoop te reguleren. Op basis van gegene-
raliseerde ervaringen met hechtingsfiguren ontstaat een 'innerlijk model van de geest', dat de
emotionele regulatie in het leven vorm geeft. Men veronderstelt dat deze regulatie gemedieerd
wordt door mentale beelden: representaties.
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Deze representaties zijn impliciete scheniate over het zelfen de ander en de mate van veiligheid
en voorspelbaarheid van de onigeving. Het'impliciet' bestaat eruit dat ze deel uitmaken van het
impliciete geheugen, dus'onbewust'zijn, Iliet onder controle staan van de wil en niet direct toe-
gankeluk voor bewuste introspectie. Deze mentale representaties hebben verschillende functies:
ze dienen als bescherming tegen gevoelens van angst, geven vorm aan toegankelijkheid van het
autobiografisch geheugen, het vermogen tot coherent denken en het vermogen om nieuwe
ervaringeti en gedachten in een nieuw licht te bezien.

Het Adult Attachnient Interview scoring and classification systems (Main & Goldwyn, 1998) is
gebruikt als basis voor het beoordelen van de gehechtheidsrepresentaties in de dossiers.
Hierbu gaat het niet om autobiografische feiten, die beoordeeld worden, maar met name over
de vraag, hoe over deze autobiografische feiten gesproken en gedacht wordt, ofwel oni de vraag

of het verhaal coherent en begrijpeluk is voor de beoordelaar. Centraal staat het begrip cohe-
rentie: onderzocht wordt hoe samenhangend, begrupelijk en volgbaar het verhaal is. Dit begrip
betekent dus iets anders dan in het psychiatrisch-diagnostisch taalgebruik. Het verwijst naar'een
verbinding of congruentie die voortkomt  uit een aantal genieenschappelijke principes, of de
verbinding tussen gedachten, zodanig dat delen van het gesprek ofbetoog duidelijk aan elkaar
gekoppeld zun, een logisch geheel vormen, ofpassend zijn bij, en aangepast zijn aan de context'
(Main & Goldwyn, 1998). De toevoeging'aangepast aan de context' maakt dat coherentie meer
is dan interne consistentie. De context wordt namelijk gegeven door het feit dat als twee mensen

in gesprek zijn er altijd sprake is van samenwerking.

Deze opvatting is afkomstig van de taalfilosoof Grice. HU stelt dat een interview, evenals een

'gewoon gesprek', een collaboratieve onderneming is.
Vanuit deze collaboratieve onderneming zijn een aantal wetten afte leiden.

De eerste wet is de wet van de kwaliteit. Deze wet stelt dat je wel iets kunt beweren, maar dat
je dat moet kunnen onderbouwen oftoelichten.
De tweede wet, de wet van de kwantiteit, stelt dat elk van beide gesprekspartners zich houdt
aan de ongeschreven regel van wederkerigheid in spreekbeurten. Geen van beide sprekers kan
dus te lang of te kort aan de beurt zijn
De derde wet, die van de relatie, stelt dat het onderwerp, waar je het over hebt, wel relevant

moet zun voor het ondenverp van het interview.
De  laatste  wet, die van  de stul, stelt dat je  wat je vertelt begrupelijk moet presenteren.

Toetsing met betrekking tot de coherentie:
Alle dossiers zun getoetst aan bovengenoenide wetten van Grice. De coherentie van het verhaal
wgst op een bepaalde gehechtheidrepresentatie. Hoe coherenter het verhaal, des te veiliger
de gehechtheidrepresentatie. Een lage mate van coherentie wijst op een onveilige gehecht-
heidrepresentatie. De verschillende gehechtheidrepresentaties (veilig/autonoom; gereserveerd/
vermijdend: ambivalent/gepreoccupeerd) zun te herkennen aan hun eigen patroon van 'over
tredingen' van de wetten van Grice.
Enkele voorbeelden hiervan: een persoon met een gereserveerde gehechtheidrepresentatie

overtreedt de tweede wet van Grice. In het verhaal van een gepreoccupeerde gehechtheidre-
presentatie worden de wetten van kwantiteit en relevantie overtreden.
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Mensen die aangeven dat een grootouder is overleden en vervolgens deze grootouder opvoeren
alsofdeze er nog is, vertonen een ander soort incoherentie: een verstoring in de metacognitieve
controle op de logica en begrijpelijkheid van wat wordt verteld: grootouder kan niet tegelij-
kertijd dood zijn en niet-dood. Deze tijdelijke verstoringen in de metacognitieve controle over
het redeneren en stoornissen in de metacognitieve controle over wat verteld wordt ('lapses in
the monitoring of reasoning and discourse') zijn tekenen van desorganisatie en desorientatie
rond verlies oftrauma's.

Overige criteria met betrekking tot de beoordeling van de dossiers:
Het Adult Attachment Interview (A.A.I.) wordt gescoord op negenpuntsschelen  voor  Erva-
ringen (1) en Mentale staten (2).
Ad  1: Bij ervaringen wordt gescoord op liefdevolle momenten, afwijzing, rolomkering, druk
op presteren en verwaarlozing.
Ad 2: De mentale staten zijn: coherentie van het interview (welke overtreding van de wetten
van Grice worden in het interview aangetroffen: zie hierboven), idealisering van de ouders,

gel,rek aan herinneringen, overbetrokken woede, passiviteit van het verhaal, angst voor verlies,

minachting, metacognitieve monitoring en de overkoepelende coherentie. Het bepalen van
een gehechtheidclassificatie is niet mogelijk op grond van het dossier, aangezien hiervoor een
getranscribeerde tekst van de opname van het A.A.I. (in het Nederlan(is: het Gehechtheids-

biografisch Interview) nodig is. Echter vanuit het beperkte materiaal komen wel indrukken
rondom de onderliggende gehechtheidsrepresentatie(s) naar voren.

Er zijn drie georganiseerde gehechtheidrepresentaties: een veilige (F ofwel Free, Autonomous)
en twee onveilige: een waarin alle hechtingservaringen gedeactiveerd worden: de gereserveerde
categorie (Ds ofwel Dismissive) en een waarbij alle hechtingservaringen overgeactiveerd zijn:
de gepreoccupeerde categorie (E ofwel Entangled). Deze categorieEn z4n ook weer onder-
verdeeld, zie bijlage 1.
Wanneer er sprake is van traumatische ervaringen dan wel verlies, kan dan ook een vierde
categorie onveilige gehechtheid toegekend worden, die kan worden toegevoegd aan de drie

eerdergenoemdegehechtheidrepresentaties(autonoom/veilig;gereserveerd;ambivalent/gepre-
occupeerd). Het betreft hier de categorie'onverwerkt/ gedesorganiseerd'

Toelichting met betrekking tot de verschillende gehechtheidrepresentaties:
Free (autonomous),  dat wil zeggen veilig gehecht, zijn die mensen die vrijuit kunnen praten

over hun ervaringen, gevoelens en gedachten, over hun jeugd en ouders, ongeacht de aard
van de ervaringen. Iemand kan in principe vervelende, zelfs extreme ervaringen in zijn jeugd
hebben gehad, maar wanneer hij daar coherent over spreekt is hij toch veilig gehecht.Veilig of
autonoom gehechte volwassenen tonen expliciet ofimpliciet begrip voor de ouders en zijn in
staat vanuit hun huidige standpunt als volwassene, hen te vergeven zonder hun eigen gevoelens

(:laarin te veronachtzamen. De behoefte aan anderen of het belang van hechting wordt erkend.
Er kan gesproken worden over anderen missen en gemist worden. De beoordelaar krijgt het
idee dat de ervaringen van de geinterviewde aardig'kloppen'.
Gereserveerd gehechte individuen kunnen op verschillende wijzen hun ervaringen deactive-
ren, bijvoorbeeld door hechtingservaringen te vergeten of het belang ervan te bagatelliseren
of te ontkennen. Ook kunnen de ouders geidealiseerd worden ofworden vervelende effecten
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van de opvoeding omgekeerd en benoemd als goed voor de zelfstandigheid ('het heeft me
onafhankelijk gemaakt'). Over het ondenverp - de jeugdervaringen- wordt op abstracte wuze
verteld. Eigen herinneringen komen nauwelijks aan bod en dan nog erg generatiserend. Het
effect van verlies wordt geminimaliseerd.
Soms is er sprake van een onverklaarbare angst voor verhes van een kind, waardoor men het
nioeilijk vindt zich te hechten.
De gepreoccupeerde groep kenmerkt zich door een verward, niet-objectief verhaal. De pre-
occupatie kan zich uiten in overbetrokken woede, niaar ook in passiviteit.
Een subgroep van gepreoccupeerden is overspoeld door traumatische herinneringen, zodanig
dat alle antwoorden op alle vragen in het licht st:ian van deze ervaringen.
Sinds de jaren '90 is de categorie onverwerkt toegevoegd. Deze werpt nieuw licht op de beteke-
nis van mishandeling, misbruik, geweld en verlies in samenhang met de gehechtheidrepresen-
tatie. Deze categorie kan aan een van de drie gehechtheidrepresentaties worden toegevoegd.
Om onverwerktheid rond verlies te scoren moet sprake zijn van mentale desorganisatie en
desoriEntatie.

Dit uit zich buvoorbeeld in verstoringen in het redeneren (denken dat iemand nog leeft door
het gebruik van actieve en tegenwoordige werkwoordsvormen) en verstoringen in de monito-
ring van het verhaal (het plotseling opduiken van ander taalgebruik, bijvoorbeeld heel formeel
of extreem gedetailleerd)  en ten slotte beschrijvingen van extreem gedrag  na het verlies zoals

suicidepogingen of psychotische decompensatie. Om onverwerktheid rond misbruik  en  mis-
handeling te kunnen scoren, moet in de eerste plaats dit onderwerp aan de orde geweest zun.
Daarnaast wordt volgens strikte criteria gescoord of de vermelde situatie te definiBren valt als
trauma. Belangrijk is te beseffen dat het gaat om situaties waarin de ouder zo angstwekkend
was, dat hij ofzij zich diskwalificeerde als bron van veiligheid.Volgens Main valt hieronder uit-
sluitend: als het slaan zo hard was, dat de geYnterviewde bang was om dood te gaan of veel pun
heeft gehad, als de ouder door bleef gaan met slaan en schoppen  en bij slaan sporen naliet, als
er hard en regelmatig in het gezicht ofop het hoofd geslagen werd, de geinterviewde in kasten
opgesloten werd, ouders suicidepogingen deden in bijzun van het kind, bizar ofangstwekkend
gedrag vertoonden, ouders dreigden het kind te doden of schade aan te doen, de ouder het
kind betrok in seksuele activiteiten, de ouder het kind verleidde tot seksuele activiteit. Nadat
vastgesteld is dat er sprake is van een traumatische situatie wordt in het interview gezocht naar
indicaties voor desorganisatie en desorientatie.

Tekenen van desorganisatie en desorientatie uiten zich in verstoringen in de metacognitieve
monitoring van het redeneren, zoals:
- onsuccesvolle pogingen het optreden, de aard ofde intensiteit van het gebeurde te loochenen.

Dit uit zich in het niet kunnen benoemen ofhet ahvisselend benoemen ofontkennen;
-    het gevoel schuld te hebben aan het gebeurde ofer de oorzaak van te zun,
-    het gevoel dat de dader letterhjk in iemand zit;
-      in gedesorienteerde spraak, zich menifesterend in grammaticale verwarring tussen dader en

slachtoffer, in lange stiltes, in  het  door het verhaal heen breken van zintuigluke of visuele
beelden, in psychologisch onmogelijke opmerkingen ('ik deed het in een doosje in mijn
hoofd en dan dacht ik er niet meer aan').
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Er is nog sprake van een restgroep: de Cannot Classify - categorie, die in geen van de boven-

genoemde categoriedn past. Deze interviews worden gekenmerkt door een combinatie van
tegenstrijdige en incompatibele patronen en een zeer geringe mate van coherentie.

Bijlage  1: geliectitheidsclassificaties  (Main  &  Goldwyn,  1998)

Autonoom  (F: 'Free')
Fl: enige afkoeling van hechting door moeilijke of karige jeugd (armoede, hard werken).
F2: geremde hechting en matige, niet-onderbouwde idealisering van de ouders
F3: veilig, autonoom, gebalanceerd.

3a: uit warme gezinnen;
3b:    eflectief, met moeilijke jeugdervaringen.

F4: sterke waardering van relaties met enige preoccupatie.
4a: met relatief warme achtergrond maar met enkele problemen in relane met de

ouder;
4b: met trauma en verlies, waarbij resolutie plaatsvond.

F5: confiictrijk en boos, niaer met behoud voor verantwoordelukheid voor eigen rol in
relatie.

Gereserveerd-vermijdend   (Ds:'Dismissing')
Dsl: algemene afkoeling van de hechting door middel van idealisering, geheugentekort.
Ds2: devaluatie van hechting. Hechtingservaringen worden actiefontkend en/ofbelachelijk

gemaakt.
Ds3:     beperkt in het gevoel, nadruk erop dat het toch'normaal is'.

Ds4:    afgesneden van de bron van angst voor het verlies van het eigen kind (angst dat het
kind dood gaat zonder dat daar aanleiding voor is).

Gepreoccupeerd met of door vroege hechtingsrelaties of verteden (E:'Entangled')

El: passief, verward, niet in staat tegenspraak in eigen verhalen te onderkennen, vagelijk
schuldig, veel kindertaal, stopwoorden en vaag taelgebruik.

E2: boos, in conflict. bozige, gedetailleerde verhalen over de ouders, waarbu het standpunt
van de ander niet lijkt te bestaan, veel jargon en gedachtelezen.

E3: angstig, gepreoccupeerd met traumatische gebeurtenissen:

3a:  overspoeld en verward door deze gebeurtenissen;
3b: pijnlijke geheugentekorten over deze traumatische gebeurtenissen.

Tot zover de verantwoording van het toepassen van de gehechtheidrepresentatie door Sandra

den Hollander.

E) Dadergegevens aangaande het tenlastegelegde

Motief van verdachte van  kinderdoding

Indeling doding uit wraak, doding uit jaloezie op of afwijzing door het slachtoffer (waarbij
meestal de vader de dader is), doding  van het ongewenste kind (meestal de basis  voor  neo-

naticide), doding als gevolg van straf (lijfstraf voor huilen of ongehoorzaamheid), doding  uit
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altruistische motieven: a) primair: 'genadedoding' van ernstig ziek of achtergebleven  kind; b)
secundair ten gevolge van bijvoorbeeld een postpartum depressie; gebrek aan steun bij opvoe-
ding, doding door psychotische ouder (bijvoorbeeld waanvoorstellingen omtrent het kind),
doding als gevolg van Munchausen-by-Proxy, doding secundair aan seksueel of ritueel mis-
bruik, onbedoelde doding (verwaarlozing zonder'criminele intenties'), onbekend.

Motivering keuze variabelen: persoon van de verdachte; onderzoek naar motieven van verdach-
ten van kinderdoding draagt bij aan de ontwikkeling van een eventueel risicoprofiel en aan
recidivepreventie.
Motivering indeling voor onderzoek naar motieven tot kinderdoding is gekozen voor die van
Wilczynski (19972) die kwam tot bovengenoemde indeling; de indeling vanWilczynski (19972)
dient, beter dan die van Resnick uit 1969 of die van Scott (1973b) of D'Orban (1979), van-
wege haar overzichtelijkheid en omdat zij, wat betreft motieven, de meest recente is die in de
literatuur werd aangetroffen, als uitgangspunt voor de indeling in motieven in de onderhavige
studie.

Motief van  verdachte  van  partnerdoding

Indeling: de groep waarin sprake is van een echte passionele partnerdoding; de groep waarin

sprake is van een echte utiliteitsdoding; de (rest)groep waarin sprake is van zeer uiteenlopende
motieven en interacties (De Boer, 1990).
Motivering keuze vanabelen: persoon van de verdachte; onderzoek naar motieven van verdach-
ten van kinderdoding draagt bij aan de ontwikkeling van een eventueel risicoprofiel en aan
recidivepreventie.
Motivering indeling: de indeling van De Boer (1990) is gekozen omdat deze in Nederland
onderzoek gedaan heeft naar de motieven van partnerdoding en deze indeling praktisch goed
toepasbaar is op onderhavige studie. De indeling is als volgt:

1.      De groep  waarin sprake  is van  een  echte  passionele  partnerdoding
In deze categorie gaat het dikwijls om impulsieve gewelddaden. De partner wordt gedood
in een vlaag van verstandsverbijstering ofwoede. De dader geeft dikwijls aan dat hem een
waas voor ogen kwam. Het betreft dodingen die worden gepleegd in een geestesstemming
die in het Maleis met'mataglap' wordt aangeduid, wat letterlijk'het verblinde oog'betekent.
Er is dikwijls sprake van heftige overstelpende impulsen en emoties  die  niet of nauwelijks
kunnen worden gereguleerd. Er kan van een'S chaud' worden gesproken. Hierboven heb
ik (De Boer, AJV) echter reeds uiteengezet dat evenals bij doodslag ook bij een moord
passionele motieven op de voorgrond kunnen staan.

De motieven bu passionele partnerdodingen:
a)      de partner kondigt plotseling  aan de ander definitief te zullen verlaten zonder dat een

rivaa] in het spel is;
b)   de verloving wordt plots verbroken ofhet huwelijksaanzoek abrupt afgewezen
c)    de dader wordt plots met een rivaal geconfronteerd, bijvoorbeeld vlak nadat hij uit de

gevangenis ofinrichting is ontslagen
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2.   De groep waarin sprake is van een echte utiliteitsdoding
De groep waarin sprake is van echte utiliteitsmotieven. In nauw overleg met de nieuwe

vriend(in) wordt de'oude' partner gedood

3.  De (rest)groep waarin sprake is van zeer uiteenlopende motieven en interacties

a)   de dader wil zich van de partner bevrijden omdat hij/zij voortdurend door haar/hem
wordt mishandeld/getreiterd/gekleineerd

b)   de dader is psychotisch en komt vanuit een melancholische of paranoide waan tot een
geweldsdaad tegen de partner

c)    de dader en het slachtoffer zijn beiden psychisch ernstig gestoord en kunnen de actuele

problemen met huishouding/geld/kinderen niet meer aan
d)   de dader verkeert in een pathologische roes of er is sprake van een andere stoornis van

het bewustzijn op basis van een organisch cerebrale ofhormonale afwijking
e)   De dader wil de partner klein/hulpeloos/afhankelijk maken om deze aan zich te bin-

den (het is hierbu vaak de bedoeling dat het slachtoffer blijft leven)
6    De dader neemt na verloop van tijd wraak op de vroegere partner, die hem in de steek

liet of de bezoekregeling met de kinderen onmogelijk maakt

g)   De dader mishandelt de partner zeer regelmatig en accepteert het risico dat dit op een
kwade dag de dood ten gevolge heeft

h) De dader wil gaan trouwen en doodt een als opdringerig ervaren homoseksuele
vriend

i)       De dader pretendeert de ander te doden op nadrukkelijk verzoek  of zegt behulpzaam
te zijn geweest bij suYcide

Het inschakelen van justitiele autoriteiten door verdachte

Leidraad bij de scoring: heeft verdachte na  de doding zelf contact gezocht met justitiele autori-
teiten?

Motivering  keuze  variabele: in kaart brengen van een van de delictomstandigheden, het startpunt
van het strafproces. Er zijn aanwijzingen, op basis van eigen onderzoeken geestvermogens

van neonaticideplegers, dat het al of niet zelf inschakelen van justitille autoriteiten per groep
kinderdoders verschilt.

Meetwijze: er is geen indeling; dichotoom item (ia/nee)

Aanteiding tot de doding

Leidraad b(i de scoring: wat was de specifieke, directe aanleiding die gemaakt heeft dat verdachte
tot de doding is gekomen?
Motivering  keuze  variabele:  is  er een specifieke, directe aanleiding geweest, dit met het oog op
mogelijke preventie
Motivering indeling: er is een indeling gemaakt in dood van een dierbare, scheiding of dreiging
van een scheiding (bij partners), vertrek of verlies van een dierbare bijvoorbeeld door emigra-
tie, vanuit de hypothese dat (dreiging van) verlies in de actualiteit mogelijk uitlokkend tot de

doding kan zijn.
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Signalen voo«
Lztdraad bil de scoring: heeft verdachte signalen aan anderen afgegeven dat hij van plan was zich-
zelfen/ofanderen iets aan te zullen gaan doen?

2 Motivering keuze variabele: gedurende het proces van lezing en codering van de onderzoeken
geestvermogens in eerste aanleg werd tevens de aandacht getrokken van de onderzoekers door
het nu en dan v66rkomen van een ofmogelijk meerdere signalen van een eventueel ophanden
ZUnde doding; zijn er eventuele signalen afgegeven door betrokkene vooraf gegaan aan de

doding, dit ook met het oog op preventie.
Motivering indeling er is een indeling gemaakt in aan wie betrokkene de eventuele signalen heeft
afgegeven (familie, vrienden/bekenden, hulpverIening en 'anderszins') en in welke vorm dat
eventueel geweest is (uitspraken omtrent suicide, homicide ofbeide of'anderszins').

2.  Kenmerken van de persoon van het slachtoffer

Leeftijd van slachtoffer

Motivering  keuze  variabelen: ter basale beschrijving van de slachtoffers.
Meetw(ize: leeftijd gemeten in jaren.

Gestacht van slachtojfer
Motivering keuze variabelen: ter basale beschrijving van de slachtoffers.

Meetwdze: gebruikelijke indeling in man, vrouw en onbekend.

Land van herkomst van de ouders van slachtoffer
N B. Alleen gemeten bij de slachtoffers van partnerdoding.
Indeling Nederland, Suriname,Antillen, Marokko,Turkije, anderszins.
Motivering  keuze   variabelen: ter basale beschruving van de onderzoeksgroep

Motivering indeling gekozen  is  voor culturele  achtergrond van  Nederland, Suriname, Antillen,
Marokko, Turkije omdat deze de meest voorkomende culturen in Nederland vertegenwoor-
digd zijn en'anderszins'. Er is voor gekozen de culturele achtergrond per ouder van betrokkene
uit te splitsen om zo ook gemengde culturele achtergronden te kunnen identificeren.

Volgorde van het stachto.ffer in de kinderrij

N. B. Alleen gemeten bij slachtoffers van kinderdoding
Indeling: volgorde van verdachte in de kinderrij (bijvoorbeeld eerste kind, tweede kind et
cetera)

Motivering keuze variabelen: om een beeld te krijgen van (een deel van) de gezinsachtergrond
van het slachtoffer.

Meetulize: er is hier geen sprake van een indeling maar van een volgorde.

Eigen   versus   niet-eigen   kind   ten   opzichte   van   de   mannelijke/vrouwelijke   verdachte   en   diens   of  dier

partner
N B. Alleen gemeten bij slachtoffers van kinderdoding
Indeling eigen kinderen, adoptiefkinderen, stiefkinderen, pleegkinderen en anderszins.
Motivering  keuze variabelen: bedoeld om relatie tussen verdachte en slachtoffer en tussen slachtof-
fer en de partner (indien van toepassing) van verdachte in beeld te brengen.
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Motivering indeling: De indeling is gemaakt om zicht te krijgen op al die onderscheiden vormen
van een ouder-kind relatie.

Hulpveriening slachtolIer

Indeling·. huisarts, maatschappelijk werk, jeugdzorg, specialistische hulp of anderszins; lichame-
lijk, psychosociaal, psychiatrisch of anderszins; niet behandeld, ambulante behandeling, klini-
sche behandeling of anderszins.

Motivering keuze variabelen: de keuze voor deze variabelen is gebaseerd op het verlangen een
beeld te krijgen of slachtoffers al bij de hulpverlening bekend zijn en daarmee mogelijk als

potentiele risicolopers zichtbaar worden.

Mon'vering indeling: het in kaart in brengen of en zo ja met wie (huisarts, maatschappelijk werk,
jeugdzorg, specialistische hulp of anderszins)  van de hulpverlening er contact is geweest, wat
de aard van de problematiek was (lichamelijk, psychosociaal, psychiatrisch ofanderszins), of er

behandeling is geweest en zo welke (niet behandeld, ambulante behandeling, klinische behan-
deling of anderszins).  Het is onderverdeeld  in  meer  dan  een jaar  voor het tenlastegelegde  en

minder dan een jaar;

Pre-, peri-  en  postnatale  problemen  van slachtofer en/of van  de  moeder
Beschri)ving hebben er zich rondom de geboorte van het slachtoffer lichamelijke problemen

voorgeda;in voor het slachtoffer oflichamelijke ofpsychische problemen voor de moeder?
Motivering keuze variabelen: in kaart brengen van (vroege) slachtoffervariabelen (denk bijvoor-
beeld aan couveuse kinderen of iets dergelijks) die een duidelijke impact hebben gehad op
de lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling van  het kind en de ontwikkeling van de band
met de ouders, om eventueel risicoprofiel van slachtoffer te detecteren. Het gaat niet specifiek

om dadervariabelen omdat deze variabelen ook meegenomen worden als de moeder niet de
dader is.

Motivering indeling onderscheid in pre-, peri- en postnatale problemen omdat periode rond
zwangerschap en geboorte het startpunt is voor de ontwikkeling van een gehechtheidrelatie
tussen moeder/verzorger en het kind en omdat de gehechtheid uiteindelijk gaat over moeder

en kind, is gekeken naar beide betrokkenen.

Omschrilving van  bi)zonderheden ten aanzien  van het gedrag van het stacht€112,

Leidraad bij de scoring: zijn er specifieke bijzonderheden te noemen ten aanzien van het gedrag
van het slachtoffer die een aanwijzing zouden kunnen zijn waarom nu juist dit kind/deze part-
ner het slachtoffer is geworden van kinderdoding casu quo partnerdoding.
Motivering keuze vanabele: onderzoek naar eventuele gedragskenmerken bij slachtoffers als

mogelijke risicofactor.

Meetwij ze: er is geen indeling; vrije opdracht.

Psychische stoornissen bij het slachtolfer

N B. Alleen gescoord bu slachtoffers van kinderdoding

Indeling zwakzinnigheid, leerstoornissen, stoornissen in de motorische vaardigheden, com-
municatiestoornissen, per-vasieve ontwikkelingsstoornissen, aandachtstekortstoornissen en

gedragistoornissen, voedings- en eetstoornissen op zuigelingenleeftijd of de vroege kindertijd,
ticstoornissen, stoornissen in de zindelijkheid en overige stoornissen.
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Motivering keuze variabelen: onderzoek naar eventuele stoornissen bij slachtoffers als mogelijke
risicofactor.

Motivering indeling·. de stoornissen zijn gebaseerd op de stoornissen die binnen de DSM-IV val-
len onder het hoofdstuk: stoornissen  die op zuigelingen-, kinderleeftijd of in de adolescentie
worden gediagnosticeerd.

Indmkken van onderzoekers ten aanzien van persoontijkheid van het slachtoffer
Leidraad bij de scoring: zijn er bijzonderheden te noemen ten aanzien van de persoonlijkheid van
het slachtoffer die een aanwijzing zouden kunnen zijn waarom nu juist dit kind/deze partner
het slachtoffer is geworden van kinderdoding c.q. partnerdoding.
Motivering keuze variabele: onderzoek naar eventuele ideetn over de persoonlijkheid van slacht-
offers als mogelijk risicofactor.
Me€twijze: er is geen indeling; vrije opdracht.

Lichamelijke ziekten bij slailitoffer
N B. Alleen gescoord bu slachtoffers van kinderdoding.
Motivering keuze variabelen: onderzoek naar eventuele lichamelijke ziekten bu slachtoffers als
mogelijke risicofactor (zieke kinderen hebben een hoger risico om mishandeld te worden).
Motivering indeling·. ingedeeld in drie levensfasen van het kind namelijk 0-6 jaar, 6-12 jaar en
12-18 jaar, conform de reguliere, schoolgebonden indeling.

Stachtofferschap van het slachtof[er van kindermishandeling
N.B. Alleen gescoord bij slachtoffers van kinderdocling.
Dejinitie: elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van
fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie
de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief
opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de
mindeIjarige in de  vorm van fysiek of psychisch letsel  (Wet op de Jeugdzorg, 2005).
Indeling·. lichamelijke mishandeling, lichameluke verwaarlozing, affectieve en/ofpedagogische
verwaarlozing, psychisch geweld, seksueel misbruik en getuige zijn van geweld. Opgesplit:st naar
ofde kindermishandeling incidenteel ofsystematisch plaatsvond en door wie die gepleegd werd
(door vader, moeder of een derde).
Motivering keuze variabelen: onderzoek naar diverse vormen van mishandeling (lichamelijke
mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, affectieve/pedagogische verwaarlozing, psychisch
geweld, seksueel misbruik en het getuige zijn van geweld) van slachtoffers als mogelijke risico-
factor voor, casu quo voorloper van kinderdoding.
Motivering indeling naar aanleiding van de definitie van kindermishandeling zoals boven ver-
meld (Wet op de Jeugdzorg, 2005), opgesplitst in dader van kindermishandeling namelijk de
vader de moeder of een derde; de indeling: nee; ja, incidenteel; ja, systematisch is een richtlijn
voor de mate van ernst van de mishandeling.'Systematisch' is alleen als zodanig gescoord wan-
neer mishandeling tot het vaste gedragsrepertoire van de ouder(s) ofderde(n) behoorde.

Tratimata van het slachtoffer

Omschrijving nagaan of er buiten de genoemde vormen van kindermishandeling eventuele
andere traumata in de jeugd van het slachtoffer voorkomen.
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Motivering  keuze variabelen: onderzoek naar trauma's van slachtoffers als mogeluke risicofactor
voor kinderdoding (denk buvoorbeeld aan verkrachting van een moslimmeisje, eerwraak)

Motivering indeling: er is geen indeling maar een omschrijving van het trauma: gebruikte defi-

niering: 'de scheuring of instorting van het psychisch apparaat die plaats vindt wanneer dat

apparaat plotseling geconfronteerd wordt met stimuli van binnen ofvan buiten dat apparaat die
te krachtig zijn oni er mee te kunnen omgaan ofom ze op de normale manier te verwerken'

(Moore & Fine, 1990, p. 199).

Slachtofer was een gepland en/of gewenst kind

Leidraad  bij  de scoring: was de komst  van  het  slachtoffer in  het gezin  gepland  en/of gewenst?

Motivering keuze variabelen: nader onderzoek naar de start van de kwaliteit van de gehechtheid:
de gewenstheid van het slachtoffer.

Meetu,ijze- dichotome indeling Oa/nee).

Bijzondere band van slachtojTer met leden van zijn Rezin

Indeling·· heeft  het  slachtoffer  een  buzondere  band  met  moeder, vader  of siblings  (in  geval  van

partnerdoding alleen gemeten in de interactie met verdachte), of vervult het slachtoffer een

speciale rol in het gezin?
Motivering keuze variabelen: had slachtoffer een bijzondere positie in de interactie met zijn
ouderfiguren of siblings, in het gezin of met verdachte (in geval van partnerdoding)?
Meetwijze: gekozen om de interactie met alle leden van het gezin

3.   Kenmerken van het gezin

Aantal kinderen in het gezin
Motivering kewze variabelen: deze variabele dient de gezinssamenstelling van de gezinnen waarin
de doding zich heeft afgespeeld, in kaart te brengen.

Meetwijze: ter beschrijving van gezinskenmerken is gekozen het aantal kinderen in kaart te

brengen

Verhouding eigen versus niet eigen siblings

Indeling alleen eigen kinderen, eigen en met-eigen kinderen, alleen niet-eigen kinderen.

Motivering  keuze  variabelen: deze variabele dient de gezinssamenstelling van de gezinnen waarin
de doding zich heeft afgespeeld, in kaart te brengen.

Meetuilze:cris voor bovenstaande indeling gekozen om op deze manier na te gaan ofer sprake is
van een samengesteld gezin en hoe de onderliggende verhoudingen waren tussen de siblings.

Abortus

Leidmad bij de scoring: heeft er in het gezin van verdachte eerder een abortus plaats gevonden?

Motivering keuze variabele: identificatie van een risicoprofiel; abortus als vorm/voorloper van
kinderdoding?
Meetwijze:  et is geen indeling, het is een dichotoom item (ja/nee).
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Gezinstrattmata

Lfidraad bij de scoring: hebben er zich traumata voorgedaan van de partner en/ofsiblings, anders
dan die al genoenid zijn bu verdachte of nog genoemd worden bu slachtoffer.
Motivering ketize variabele:in kaart brengen van gezinsoinstandigheden, eventuele risicofactoren
opsporen.
Meetwijzr. er is geen indeling;'vrije' opdracht.

4.  Kenmerken van het delict

Tijdstip van de doding
Indeling: datum delict, dag van de week, tijdstip op de dag en tud in  het jaar.

Motivering keuze variabelen: hiervoor is gekozen om na te gaan of er binnen de tien jaar bepaalde
tendenties (hausses?) zijn te ontdekken in periodes van binnen een dag, binnen een week,
periodes in niaanden enjaren.
Motivering indeling gekozen is voor zowel de datum van het delict als specifieke tijdsaanduiding
als ook voor een plaatsing van het delict in de dag, in de week en in het jaar na analogie van de
kalendermaanden om zo beter te kunnen vergelijken. hiervoor is gekozen om na te gaan of er
binnen de tien jaar bepaalde tendenties (hausses?) zijn te ontdekken in periodes van binnen een

week, periodes in maanden en jaren. Er is bij 'tijdstip op de dag' gekozen voor een vierdeling
(ochtend, middag, avond en nacht) omdat een dergelijke indeling uit de rapportages het minst
moeilijk is te destilleren.

Plaats van de doding

Indeling huis van verdachte, ouderlijk huis van verdachte, huis van partner van verdachte, bui-
ten/open lucht of elders.

Motivering keuze variabelen: hiervoor is gekozen om te zien of er per type kinderdoding bepaalde
tendenties te ontdekken zijn in het kader van het in kaart brengen van (een van de) delict-
omstandigheden.
Motivering indeling niet eerder in Nederland onderzocht; bij eerste screening van de rapportages
bleken bovenstaande locaties als meest genoemde naar voren te komen.

Omschrijving wijze van doden
Indeling verwaarlozing, ademnood, manueel geweld, met middelen, met wapen of anderszins.
Motivering   keuze variabelen: niet eerder echt onderzocht, weinig over bekend in literatuur; het

in kaart brengen van (een van) de delictomstandigheden.
Motivering indeling: deze indeling is overgenomen vanuit de bestaande literatuur.

Ontdekking van de doding

Indeling: aangifte door verdachte, ontdekking door familie, ontdekking door bekenden, ontdek-
king door onbekenden, ontdekking door autoriteiten  of anderszins,
Motivering keuze variabelen: De variabelen  zeggen  ook iets over het al of niet zelf verantwoor-
delijkheid nemen voor het delict.  In het kader van het in kaart brengen van de delictomstan-

digheden zijn ook deze variabelen meegenomen. Niet eerder onderzocht.

Motivering indeling poging te traceren hoe de diverse typen kinderdoding 'aan het licht
komen'
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Tenlastegelegde  door verdachte alleen geple€gd  of met andere(n)

Motivering keuze variabelen: onderdeel van delictomstandigheden, in het kader van het vaststellen
of er sprake was van een gemeenschappeluk'besluit' of een individuele'actie'
Meetwijze: er is geen indeling, dichotoom item; wel wordt in het geval van meerdere verdachten
in kaart gebracht wat de relatie is van die ander tot verdachte.

5.  Kenmerken van het strafproces

Arrondissement

Indeling:  van  66n  tot  en  met 19 respectievelijk: Den Bosch, Breda, Maastricht, Roermond,
Arnhem, Zutphen, Zwolle, Almelo, Den  Haag, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, Amster-

dam,Alkmaar, Haarlem, Utrecht, Leeuwarden, Groningen,Assen.
Motivering ketize vanabele: om een overzicht van de verdeling in Nederland te krijgen is geko-
zen voor het in kaart brengen van de gerechtelijke arrondissementen waarin de verschillende

dodingen gepleegd zijn.
Motivering indeling gekozen voor deze indeling omdat het gehele justitiele'apparaat' als zodanig
is ingedeeld

Tijdsduur tussen doding en aanhouding

Indeling binnen een dag, binnen een week, binnen een maand, binnen een halfjaar, binnen
een jaar, langer dan  een jaar.
Motivering keuze variabele: de variabele zegt ook iets over het al ofniet zelfverantwoordelijkheid
nemen voor het delict. In het kader van het in kaart brengen van de delictomstandigheden is
ook deze variabele meegenomen. Niet eerder in Nederland onderzocht.
Motivenng indeling poging te traceren hoe de diverse typen kinderdoding 'aan het licht
komen'.

Mate van vermindering van de toerekeningsvatbaarheid van verdachte, zoals geadviseerd door de

gedragsdeskundige(n)

Indeling toerekeningsvatbaar, enigszins verminderd toerekeningsvatbaar, verminderd toere-
keningsvatbaar, sterk verminderd toerekeningsvatbaar, ontoerekeningsvatbaar, geen uitspraak,

anderszins.

Motivering ket,ze variabelen: de persoon van de verdachte, met het oog op het strafproces. In kaart
brengen van invloed van eventuele stoornis(sen) op tenlastegelegde feiten.

Motivering indeling indeling is conform 'state-of-the-art' van het forensisch psychiatrisch en
psychologisch onderzoek over de onderzochte periode, zoals dat ook uit de rapportages naar
voren konit.

Recidivegevaar van verdachte

Indeling geen gevaar, gering gevaar, gemiddeld gevaar, groot (hoog) gevaar, zeer groot gevaar,
geen uitspraak.
Motivering kewze variabelen: met het oog op recidivepreventie.
Motivering indeling conform 'state-of-the-art' van het forensisch psychiatrisch en psychologisch
onderzoek over de onderzochte periode, zoals dat ook uit de rapportages naar voren komt.
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Advies door deskundigen

Indeling geen advies, vruwillig, verplicht reclasseringscontact, verplichte anibulante behan-

deling, verplichte klinische behandeling, verplichte behandeling in het kader van art. 37 Sr,
verplichte behandeling in het kader van TBS met voorwaarden, verplichte behandeling in het
kader van TBS met bevel tot verpleging van overheidswege, anderszins.

Motivering keuze variabelen: met het oog op het strafproces.
Motivering indeling.· conform gangbare advisering door deskundigen.

Afdoening door de rechte,lijke macht

Indeling: de afdoening  wordt  opgesplitst  in:  afdoening  door  OM  (seponeren  of dagvaarden),
artikelnummer van bewezenverklaarde, beslissing rechterlijke macht (vruspraak, geen straf
gevangenisstraf, maatregel) en advies van rapporteurs opgevolgd door de rechterlijke macht
in ultimo.

Motivering keuze variabele onderdeel van het strafproces. Zun er verschillen te zien in strafinaat
en het al ofniet opleggen van een maatregel tussen de verschillende groepen van kinderdoders,
tussen kinderdoders en partnerdoders, tussen mannen en vrouwen?

Motivering indeling gekeken is naar afdoening door OM (dagvaarden, sepot, en dergelijke),
afdoening door RM en bewezen geachte artikelnummer en aantal dagen gevangenisstraf en
maatregel.



Bijlage B:
Social readjustnlent rating scale

Vertaalde versie van de Social Readjustment rating Scale (Holmes & Rahe, 1967)

Rang Omstandigheden Point value

1 dood van echtgeno(o)t(e) 100

2 scheiding              73
3 huwelijkse separatie                                                                  65
4         detentie in de gevangenis of een ander instituut                                                                  63

5           dood  van  een  dierbaar gezins- of familielid                                                                                          63

6 ingrijpende persoonlijke verwoning of ziekte                                                                      53

7 huwelijk              50
8 ontslagen worden van baan                                                                47
9 huwelijkse verzoening met partner                                                       45
10    stoppen met werken                                                                        45
11 ingrijpende verandering in de gezondheid of gedrag van een gezinslid               44
12 zwangerschap                40
13 seksuele moeilijkheden                                                               39
14 gezinsuitbreiding               39
15     ingrijpende aanpassingin het bedrijf                                                           39
16 ingrijpende verandenng in financiBle situatie                                                38
17     dood van een dierbare vriend(in)                                                               37
18 een ander werkterrein kiezen                                                             36
19 ingrijpende verandering in het aantal ruzes met echtgeno(o)t(e)                      35
20 een hypotheek of een lening nemen voor een grote aankoop                                      31
21 een hypotheek of een lening executeren                                                                                30

22 ingrijpende verandering in verantwoordelijkheden op het werk                      29
23        zoon of dochter gaat het huis uit                                                                                                29
24     problemen met schoonouders                                                             29
25 uitstekende persoonlijke prestatie                                                         28
26 echtgenote begint of stopt met buitenshuis te werken                                                                26

27    beginnen aan ofbeeindigen van verplichte scholing                               26
28 ingrijpende verandering in woonomstandighden                                          25
29    herzien van persoonlijke gewoontes                                                 24
30     problemen met de baas (werkgever)                                                      23
31         ingrijpende verandering in werkuren of werkomstandighden                                       2032 verhuizing                20
33     naar een andere school gaan                                                               20
34 ingrupende verandering in manier van en/of hoeveelheid recreatie                     19
35 ingrupende verandering in kerkactiviteiten                                                                            19
36        1ngrijpende verandering in sociale activiteiten                                                                      18

37 een hypotheek of een lening nemen voor een klemere  aankoop                                 17

38 ingrijpende verandering in slaapgewoontes                                                                                           16
39 ingrijpende ver2nderingen  in het aantal keren  dat een femilie bijeenkomt              15
40 ingrijpende verandenngen  m  eetgewoontes                                                                                         15
41   vakanne                                                          13

42        kerstmis                                                                                                                                                  12

43       kleinere overtredingen van de wet                                                                                11



Bijlage C:
Resultaten onderzoek partner-
doders

Persoon van de dader

Bij de persoon van de dader van parmerdoding wordt achtereenvolgens gekeken naar
a) demografische gegevens
b) historische gegevens
c) algemeen functioneren

d) geestvermogens
e) dadergegevens aangaande het tenlastegelegde

A) DEMOGRAFISCHE GEGEVENS

Leeftijd van de dader in jaren

Partnerdoder: gemiddeld: 40,73 range: 24-63
mediaan: 41,50

Leeftijd in categoricEn
Partnerdoders

Jonger dan 25 jaar 7,4%

25 jaar tot 45 jaar 59,3%

45 jaar en ouder 33,3%

Geslacht van de dader

BU de verdachten van partnerdoders ligt deze verhouding als volgt: 77,8% van de partnerdoders
is van het mannelijk geslacht en 22.2% van het vrouwelijke geslacht.
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Land van herkomst van de ouders van partnerdoder

Land van herkomst

Partnerdoders

beide ouders Nederland 59,3%
hebben het- Suriname 1,8%
zelfde land

Antillen 1,8%van herkomst
Marokko 9,3%

Turkije 13,0%

Anderszins 9,3%

Verschillend land van herkomst 5,5%

Partnerdoders zijn vergeleken  met de samenstelling  van  de Nederlandse bevolking  [in   1999
bestond 17,1% van de Nederlandse bevolking uit allochtonen, dat wil zeggen volgens de defi-
nitie die het CBS hanteert: tenminste een van beide ouders is in het buitenland geboren (CBS,

2007)], significant vaker van allochtone afkomst dan van autochtone afkomst (%2(1, N = 54 +
de Nederlandse bevolking) = 13.553, p = .001)

Verwantschap van de dader met zijn ouders

Partnerdoders: 4% is opgegroeid bij een stiefvader, 96% bij zijn biologische vade 

100% is opgegroeid bij zun biologische moeder

Aantal kinderen in ouderlijk gezin van de dader

Partnerdoders: gemiddeld 5,5 kinderen; range: 2-11

Volgorde van verdachte in de kinderrij

Partnerdoders: 1"' kind: 28,3%    2' kind: 20,8%    3' kind:  9,4%    4' of hoger: 41,4%

Door verdachte bereikte hoogste schoolniveau

Partnerdo(len: laag: 49,1% midden: 32,1% hoog: 11,3% onbekend: 7,5%
(laag geen lagere school,lagere school, huishoudschool en Ibo; midden· mavo en mbo: hoog havo,

vwo, hbo en universiteit)
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Arbeidssector waarin verdachte werkzaam is

Partnerdoders: niet werkzaam: 20,8% student/schoolgaand: 0,0% werkend: 79,2%
Partnerdoders blijken, als zij werkzaam zijn, tamelijk homogeen verdeeld over elle arbeids-
sectoren zoals genoemd in de Nijmeegse beroepenklapper (Van Westerlaak et al., 1975).

Socio-economische status van verdachte

Van de partnerdoders verkeert  1,9% in de eerste SES klasse (Hollingshead, 1965), 3,8% in de
tweede, 1,9% in de derde, 37,7% in de vierde, 50,9% in de vijfde klasse en van 3,8% is dat onbe-
kend. Partnerdoders verkeren dus met name in de lagere sociaal-economische klasse.

Geloofsovertuiging van verdachte

Geloofsovertuiging

Partnerdoder

Geen 43,4%

Christendom 20,8%

Islam 24,5%

Jodendom 0,0%

Hindoeisme 1,9%

Boeddhisme 3,8%

Anders 3,8%

Onbekend 1,9%

Burgerlijke staat van verdachte

Burgerlijke staat

Partnerdoder

Alleenstaand 5,7%

LAT 7,5%

Samenwonend 20,8%

Gehuwd 45,3%

Gescheiden 18,9%

Weduwe/weduwnaar 0,0%

Anders 1,9%
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Woonplaats verdachte: deze gegevens zijn uiteindeluk niet meegenomen in verband met
bescherming privacy van de verdachten.

B) HISTORISCHE GEGEVENS

Fysieke aanwezigheid en enlotionele beschikbaarheid van de vaderfiguur/moeder-
figuur

Bu de partnerdoders was de vaderfiguur in 88,9% van de gevallen frsiek aanwezig en in 44,5%
van de gevallen emotioneel beschikbaar. De moederfiguur was in 92,6% van de gevallen fysiek
aanwezig en in 53,7% van de gevallen emotioneel beschikbaar.

Tehuisverleden verdachte

Van de partnerdoders verbleef 14,8% als kind ooit in een tehuis.

Lichamelijke en psychische ziekte van vader/moeder tijdens verdachtes jeugd

Van de partnerdoders leed diens vader in 20,4% van de gevallen aan een lichamelijke ziekte en
eveneens in 20,4% van de gevallen aan een psychische ziekte. De moeder van de partnerdo-
ders leed in 14,8% aan een lichamelijke ziekte en in 7,4% van de gevallen aan een psychische
ziekte.

NB: bu de psychische ziekten van vader gaat het bij de partnerdoders in de meeste gevallen om

alcoholisme. BU de moeders van verdachte van partnerdoding gaat het vooral om depressieve

moeders.

Lichamelijke ziekte van verdachte tijdens zijn jeugd

Van de partnerdoders leed 24,1% in zijn jeugd aan een lichamelijke ziekte (waarvoor zieken-

huisopname noodzakelijk  was).

Verdachte als kind mishandeld (lichameluke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing,
affectieve en pedagogische verwaarlozing, psychisch geweld, seksueel misbruik en getuige zijn
van geweld):

Verdachte als kind mishandeld

Partnerdoders

Mishandeld in jeugd 55,6%

Niet mishandeld in jeugd 42,6%

Onbekend 1,9%
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Traumata van verdachte in diens leven

De traumata in de levens van de verdachten van partnerdoding zijn weliswaar veel voorkomend,
maar qua aard zo divers en qua aantallen onderling in de groep zo verschillend, dat deze gege-
vens onmogelijk in een tabel te vatten z n. Rode draad in de gegevens over traunia is dat er veel
sprake is van affectieve en pedagogische tekorten, lichameluke en geestelijke mishandelingen

en misbruik, gebroken gezinssituaties, gepest zun op school en dergelijke. Operationalisatie van
het begrip trauma en codering daarvan bleek moeilijk,reden waarom er hier alleen in algemene

termen hier iets over te zeggen is.

Verlieservaringen partnerdoders

In het onderzoek is, zoals boven beschreven, in een later stadium, op geleide van eerdere erva-

ringen bij het bestuderen van de dossiers, gekeken naar zogenaanide verlieservaringen partner-
doders. Er is gekeken naar het aanta/ verlieservaringen, er is gekeken naar de relatie (bijvoorbeeld

ouder, kind, sibling etc) tussen dader en dierbare en de leeftijd van de dader en de leeftijd waarop

de  dierbare  overleed.

Aantallen: 74,1% van de partnerdoders heeft in zijn leven verlies van een dierbare meegemaakt.
Van de partnerdoders heeft 35,2% 66n verlieservaring, 24,1% twee verlieservaringen en 14,8%

drie of meer verlieservaringen.

Dierbare die verloren is

Partnerdoders

Sibling 17,8%

Ouder 34,2%

Grootouder 6,8%

Sibling van ouder 4,2%

Kind 16,4%

Anderszins 20,6%

De percentages hebben betrekking op de verhouding tussen het aantal verlieservaringen dat

gaat over een bepaalde dierbare (dus buvoorbeeld het aantal siblings dat men verloren heeft) ten
opzichte van het totaal aantal verlieservaringen van de gehele groep partnerdoders.

Leeftijd van partnerdoder ten tijde van het verlies

Partnerdoders

Voor geboorte van betrokkene 12,3%

Betrokkene is 0-5 jaar 9,6%

Betrokkene is 6-11 jaar 5,5%

Betrokkene is  12-17 jaar 9,6%

Betrokkene is 18 jaar of ouder 63,0%
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Verlies in de vorm van een overlijden van een dierbare die nog een kind (tussen 0 en 18) is
Partnerdoders

Ja                                                                                                                                           16,7%

Nee 83,3%

Familiegeheimen

Van de partnerdoders blijkt dat bij 33,3% sprake is geweest van een of meerdere familie-
geheimen.

Aantal familiegeheimen
Partnerdoders

Geen geheim 66,7%
Een geheim 24,1%

Twee geheimen 7,4%

Drie geheimen 1,9%

Onderwerp familiegeheim
Partnerdoders

Dood gezinslid 4,2%

Vaderschap 4,2%

Gezinstrauma 4,2%

Anderszins 87,4%

Bovenstaande percentages hebben betrekking op de verhouding tussen het aantal familiegehei-
men over een bepaald onderwerp, buvoorbeeld vaderschap, ten opzichte van het totale aantal

familiegeheimen binnen de groep partnerdoders.

Gebeurtenissen in het laatste jaar voorafgaand aan de doding, gemeten met de
SRRS (Social Readjustment Rating Scale, Holmes & Rahe, 1969)

Gebeurtenissen in het Intste jaar voorafgaand aan de doding

Partnerdoders

Huwelijkse separatie 24,1%

Zwangerschap 3,7%

Seksuele problemen 24,1%

Gezinsuitbreiding 1,9%

Verandering in aantal ruzies 57,4%

Verandering in woonomstandigheden 29,6%

Verandering in werkomstandigheden 18,5%

Verhuizing 20,4%



BULAGE C 237

Dit zijn de 8 belangrukste gel,eurtenissen van de 43 door de SRRS genoemde mogelijke
stressoren voor partnerdoders.'Gezinsuitbreiding' is in die zin anders dan zwangerschap onidat
in gezinsuitbreiding ook nieuw samengestelde gezinnen begrepen zijn. De SRRS kent naast
een opsomming van stressoren ook een gewicht toe aan die stressoren, met andere woorden
de schaal kent een rangorde van stressoren en geeft aan elke stressor een bepaalde een waarde

(point value). Zo wordt bijvoorbeeld de dood van een echtgenoot als het meest belastend gezien
en krugt daarvoor de (maximale) score van 100. Gezinsuitbreiding buvoorbeeld krugt de score
van 39 en een verhuizing een score van 20. Op deze manier kan zowel het voorkomen van een
enkele, zeer ernstige stressor vergeleken worden met de hoeveelheid stress die het voorkomen
van meerdere, minder ernstige stressoren met zich meebrengt. Het aantal stresservaringen Ioopt
van 0 tot negen voor de partnerdoders en bedraagt in aantal voor de partnerdoders gemiddeld
drie. De range van de som van de waarden van de verschillende stressoren loopt van 0 tot 300
voor de partnerdoders. BU de partnerdoders  gaat het gemiddeld om een waarde van bijna  100

(zie bijlage A: Social Readjustment Rating Scale; Holmes & Rahe, 1967)

AS IV van de DSM-IV (problemen met primaire steungroep, problemen gebonden aan de
sociale omgeving, opvoedingsproblemen, werkproblemen, woonproblemen, financiele proble-
men, problemen met de toegankelijkheid van gezondheidsdiensten, problemen met justitie/
politie ofmet de misdaad en andere psychosociale en omgevingsproblemen):

As-IV

Partnerdoders

Problemen met de primaire steungroep 81,5%

Problemen met de sociale omgeving 18,5%

Opvoedingsproblemen 16,7%

Werkproblemen 44,4%

Woonproblemen 3,7%

Financiele problemen 33,3%

Problemen met gezondheidsdiensten 7,5%

Problemen met politie/justitie 3,7%

Andere problemen 16,7%

Er is bu de As-IV van de DSM geen overlap met de SRRS-schaal omdat de SRRS acute stres-

soren in het laatste jaar meet, waarbij het gaat om een verandering in bepaalde ornstandigheden.
Er is dus pas gescoord op de As-IV van de DSM wanneer een stressor niet te scoren was op
de SRRS
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C) ALGEMEEN FUNCTIONEREN

Justitiale voorgeschiedenis (delicten: opiumdelicten, licht geweld, vermogen en profijt
zonder geweld, midden geweld, verniogens met geweld, zwaar geweld, zedendelicten, levens-
delicten 1, brandstichting, levensdelicten II)

Verdeling van de categoriein waarvoor verdachte eerder is veroordeeld

CategorieEn waarvoor verdachte eerder is veroordeeld

Partnerdoders

Opiumdelicten 5,6%

Licht geweld 3,7%

Vermogen en profijt zonder geweld 20,4%

Midden geweld 11,1%

Vermogens met geweld 0,0%

Zwaar geweld 3,7%

Zedendelicten 0,0%

Levensdelicten 1 1,9%

Brandstichting 0,0%

Levensdelicten II 0,0%

Zwaarste categorie delicten waarvoor verdachte eerder is veroordeeld

Zwaarste categorie delicten

Partnerdoders

Geen delicten 72,1%

Opiumdelicten 0,0%

Licht geweld 0,0%

Verniogen en profijt zonder geweld 16,7%

Midden geweld 5,6%

Vermogens met geweld 0,()%

Zwaar geweld 3,7%

Zedendelicten 0,0%

Levensdelicten I 1,9%

Brandstichting 0,0%

Levensdelicten II 0,0%
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Arbeidsverleden van verdachte

Arbeidsverleden van verdachte

Partnerdoders

Geen problemen 20,4%

Korte periode van arbeidsproblematiek 22,2%

Incidentele wisselingen van dienstbetrekking 31,5%

Frequente wisselingen van dienstbetrekking 18,4%

Zeer problematisch en discontinu arbeidsverleden 5,6%

Onbekend 1,9%

Verdachte mishandelt zijn kinderen

Verdachte mishandelt zijn kinderen

Partnerdoders

Mishandelt 14,8%

Mishandelt niet 61,1%

Onbekend 24,1%

Abortus in het verleden van verdachte of zijn partner
Vier van de partnerdoders (of hun partner) heeft in het verleden een abortus ondergaan.

D) GEESTVERMOGENS

Intelligentieniveau

Intelligentieniveau
Partnerdoders

Zwakzinnig (< 70) 0,0%

Zwakbegaafd (70-80) 3,7%

Laaggemiddeld 80-90) 22,2%

Gemiddeld (90-110) 37,0%

Bovengemiddeld (110-120) 2,2%

Begaafd  (> 120) 9,3%

Onbekend 5,6%
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Afhankelijkheid van een middel, ooit in leven van verdachte en ten tijde van het tenlastegelegde

(de doding)

Afhankelijkheid van een middel

Partnerdoders

Ooit 31,5%

Ten tijde van de doding 22,2%

Het meeste van de middelen betreft alcohol en in mindere mate cocaine en heroine.

Misbruik van een middel ten tijde van de doding

Misbruik van een middel

Partnerdoders

Geen misbruik van een middel 72,2%

Misbruik van een middel 22,2%

Onbekend 5,6%

Intoxicatie en onthouding van een middel
Beide variabelen blijken in beide groepen in minder dan 5% van de gevallen voor te komen,
reden waarom deze gegevens niet nader uitgewerkt zijn

Suicidaliteit bij verdachte (zelfmoordgedachten voorafgaand aan de doding, ten tijde van
het onderzoek geestvermogens, zelfmoordpoging ooit in het leven van verdachte, rondom de

doding en na de doding)

Zelfmoordgedachten
Parmerdoders

Voomfgaand a:in de doding Nee 61,1%

Ja                       37,0%
Onbekend 1,9%

Ten t de van onderzoek geestvermogens Nee 64,8%

Ja                       31,5%
Onbekend 1,9%
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Zelfinoordpoging
Partnerdoders

Ooit Nee 72,2%

ja                        25,9%
Onbekend 1,9%

Ten tijde van de doding Nee 96,3%

Ja                        3,7%
Onbekend 0,0%

Na de doding Nee 94,4%

Ja                        5,6%
Onbekend 0,0%

Professionele psychische hulpverlening aan verdachte meer  dan een jaar geleden, en het

jaar voorafgaand aan de doding

Van de partnerdoders was 37,0% meer dan eenjaar geleden, voorafgaand aan de doding, in zorg;
29,4% was het laatste jaar voorafgaand aan de doding in  zorg.

Deze professionele hulpverlening bestaat uit behandeling/begeleiding van de kant van huisarts,

maatschappelijk werk,jeugdzorg en GGZ.

As I stoornis(sen) bij verdachte ten tijde van het tenlastegelegde

As I stoornissen

Partnerdoders

Stoornissen in de jeugd gediagnosticeerd 1,9%

Dementie en andere cognitieve stoornissen 3,7%

Psychische stoornissen door somatische aandoening 0,0%

Aan een middel gebonden stoornissen 20,4%

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 5,6%

Stemmingsstoornissen 16,7%

Angststoornissen 3,7%

Somatoforme stoornissen 0,0%

Nagebootste stoornissen 0,0%

Dissociatieve stoornissen 7,4%

Seksuele stoornissen 1,9%

Eetstoornissen 0,0%

Slaapstoornissen 1,9%

Impulscontrolestoornissen 3,7%

Aanpassingstoornissen 5,6%
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Aantal As-I stoornissen

Aantal As-I stoornissen

Partnerdoders

1 stoornis 44,4%

2 stoornissen 9,3%

3 stoornissen 3,7%

4 stoornissen 0,0%

Geen stoornis 42,6%

Het aantal As-1 stoornissen bu partnerdoders wordt sterk bepaald door het relatiefgrote aandeel
van de stoornis'aan een middel gebonden'.

As-II stoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen

Partnerdoders

ParanoYde 1,9%

SchizoYde 1,9%

Schizotypische 0,0%

Antisociale 0,0%

Borderline 3,7%

Theatrale 0,0%

Narcistische 9,3%

Vermijdende 1,9%

Afhankelijke 1,996

Obsessief-compulsieve 1,9%

NAO (cluster A) 0,0%

NAO (cluster B) 16,7%

NAO (cluster C) 20,4%

Mengvorm 5,6%

Anderszins 11,1%
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Aantal As-II stoornissen

Aantal As-II stoornissen

Partnerdoders

1 stoornis 76,3%

2 stoornissen 0,0%

Geen stoornis 23,7%

'Gebrek' aan stoornis

Noch As-I noch As-II stoornis

Partnerdoders

Een ofmeerdere As-I en ofAs-Il stoornissen 84,9%

Geen enkele stoornis op As I noch As-Il 15,1%

Wanneer de gegevens met betrekking tot partnerdoders vergeleken worden met de uitkomsten
van het onderzoek van De Boer (1990) dan blijkt dat bij het onderzoek van De Boer ruim 98%

(122  van  de  124)  een As-I en/ofAs-II stoornis ('een gebrekkige en/of ziekelijke storing van
de geestvermogens') vertoonde.

Gehechtheidrepresentatie van verdachte

Gehechtheidrepresentatic van verdachte
Partnerdoders

Veilig gehecht 0,0%

Gereserveerd 31,5%

Gepreoccupeerd 33,3%

Onverwerkt/ niet te classificeren 14,8%

Onbekend 20,4%

E) DADERGEGEVENS AANGAANDE HET TENLASTEGELEGDE

Motiefpartnerdoders (conform De Boer, 1990)

Motieven partnerdoders
Passionele doding Utiliteitsdoding Restgroep

PD De Boer 33,1% 14,5% 52,4%

PD huidig onderzoek 55,6% 0,0% 44,4%
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Om de onderzoeken enigszins vergelijkbaar te maken is de restgroep van De Boer, die oor-
spronkelijk uit negen categorie8n bestaat, geclusterd tot de drie categorieen 'na mishandeling',

'psychose' en'overig'.

Restgroep motieven partnerdoders nader bekeken:

Motieven partnerdoders
Passioneel Utiliteit Restgroep

namishan- psychose overige
deling

PD De Boer 33,1% 14,5% 21,0% 7,2% 24,2%
PD huidig onderzoek 55,6% 0,0% 7,4% 7,4% 29,6%

Bovenstaande verdelingen van de beide onderzoeken verschillen qua patroon significant 0(2(4,

N = 178) = 27.265,p = .000) van elkaar. Het meest opvallende verschil is wel dat in het hui-
dig onderzoek geen enkel geval van 'utiliteitsdoding' gevonden is.Voor dit verschil wordt niet
direct een verklaring gevonden; mogelijk dat het verschil te maken heeft met het feit dat in het
onderzoek van De Boer ook pogingen geincludeerd zijn

Inschakelen van justitiile autoriteiten door verdachte

Van de partnerdoders schakelde 37,0% zelf de justitiele autoriteiten in.

Aanleiding tot de doding

Aanleiding tot de doding
Partnerdoders

Geen duidelijke aanleiding 9,3%

(dreigende) Verlating 72,2%
Neonaticide 0,0%

Aantasting zelfgevoel/autoriteit 18,5%

Signalen vooraf

Signalen vooraf

Partnerdoders

Geen signalen vooraf 44,4%

Wel signalen vooraf 29,6%

Onbekend 25,9%
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Uit de tabel bl kt dat een kleine 30% van de partnerdoders een signaal geeft voorafgaand aan

de doding.

Voor de percentages in onderstaande tabellen geldt dat het gaat om de verhouding tussen het
aantal signalen dat aan een bepaalde persoon bijvoorbeeld familielid is afgegeven of in een
bepaalde vorm is afgegeven bijvoorbeeld uitspraak omtrent suYcide ten opzichte van het totale
aantal signalen binnen de kinderdodersgroep c.q de partnerdodersgroep

Personen aan wie de signalen voorafgegeven werden:

Partnerdoders

Familie 37,4%

Vrienden/bekenden 12,5%

Hulpverlening 12,5%

Anderszins 18,8%

Onbekend 18,8%

Morm waarin de stgnalen werden ajkegeven.

Partnerdoders

Uitspraken omtrent suicide 25,0%

Uitspraken omtrent homicide 25,0%

Uitspraken omtrent suicide en homicide 6,3%

Anderszins 43,7%

De slachtoffers

Leeftijd slachtoffers van partnerdoding

Leeftijd slachtoffers van partnerdoding
Gemiddelde 40,53 jaar

Mediaan 39,5 jaar
Modus             35 jaar

Range 24-62 jaar
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Geslacht slachtoffers

Geslacht slachtoffers

Part:nerdoding
Man 22,2%

Vrouw 77,8%

Onbekend 0,0%

Professionele psychische en/of lichamelijke hulpverlening aan slachtoffer meer dan

unjaargeleden, voorafgaand aan de doding

Hulpverlening aan slachtoffer meer dan een jaer geleden

Partnerdoding

Lichamelijke hulpverlening 5,6%

Psychische hulpverlening 18,5%

Anderszins 3,7%

Geen hulpverlening 72,2%

Professionele psychische en/oflichamelijke hulpverlening aan slachtoffer in het laat-
ste jaar voorafgaand aan de doding

Hulpverlening aan slachtoffer minder dan een jaar geleden

Partnerdoding

Lichamelijke hulpverlening 3,7%

Psychische hulpverlening 18,5%

Anderszins 0,0%

Geen hulpverlening 77,8%

Bijzonderheden ten aanzien van het gedrag van het slachtoffer
Getracht is in het onderzoek eventuele bgzonderheden ten aanzien van het gedrag van het

slachtoffer (van de kinderdoder en) de partnerdoder in kaart te brengen. Bij partnerdoders bleek
daarvan sprake in ruim 85% van de gevallen. Er bleek een dermate grote verscheidenheid aan
bijzonderheden ten aanzien van het gedrag van het slachtoffer dat deze moeilijk onder een grote
gemeenschappelijke deler te vatten zijn.Voorbeelden van buzonderheden ten aanzien van het

gedrag van het slachtoffer van de partnerdoder zijn: mishandelen, overspel plegen, als prostituee
werkzaam zijn, alcoholverslaafd zijn en dergelijke.
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Traumata slachtoffer partnerdoding

Getracht is in het onderzoek eventuele traumata van het slachtoffer van partnerdoding in kaart

te brengen. BU slachtoffers van partnerdoding bleek dat in ruim 62% van de gevallen. Er bleek

een dermate grote verscheidenheid aan traumata dat deze moeilijk onder een grote gemeen-
schappelijke deler te vatten zijn.Voorbeelden van traumata van slachtoffer partnerdoding zijn:

overlijden van dierbaren, mishandelingen, seksueel misbruik, echtscheiding en dergelijke.

Slachtoffer had bijzondere rol in het gezin en/of een bijzondere band met ver-
dachte

Getracht is in het onderzoek te kijken in hoeverre het slachtoffer een bijzondere band met
verdachte had  en  of het slachtoffer een bijzondere  rol  in het gezin had.
Deze gegevens bleken vanuit de relatief beperkte informatie  uit de rapportages daarover  uit-

eindelijk niet goed codeerbaar.

Gezinsomstandigheden

Aantal kinderen in het gezin waar de doding plaats vond

Aantal kinderen

Partnerdoders

Geen kinderen 27,8%

1                                                                                   24,0%
2                                                                                   24,0%
3                                                                                   16,7%
4 of meer 7,5%

Verhouding eigen versus niet eigen kinderen

Verhouding eigen versus niet eigen kinderen

Partnerdoders

Geen kinderen in het gezin 27,8%

Eigen kinderen 64,8%

Eigen en niet eigen kinderen 7,4%

Niet eigen kinderen 0,0%
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Abortus; heeft er in het gezin van verdachte eerder een abortus plaats gevonden

Abortus binnen het gezin

Partnerdoders
Nee 92,6%

Ja                                                                              7,4%
Onbekend 0,0%

Gezinstraumata

Getracht is in het onderzoek eventuele traumata in het gezin van de persoon van de partner-
doder in kaart te brengen. BU partnerdoders bleek er in ruim 75% van de gevallen sprake van

een gezinstrauma. Er bleek een dermate grote verscheidenheid aan soorten gezinstraumata dat
deze moeil k onder een grote gemeenschappelijke deler te vatten zijn.Voorbeelden van een
gezinstrauma zijn: scheiding, dood of langdurige ziekte van een gezinslid, huwelijksproblemen,
mishandelingen, overspel en dergelijke. Het is niet goed mogelijk gebleken een en ander meer
systematisch in kaart te brengen.

Delictomstandigheden

Seizoen waarin het delict plaats vond

Seizoen waarin het delict plaats vond
Partnerdoders

Winter 20,4%
Lente 25,9%

Zomer 33,3%
Herfit 16,7%
Onbekend 3,7%

Dag van de week waarop het delict plaats vond

Dag van de week waarop het delict plaats vond
Parmerdoders

Maandag 5,6%

Dins(lag 7,4%
Woensdag 11,1%

Donderclag 16,7%

Vrijdag 18,4%

Zaterdag 16,7%

Zondag 13,0%

Onbekend 11,1%
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Gedeelte van de week waarin het delict plaats vond

Gedeeke van de week waarin het delict plaats vond
Partnerdoders

Maandag t/m donderdag 40,7%

Vrijdag t/m zondag 48,1%

Onbekend 11,2%

Tijdstip van de dag waarop het delict plaats vond

Tijdstip van de dag waarop het delict plaats vond

Tijdstip Partnerdoders

's ochtends 20,4%
's middags 16,7%
4 avonds 25,9%
's nachts 14,8%

Onbekend 22,2%

Plaats van de doding

Plaats van de doding
Partnerdoders

Huis van verdachte 57,3%

Ouderlijk huis van verdachte 1,9%

Huis partner van verdachte 20,4%

Buiten/open lucht 11,1%

Elders 3,7%
Onbekend 5,6%

Ontdekking van de doding

Wijze van ontdekking van doding
Partnerdoders

Aangifte door verdachte 38,9%

Ontdekking door familie 3,7%

Ontdekking door bekenden 3,7%

Ontdekking door onbekenden 1,9%

Ontdekking door autoriteiten 13,0%
Anderszins 3,7%
Onbekend 35,1%
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Tenlastegelegde door verdachte alleen gepleegd ofmet andere(n)

Tenlastegelegde door verdachte alleen gepleegd ofmet andere(n)
Partnerdoders

Plegen 94,4%

Medeplegen 5,6%

Onbekend 0,0%

Strafproces

Tijdsduur tussen delict en aanhouding

Deze variabele is in de resultaten niet meegenomen gezien het grote aantal gevallen waarin

deze variabele in de dossiers niet terug te vinden was.

Advies door deskundigen

Advies door deskundigen
Partnerdoders

Geen advies 22,1%

Vrijwillige behandehng 24,1%

Verphchte behandeling/begeleiding zonder maatregel 16,8%

Plaatsing Psychiatrisch Ziekenhuis (Art. 37) 1,9%

Tbs met voorwaarden 1,9%

Tbs met verpleging 22,1%

Anderszins 11,1%

BU het onderzoek  van  De  Boer (1990) kwam   het  tot een TBS-advies  in  75   (van   de   124)

gevallen, met andere woorden in 60,4% van de gevallen. Bij partnerdoders uit het onderzoek

van De Boer werd significant vaker geadviseerd tot het opleggen van de TBS-maatregel  dan

in dit onderzoek (%2 (1, N =  178) = 13.300, p = 0.000). Als verklaring voor dit verschil valt
te denken aan de anders samengestelde populatie partnerdoders van De Boer, nameluk alleen

klinisch gerapporteerden, waarbij hu ook de 'pogingen tot' partnerdoding in zijn onderzoek

includeerde, waardoor de kans op herhaling als mogelijk groter wordt ingeschat en het betreft
een andere tijdsperiode.

Afdoening van de strafzaak: afdoening, artikelnummer, sepotcode, beslissing rechterlijke

macht, opgelegde straf, advies gevolgd door rechterlijke macht in laatste aanleg en maatregel

opgelegd in laatste aanleg:
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Artikelnummer

Artikelnummer
Partnerdoders

Niet veroordeeld (sepot en vrijspraak) 7,4%

Brandstichting 1,9%

In hulpeloze toestand achterlaten 0,0%

Art 267 1,9%

Doodslag 29,6%

Moord 48,0%

Kinderdoodslag 0,0%

Kindermoord 0,0%

Eenvoudige mishandeling ddtgh 16 1,9%

Zware mishandeling ddtgh 1,9%

Onbekend 7,4%

Sepotcode

Sepotcode
Partnerdoders

Geen sepot 92,5%

Gebrek aan bewijs 1,9%

Niet ontvankelijk 0,0%

Dader niet strafbaar 0,0%

Ander dan strafrechterlijk ingrijpen 0,0%

Door feit of gevolgen  van feit getroffen 0,0%

Gezondheidstoestand 0,0%

Niet-Compas zaak/dubbel geregistreerd 5,6%

Opgelegde straf

Bu de partnerdoders bedraagt de gemiddelde straf2646 dagen hetgeen overeenkomt met onge-
veer 7,2 jaar gevangenisstraf. De laagste straf bedraagt ongeveer negen maanden. De hoogste
straf levenslang. Bij deze werd, in verband met het toch statistisch kunnen verwerken van de
hem opgelegde straf, zijn levenslange gevangenisstraf geteld als 25 jaar (9125 dagen).
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Advies deskundigen gevolgd door Rechterlijke Macht in laatste aanleg

Advies gevolgd?

Partnerdoders

Ja                                                                                72,2%
Nee 14,8%

Onbekend 13,0%
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