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Hoofdstuk 1

Inleiding en vraagstelling

Het Pieter Baan Centrum (PBC*) is een forensisch-psychiatrische kliniek waar psychiatrisch onderzoek wordt verricht op verzoek van en ten behoeve van de strafrechtelijke autoriteiten. De kliniek is opgericht in 1949 en gehuisvest in Utrecht. De
observandi worden voor zeven weken in de kliniek opgenomen en door een multidisciplinair team onderzocht. De bevindingen van dit team worden in een psychiatrisch rapport neergelegd. In de periode 1950-1980 werden ruim drieduizend personen onderzocht.
De aard c.q. ernst van de delicten naar aanleiding waarvan een rapport werd gevraagd heeft zich in de loop der jaren gewijzigd. In de beginperiode werd wel eens
een rapport gevraagd over een persoon die van een relatief minder ernstig delict
werd verdacht, bijvoorbeeld diefstal van een japon of 'het lichten van een offerblok'. In de latere decennia zijn bijna uitsluitend rapporten uitgebracht ter zake van
ernstige gewclddelicten (moord en doodslag), seksuele misdrijven en brandstichting.
In de categorie moord en doodslag deed zich in het PBC een verviervoudiging van
het aantal opnamen voor, terwijl ter zake van partnerdoding zelfs van een vervijfvoudiging sprake was. Zo werd in het begin van de jaren vijftig per jaar slechts over
vijf en eind jaren zeventig over ongeveer vijfentwintig gevallen van partnerdoding
gerapporteerd.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)1 geeft ter zake van moord en doodslag voor de betreffende periode slechts een verdrievoudiging te zien: in 1950
tweeëndertig en in 1975 vierennegentig gevallen.
Wijst dit op een sterke stijging van het aantal partnerdodingen in Nederland of
wordt in dit soort gevallen steeds vaker een psychiatrisch rapport van het PBC gevraagd?
Het blijkt moeilijk een antwoord op deze vraag te vinden. In de criminele statistiek
van het CBS wordt namelijk geen aparte categorie betreffende moord of doodslag
op de partner vermeld. De cijfers van de stichting 'Blijf van mijn Lijf' geven wel
een indicatie omtrent het aantal partnerdodingen in Nederland, maar die cijfers hebben betrekking op dejaren tachtig. Volgens die bron3 zouden in 1981 vierentwintig
en in 1982 tweeëndertig vrouwen door hun partner zijn vermoord.
De cijfers wekken de indruk dat er de laatste tijd sprake is van een sterke stijging
van het aantal gevallen van partnerdoding. In 1981 heb ik besloten een onderzoek
te verrichten naar die gevallen van partnerdoding waarmee het PBC in de periode
1950-1980 ie maken kreeg.
Een lijst van veel gebniikte afkortingen slaat achter de inhoudsopgave.
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De hoop op grond van de opnamecijfers van het PBC ter zake van partnerdoding een
schatting te kunnen maken omtrent de vraag hoe vaak dit misdrijf in Nederland
werd gepleegd. Ik ga uit van de gevallen die ontdekt zijn en tot een veroordeling
hebben geleid. De zal een beschrijving geven van de wijze waarop deze gevallen
psychiatrisch werden beoordeeld en op welke wijze bij de berechting rekening werd
gehouden met de psychiatrische rapporten.
Het descriptieve gedeelte van het onderzoek wordt gevolgd door een studie naar het
effect van de opgelegde sanctie. De vraag of degenen die een behandeling hebben
ondergaan een lagere vervolgcriminaliteit hebben dan degenen die alleen een gevangenisstrafhebben ondergaan, staat daarbij centraal.
De periode waarop het onderzoek betrekking heeft omvat zoals gezegd precies dertig jaar 1950 tot 1980.
Het jaar 1980 valt er dus buiten. In die periode werden 20 vrouwen en 104 mannen
die hun partner hadden gedood in het PBC onderzocht Het gaat dus om ernstige
gewelddelicten die binnen (vaak langbestaande) vaste relaties zijn gepleegd en tot
een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling hebben geleid.
In hoofdstuk 2 geef ik een motivering voor mijn onderzoek en baken ik dit af ten
opzichte van ander onderzoek.
In hoofdstuk 3 geef ik een overzicht van de literatuur over gewelddadigheid bij
echtparen. Daarbij komen de theorie van Mahler4 over de symbiose van moeder en
kind en de begrippen separatie en individuatie ter sprake, en wordt tevens aandacht
besteed aan het begrip 'l'amour captative' van Lagache .
Er zal nader worden toegelicht op welke wijze narcistische persoonlijkheidsstoornissen tot gewelddaden tegen de partner kunnen leiden. Op basis van de literatuurstudie worden aan het eind van dit hoofdstuk zeventien stellingen geformuleerd die
betrekking hebben op partnerdoding. Deze stellingen zullen in hoofdstuk 7 en 8 aan
mijn onderzoeksmateriaal worden getoetst.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de juridische aspecten. Ik schets de procesgang
en geef daarbij aan op welk moment en op welke wijze de psychiater bij het strafproces betrokken kan worden. Ook geef ik in dit hoofdstuk de historische achtergrond weer van de begrippen 'toerekenen' en toerekeningsvatbaar'. Ik zal dat doen
aan de hand van de dissertaties van Nieboer6 en Hofstee7. De wettelijke regeling
van de wijze waarop de rechter een psychiatrisch onderzoek kan aanvragen komt
eveneens ter sprake. Ik zal aandacht besteden aan de rechtspositionele gevolgen die
verbonden zijn aan de plaats waar het onderzoek plaatsvindt, en bovendien een
overzicht geven van de sancties die de rechter kan opleggen in een geval van partnerdoding.
De vermeld hier nadrukkelijk dat het op plaatsen waar wetsartikelen c.q. wettelijke
regelingen worden aangehaald, steeds gaat om de wettelijke bepalingen en regelingen zoals die in de periode waarop dit onderzoek betrekking heeft van kracht waren. Het gaat dus telkens om de oude wettelijke bepalingen en regelingen (die golden in de periode 1950-1980). Omwille van de leesbaarheid wordt dit niet steeds
herhaald.
In hoofdstuk 5 worden de geschiedenis en werkwijze van het Pieter Baan Centrum
2

beschreven. Daarbij komen de diagnostiek en indicatiestelling aan de orde. De beoog met dit hoofdstuk de lezer enig inzicht te bieden in de omgeving waarin en de
wijze waarop de rapporten werden vervaardigd die in dit onderzoek centraal staan.
De 'Utrechtse School', waar het PBC in feite een geesteskind van is, wordt besproken en er zal worden ingegaan op de praktische gang van zaken bij een onderzoek
in het PBC. Dit geeft een indruk van de wijze waarop een dergelijk multidisciplinair klinisch-psychiatrisch onderzoek verloopt.
In hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan de afbakening en de representativiteit
van het onderzoeksmateriaal.
Er zal nauwkeurig worden omschreven wat in dit verband onder een partner en wat
onder doding dient te worden verstaan.
Het aantal gevallen van partnerdoding blijkt men niet rechtstreeks uit de criminele
statistiek2 af te kunnen lezen. De doodsoorzaken-statistiek van het CBS1 kan hier
ook geen duidelijkheid verschaffen: het aantal gevallen van moord/doodslag wordt
wel vermeld, maar er wordt niet aangegeven hoe vaak de partner de dader is. Het
aantal gevallen van partnerdoding dat niet als zodanig wordt herkend of geëtiketteerd, is een factor die de representativiteit op ondoorzichtige wijze beïnvloedt
In hoofdstuk 7 worden de resultaten betreffende de door mij onderzochte groep gepresenteerd. De eerste veertien stellingen worden in dit hoofdstuk aan mijn onderzoeksbevindingen getoetst. Aan het eind van dit hoofdstuk worden zeven gevallen
van partnerdoding beschreven. Het betreft gevallen waarbij motieven spelen die ik
in de onderzoeksgroep vaak tegen ben gekomen.
In hoofdstuk 8 worden de variabelen uit de rechtsgang (strafmaat en sanctiesoort)
gerelateerd aan de conclusies en adviezen uit het PBC-rapporL Er zal vooral worden gelet op de wijze waarop de rechter de opgelegde straf en maatregel motiveert.
De vraag of een vermindering van de toerekeningsvatbaarheid van invloed is op de
strafmaat, zal hierbij met name centraal staan.
In dit hoofdstuk geef ik de door de rechter genomen beslissingen weer, waarbij ik
zal nagaan hoe vaak het primair telastegelegde delict bewezen wordt verklaard.
Eveneens wordt besproken in hoeverre de beslissing in hoger beroep afwijkt van de
rechterlijke beslissing in eerste instantie. De motivering van straf en maatregel
wordt nader geanalyseerd.
Ik zal bestuderen met welke factoren derechterbij het vaststellen van de strafbaarheid en bij het bepalen van de strafmaat uitdrukkelijk rekening heeft gehouden. De
vraag of, en zo ja, op welke wijze de rechter daarbij heeft gerefereerd aan de conclusies en de adviezen van de psychiater staat centraal. Deze vraag wordt eerst
kwalitatief en daarna kwantitatief/cijfermatig behandeld. De laatste drie van de eerder genoemde stellingen zullen in dit hoofdstuk worden getoetst aan mijn onderzoeksbevindingen.
Ik zal verder aangeven op welke wijze de rechter bij de strafmotivering en speciaal
bij de beschouwing rond de strafwaardigheid van de verdachte het psychiatrische
rapport aanhaalt. Dit kan variëren van een integrale overname tot het negeren of
verwerpen ervan. In het verlengde hiervan wordt bestudeerd in hoeverre het advies
van het PBC omtrent de sanctie wordt opgevolgd. Bij discordantie tussen het advies
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van de psychiater en de beslissing van de rechter zal ik nagaan of, en zo ja, hoe
zulks mei redenen is omkleed. Ik zal de hierboven aangeduide kwalitatieve aspecten van de wijze waarop de rechter gebruik maakt van het psychiatrische rapport
met casuïstiek toelichten.
De wijze waarop de rechter gebruik maakt van psychiatrische rapporten zal ik ook
proberen te kwantificeren. De vraag is of de psychiatrische rapporten daadwerkelijk
van invloed zijn op de strafmaat en of deze invloed kan worden gemeten. De onderzochte groep leent zich voor een analyse van de mate waarin verschillende factoren,
waaronder een vermindering van de toerekeningsvatbaarheid, van invloed zijn geweest op de zwaarte van de straf. Ik zal voor alle gevallen nagaan in hoeverre deze
strafbepalende factoren in de motivering van het vonnis door de rechter worden genoemd. Op die manier hoop ik inzicht te verwerven in de mate waarin de afzonderlijke strafbepalende factoren aan de concrete hoogte van de straf hebben bijgedragen.
Ik zal dus de wijze analyseren waarop de kwalitatieve strafbepalende factoren van
invloed zijn op de concrete duur van de straf. De relatieve zwaarte van de opgelegde gevangenisstraf bij de verschillende gevallen van partnerdoding maak ik onderling vergelijkbaar door de duur van de straf voor elk afzonderlijk geval uit te drukken in het percentage van de maximumstraf die de rechter formeel had kunnen opleggen.
In die gevallen waarin sprake is van 'samenloop' - dus gevallen waarin meerdere
delicten (waaronder de partnerdoding) bewezen worden verklaard - houd ik daarbij
rekening met de regels voor straftoemeting bij samenloop. De zwaarte van de straf
wordt zodoende geabstraheerd van het concrete delict. Dit is een methode die onder
andere ook door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum
(WODC) is toegepast in zijn studie over strafvordering en straftoemeting bij ernstige delicten*.
Op de straftoemeting in de diverse subgroepen zal een multifactoriële analyse worden toegepast, met als doel inzicht te krijgen in de mate waarin de diverse factoren
hebben bijgedragen tot de concrete strafduur.
Deze analyse zal duidelijk maken of in mijn materiaal de mate waarin de toerekeningsvatbaarheid verminderd is, van rechtstreekse invloed is op de strafmaat
De straftoemeting in de door mij onderzochte groep van partnerdoders bij wie sprake was van een psychiatrische stoornis, zal worden vergeleken met de straftoemeting bij andere ernstige delicten. Op deze wijze kan ik de invloed van de vermindering van de toerekeningsvatbaarheid op de strafmaat misschien meer profiel verschaffen. Ik zal daarbij refereren aan werk van hel WODC.
In hoofdstuk 9 komt het thema 'straf of behandeling' aan de orde. Mijn onderzoek
heeft in wezen belrekking op een lengtedoorsnede uit het leven van 124 personen
die strafrechtelijk zijn veroordeeld wegens het doden van hun partner. In de voorafgaande hoofdstukken werd deze vanuit psychiatrisch en rechterlijk standpunt belicht.
In dit hoofdstuk wordt de periode beschreven waarin de veroordeelden - na straf of
behandeling - weer op vrije voeten zijn. De zal bestuderen of zij in deze periode recidiveren. De vraag of degenen die een gedwongen behandeling hebben ondergaan
minder vaak (ernstig) recidiveren dan zij die alléén een gevangenisstraf ondergingen, staat daarbij centraal. De verschillen die bestaan tussen de vroegere en de
eventuele latere criminaliteit hanteer ik als maat voor het effect van de sanctie die
zij wegens het doden van de partner hebben opgelegd gekregen. De zal mijn metho4

diek en onderzoeksresultaten vergelijken met die van het WODC ter zake van onderzoek naar het effect van gevangenisstraf en TBR9. Ik maak daarbij een aantal
kritische opmerkingen van onderzoektcchnische aard. Er zal ook worden bestudeerd of tussen de strafgroep en de groep die een straf plus behandeling heeft ondergaan statistisch significante verschillen bestaan.
Aan het eind van het hoofdstuk wordt een multifactorïële analyse uitgevoerd om na
te gaan welke factoren voor het PBC dan wel voor de rechter bepalend zijn om tot
een bepaalde sanctie te besluiten.
In hoofdstuk 10 vergelijk ik mijn onderzoeksbevindingen met de resultaten van ander recidive-onderzoek.
In hoofdstuk 11 wordt de beleidsrelevantie van enkele belangrijke punten uit het
onderzoek bestudeerd. De trek een aantal conclusies en doe enkele aanbevelingen.
Het verslag van het onderzoek wordt besloten met een samenvatting in het Nederlands en een samenvatting in het Engels.
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Hoofdstuk 2

Motivering en afbakening ten opzichte van ander
onderzoek

In mijn onderzoek komen drie thema's aan de orde:
1. de psychiatrische problematiek bij gewelddelicten, in het bijzonder bij partnerdoding;
2. de invloed van PBC-rapporten bij de berechting;
3. het recidivevoorkomende effect van de sanctie.
Ik heb in de psychiatrische en criminologische literatuur weinig onderzoeken gevonden die goed vergelijkbaar zijn met het door mij verrichte onderzoek.
De studie van Philips10 uit 1938 over passionele misdrijven sluit wel enigszins aan
bij het eerste thema van mijn onderzoek. Deze auteur bespreekt vooral sociologische variabelen betreffende gewelddelicten binnen het gezin; hij geeft ook veel casuïstiek, maar aan de psychiatrische problematiek besteedt hij weinig aandacht.
De heb enkele studies gevonden die betrekking hebben op mijn derde onderzoeksthema. Ik noem onder andere de studies van Kloek11 en de WODC-studies van Van
Emmerik9,12.
Men is in het algemeen zeker niet optimistisch gestemd over het effect van strafrechtelijke sancties. Alom wordt gewaarschuwd tegen het criminogene effect van
het verblijf in een gevangenis.
Het WODC-onderzoek naar het effect van de TBR mondt eveneens uit in een zeer
sombere conclusie: de delinquenten die een behandeling hebben ondergaan recidiveren bijna even vaak en ernstig als degenen die een lange gevangenisstraf hebben
uitgezeten.
De rekenkamer heeft deze sombere gegevens als basis gekozen voor bezuinigingsmaatregelen in het TBR-veld1 . Het doel van mijn onderzoek is na te gaan of deze
sombere geluiden over het effect van de TBR-behandeling voor wat betreft partnerdoding wel gerechtvaardigd zijn.
De cijfers van de WODC hebben betrekking op een nogal grijze, amorfe onderzoeksgroep. Het is goed mogelijk dat een gunstig effect van de behandeling bij de
ene groep van delinquenten teniet wordt gedaan door een ongunstig effect in een
andere groep. Ik wil in mijn onderzoek nagaan wat het effect van behandelen is in
een zeer welomschreven groep van gewelddelinquenten, namelijk partnerdoders. Ik
zal mijn onderzoeksresultaten nauwgezet vergelijken met de bevindingen van het
WODC. Zou ik tot andere resultaten komen betreffende het effect van een gedwongen behandeling, dan hoop ik door nauwkeurige vergelijking van mijn onderzoekmethodiek met die van het WODC hiervoor een verklaring te kunnen geven.
Ik heb ten slotte in de literatuur ook heel weinig studies gevonden over de invloed
die psychiatrische rapporten kunnen hebben op de strafrechtspraak.
Het weinige dat er over dit onderwerp is gepubliceerd, is duidelijk van casuïstische
7

aard; er wordt een kwalitatieve beschrijving gegeven van de rol die het psychiatrische rapport in een bepaalde zaak heeft gespeeld. De geef ter illustratie twee strafzaken weer waarin het psychiatrische rapport een belangrijke rol speelde.
1. Een historische casus (Härmen Alfkens) .
2. Een eigentijdse Amerikaanse casus (Barefoot) .
1. Het geval Härmen Alfkens
Deze casusbeschrijving heb ik ontleend aan een artikel van Querido14 over de eerste
psychiatrische expertise in foro.
In deze zaak stond in 1795 een 46-jarige bakker terecht: Härmen Alfkens, woonachtig aan het Bleekerspad te Amsterdam. Hij leidde een armoedig bestaan en
vreesde zwaar te zullen worden gestraft voor een diefstal die hij gepleegd had. In
een aanval van diepe neerslachtigheid doodde hij - om ze de schande te besparen twee van zijn drie kinderen. Daarna gaf hij zich aan bij de schout. Indien het toen
geldende recht op Alfkens zou zijn toegepast, had hem de doodstraf gewacht De
wraakgedachte speelde in het 'Oud Vaderlandsche Recht' namelijk een belangrijke
rol ('Wie bloed vergiet, diens bloed worde vergoten'). De leden van het Provisioneel Commité van Justitie, voor welk rechtscollege Alfkens terechtstond, waren
evenwel van mening dat Alfkens niet ter dood moest worden gebracht. Querido
veronderstelt dat zij daarbij enige 'rugdekking' hoopten te verkrijgen door Alfkens
medisch te laten onderzoeken. Het recht van die dagen bood de rechter namelijk de
gelegenheid een misdrijf niet toe te rekenen indien de dader zedelijk niet vrij was
geweest bij het plegen van zijn daad.
Het 'psychiatrische' rapport werd uitgebracht door de professoren Bonn, Rhijn en
Bondt (resp. een chirurgijn, een pharmaceut en een botanicus). Zij legden een grote
voortvarendheid aan de dag: de opdracht tot het uitbrengen van het rapport was nog
niet verstrekt, of het was al gereed.
Actum Amst. 27 October 1795
'Ingevolge de schriftelijke Commissie van het Commité van Justitie der Stad Amsterdam in dato 26 october 1795 berichten de ondergetekenden bij dezen, dat zij de
Gev. Härmen Alfkens geëxamineerd hebben omtrent zijn phijsicq gestel en de eigenschap van zijn Hoofdtemperament en bij hetzelve onderzoek gevonden hebben,
te besluiten dat voom. Gev. van zijn jeugd af zwaarmoedig, en oplopend, daarna
door ongesteldheid van ligchaam vatbaar geworden is, om, door verrassende omstandigheden, buiten zich zelven gevoerd te worden, en hij in die ogenblikken het
gebruik van zijn verstand minder magtig is.'
De deskundigen onderzochten Alfkens ook lijfelijk. Zij deden daarvan verslag in
termen ontleend aan de Hippocratische crasenleer. Het 'hoofdtemperament' wordt
volgens die leer bepaald door de onderlinge krachtverhouding van de vier voornaamste lichaamssappen. De deskundigen stelden vast dat bij Alfkens sprake was
van een dominantie van de zwarte gal en diagnostiseerden hem derhalve als melancholicus.
Tijdens de terechtzitting weid door de procureur der gemeente tegen de gevangene
'enen Capitalen Eisch' gedaan, en daarbij werd geconcludeerd 'dat dezelve bij vonnisse van het Commité zou worden gecondemneerd om te worden gebracht voor
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het Huis der Gemeente (het Paleis op de Dam - AdB), en aldaar op een kruis leggende, te worden geradbraakt, dat er de dood op volgt'.
Het Commité der Justitie ontzegde de procureur de 'Capitalen Eisch' en veroordeelde Alfkens 'om te worden geconfineerd op de Stille Plaats in het Rasphuis gedurende den tijd van vijftig jaren'.
In een reactie op deze publikatie van Querido stellen Faber en Krikke1 dat in Nederland reeds in de tweede helft van de achttiende eeuw in strafzaken medici werden geconsulteerd die zich op zielsziekten hadden toegelegd en dat dit op de strafzaak steeds een mitigerende invloed had. Het proefschrift van Van Ruller 7 laat ook
duidelijk zien dat psychiatrische rapporten in de vorige eeuw een duidelijke invloed
hebben gehad op de beslissing om terdoodveroordeelden gratie te verlenen.
2. De zaak Barefooi
In deze in de USA spelende strafzaak was het heel anders gesteld met de invloed
van de psychiaters.
Barefoot was een Amerikaanse neger die op 14 november 1978 door The Texas
State Court ter dood werd veroordeeld wegens moord op een politieagent.
De rechter had de jury de volgende vragen voorgelegd:
1. 'Has the conduct, causing the death, been "committed deliberately" and with
reasonable expectation that the death of the deceased or another would result?'
2. 'Is there a probability that the défendent will commit criminal acts of violence
that would constitute a continuing threat to society?'
De uit leken bestaande jury beantwoordde beide vragen bevestigend, nadat zij voorgelicht was door twee psychiaters, Holbrook en Grigson, die door 'de staat' waren
gedagvaard. De rol die deze psychiaters hebben gespeeld is zeer discutabel.
Zonder de verdachte persoonlijk te hebben onderzocht legden ze zeer vergaande
verklaringen af ten nadele van de verdachte. Alvorens hun wijsheden te debiteren,
poetsten ze hun imago flink op door hun ruime forensische ervaring breed te etaleren. Grigson vertelde dat hij dertig- tot veertigduizend rapporten had uitgebracht; in
ten minste driehonderd gevallen betrof het rapporten over moordenaars. Een wel
zeer hardwerkende man wanneer we ons realiseren dat door het PBC (met ongeveer
100 werknemers (onderzoekers en administratief en technisch personeel)) 'slechts'
vijfduizend rapporten zijn uitgebracht.
De psychiaters, die de verdachte dus alléén kenden uit de stukken, hadden te kennen gegeven dat ze met 100% zekerheid konden voorspellen dat Barefoot opnieuw
gcwclddclictcn zou gaan plegen. De verdediger legde bij de 'cross-examining' van
de psychiaters als zware troef een verklaring over van 'The American Psychiatrie
Association', waarin wordt gesteld dat:
'by now it is an established fact within the profession that the psychiatric predictions of long-term future dangerousness are unreliable. The APA's best estimate is
that two out of three predictions of long-term violence made by psychiatrists are
wrong'.
Het lijkt erop dat de leden van de jury geen enkele vat hebben op een dergelijk gegoochel met argumenten. De jury had maar één uur nodig om haar standpunt te be-
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palen. Barefoot werd ter dood veroordeeld; op 30 oktober 1984 meldde de NRC dat
het vonnis was voltrokken.
De zaken Alfkens en Barefoot laten zien dat psychiaters soms een zeer verregaande
invloed kunnen hebben in strafzaken.
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Hoofdstuk 3

Oorzaken van agressie
Overzicht van enkele factoren die in de literatuur van oorzakelijk belang worden geacht met betrekking tot gewelddelicten

In de handboeken die ik heb geraadpleegd111'19'20 en in een recente themabundel21
waarin een groot aantal Nederlandse psychiaters hun visie geven op agressie, bestaat consensus over de stelling dat agressie bijna altijd multicausaal/multifactorieel
bepaald is. Theorieën die agressie vanuit één oorzaak willen verklaren doen obsoleet aan en werpen slechts licht op de vraag hoe in het verleden over oorzaken van
agressie is gedacht.
De theorie van Lombroso22 over de 'geboren misdadiger' kan gelden als voorbeeld
van een monocausale theorie. Deze negentiende-eeuwse auteur postuleerde dat er
een minderwaardig menstype bestaat, dat gekenmerkt wordt door allerlei lichamelijke onvolkomenheden. Deze minusvarianten van de menselijke soort zouden op
basis van hun constitutie zijn voorbestemd frequent misdrijven te begaan. In die tijd
had men er weinig oog voor dat ook 'nette burgers' misdrijven kunnen plegen; het
begrip 'white collar crime' bestond nog niet
De theorie
die alle geweld tegen vrouwen beschouwt als een direct gevolg van
de patriarchale maatschappijstructuur doet ook eenzijdig aan, wat evenzeer geldt
voor de gedragstheoretische visie die sterk uitgaat van het adagium 'jong geleerd,
oud gedaan'.
Een zelfde bezwaar zou kunnen worden geopperd tegen een analytische theorie
waarin een al te nauwe samenhang wordt verondersteld tussen de ervaringen uit de
kinderjaren en de gedragingen in het volwassen leven.
Ik zal me verder niet bezighouden met deze beperkte, wat eenzijdige, theorieën
over misdaad en geweld, maar mijn aandacht richten op factoren die in forensischpsychiatrische handboeken als oorzaken van agressie worden aangemerkt Elementen uit de hierboven genoemde theorieën komen echter terug in de beschrijving van
de afzonderlijke factoren waaraan met betrekking tot agressie causale betekenis
wordt toegeschreven:
3.1 De sekse en leeftijd van de dader;
3.2 De persoonlijkheidsstructuur van de dader,
3.3 Een gestoorde hersenfunctie en hormonale afwijkingen;
3.4 De ontremmende invloed van alcohol en drugs;
3.5 Geestesstoornissen bij de dader;
3.6 De interactie tussen de dader en het slachtoffer;
3.7 De socio-economische omstandigheden waarin de dader leeft;
3.8 Stellingen over partnerdoding.
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3.1 De sekse van de dader
Gewelddelicten worden in het algemeen beschouwd als overwegend mannelijke
misdrijven. Het zijn echter geen sekse-specifieke misdrijven in die zin, dat het uitsluitend mannen zijn die geweldmisdrijven plegen.
De criminele statistiek van het CBS laat zien dat vrouwen in Nederland in 'alle
misdrijven te zamcn' slechts een aandeel hebben van ongeveer 10%. In de categorie
geweldmisdrijven blijken ze een nog geringer aandeel te hebben.
In de studies van Philips10 en Tammenoms Bakker25, die beiden ook betrekking
hebben op passionele delicten, was in slechts 5% van de gevallen sprake van een
vrouwelijke dader.
De leeftijd van de dader
De criminele statistielc noemt voor de geweldmisdrijven een duidelijke piek voor
de leeftijdscategorie 20-30 jaar. Philips vond voor passionele gewelddelicten ook
een piek voor de leeftijdsklasse 20-30 (45%).
In de studie van Tammenoms Bakker over de crime passionnel waren de daders
over het algemeen wat ouder: 45% was tussen de dertig en veertig jaar.
Ik herinner eraan dat de studie van Philips betrekking heeft op de periode 19191938, terwijl die van Tammenoms Bakker de jaren 1928-1951 omvaL
De leeftijd van de daders lag in deze studies over het algemeen iets lager dan in de
door mij onderzochte groep. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 'paarvorming' in de naoorlogse periode op een rijpere leeftijd plaatsvond dan in de tijd
waarop de andere onderzoeken betrekking hebben. Een later begin zou dan ook leiden tot een latere 'ontknoping'.
3.2 De persoonlijkheidsstructuur van de dader
De veronderstelling dat er mensen bestaan met een aangeboren predispositie tot
misdaad en geweld is een reminiscentie aan de eerder genoemde theorie van Lombroso22 over de 'geboren misdadiger'. De oorzaak van het geweld zou vastliggen in
de genetische structuur van de misdadiger. Deze personen gaan van jongs af aan
gebukt onder een impulscontrole die ernstig te kort schiet, waardoor zij allerlei misdrijven begaan.
Indien een dergelijk door Lombroso beschreven menstype, dat gekenmerkt zou zijn
door een groot aantal inferieure somatische kenmeiken, daadwerkelijk bestaat, dan
zou ik deze mensen ook in mijn groep van partnerdoders moeten aantreffen.
Aangegeven zal worden hoe dikwijls en op welke diagnostische gronden in de onderzochte groep de 'diagnose' psychopathic werd gesteld.
Ik zal aangeven waarom ik liever spreek van personen met een ernstig tekortschietende impulscontrole.

3.3 Een gestoorde hersenfunctie en hormonale afwijkingen
Klassieke voorbeelden van stoornissen die met ernstige gedragsafwijkingen in verband worden gebracht zijn het frontaalkwabsyndroom en hypoglycaemie.

12

De oude lobotomie-operatie, een nogal grove ingreep die onder andere als ultimum
refugium werd toegepast ter bestrijding van ernstige vormen van agressiviteit, laat
duidelijk zien dat al vroeg de wijze waarop de hersenen functioneren van directe invloed werd geacht op dergelijk gedrag.
Het feit dat in Nederland nog tot na de Tweede Wereldoorlog castratie is toegepast
als middel tegen ernstig seksueel agressief geweld, illustreert dat er lange tijd ook
een direct verband werd verondersteld tussen (seksuele) agressiviteit en mannelijke
geslachtshormonen. Het proefschrift van Wijffels26 toonde echter aan dat een dergelijk lineair verband tussen testosteron en agressiviteit niet bestaat Het moge zo
zijn dat bij ratten een dergelijk verband wel is aan te tonen - zoals blijkt uit het
proefschrift van Bermond - maar uit zulke bevindingen bij lagere primaten kunnen niet rechtstreeks conclusies worden getrokken ten aanzien van de mens.
Vanuit de Organische gezichtshoek' krijgt een mogelijk verband tussen ernstige
hersenafwijkingen en agressiviteit nog de meeste aandacht. Vooral epilepsie wordt
in dit verband vaak genoemd. Echeverria28 beweerde reeds in 1870: 'Epileptics undergo a moral degeneracy through their malady and we are never safe with them'.
Serafetinides29 hield ook in 1965 nog vol dat het enige gemeenschappelijke persoonlijkheidskenmerk van epilepsiepaliënten de agressiviteit is. Het staat echter ter
discussie of er wel zoiets als 'het epileptische karakter' of 'de furor epilepticus' bestaat. Bruens30 vermeldde in zijn voordracht op het jaarcongres (1985) van de NVP
over agressie, dat hij door zijn promotor werd gemaand een extra verzekering af te
sluiten toen hij hem zijn plan voorlegde om een studie te verrichten naar psychopathologische verschijnselen bij lijders aan epilepsie; dat bleek achteraf geheel overbodig. Nochtans werd en wordt er nogal eens gewaarschuwd tegen de gevaarlijkheid van epilcpsicpatiënten.
Bruens en Lennox 1 zijn een geheel andere mening toegedaan en betwijfelen ernstig of een gewelddadigheid en agressieve delinquentie wel ooit als equivalent van
een epileptisch insult kunnen worden opgevat.
Het mogelijke verband lussen epilepsie en gewelddadigheid is in de literatuur van
twee kanten benaderd. Men heeft enerzijds bij grote groepen epilepsiepatiönten bestudeerd of zij vaker dan andere mensen gewelddelicten plegen, en anderzijds heeft
men onderzocht of zich bij gewelddelinquenten vaker dan bij de rest van de bevolking (epileptische) afwijkingen van de hersenfunctie voordoen.
Van onderzoek van het eerste type noemt Bruens het volgende voorbeeld: in 1980
werd door een internationaal panel32 van competente epileplologen uit een groep
van 5400 epilepsiepatiönten slechts een groepje van 13 patiënten geselecteerd die
op grond van vroegere simultane EEG en videoregistratie werden verdacht agressief gedrag te hebben vertoond tijdens een epileptische aanval. Bij hernieuwde kritische beoordeling bleven ten slotte slechts 7 patiënten (0,13%) over die zich tijdens
een epileptische aanval agressief hadden gedragen.
De conclusie ligt voor de hand dat agressief gedrag nooit een monocausaal gevolg
is van de turbulente elektrische ontladingen in cerebro, maar dat aggressivitcit van
andere, psychologische en sociale, factoren afhankelijk is.
Van het tweede type onderzoek, waarbij werd bestudeerd of zich bij moordenaars
vaker EEG-afwijkingen voordoen dan bij de rest van de bevolking, vond ik in de literatuur de volgende voorbeelden:
Sayed c.s.33 vonden bij een groep van 32 moordenaars in 66% der gevallen EEG-af-
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wijkingen, terwijl dat in de controlegroep maar bij 15% het geval was. Congruent
met de bevindingen van Sayed zijn die van Mundy-Castle .
De Stafford-Clark-groep35 vond bij 14 moordenaars zelfs bij 86% EEG-afwijkingen.
Riley en Niedermeijer36 onderzochten daarentegen een poliklinische groep van 212
patiënten die herhaaldelijk agressief/destructief gedrag hadden vertoond; slechts in
6,6% van de gevallen werden (buiten de geweldaanvallen) EEG-afwijkingen gevonden, en dat was niet meer dan in de controlegroep.
De conclusie is dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat bij moordenaars het
percentage EEG-afwijkingen hoger ligt dan bij de rest van de bevolking, maar bij
de 'doorsnee'-geweldplegers EEG-afwijkingen niet vaker voorkomen dan bij de
rest van de bevolking.
Ik zal nagaan hoe vaak in de door mij onderzochte groep, die voornamelijk uit
'moordenaars' bestaat, een gestoord EEG werd gevonden.
Ik zal tevens onderzoeken hoe vaak bij de personen uit deze groep interne en (lichte) neurologische afwijkingen werden gevonden.
3.4 De ontremmende invloed van alcohol en drugs
Het is een algemeen bekend feit dat alcohol bij gewelddelicten een belangrijke
luxerende rol kan spelen. Hetzelfde kan worden gezegd van druggebruik.
Aan LSD, cocaine en sommige benzodiazepines wordt een agressie-faciliterend effect toegeschreven.
De zal voor de onderzochte groep nagaan in hoeverre bij de partnerdodingen sprake
is geweest van het (overmatig) gebruik van deze middelen. Ik zal zowel bestuderen
of er van langdurig regelmatig gebruik van deze middelen sprake is geweest, alsook
of er direct voorafgaand aan het delict sprake was van overmatig gebruik van drank
of drugs.
3.5 Geestesstoornissen bij de dader
Het is de vraag of geestelijk gestoorde mensen gevaarlijker zijn dan normale mensen.
De gedachte dat inadequate agressie symptoom van een geestesziekte kan zijn,
komt tot uitdrukking in het criterium dat gehanteerd wordt ten aanzien van een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis. De patiënt die een gevaar vormt
voor zichzelf of zijn omgeving kan tegen zijn wil worden opgenomen.
De wetgever heeft daarbij de gevaarlijkheid voor ogen die voortvloeit uit de geestesziekte en de toestand van gevaar die uitmondt in (auto)agressief gedrag. Hoewel
een direct verband tussen een geestesziekte en gevaarlijkheid nooit is aangetoond,
wordt een dergelijk verband wel vaak verondersteld of voor mogelijk gehouden.
Monahan37 en Pols38 zijn van mening dat het voorspellen van agressief gedrag bijkans onmogelijk is. De Amerikaanse vereniging van psychiaters (American Psychiatrie Association) stelt zich op hetzelfde standpunt1 . In andere Amerikaanse studies is gekeken of zich bij gewelddclinqucnten meer psychiatrische stoornissen
voordoen dan bij de rest van de bevolking.
In twee studies3 '40 die betrekking hebben op de Amerikaanse situatie, werd gevon-
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den dat bij personen die voor ernstige misdrijven waren veroordeeld bepaalde psychiatrische ziekten frequent voorkwamen. De ziekten die zich bij hen relatief vaak
voordeden waren psychopathic, alcoholisme en drugsverslaving; het aantal gevallen
van schizofrenie, manisch depressieve psychose of organisch cerebrale stoornissen
was niet hoger dan bij de rest van de bevolking.
Een studie die betrekking heeft op de situatie in Duitsland41 laat zien dat in een
groep wegens moord veroordeelden de diagnose schizofrenie vaker werd gesteld
dan onder de rest van de bevolking.
In hetrapportvan de commissie-Mulder42 wordt het aantal psychiatrisch gestoorde
gedetineerden geschat op 10%, terwijl de 'werkers in het veld' uitgaan van 10-15%.
Deze cijfers slaan op gedetineerden in het algemeen; het is zeer wel mogelijk dat
onder gewelddelinquenten het aantal psychiatrisch gestoorden veel hoger is.
Het lijkt niet goed mogelijk een eenduidige conclusie te trekken ten aanzien van de
relatie die tussen psychiatrische stoornissen en gevaarlijkheid bestaat
De zal betreffende de onderzochte groep bestuderen hoe dikwijls bij de partnerdoders in de voorgeschiedenis en ten tijde van het delict sprake is geweest van psychiatrische stoornissen. Hierbij roep ik echter in herinnering dat het hier een selecte
steekproef betreft: de groep bestaat uitsluitend uit gevallen waarin door de rechtercommissaris (RC) bij de partnerdoder psychiatrische afwijkingen werden verondersteld. Ik zal nagaan hoe vaak werd geconcludeerd tot het bestaan van een causale
relatie tussen de stoornis en het gewelddelict, en trachten aan te geven op basis van
welke overwegingen in een concreet geval tot het bestaan van zo'n causale relatie
werd geconcludeerd.

3.6 De interactie tussen de dader en het slachtoffer
Vele auteurs benadrukken dat de rol van het slachtoffer soms in belangrijke mate
kan bijdragen tot het gewelddelict
Wolfgang vond dat in een kwart van de door hem bestudeerde gevallen van homicide het slachtoffer het geweld bewust of onbewust had uitgelokt
Bluglass44 kwam tot de bevinding dat bij partnerdoding in de helft der gevallen
sprake is van een aan alcohol verslaafd, psychotisch of gehandicapt slachtoffer.
Dobash en Dobash45 beschreven in een artikel de masochistisch ingestelde vrouw
als 'an appropriate victim for violence'.
De vrouwen zouden door zich te schikken in een stereotiep rolpatroon, waarbij
steeds de vrouw in de onderdanige, volgzame positie wordt gedrongen, op een masochistische wijze bijdragen aan het tegen hen gerichte geweld.
Philips10, De Greefr6, Lagache5 en Tuerlinckx47 geven ook markante voorbeelden
van gevallen waarin het slachtoffer hel geweld min of meer heeft uitgelokt
Feministische auteurs23,24 benadrukken dat vrouwen die hun man doden bijna altijd
uit zelfverdediging handelen. De mannen die door hun vrouw worden gedood, zouden vaak tirannieke alcoholisten zijn die zich habitueel schuldig maken aan het bedreigen en mishandelen van hun vrouw.
De rol van het slachtoffer zou dus een belangrijke invalshoek kunnen zijn ten aanzien van geweld tussen partners. Het is mogelijk dat die rol in sommige gevallen zo
uitdagend is, dat in zekere zin de partner als het instrument voor zelfdoding wordt
gebruikt Het idee dat het slachtoffer zijn moordenaar uitkiest is ode in de misdaadliteratuur geen onbekend thema.

15

In de psychiatrische literatuur wordt door onder andere Willi , Musaph en Eisenstein aandacht besteed aan de neurotische partnerkeuze. Daarmee wordt bedoeld
dat men zich een partner kiest op grond van onverwerkte neurotische conflicten.
Een voorbeeld ervan is een vrouw die veel leed heeft ondervonden van een aan alcohol verslaafde, brute vader en die dan later zelf een alcoholist als partner kiest.
Willi noemt een combinatie als voorbeeld van een neurotische partnerkeuze: een
narcistische, expansieve man en een passieve, volgzame vrouw die tot voortdurende bewondering bereid is.
De auteur Stierlin ' heeft beschreven op welke manier ouders en kinderen aan elkaar gebonden zijn c.q. met elkaar omgaan. De wijze waarop ze aan elkaar gebonden zijn, is bepalend voor de vraag op welke wijze het losmakingsproces/de separatie/individuatie zal verlopen. Stierlin spreekt in dit verband van het 'Prozess der
Ablösung'. Hij onderscheidt drie betrekkingsvormen die tussen ouders en kinderen
kunnen bestaan. Bij de eerste vorm staan bindende centripetale krachten op de
voorgrond, bij de tweede houden de centripetale en centrifugale krachten elkaar in
evenwicht en bij de derde vorm overheersen de centrifugale krachten.
De manier waarop partners in een vaste relatie met elkaar omgaan kan ook vanuit
deze invalshoek worden bestudeerd. De problemen doen zich vooral voor bij die
echtparen die elkaar psychologisch te weinig ruimte geven of juist helemaal niet
naar elkaar omkijken. De minste moeilijkheden zijn te verwachten in een relatie
waarin beide partners voldoende aandacht voor elkaar hebben maar tegelijkertijd
ook ruimte voor een eigen identiteit behouden. Men zou erover kunnen twisten of
het wel verstandig is wanneer de ene partner de naam van de ander gaat voeren.
In relaties waarin de partners elkaar op het eerste gezicht voldoende ruimte laten
kan toch sprake zijn van verborgen dwang. De dominante partner kan liefdevol
dwingend de mate van autonomie die de ander wordt gegund afpalen.
De éne partner bepaalt daarbij vanuit zijn eigen behoeften en geweten wat goed is
voor de ander. Dit mechanisme is vaak bij de keuze van kleding het meest opvallend, maar is daar zeker niet toe beperkt. De personen die een neurotische parmerkeus maken, blijken dikwijls te lijden aan ernstige narcistische persoonlijkheidsstoornissen. Ze kiezen dikwijls de ander puur als een verlengstuk van zichzelf. Ze
gaan volkomen voorbij aan de 'eigenheid' van de partner, en kiezen deze slechts
omdat ze in hem of haar alle goede kwaliteiten hebben kunnen projecteren die ze
zelf missen.
Freud zag als de kem van de narcistische objectkeuze de onvrijheid en de herhalingsdrang: een persoon met een narcistische karakterstructuur kiest de ander niet
vanwege diens eigenheid maar omdat die ander een representatie is van hoe 'hij
zelfwas, is of zou willen zijn'.
Op dit grondthema is ook 'Pygmalion' van Shaw53 gebaseerd. In dit toneelstuk breken de moeilijkheden aan op het moment dat een beeldhouwer door zijn eigen creatie (het beeld) wordt afgetroefd. De kunstenaar voelde zich volkomen gelukkig toen
hij in steen een volmaakt 'zelfportret' had gecreëerd; paniek, woede, destructie
sloegen toe toen het beeld ging leven en verkoos een eigen weg te gaan.
Dezelfde fascinerende thematiek is ook terug te vinden in 'The picture of Dorian
Gray' van Oscar Wilde54.
De hoofdpersoon uit dat boek heeft de (hallucinatoire) ervaring dat een geschilderd
portret van hem de lasten van het verouderingsproces heeft overgenomen; de man
die op het schilderij staat afgebeeld - de canvasman - wordt steeds ouder, en de
man van vlees en bloed die naar zijn portret kijkt, heeft de illusie dat hij de eeuwige
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jeugd behoudt Een existentiële paniek breekt uit als de man gaat beseffen dat hij
zich heeft vergist; hij doodt eerst de schilder en daarna zichzelf.
In 'Pygmalion' en 'Dorian Gray' is het thema steeds dat van de creatie die niet doet
wat de schepper wil, wat telkens leidt tot ernstige crisissituaties.
Het thema speelt ook een centrale rol in de musical 'My fair lady' . Professor Higgens kiest zich een vrouw - het bloemenmeisje Liza Doolittle - die als parel in zijn
kroon moet gaan fungeren. Hij zal zijn vriend bewijzen dat hij van het 'Cockney
knauwende meisje' een sophisticated lady kan maken. Hij slaagt daarin, maar lijkt
toch als verliezer uit de bus te komen omdat hij verliefd wordt op zijn eigen creatie.
En de geëmancipeerde Liza wijst hem af!
'My fair lady' is een musical en er wordt daarom slechts met pantoffels gegooid.
Sinds het bekende arrest 'Eierschedel'56 dient degene die met pantoffels gooit er
echter rekening mee te houden dat de schedel van de partner wel eens zo dun als
een eierschaal kan zijn.
In de film 'Star '80' van regisseur Bob Fosse57 gaat het er heel wat bloederiger aan
toe. Het verhaal van de film speelt in de glitterwereld van het Playboyconcem.
Het blad 'Playboy' heeft zoals bekend een wereldwijde oplage van vele miljoenen.
Het blad wordt traditiegetrouw opgesierd met het mooiste meisje van de maand, en
uit de mooisten van de maand wordt eens per jaar het mooiste meisje van het jaar
gekozen. In 1980 was dat Магу В. De film 'Star '80' vertelt het drama van haar
korte leven. Het betreft een gewoon huis-tuin-en-keuken-meisje, dat rond haar zes
tiende jaar verkering krijgt met een jongeman uit haar dorp. Deze beweegt haar er
toe mee te doen aan een miss-verkiezing. Het meisje behaalt in die branche een
enorm succes.
De jongeman is zeer bezitterig ingesteld en gaat haar succes claimen als zijnde zijn
succes. Hij beleeft het meisje als zijn bezit, zijn creatie, zijn spiegelbeeld, en als on
derdeel van zijn eigen suïcide schiet hij háár eveneens een kogel door het hoofd.
Ik noem hier verder nog het fascinerende boek van de Vlaamse schrijver Aster
Berkhor 8 , 'Een onmogelijke moord voor Markus', waarin een moeder haar dochter
doodt, in wie zij zich hevig teleurgesteld voelde. In de psychiatrische literatuur
wordt het thema hoe de één de ander met overtrokken verwachtingen zeer ernstige
schade kan berokkenen, goed uitgewerkt door Miller 9 in 'Het drama van het begaafde kind'.
Het centrale thema in deze boeken, films en toneelstukken is steeds hetzelfde: een
expansieve, narcistische persoon kiest zich een partner die hij beschouwt als het
verlengstuk van zijn eigen persoon. Die ander wordt geheel overvleugeld,
diens/dier identiteit daarbij volledig miskend.
Er is geen sprake van een gezonde objectrelatie, waarbij de één de identiteit en integriteit van de ander respecteert. We hebben te maken met een symbiotische verstrengeling waarin de één wordt gedwongen als spiegel te fungeren voor de ander.
De ik-grenzen vervloeien en zeer gemakkelijk worden eigen strevingen en driften
in de partner geprojecteerd. Er is over en weer sprake van een bezittende liefde. Dit
is de vorm van liefde die door Lagache met de zo beeldende term 'l'amour captative' wordt aangeduid: de ander wordt gevangen in liefde en misbruikt als 'object
narcissique'.
Een dergelijke symbiotisch gekleurde band doet zich in de zeer vroege orale ontwikkelingsfase in fysiologische vorm ook voor tussen moeder en kind. Deze fysiologische moeder/kind-symbiose is door Mahler60 en Abelin61 zeer boeiend beschreven.
Het betreft een relatie die aanvankelijk als puur dyadisch kan worden aangemerkt;
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de vader is op dat moment voor het kind nog helemaal niet in beeld. Vader is de exponent van de buitenwereld, de wereld van wetten en regels.
Met de oceanische verbondenheid van moeder en kind is het afgelopen op het moment dat het het kind duidelijk wordt dat het de aandacht van moeder met vader
moet delen. De introductie van 'der Dritte im Bunde' is voor het kind een zeer belangrijke factor om uit te kunnen groeien tot een zelfstandig individu. Deze belangrijke gebeurtenissen spelen zich af in de fase die door Mahler is beschreven als de
separatiefase. Het kind maakt zich los uit de dyade, gaat op verkenning uit en moet
tegelijkertijd een rivaal dulden in de persoon van vader. In de eerste tijd is het nog
zeer wennen en vertonen kind en moeder vaak de neiging te regredieren naar de
eerdere symbiose - Mahler spreekt in dit verband van 'refueling'. Refueling komt
dus neer op emotioneel bijtanken op momenten dat de separatie te moeilijk wordt
Reicher62 beschrijft hoe deze problemen zich ook voordoen bij de behandeling van
ernstig gestoorde criminelen in de Van Mesdagkliniek. Deze delinquenten hebben
grote moeite met hetrespecterenvan de individualiteit van de ander. Hun relatiepatronen zijn vooral dyadisch van aard. Reicher stelt dat het functioneren in meerhoeksrelaties voor deze mensen vaak neerkomt op hogere wiskunde. Het is te moeilijk voor ze. Reicher benadrukt ook weer dat in driehoeksrelaties de agressie zich
vaak richt tegen de partner en niet tegen derivaal.Dergelijke ernstig gestoorde delinquenten zouden ook meer baat hebben bij individuele psychotherapie en minder
geschikt zijn voor behandeling in groepsverband.
Beyaert63, heeft er bij herhaling op gewezen dat zich in de separatiefase tussen
moeder en kind ernstige problemen voor kunnen doen. Het is sommige moeders
vanuit hun eigen psychische problematiek niet gegeven om hun kind los te laten.
Deze moeders weten hun kind onvoldoende ruimte te bieden om los van hen te
gaan functioneren. Het is volgens Beyaert juist in deze fase dat kinderdodingen
kunnen voorkomen. Beyaert heeft een belangwekkende brug geslagen tussen de
kinderdoding en de partnerdoding. Hij beschrijft hoe zich tussen partners herhaaldelijk een zeer knellende symbiotische band ontwikkelt, die sterke gelijkenis vertoont met de al te hechte band die tussen moeder en kind kan ontstaan. Deze symbiotische partnerrelaties worden gekenmerkt door een hechte verstrengeling van de
partners. Ze leven vaak in een gesloten systeem. Het is niet ongebruikelijk dat de
één voor de ander spreekt. De partners houden elkaar in een wurgende liefdesband
gevangen.
Mensen die geneigd zijn dergelijke zuigend-innige relaties aan te gaan hebben vaak
in hun vroege jeugd ernstige problemen meegemaakt Zij zijn er dikwijls niet in geslaagd zich goed van de moeder los te maken; de separatie is mislukt en er is geen
adequate individuatie tot stand gekomen. De problemen uit de vroege jeugd kunnen
dan later een vervolg krijgen in een problematischerelatiemet de partner.
Hoewel in de liefde de neiging je in elkaar te verliezen, om na de oceanische vervloeiing weer je eigenheid terug te vinden, tot op zekere hoogte fysiologisch kan
worden genoemd, is het misleidend de hier bedoelde relaties te kenschetsen als
symbiotisch. De term 'symbiotisch' doet (e lieflijk aan en gaat voorbij aan het sterk
agressieve karakter van deze verhoudingen. Het soort relaties waar ik over spreek
kan beter als 'wederzijds parasitair' worden aangeduid. In een parasitair symbiotische relatie is een destructief proces gaande waarbij twee personen vervloeien.
Deze vorm van 'liefde' heeft vaak primitieve orale kenmerken ('ze kunnen elkaar
wel opeten').
Een sprookje65 dat de narcistische problematiek van deze (echt)paren in een notedop weergeeft is het volgende:
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Een jongeman vervoegt zich bij het huis van de vrouw op wie hij verliefd is. Hij
klopt op de deur en de vrouw vraagt wie er is. De jongeman antwoordt: 'It is me',
waarop de vrouw laat weten: 'Unhappily this house cannot shelter both of us'. De
jongeman druipt af. Een jaar later probeert hij het nog eens. Op de vraag wie er is
antwoordt hij dán echter: 'It is you'! De deur zwaait onmiddellijk open.
De goede verslaander begrijpt dat dit sprookje niet prettig afloopt. Het draaiboek
voor een partnerdoding ligt klaar. Opmerkelijk is dat relaties die later een te hecht
symbiotisch karakter krijgen er aanvankelijk idyllisch uit kunnen zien. Problemen
ontstaan eerst op het moment dat een van de partners zich uit de dyade los wil maken.
Op een zelfde wijze als de moeder/kind-dyade door de introductie van vader tot een
triade wordt, kan zich ook bij een relatie tussen twee partners een triangulatie voordoen. De komst van een kind bij een jong stel is een voorbeeld van een fysiologische triangulatie. Een symbiotisch ingestelde man - een onzelfstandige man dus,
die ertoe neigt op de partner te leunen - zal de concurrentie die het kind hem aandoet slecht kunnen verdragen. Dit kan tot heftige, tegen het kind gerichte gevoelens
van jaloezie leiden.
Tolstoi66 heeft in 'De Kreuzersonate' beschreven hoe dergelijke jaloeziegevoelens
tot een partnerdoding kunnen leiden. In dit verhaal is het vooral het beeld van het
kind aan de moederborst dat bij de man leidt tot het ondraaglijke gevoel in de steek
te worden gelaten.
Het aanknopen van een buitenechtelijke relatie is een andere vorm van triangulatie
die door de tot symbiose geneigde partner zeer slecht wordt verdragen.
Wanneer 'der Dritte im Bunde' wordt geïntroduceerd, doet zich in de symbiotische
basisrelatie vaak een rolwisseling voor. De autoritaire man die zijn vrouw altijd als
hondsvod heeft behandeld en altijd de baas leek te zijn, komt plotseling in de rol
van de man die in de steek gelaten dreigt te worden. Hij wordt geconfronteerd met
een nieuwe alliantie die zijn vrouw met buurman, kostganger of muziekleraar is
aangegaan. Het blijkt overigens opmerkelijk vaak voor te komen dat de nieuwe relatie wordt aangeknoopt met een goede vriend of vriendin van de partner, waardoor
de bedrogene zich van twee kanten tegelijk in de steek gelaten voelL Op het moment dat de man zich aan de kant gezet voelt, doet zich een fenomeen voor dat De
Greeff46 'revalorisatie' noemde. De oude verliefdheidsgevoelens kunnen plots de
kop weer opsteken en alles wordt door hem in het werk gesteld om zijn vrouw terug
te winnen. Hij ziet haar plots niet meer als voetveeg, maar als zijn grote liefde
waarvoor hij alles over heeft. Ik schrijf hier opzettelijk 'waarvoor' en niet 'voor
wie' omdat dit rcvalorisatiemcchanisme namelijk weinig heeft te maken met echte
belangstelling voor de vrouw als persoon. Hij beschouwt de vrouw in zijn narcistisch gekleurde liefde als een deel van zichzelf waarover hij vrijelijk kan beschikken.
De krenking dat hij in de steek gelaten wordt moet teniet worden gedaan. Zodra de
vrouw terugkeert, herneemt zich het oude patroon. De moeilijkheden nemen zeer
ernstige vormen aan wanneer duidelijk wordt dat de vrouw niet bereid is terug te
keren. De symbiotisch ingestelde man kan zich dan gaan gedragen als een kind dat
van de moederborst is gerukt De verlating wekt een existentiële angst en woede op.
Deze woede staat in de literatuur bekend als 'narcissistic rage', een term die het
eerst door Termann67 werd gebezigd. De woede is destructiever naarmate de persoon die in de steek gelaten wordt onzelfstandiger, symbiotischer is ingesteld. De
agressie richt zich in de regel tegen degene door wie men aan de kant gezet wordt.
In het PBC werden in dertig jaar slechts tien gevallen onderzocht waarin de agres-
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sie tegen de rivaal was gericht. Slechts één maal ging het daarbij om een vrouw die
haar rivale te lijf was gegaan.
Groen6* heeft dit opmerkelijke gegeven al eerder belicht In 'De Kreuzersonate'
van Tolstoi66, en ode in 'Een nagelaten bekentenis' van Emants69, wordt de partner
gedood en de rivaal een vrije aftocht geboden. Beyaert noemt ook markante voorbeelden van dit fenomeen. De theorie dat het slachtoffer een ongewilde bijdrage
kan leveren aan de eigen dood, leidt ten aanzien van mijn onderzoeksmateriaal tot
de veronderstelling dat de relatie tussen dader en slachtoffer vaak zeer hecht is en
een ambivalent karakter draagt. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal worden
bestudeerd welke betekenis met betrekking tot oorzaken van geweld kan worden
toegekend aan socio-economische factoren.
3.7 De socio-economische omstandigheden waarin de dader leeft
Werkloosheid en armoede zijn factoren waarvan bekend is dat zij tot vermogenscriminaliteit kunnen leiden. De criminologen Bonger en Jongman ' stellen dat de sociale omstandigheden waarin iemand leeft van doorslaggevende betekenis zijn met
betrekking tol de misdaden die hij pleegt. Sociale factoren worden door een aantal
auteurs ook in verband gebracht met geweld binnen het gezin. Tuerlinckx4 en Philips10 vonden in hun onderzoeken uit dejaren dertig dat het vooral personen uit de
'lage inkomensklasse' waren die zich schuldig maakten aan gewelddelicten in de
familiesfeer. De casus die door Querido14 in zijn studie over de eerste psychiatrische expertise in foro wordt beschreven, betreft zoals we zagen een eenvoudig
handwerksman, die vanuit zeer bittere armoede op het dievenpad raakte en uit angst
voor ontdekking van de diefstal ertoe kwam zijn kinderen te doden. Tammenoms
Bakker25 stelt dat zich onder de door hem bestudeerde gevallen van crime passionnel zeer weinig goed opg:eleide mensen uit betere kringen bevonden. De vooroorlogse Franse auteur Holz 2 daarentegen duidt de plegers van een crime passionnel
aan als oppassende burgers ('hommes normalement honnêtes').
De onderzochte groep zal in sociografische termen beschreven worden, waarbij ik
aandacht zal besteden aan onder meer:
- de schoolopleiding;
- de socio-economische klasse waartoe dader en slachtoffer behoren;
- het al of niet deelnemen aan het arbeidsproces;
- de gezinscultuur.
Tot slot van dit hoofdstuk wil ik stilstaan bij een belangrijk methodologisch probleem. Het moge een feit zijn dat bij gewelddelinquenten
a. bepaalde medische stoornissen (bijv. EEG-afwijkingen), of
b. bepaalde psychiatrische ziekten (bijv. een verslaving)
zich frequent voordoen, en dat velen van hen in hun vroege jeugd zelf mishandeld zijn, daaruit kan echter niet worden geconcludeerd dat EEG-afwijkingen,
verslavingsziekten of 'het zelf mishandeld zijn' rechtstreeks tot het plegen van
geweld zouden moeten leiden. Steeds moet worden bedacht dat:
- slechts een zeer klein deel van de personen met een afwijkend EEG ook gewelddelicten pleegt. Bruens benadrukt dat slechts zeer weinig epilepsiepatiënten
geweldmisdrijven begaan;
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- slechts zeer weinige psychiatrisch gestoorde patiënten ook gevaarlijk zijn (zie
Monahan3 en Pol? 8 );
- slechts weinigen van hen die in hun jeugd zelf zijn mishandeld later zelf gewelddelicten plegen (zie studie Römkens 0 ·
Deze methodologische overweging maant dus tot uiterste voorzichtigheid waar het
het aannemen van een causale relatie betreft tussen een bepaalde factor X enerzijds
en gevaarlijkheid anderzijds.
Ik bevind mij in het gezelschap van onder andere Baan74, Kuiper73 en Goudsmit76
wanneer ik stel dat de psychiatrische diagnostiek altijd multi-axiaal dient te zijn en
dat dit zeker ook van kracht is voor de forensische psychiatrie. Een zo veelomvattend fenomeen als agressie dient niet vanuit één invalshoek te worden bestudeerd.
Men kan slechts zicht krijgen op de oorzaken van agressie indien men het probleem
vanuit verschillende invalshoeken benadert.
3.8 Stellingen over partnerdoding
De voorafgaande literatuurgegevens over oorzaken van geweld en de vele gesprekken die ik over dit onderwerp met psychiaters/psychologen/juristen van het PBC en
daarbuiten mocht hebben, brengen mij ten aanzien van partnerdoding tot een aantal
hypothesen/beweringen/stellingen. Ik zal deze beweringen toetsen aan mijn onderzoeksmateriaal.
Tussen haakjes staat aangegeven op welke bladzijden de stellingen in de latere
hoofdstukken aan de orde komen.
Stellingen
1. Partnerdoding is een sterk sekse-gebonden misdrijf. Het zijn bijna uitsluitend
mannen die hun vrouw doden (zie blz. 56).
2. De partnerdoder is in het algemeen ouder dan de delinquent die een andere
vorm van moord of doodslag pleegt (zie blz. 58).
3. De partnerdoder heeft bijna altijd weinig onderwijs genoten (zie blz. 60).
4. De partnerdoder verricht bijna altijd ongeschoold werk (zie blz. 61).
5. De partnerdoder is dikwijls afkomstig uit een zeer problematisch gezin en heeft
vaak een deel van zijn jeugd in een kindertehuis gezeten (zie blz. 62).
6. De partnerdoder heeft vaak een slechte lichamelijke gezondheid (zie blz. 65).
7. De partnerdoder en het slachtoffer hebben dikwijls een psychiatrische voorgeschiedenis. Zij zijn vaak in een psychiatrische kliniek opgenomen geweest (zie
blz. 66).
8. De partnerdoding is vaak voorafgegaan door een reeks van veroordelingen voor
andere (geweld)delicten (zie blz. 69).
9. De partnerdoders hebben bijna altijd een lage intelligentie (zie blz. 73).
10. Het PBC komt in vergelijking met het onderzoek van Philips en Tammenoms
Bakker vaker tot de conclusie dat bij de partnerdoder sprake was van een psychiatrische stoornis (zie blz. 74).
11. Het PBC komt bijna steeds tot de conclusie dat bij de dader ten tijde van het de-
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liet sprake is geweest van een sterke vermindering van de toerekeningsvatbaarheid of van ontoerekeningsvatbaarheid (zie blz. 76).
Het PBC adviseert de rechter bijna altijd de partnerdoder een onvoorwaardelijke TBR op te leggen (zie blz. 80).
Het PBC geeft over vrouwen die hun man doden een ander oordeel dan over
mannen die hun vrouw doden (zie blz. 81).
Het gaat bij partnerdoding bijna altijd om een crime passionnel. De partnerdoder reageert impulsief in een vlaag van verstandsverbijstering op een plotselinge confrontatie met een rivaal of dreigende verlating (zie blz. 84).
De rechter legt partnerdoders naast een gevangenisstraf bijna altijd een maatregel op die leidt tot een gedwongen opname in een kliniek (zie blz. 110).
De rechter legt vrouwelijke partnerdoders andere sancties op dan mannelijke
partnerdoders (zie blz. 110).
Vrouwen die hun man doden krijgen geen hogere gevangenisstraffen opgelegd
dan mannen die hun vrouw doden (zie blz. 117).

Hoofdstuk 4

Juridische aspecten

In dit vierde hoofdstuk bespreek ik voor de niet juridisch geschoolde de strafrechtelijke gevolgen die een partnerdoding kan hebben. De beschrijving van het strafproces heb ik vooral ontleend aan het leerboek van Enschedé en Heyder en dat van
Minkenhof78.
De eerste paragraaf geeft een overzicht/indeling van het strafproces; in de tweede
paragraaf ga ik nader in op wat met het begrip 'toerekeningsvatbaarheid' wordt bedoeld; en in de derde paragraaf wordt een toelichting gegeven op de sancties die de
rechter naar aanleiding van het delict kan opleggen.
4.1 Het strafproces
De wijze waarop het strafproces dient te verlopen is vastgelegd in het Wetboek van
Strafvordering, dat stamt uit de jaren twintig van deze eeuw.
Ik ga hierbij uit van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering zoals die
van kracht waren in dejaren waarop mijn onderzoek betrekking heeft (1950-1980).
Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van strafrecht en strafvordering uit later jaren
blijven buiten beschouwing.
Het strafproces wordt verdeeld in:
- het opsporingsonderzoek;
- het gerechtelijk vooronderzoek;
- het onderzoek ter terechtzitting.
In veel gevallen meldt iemand die een gewelddelict in de familiesfeer heeft gepleegd zich zelf bij de politie. Hij legt op het bureau een bekentenis af en kan dan
door de politie als verdachte worden aangehouden.
De verdachte mag in eerste instantie zes uur worden vastgehouden voor verhoor; de
tijd tussen 0.00 en 9.00 uur telt daarbij niet mee. Een verdachte die om 10 uur
's avonds wordt aangehouden kan dus tot de volgende dag 13.00 uur worden vastgehouden voor verhoor.
De zaak ligt betrekkelijk eenvoudig als we uitgaan van een bekennende verdachte.
Anders wordt het, wanneer de dader zich niet meldt en de politie na ontdekking van
het delict in het duister tast over wie het misdrijf heeft gepleegd. In een dergelijk
geval begint de politic een opsporingsonderzoek, dat tot de aanwijzing van de verdachte moet leiden. Het is een bekend feit dat degene die het geweldmisdrijf heeft
gepleegd, dikwijls moet worden gezocht in de zeer directe omgeving van het slachtoffer. Een onderzoek naar een onbekende dader begint derhalve vaak met een analyse van de wijze waarop het slachtoffer in het leven stond. Aan personen met wie

23

het slachtoffer persoonlijke betrekkingen onderhield wordt hierbij veel aandacht besteed.
De resultaten van technisch onderzoek op de plaats waar het misdrijf is gepleegd
(bijv. vingerafdrukken), of getuigenverklaringen kunnen ertoe leiden dat tegen een
bepaald persoon verdenking rijst. Degene ten aanzien van wie, uit feiten of omstandigheden, een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit, kan
als verdachte worden aangemerkt Dit is de definitie van 'de verdachte' zoals die in
art 27 Sv wordt gegeven.
Degene die als verdachte is aangehouden moet zo spoedig mogelijk naar een plaats
van verhoor en voor een officier van justitie (OvJ) of hulpofficier van justitie worden geleid, om door hem of door een onder zijn verantwoordelijkheid werkende
ambtenaar te worden verhoord. In de praktijk vindt het onderzoek plaats door gewone opsporingsambtenaren, bijvoorbeeld door een rechercheur.
De verhorend ambtenaar dient zich bij het onderzoek van strikvragen te onthouden;
de vragen dienen zodanig te worden gesteld, dat steeds kan worden gezegd dat de
verdachte in vrijheid heeft verkozen deze te beantwoorden.
De verhorend ambtenaar is verplicht de verdachte er vóór het verhoor op te wijzen
dat hij niet lot het geven van antwoord verplicht is.
Indien een redelijk vermoeden van schuld bestaat en het politieonderzoek nog
voortgezet dient te worden, kan de verdachte in verzekering worden gesteld.
De inverzekeringstelling is een dwangmiddel (nl. gedwongen vasthouding) dat door
de officier of de hulpofficier van justitie mag worden toegepast Wie hulpofficier
van justitie is, is geregeld in het Wetboek van Strafvordering en de daarop steunende Aanwijzingsbeschikking Hulpofficieren van Justitie, Politie en Marechaussee
van 1983.
Officieren en bepaalde daartoe aangewezen onderofficieren van de politie kunnen
als zodanig optreden. De burgemeester kan als hulpofficier van justitie fungeren in
die gemeenten waar geen commissaris van politie is (art. 154 Sv).
De inverzekeringstelling mag twee dagen duren. De officier van justitie kan bepalen dat deze met nog eens twee dagen wordt verlengd.
De inverzekeringstelling mag slechts geschieden in de gevallen die de wet noemt in
art 67 Sv. Het moet in beginsel gaan om misdrijven waarop een gevangenisstraf
van vier jaar of meer is gesteld. Zij kan eerst geschieden als bovendien is voldaan
aan de voorwaarden die de wet eraan stelt; de inverzekering-gestelde moet verdachte zijn (er moet een redelijk vermoeden van schuld bestaan) en de inverzekeringstelling moet bovendien noodzakelijk zijn in het belang van het onderzoek.
De verdachte die in verzekering is gesteld moet zich een aantal dwangmiddelen laten welgevallen. Hij moet gedogen dat de politie in het kader van het onderzoek een
foto en vingerafdrukken van hem neemt (art. 222 Invoeringswet Sv).
De verdachte heeft recht op regelmatig en ongecensureerd contact met zijn raadsman. Deze heeft een groot aantal bevoegdheden, waaronder het recht op - uiteindelijke - inzage van alle stukken uit het strafdossier. Tijdens het vooronderzoek kan
aan de verdachte en zijn raadsman inzage in bepaalde stukken worden onthouden.
Het is nog niet zover dat de verdachte zich tijdens het verhoor door de politie door
een raadsman kan laten bijstaan.
Is het noodzakelijk dat de verdachte nog langer wordt vastgehouden, dan mag daarover slechts worden beslist door de rechter-commissaris (RC). Deze kan op vordering van de OvJ de bewaring van de verdachte bevelen.
De bewaring geldt voor maximaal zes dagen en kan eenmaal met zes dagen worden
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verlengd; de bewaring geldt als het begin van de voorlopige hechtenis. Is nog langer vrijheidsbeneming noodzakelijk, dan dient de raadkamer (een college van drie
rechters) daarover te beslissen. De raadkamer kan de gevangenhouding bevelen
(maximaal dertig dagen met een mogelijkheid om twee keer met dertig dagen te
verlengen).
De dwangmiddelen die tegen de verdachte worden toegepast krijgen in de loop van
het strafproces een steeds ingrijpender karakter, en het is ook een steeds hoger-geplaatste functionaris die erover beslist
De voorlopige hechtenis mag slechts worden toegepast in de gevallen die worden
genoemd in art. 67 Sv. Net als bij de inverzekeringstelling moet het gaan om misdrijven waarop een straf van vier jaar of meer is gesteld. Echter, de gronden voor de
inverzekeringstelling zijn veel ruimer dan de gronden waarop voorlopige hechtenis
mag worden toegepast. De wet (art. 67a Sv) noemt de gronden op basis waarvan
voorlopige hechtenis mag worden toegepast Uit feiten of omstandigheden moeten
ernstige bezwaren tegen de verdachte zijn gebleken; er moet dus van een ernstiger
verdenking sprake zijn dan bij de inverzekeringstelling. Er moet bovendien ernstig
gevaar voor vlucht en/of gevaar voor de maatschappelijke veiligheid bestaan. Wat
onder een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid moet worden verstaan,
wordt nader in de wet omschreven. De hierboven geschetste regeling van de voorlopige hechtenis is in deze vorm van kracht sinds 1974. In de periode van 19501974 kon de voorlopige hechtenis op iets ruimer gronden worden toegepast
In een geval waarin iemand er ernstig van wordt verdacht zijn partner te hebben
vermoord is bijna altijd aan alle voorwaarden voldaan om tot voorlopige hechtenis
te kunnen besluiten. De verdachte heeft tot het moment waarop de dagvaarding
hem bereikt al geruime tijd vastgezeten. Door het parket van de OvJ is inmiddels
doorgaans een groot aantal handelingen verricht om de zaak zittingrijp te maken.
De OvJ is ten aanzien van de zich in preventieve hechtenis bevindende verdachte
gebonden aan een termijn van 106 dagen en 15 uur waarbinnen hij verdachte moet
dagvaarden. Deze periode bestaat uit 102 dagen voorlopige hechtenis + 4 dagen inverzekeringstelling + 6 uur ophouden voor verhoor waarbij de uren tussen 0.00 en
9.00 uur niet meetellen.
De dagvaarding die de OvJ de verdachte stuurt, is een schriftelijk stuk waarin hij
precies aangeeft welk strafbaar feit hij de verdachte te laste legt De dagvaarding
heeft tevens de functie de verdachte op te roepen om zich ter openbare terechtzitting voor het feit te verantwoorden.
In geval van partnerdoding zal de OvJ van de RC meestal een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) vorderen. Indien deze vordering wordt gehonoreerd, wordt door de
RC een dergelijk onderzoek verricht
De RC beschikt ten dienste van het vooronderzoek in strafzaken over een aantal
machtsmiddelen die de opsporingsambtenaren missen. Hij kan bijvoorbeeld getuigen doen dagvaarden en die eventueel door de sterke arm doen voorgeleiden. Hij
heeft bovendien ruimere bevoegdheden om plaatsen te betreden en zaken in beslag
te nemen. Een GVO kan in een vastgelopen onderzoek weer enig schot brengen. De
OvJ kan ook een GVO vorderen wanneer het hem als wenselijk voorkomt dat een
psychiatrisch rapport wordt aangevraagd. De RC kan besluiten een psychiatrisch
rapport over een verdachte te vragen indien de aard van het delict of de indruk die
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de verdachte op hem maakt daartoe aanleiding geven. Hij heeft daarbij de keuze het
onderzoek klinisch dan wel niet-klinisch te laten verrichten.
Een klinisch onderzoek kan plaatsvinden in het PBC of in een van de daartoe aangewezen klinieken. Het verblijf in een dergelijke kliniek geldt als voorlopige hechtenis.
Het klinische onderzoek in het PBC is in tegenstelling tot het onderzoek in andere
klinieken niet gebonden aan een onderzoekstermijn van zes weken (het PBC heeft
de status van Huis van Bewaring). De RC heeft in het algemeen geen speciale deskundigheid betreffende psychiatrische kwesties. De waarborgen die de wet in de
art 196 tot en met 198 Sv toekent aan de psychiatrisch te onderzoeken verdachte
gelden niet in geval van opname in het PBC, omdat overbrenging naar het PBC
geldt als een overplaatsing naar een ander huis van bewaring (zie hierover Jonkers79).
De vragen die de rechter in het algemeen aan de psychiater stelt en de kwestie van
de toerekeningsvatbaarheid in het bijzonder, komen in de volgende paragraaf van
dit hoofdstuk aan de orde. Het strafproces eindigt met de uitspraak in hoogste instantie. De OvJ kan in elk stadium van het strafproces, tot aan het uitroepen van de
zaak ter terechtzitting, besluiten de strafzaak tegen de verdachte, eventueel onder
voorwaarde, te seponeren. Er volgt dan dus geen onderzoek ter terechtzitting.
Hij kan besluiten een zaak te seponeren op grond van technische overwegingen (gebrek aan bewijs) of uit opportuniteitsoverwegingen. Sepot kan in de opsporingsfase
plaatsvinden op grond van art. 167 Sv en in de vervolgingsfase (lot aan het begin
van de behandeling ter openbare terechtzitting) op grond van art. 242 Sv.
Het is ook mogelijk dat de verdachte ná het begaan van het strafbare feil krankzinnig is geworden. Art 16 Sv geeft imperatief aan dat de rechter in dat geval de vervolging schorst.
Schorsing van vervolging dient plaats te vinden ongeacht het stadium waarin de
vervolging zich bevindt Zij wordt opgeheven zodra van herstel van de verdachte is
gebleken. Ingeval de verdachte inmiddels bijvoorbeeld een geruim aantal jaren in
een psychiatrisch ziekenhuis is verpleegd, kan de OvJ, als het onderzoek ter terechtzitting nog niet was aangevangen, alsnog besluiten de zaak te seponeren. De OvJ
wordt gezien als de 'dominus lilis': de meester van het gevecht, die bepaalt of er
een (juridisch) gevecht zal plaatsvinden, en zo ja, welk gevecht; hij namelijk bepaalt welk strafbaar feit hij de verdachte te laste legt. Het telastegelegde feit vormt
het uitgangspunt voor het onderzoek ter terechtzitting.
Kon in het geval van een schorsing van de vervolging bij gebleken herstel van de
verdachte de vervolging worden hervat, anders is het bij de buitenvervolgingstelling
met toepassing van art. 249 Sv. De wetgever heeft willen voorkomen dat een verdachte van wie vaststaat dat hij evident onloerekenbaar is, ter zitting gedagvaard
moet worden. In een dergelijk geval wordt de zaak in de beslotenheid van de raadkamer afgehandeld; er wordt niet uitgebreid ingegaan op de telastegelegde feiten.
De rechtbank kan de verdachte dan bij beschikking buiten vervolging stellen en
daarbij bovendien bevelen dat de in art. 37 Sr genoemde maatregelen worden toegepast. Deze maatregelen maken het mogelijk dat de dader in een krankzinnigengesticht wordt geplaatst voor een termijn die de duur van één jaar niet te boven gaat
(lid 2), en/of ter beschikking van de regering wordt gesteld (lid 3).
De strafzaak komt met de buitenvervolgingstelling tot een einde en kan niet worden
heropend.
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Indien de strafzaak niet wordt geseponeerd, er geen schorsing van vervolging
plaatsvindt en de verdachte evenmin buiten vervolging wordt gesteld, wordt de
strafzaak uiteindclijTc ter openbare terechtzitting behandeld.
De openbare behandeling is zoals we hebben gezien in allerlei schriftelijke stukken
voorbereid.
De zaak neemt een aanvang met het uitroepen van de zaak door de deurwaarder. De
voorzitter stelt eerst de identiteit van de verdachte vast en deelt hem vervolgens
mee dat hij niet tot antwoorden is verplicht.
De OvJ draagt de zaak voor, dat wil zeggen maakt duidelijk wat hij de verdachte te
laste heeft gelegd. De voorzitter van de rechtbank heeft de leiding bij het onderzoek
ter terechtzitting. Het onderzoek valt uiteen in een onderzoek naar de feiten en een
onderzoek naar de persoon van de verdachte. Het eerste is erop gericht uit te maken
welk feit gepleegd is, en of dit feit gepleegd is door de verdachte. Het gaat er in dit
onderzoek bovendien om, uil te maken of het feit wederrechtelijk en strafbaar is.
Het onderzoek naar de persoon van de verdachte is erop gericht uit te maken of
deze strafbaar is, en zo ja, welke straffen of maatregelen dan aangewezen zijn. In
dit stadium van de rechtzaak kan verslag worden gedaan van het psychiatrisch onderzoek dat naar de persoon van de verdachte is ingesteld.
De rechter is verplicht de stukken uit het dossier die voor het feiten- en persoonsonderzoek van belang zijn ter discussie te stellen of de inhoud van die stukken (kort)
mede te delen. In het algemeen wordt met een summiere behandeling van het over
de verdachte handelende psychiatrische rapport volstaan. De verdachte of zijn
raadsman kunnen de rechtbank verzoeken om bij de bespreking van hetrapportde
deuren te sluiten; een dergelijk verzoek wordt dikwijls niet gehonoreerd. Nadat het
onderzoek naar de feiten en de persoon van de verdachte genoegzaam is verricht,
geeft de OvJ in zijn requisitoir aan of en zo ja welk feit hij bewezen acht en welke
straffen en/of maatregelen hij geïndiceerd acht Het woord is vervolgens aan de
raadsman voor het houden van zijn pleidooi. Aan de verdachte is ten slotte het laatste woord. De rechtbank trekt zich daarna in de raadkamer terug om over de hierboven beschreven vragen een besluit te nemen. De uitspraak wordt meestal gedaan
veertien dagen na hel onderzoek ter terechtzitting. De sancties, straffen en maatregelen die de rechter kan opleggen komen in paragraaf 4.3 aan de orde.
De verdachte of de OvJ die niet tevreden is met de uitspraak van de rechtbank kan
daartegen, binnen door de wet aangegeven grenzen, in hoger beroep gaan (een andere aanduiding hiervoor is 'appel aantekenen').
De gang van zaken bij het hof lijkt sterk op de wijze waarop de rechtbank de zaak
ter openbare terechtzitting behandelt Het onderzoek naar de feiten en naar de persoon van de verdachte wordt herhaald, maar dan dikwijls toegespitst op die punten
waarop de verdachte of het OM onvoldoende gehoor hebben gevonden bij de rechtbank. Het hof maakt zijn uiteindelijk oordeel kenbaar in een arrest.
De zaak kan ten slotte nog aan de Hoge Raad worden voorgelegd. Het onderzoek
naar de feilen komt dan niet meer aan de orde; er wordt door de Raad alleen bezien
of het recht door de lagere rechters op de juiste wijze is toegepast

4.2 De vraag naar de toerekeningsvatbaarheid .
Zowel Schnitzler80 als Van Leeuwen81 wijzen er in hun oratie op dat de begrippen
77
78
* De gegevens voor deze paragraaf heb ik ontleend aan de leerboeken van Heyder en Minkemof
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'toerekeningsvatbaarheid' en 'toerekenen' duidelijk van elkaar dienen te worden
onderscheiden. De toerekeningsvatbaarheid, opgevat als de mate waarin iemand
verantwoordelijk kan worden gesteld voor zijn handelen, wordt in het algemeen gezien als een kwaliteit/eigenschap van de verdachte die door de psychiater kan worden beoordeeld. Toerekenen is een bezigheid die bij uitstek aan de rechter is voorbehouden. Toerekenen wordt in het algemeen opgevat als het maken van een
schuldverwijt, d.i. iemand iels kwalijk nemen omdat hij gehandeld heeft gelijk hij
deed terwijl hij ook anders had kunnen handelen. Peters definieert in zijn proefschrift toerekenen als datgene wat de delinquent feitelijk wordt aangedaan.
We spreken in deze paragraaf dus over twee bezigheden, waarvan de ene des psychiaters is (het bepalen van de toerekeningsvatbaarheid), en de andere des rechters
(het toerekenen). Er bestaat over deze begrippen veel verwarring.
Haffmans8 adviseert de psychiater zich te beperken tot de vraag of bij de verdachte
sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van de geestvermogens. Haffmans haalt eigenlijk nogal uit naar de psychiatrie en waarschuwt de psychiaters tegen grensoverschrijding: zij zouden zich aan toerekenen wagen. Hij ziet
daarin veel onheil en maakt zijn mening over psychiaters zijdelings kenbaar door
Bazelon"4 te citeren waar deze de psychiatrie voor 'ultimate wizardy' uitmaakt
Van den Heuvel85 valt in een reactie op het artikel van Haffmans ook aan de verwarring ten prooi als hij de psychiater die zich uitspreekt over de toerekeningsvatbaarheid, van toerekenen beticht.
Dezelfde begripsverwarring spreekt uit de vragen die gemeenlijk aan de psychiater
worden voorgelegd.
De meest gangbare vraagstelling (IS van de 19 rechtbanken), zo is uit een door Van
Leeuwen in zijn oratie genoemd onderzoek gebleken, luidt:
'Een onderzoek te verrichten naar de geestvermogens van de verdachte, uit welk
onderzoek zal dienen te blijken of ten tijde dat het telastegelegde feit zou zijn gepleegd bij verdachte een gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke storing zijner
geestvermogens bestond, en zo ja, of dientengevolge het feit hem niet of in verminderde mate kan worden toegerekend.'
De rechter vraagt de psychiater kortom, in welk geval en op welke wijze kan worden toegerekend.
Van de vier andere rechtbanken vragen er twee alleen naar een eventuele gebrekkige en/of ziekelijke storing van de geestvermogens ten tijde van het delict, terwijl de
andere twee, indien deze vraag positief wordt beantwoord, daaraan de vraag verbinden of de betrokkene dientengevolge voldoende inzicht heeft gehad in de wederrechtelijkheid c.q. de betekenis van het feit, en of hij toen zijn wil overeenkomstig
dat besef voldoende heeft kunnen bepalen. In deze redactie van de vraagstelling
wordt dus de vraag naar de toerekeningsvatbaarheid, en a fortiori de vraag op welke
wijze kan worden toegerekend, nauwlettend vermeden.
Nieboer komt in zijn proefschrift 'Aegroto suum', dat handelt over de toerekening
aan geestelijk gestoorde daders, tot het advies dat de rechter in zijn vraagstelling de
kwestie van de toerekeningsvatbaarheid en het toerekenen dient te vermijden. Hij
adviseert de rechter de psychiater wel te vragen naar de causaliteit van het delict en
de eventueel gediagnostiseerde geestesstoornissen.
De begrippen 'toerekenen' en 'toerekeningsvatbaarheid' komen in de vraagstelling
à la Nieboer niet voor. Wel weer toegeslaan zijn volgens deze auteur vragen over
de recidivekans en de sancties die psychiatrisch gezien het meest in aanmerking
zouden komen.
Hoewel volgens vele auteurs door de rechter niet aan de psychiater naar toereke-
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ningsvatbaarheid, en zeker niet naar de wijze waarop dient te worden toegerekend
mag worden gevraagd, gebeurt dat in de praktijk vaak wel. Het is interessant in dit
verband te bezien op welke wijze het PBC gewoonlijk de conclusie van zijn rapporten redigeert:
'Op grond van bovenstaande zijn wij van mening dat onderzochte ten tijde van het
plegen van het hem telastegelegde feit weliswaar het ongeoorloofde hiervan heeft
kunnen inzien, doch in mindere mate dan de gemiddelde mens in staat is geweest
zijn wil in vrijheid, overeenkomstig een dergelijk besef te bepalen.
In antwoord op de in hoofde gestelde vraag concludeert de ondergetekende, dat onderzochte ten tijde van het plegen van het hem telastegelegde feit lijdende was aan
een zodanig gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke storing zijner geestvermogens,
dat het feit, indien bewezen, hem slechts in verminderde mate kan worden toegerekend.'
Dus: psychiatrische stellingname ter zake van toerekenen. Het is, zoals Van Leeuwen8 opmerkt, merkwaardig dat daarbij in een voetnoot een toelichting wordt gegeven dat het PBC werkt met vijf gradaties ter zake van de toerekeningsvatbaarheid, te weten: toerekeningsvatbaar, enigszins verminderd, verminderd, sterk verminderd en ontoerekeningsvatbaar. Zelfs in het PBC worden de bcgnppcn dus niet
altijd even helder gebezigd.
De hier gegeven toelichting is bedoeld om duidelijk te maken wat het PBC bedoelt
met een conclusie dat bij de onderzochte sprake is van verminderde toerekeningsvatbaarheid.
In hoofdstuk 7 en 8 zal betreffende een groep van 124 partnerdoders verslag worden gedaan van de conclusies waartoe het PBC kwam ter zake van de vraag naar de
toerekeningsvatbaarheid. Ik ga daarbij uit van de tekst van het eerste lid van art 37
Sr:
'Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner geestvermogens niet kan worden toegerekend.'
Het art. 37 heeft betrekking op de ontoerekeningsvatbare dader. In ait 37a wordt
gesproken over 'personen bij wie tijdens het plegen van het feit sprake is van een
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing da geestvermogens zonder dat sprake is van ontoerekeningsvatbaarheid'; hel gaat hier duidelijk over de verminderd
toerekeningsvatbaren.
In beide artikelen is sprake van twee medische begrippen (gebrekkige ontwikkeling
of ziekelijke storing der geestvermogens) en één juridisch begrip (toerekenen).
De wetsbepalingen zijn door de wetgever gericht tot degene die moet toerekenen,
de rechter. De wetgever maant hem bij het toerekenen rekening te houden met
eventuele geestesstoornissen die bij de dader ten tijde van het plegen van de daad
hebben bestaan. Deze gedachte, die in 1886 in onze Strafwet is vastgelegd, kwam
ook al voor in het Wetboek van Strafrecht dat in Nederland heeft gegolden in de periode 1810-1886, en dat rechtstreeks was gebaseerd op de Code Pénal. Art. 64 ervan luidt:
'Daar is noch misdaad noch wanbedrijf, wanneer de beklaagde ten tijde van het feit
in staat van krankzinnigheid was, of wanneer hij door overmagt gedwongen werd.'
'De staat van krankzinnigheid' is een vertaling van 'état de démence' zoals dat in
de Code Pénal werd gehanteerd.
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Nieboer signaleert dat er in die tijd ook al veel controversen bestonden over de inhoud van deze begrippen.
In het Wetboek van Praissen was 'état de démence' vertaald met 'Blödsinn oder
Wahnsinn*. In het Duitse Wetboek van Strafrecht staat bij de toerekening aan geestesgestoorden de wilsvrijheid centraal:
'Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden wenn der Täter zur Zeit der Begehung
der Handlung sich in einem Zustande von Bewusztlosigkeit oder krankhafte Störung der Geistestätigkeit befand, durch welchen seine freie Willensbestimmung
ausgeschlossen war.'
Welke fraaie begrippen ook worden gehanteerd, telkens is het probleem de inhoud
van deze begrippen nader vast te stellen.
De wetgever van 1881 koos als basis voor het niet toerekenen de begrippen 'gebrekkige ontwikkeling' of 'ziekelijke storing der geestvermogens'.
Wat is nu de inhoud van dit forensisch-psychiatrisch ziektecriterium zoals dat in de
strafrechtspraak wordt gehanteerd? Ofwel: welke stand van zaken wettigt de conclusie dat er sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing der
geestvermogens waardoor het feit, indien bewezen, aan de geestelijk gestoorde dader niet of slechts in verminderde mate kan worden toegerekend?
Ter gedachtenbepaling geef ik nog enig historisch materiaal weer waaruit blijkt hoc
in andere landen en in andere tijden over dit vraagstuk werd gedacht.
In Engeland werd in de vorige eeuw naar aanleiding van een geruchtmakende strafzaak de MacNaughton-rule ontwikkeld. De man naar wie de regel is vernoemd had
een aanslag op de premier willen plegen, maar per ongeluk diens secretaris doodgeschoten. Hij werd vrijgesproken wegens het bestaan van 'ziekelijke waandenkbeelden'. Dus vrijspraak 'because of insanity'. Deze zaak deed veel stof opwaaien.
The House of Lords boog zich over de vraag welk verband er zou kunnen bestaan
tussen psychische stoornissen en de toerekeningsvatbaarheid. De vraag of er sprake
is van ontoerekeningsvatbaarheid diende naar hun oordeel te worden beoordeeld op
grond van de volgende criteria:
- Is er sprake van een geestesstoornis die het denken en het voelen bemoeilijkt of
onmogelijk maakt?
- Heeft de beklaagde het besef gehad van de aard van zijn handeling en heeft hij
de gevolgen kunnen overzien (nature and quality of the act)?
- Heeft de beklaagde het besef gehad dat zijn handelen verkeerd en ontoelaatbaar
was?
- Hoe slecht beschouwt de betrokkene zelf zijn daad?
In de Verenigde Staten kwam betreffende het vraagstuk van de toerekeningsvatbaarheid het leerstuk van de 'irresistable impulse' tot ontwikkeling. Het criterium
daarbij is of iemand heeft gehandeld onder invloed van een drang waaraan hij volstrekt geen weerstand heeft kunnen bieden.
Ik heb de stellige overtuiging dat hierbij telkens het probleem wordt verschoven,
want wie kan bepalen of er van een dergelijke onweerstaanbare impuls sprake is geweest? De beoordelaar is immers zeer afhankelijk van wat de betrokkene hem daarover zelf meedeelt. Vragen aan de betrokkene of hij zijn daad ook zou hebben verricht als een oplettende agent er met zijn neus bovenop had gestaan brengen ons
niet veel verder.
In de jaren vijftig heeft 'The American Law Institute' een 'Model Penal Code' 86
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ontwikkeld om te kunnen beoordelen of iemand verantwoordelijk is te beschouwen
voor crimineel gedrag:
'Men kan iemand niet verantwoordelijk achten voor crimineel gedrag indien hij ten
gevolge van het bestaan van een geestelijke ziekte of een geestelijk defect buiten
staat is om inzicht te hebben in het onjuiste en strafwaardige van zijn gedrag of om
zijn gedrag te conformeren met de bepalingen van de weL'
De telkens terugkerende thema's met betrekking tot de toerekeningsvatbaarheid
zijn of iemand ten gevolge van het bestaan van een geestesstoornis in staat is geweest het verwerpelijke karakter van zijn handelen te beseffen, en of hij overeenkomstig een dergelijk besef zijn wil in vrijheid heeft kunnen bepalen.
Deze gegevens vormen de bouwstenen waarmee de psychiater de vraag naar de toerekeningsvatbaarheid beoordeelt.
Kernvragen bij dat onderzoek zijn of iemand op een evenwichtige wijze in het leven staat, en in zijn spreken en handelen getuigt van een adequaat realiteitsbesef.
De psychiater vormt zich een oordeel over de vraag of de onderzochte gegevens
verwerkt volgens de regels van de formele logica. Er wordt daarbij op gelet of de
onderzochte zich niet al te zeer door impulsen en emoties laat meeslepen. De psychiater gaat na of de onderzochte besef heeft van wat hij zegt en doet en of hij de
gevolgen van zijn handelen kan overzien, en hij vormt zich een oordeel over de
vraag of iemand uit vrije wil voor een bepaald gedrag of een bepaalde manier van
handelen kiest.
De forensisch psychiater onderzoekt degene over wie hij pro justitia moet rapporteren bovendien volgens het gebruikelijke psychiatrische onderzoeksschema. Hij gaat
na of de onderzochte lichamelijk en geestelijk gezond is, en let er daarbij speciaal
op of zich bij de onderzochte schommelingen van het bewustzijn voordoen.
Hij gaat na of het denken van de onderzochte en de wijze waarop deze zijn omgeving waarneemt op een geordende wijze verlopen. Aan de hand van de processtukken, maar vooral op grond van de indrukken die hij tijdens gesprekken met de onderzochte opdoet, en dan in het bijzonder op grond van de gesprekken over het telastegelegde feit, vormt de psychiater zich een oordcel over de vraag of er bij de onderzochte ten tijde van en in verband met het telastegelegde feit sprake was van
psychische stoornissen. De ernst van die stoornissen (in verband met het telastegelegde delict) brengt hij tot uitdrukking in een oordeel over de mate waarin de toerekeningsvatbaarheid verminderd was.
De psychiater komt tot een medisch oordeel of de onderzochte op grond van de geconstateerde geestesstoornis verminderd toerekeningsvatbaar of zelfs ontoerekeningsvatbaar was.
Over de inhoud van deze begrippen is reeds bij de totstandkoming van het Wetboek
van Strafrecht veel geredetwist. Nieboer doet daar in zijn proefschrift verslag van.
Zeegers87 wijst erop dat door de wetgever indertijd bij gebrekkige ontwikkeling der
geestvermogens alleen is gedacht aan zwakzinnigheid, dus aan bepaalde verstandelijke tekorten, maar dat wij inmiddels weten dat ook wal betreft andere psychische
functies sprake kan zijn van een gebrekkige ontwikkeling. Zeegers stelt dat van een
gebrekkige ontwikkeling der geestvermogens kan worden gesproken in al die gevallen waarin bepaalde facetten van het menszijn niet tot ontwikkeling zijn gekomen.
In een aantal gevallen waarin het PBC een aanvullend rapport uitbracht, terwijl er
al eerder door een psychiater van buiten het PBC een rapport was uitgebracht,
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kwam de ene psychiater tot de conclusie dat er bij de onderzochte sprake was van
een gebrekkige ontwikkeling, terwijl de andere de in wezen gelijksoortige psychiatrische afwijkingen als een ziekelijke storing der geestvermogens kwalificeerde.
De communicatie tussen rechter en psychiater verloopt op dit moeilijke terrein ook
niet zonder problemen. Zeer regelmatig heb ik kunnen constateren dat in vonnissen
en arresten op dit punt (gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing) op een onjuiste wijze aan de bevindingen van de psychiater werd gerefereerd.
Waar de psychiater had geconcludeerd dat het ging om een gebrekkige ontwikkeling werd bijvoorbeeld in het vonnis gesteld dat de rechter zich verenigde met het
oordeel van de psychiater dat er bij de betrokkene sprake was van een gebrekkige
ontwikkeling en ziekelijke storing der geestvermogens.
Schnitzler gaf in een van de rapporten die onderdeel uitmaken van mijn onderzoek
de volgende indicatie wat te verstaan valt onder een gebrekkige ontwikkeling dan
wel een ziekelijke storing der geestvermogens:
'Bij het begrip "ziekelijke storing" hebben we in de forensische psychiatrie veelal
te maken met acuut optredende toestanden (alcoholische intoxicatie, hysterische
schemertoestand, epileptische uitzonderingstoestand), waarbij de toerekenbaarheid
en de handelingsbekwaamheid direct ernstig beïnvloed worden. Daarnaast kunnen
uiteraard ook chronische ziekelijke storingen bestaan, zoals schizofrenie of paranoïde toestanden, langdurige depressies en organisch cerebrale aandoeningen. Bij
neurotische ontwikkelingsstoornissen is daarentegen sprake van een gebrekkige
ontwikkeling der geestvermogens.
Eerst moeilijk wordt het de randgevallen in een van de twee rubrieken onder te
brengen. Een ernstige karaktemeurose waarbij een zeer verstarde manier van stereotiep reageren in het karakter is verankerd, zou als een gebrekkige ontwikkeling
dienen te worden aangemerkt. Doet zich echter onder invloed van situalieve factoren of een achteruitgang van de lichamelijke gezondheid een verergering van het
ziektebeeld voor en ontwikkelt zich daarbij een randpsychotisch beeld, dan zou van
een gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke storing kunnen worden gesproken.'
Ik keer terug naar het begin van mijn beschouwing, waar ik stelde dat het bepalen
van de toerekeningsvatbaarheid door de psychiater scherp dient te worden onderscheiden van het feitelijke toerekenen, dat door de rechter dient te geschieden. Ik
heb duidelijk trachten te maken dat er op dit terrein vaak van begripsverwarring
sprake is.
Nicboer en, in zijn voetspoor, Haffmans doen zinnige voorstellen om deze begripsverwarring te omzeilen. Zij stellen dat de rechter de psychiater wel kan vragen naar
het bestaan van psychiatrische stoornissen bij de verdachte en naar het verband van
die stoornissen met het telastegelegde feit, maar dat hij vragen naar toerekenen of
naar begrippen die daar nauw aan verwant zijn liever achterwege moet laten. In de
periode waarop mijn onderzoek betrekking heeft werden echter door rechters systematisch aan het PBC vragen voorgelegd of in het geval er bij de onderzochte sprake
mocht zijn van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner geestvermogens, het feit indien bewezen hem niet of in verminderde mate zou dienen te
* Uit eenrapportvan een psychiater van buiten het PBC is mij gebleken dal het ook voor niet geheel
duidelijk was wal onder een gebrekkige ontwikkeling dan wel onder een ziekelijke storing der geestvermogens diende te worden venlaan' hij baseerde zijn conclusie (sterk verminderd toerekeningsvatbaar) namelijk op zijn bevinding dat er sprake was van een gebrekkige omwikkeling of ziekelijke storing der geestvermogens van de onderzochte.
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worden toegerekend. Het antwoord van het PBC is op het stramien van deze routinevraagstelling geënt. Het PBC geeft niet alleen aan of er sprake is van een gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke storing der geestvermogens, maar ook of daardoor de toerekeningsvatbaarheid is opgeheven of de mate waarin deze is verminderd.
Het heeft mij verbaasd dat het PBC in de door mij onderzochte groep van 124 gevallen wel tot dertig verschillende nuances/gradaties/formuleringen kwam in het
oordeel over de toerekeningsvatbaarheid.
Het aantal gradaties is in 1985 teruggebracht tot vijf (toerekeningsvatbaar, licht verminderd, verminderd, sterk verminderd, en ontoerekeningsvatbaar). Dat is een hele
verbetering. Het oorspronkelijk veel te ruime palet wekt de indruk dat het PBC de
ontzaglijk moeilijke vraag naar de toerekeningsvatbaarheid zeer genuanceerd en
bijna exact wetenschappelijk kan beantwoorden.
In de vonnissen en arresten heb ik ook herhaaldelijk kunnen constateren dat de
rechter slechts werkt met drie categorieën, te weten de volledig toerckeningsvalbare, de volledig ontoerekeningsvatbare en de verminderd toerekeningsvatbare dader.
Het gebeurt daarbij dat de rechter in zijn vonnis stelt dat hij het eens is met de psychiater dat van 'verminderde' toerekeningsvatbaarheid sprake is, terwijl de psychiater in zijn rapport had aangegeven dat er van een 'enigszins' of 'sterk verminderde'
toerekeningsvatbaarheid sprake was.
Nu vanuit verschillende gezichtspunten is getoond dat over toerekenen en toerekeningsvatbaarheid erg veel verwarring beslaat, wil ik deze paragraaf besluiten met
aan te geven wat door de psychiater wordt bedoeld als hij concludeert dat bij de onderzochte sprake is van verminderde toerekeningsvatbaarheid. De psychiater geeft
daarmee aan dat bij de onderzochte met betrekking tot het telastegelegde delict
sprake is van een psychisch disfunctioneren. In het voorafgaande heb ik uitgelegd
in welke gevallen dit disfunctioneren als een gebrekkige ontwikkeling en in welke
gevallen dit als een ziekelijke storing der geestvermogens dient te worden aangemerkt. Het psychisch disfunctioneren kan betrekking hebben op de wijze waarop de
onderzochte verstandelijk functioneert dan wel op de wijze waarop hij met zijn gevoelens of impulsen omgaat. Het oordeel over de toerekeningsvatbaarheid houdt
verband met de wijze waarop de onderzochte in het leven staat en is gericht op de
vraag welke consequenties aan zijn handelen kunnen worden verbonden. Van verminderde toerekeningsvatbaarheid is sprake als de onderzochte in vergelijking met
de gemiddelde medemens minder in staat is de aard en de gevolgen van zijn handelingen te beseffen, of minder goed in staat is zich overeenkomstig een dergelijk besef te gedragen. De beperkte keuzevrijheid die in het handelen tot uitdrukking
komt, doet de psychiater tot verminderde toerekeningsvatbaarheid concluderen.
Zeegers88 en Mooij89 hebben dit aspect van onvrijheid als kenmerk van vele psychiatrische stoornissen indringend beschreven. Mooij ziet de stoornis als de medische
operationalisering van het antropologische begrip onvrijheid. Het begrip toerekeningsvatbaarheid kan gelden als het forensisch-psychiatrisch correlaat van de mate
van vrijheid.
Ik keer nu terug tot het strafproces.
De rechtbank heeft zich in de raadkamer teruggetrokken om tot een oordeel over de
feiten en de verdachte te komen.
Ik wil de aandacht in de volgende paragraaf vooral richten op de sancties die de
rechter kan opleggen indien hij de feiten bewezen en de dader schuldig acht.
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4.3 De sancties die de rechter kan opleggen
Duk noemt in zijn inaugurele rede sancties 'de tanden van het recht'. De rechter
doet met de sanctie namens de gemeenschap iets terug. De sanctie beoogt volgens
het strafrechtleerboek van Hazewinkel-Suringa91 en dat van Enschedé en Heyder
de norm die geschonden is te bekrachtigen.
In het Nederlandse strafrecht wordt betreffende de sancties een belangrijke tweedeling gemaakt in straffen enerzijds en maatregelen anderzijds.
De sanctiegrond en het sanctiedoel dienen daarbij duidelijk te worden onderscheiden.
Het verschil tussen grond en doel van de sanctie wordt door Jonkers op een heldere wijze belicht. De sanctiegrond verschaft de overheid het recht om de sanctie op
te leggen, het sanctiedoel verwijst naar hetgeen men met de sanctie wil bereiken.
Het doel van de straf is op een effectieve wijze nieuwe delicten te voorkomen terwijl maatregelen beogen de delinquent het wederrechtelijk genoten voordeel te ontnemen en de maatschappij bescherming te bieden.
Ik zal me wat betreft de sancties beperken tot die straffen en maatregelen die gewoonlijk worden opgelegd wanneer iemand een ernstig gewelddelict tegen zijn
partner heeft gepleegd. In die gevallen wordt bijna altijd een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en/of een maatregel opgelegd die tot een gedwongen klinisch-psychiatrische behandeling leidt.
Ik zal derhalve vooral aandacht wijden aan deze twee sancties (de gevangenisstraf
en de gedwongen behandeling). De andere straffen, zoals bijv. de geldboete of de
alternatieve straf, blijven buiten beschouwing. Maatregelen die bijvoorbeeld een
ontneming van bepaalde goederen beogen komen verder ook niet aan de orde.
De vraag wat het bestaan en het gebruik van ons sanctiesysteem rechtvaardigt, is
een rechtsfilosofisch probleem dat reeds vele rechtsgeleerden heeft beziggehouden.
Grotius zag de sanctie als een kwaad dat men dient te lijden voor het kwaad dat
men deed: 'malum passionis propter malum actionis'. Cesare de Beccaria ging in
zijn klassieke werk over misdaad en straf, 'Dei delitti e delle pene'92, ook in op de
rechtvaardiging van straffen. Hij ging daarbij uit van de theorie dat de misdadiger
het ongeschreven 'contrat social' had geschonden en dat de sanctie daarbij een gerechtvaardigde reactie was die beoogde een totale uitstoting uit de gemeenschap te
voorkomen.
In de klassieke, absolute strafrechttheorie werd niet veel aandacht besteed aan de
vraag welke invloed een straf zou kunnen hebben op het toekomstige gedrag.
In de relatieve theorie wordt juist wel heel sterk gelet op het effect dat de sanctie
heeft op de veroordeelde. De rechtvaardiging kan volgens deze theorie in het strafdoel worden gevonden. De straffen/sancties worden opgelegd 'ne peccatur': opdat
niet opnieuw misdreven worde. Nagel93 somt in een studie over de vrijheidsstraf
wel zevenenvijftig verschillende functies op. De auteur vat het begrip functie dan
wel erg ruim op en rekent daartoe ook allerlei ongewenste effecten die vrijheidsstraffen kunnen hebben.
Hij ziet onder andere degradatie, desocialisering, infantilisering, institutionalisering, mortificatie en stigmatisering als afzonderlijke functies van de vrijheidssiraf.
Het is niet geheel en al duidelijk wat de zin van een dergelijke opsomming is, al
spreekt er wel uil dat een vrijheidsbenemende sanctie zeer ingrijpend kan zijn.
De voornaamste 'functies' die Nagel noemt, te weten:
- vergelding/wraak/leedtoevoeging enerzijds; en
- reëducatic/resocialisatie en preventie anderzijds,
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zijn ook terug te vinden in art. 26 van de Beginselenwet Gevangeniswezen:
'Met handhaving van het karakter van de straf of de maatregel wordt hun tenuitvoerlegging mede dienstbaar gemaakt aan de voorbereiding van de terugkeer der
gedetineerde in het maatschappelijk leven.' Deresocialisatielijkt hier niet als het
primaire doel, maar meer als een additioneel aspect van de sanctie te worden aangemerkt.
Hierboven heb ik geschetst op welke wijze het opleggen van sancties wordt gelegitimeerd en de doelen genoemd die de rechter daarbij voor ogen staan.
De geef nu een overzicht van de sancties zoals die in de periode 1950-1980 op basis
van de toen geldende (inmiddels verouderde) wetgeving gewoonlijk werden opgelegd naar aanleiding van een partnerdoding:
1. gevangenisstraf (eventueel deels voorwaardelijk);
2. gevangenisstraf plus een onvoorwaardelijke TBR;
3. gevangenisstraf plus een voorwaardelijke TBR;
4. geen (vrijheids)straf maar wel een gedwongen plaatsing in een krankzinnigengesticht voor ten hoogste eenjaar;
5. geen (vrijheids)straf maar wel een TBR ov;
6. een combinatie van 4 en 5.
adi
Hoeveel gevangenisstraf mag de rechter opleggen bij een partnerdoding?
De Nederlandse Strafwet kent een algemeen minimum (één dag) en omschreven
maxima die in de wet bij de diverse delictomschrijvingen staan vermeld. Zo kan de
rechter indien moord, dat wil zeggen een door voorbedachte raad gekwalificeerde
vorm van doodslag, bewezen wordt verklaard een levenslange gevangenisstraf of
een tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste 20 jaar opleggen. Het strafmaximum
bedraagt 15 jaar indien doodslag bewezen wordt verklaard. De maximumstraf die
naar aanleiding van een poging tot een gewelddelict kan worden opgelegd, ligt een
derde lager dan de maximumstraf voor het voltooide delict.
ad 2 en 3
In welke gevallen kan een TBR worden opgelegd?
Een TBR kan volgens de wet van vóór 1 september 1988 uitsluitend worden opgelegd indien is voldaan aan de volgende criteria:
- er is sprake van een misdrijf;
- er is sprake van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing der geestvermogens ten tijde van het begaan van het delict;
- het belang van de openbare orde maakt het opleggen van de maatregel noodzakelijk.
De TBR wordt opgelegd voor de duur van twee jaar en kan daarna telkens met één
of twee jaar worden verlengd.
TBR is vooral vanwege de onzekerheid omtrent het moment waarop de maatregel
wordt beëindigd zeer gevreesd.
Vroeger werd de TBR nogal eens opgelegd bij minder ernstige delicten, maar tegenwoordig wordt deze maatregel bijna uitsluitend opgelegd bij zeer ernstige delicten, waarbij bovendien aanzienlijk gevaar voor de openbare orde bestaat (bijv.
moord, doodslag of brandstichting waarbij gevaar voor mensenlevens is ontstaan).
Ik ga hier niet in op de nieuwe TBR-wetgeving omdat mijn onderzoek betrekking
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heeft op de periode 1950-1980, toen de inmiddels verouderde TBR-wetgeving nog
van kracht was.
ad 4,5 en 6
De sanctie genoemd onder punt 4 staat bekend als de strafrechtelijke KZ. Deze
maatregel is geregeld in het tweede lid van art. 37 Sr en wordt uitsluitend toegepast
indien de ontoerekeningsvatbare dader op korte termijn psychiatrische verpleging
behoeft. Het opleggen van deze maatregel leidt ertoe dat de veroordeelde wordt
overgeheveld van het strafrechtelijk circuit naar de klinische psychiatrie.
De verantwoordelijkheid voor het ontslag komt dan te liggen bij het bestuur van het
gesticht, dat zich omtrent ontslagzaken volgens wettelijk voorschrift laat adviseren
door de eerste geneesheer. De behandeling mag ten hoogste een jaar duren en er
kan dus ook op kortere termijn ontslag plaatsvinden. De behandeling kan, indien
zich na het verloop van de termijn van één jaar daartoe de noodzaak voordoet, worden voortgezet met een rechterlijke machtiging (verkregen op grond van de Krankzinnigenwet) of op basis van vrijwilligheid. De rechter heeft op de ontslagbeslissing
verder geen invloed. De sancties genoemd onder 4 en S kunnen alleen aan de ontoerekeningsvatbaar geachte dader worden opgelegd. De basis voor de beslissing om
hem geen straf op te leggen is te vinden in art. 37 Sr.
Vrijheidsbeneming wordt door de gedetineerden bijna zonder uitzondering ervaren
als zeer ernstig leed, hetgeen onder andere zeer duidelijk is gebleken uit het onderzoek van Rijksen . De TBR, de vrijheidsbeneming zonder dat een einddatum bekend is, wordt als extreem belastend ervaren. Goffman95 benadrukt dat vrijheidsstraffen leiden tot een verlies van autonomie en individualiteit bij de gedetineerde;
hij noemt dit ' mortificatie'.
Dal vrijheidsstraf als zeer onaangenaam wordt ervaren, blijkt ook uit de vele ontvluchtingspogingen die worden ondernomen en uit het feit dat binnen de gevangenis en TBR-inrichting vaker (geslaagde) suïcidepogingen worden ondernomen dan
erbuiten. In het rapport van de werkgroep (para)suïcidaal gedrag van gedetineerden wordt vermeld dat het aantal suïcides onder gedetineerden in het peiljaar
1973 ruim vijf maal zo hoog was als in een vergelijkbare groep uit de rest van de
Nederlandse bevolking. In de jaren tachtig is het aantal suïcides onder gedetineerden nog verder gestegen. Hoewel leedtoevoeging geen strafdoel is, brengt de straf
uiteraard wel veel leed met zich mee. Het is mogelijk dat de rechter met afschuw
voor het pijnlijke karakter de straf oplegt, omdat naar zijn oordeel een andere reactie niet in aanmerking komt. In het algemeen wordt aangenomen dat vrijheidsstraf
op zich al pijnlijk genoeg is.
Hoe zit het met de beoogde criminaliteitspreventie? De Nederlandse criminoloog
Hulsman9 ziet vrijheidsstraffen als een groot kwaad. Deze straffen zouden vooral
wanneer ze lang duren een duidelijk criminogeen effect hebben. Hij bepleit afschaffing van de vrijheidsstraf en ziet veel meer in 'buiten-strafrechtelijke conflictoplossing*.
Het conflict dient, indien het om niet al te ernstige vergrijpen gaat, in eerste instantie door de partijen zelf te worden opgelost. Lukt dit niet, dan zou door de rechter in
gevallen waar een straf onontkoombaar is, bij voorkeur een geldboete opgelegd
moeten worden.
Het moge duidelijk zijn dat 'diversion' (= rechtsombuiging: het zoeken van een op-

36

lossing voor een strafrechtelijk probleem buiten het strafrecht om) bij zeer ernstige
gewelddelicten zelden een haalbaar alternatief is.
Het zijn niet alleen hemelbestormers die pessimistisch gestemd zijn over het effect
van een vrijheidsbenemende sanctie. Jongman98 is zeer pessimistisch gestemd over
het recidive-dempend effect van de vrijheidsstraf. Vegtei59 wijst er echter terecht
op dat het de veroordeelde in ieder geval tijdens het ondergaan van de vrijheidsstraf
onmogelijk wordt gemaakt om nieuwe strafbare feiten te begaan in de vrije maatschappij. In de eerder genoemde studie van het WODC* wordt voor zowel ex-TBRgestelden als voor personen die een lange gevangenisstraf hadden ondergaan het
schrikbarend hoge recidivepercentage genoemd van rond de 60%. Bovendien zouden vele TBR-geslelden zich ook tijdens hun verblijf in de TBR-inrichting aan misdrijven schuldig maken (rond 40%). Dit onderzoek van het WODC wordt in hoofdstuk 9 nader becommentarieerd. Het is in ieder geval een vaststaand gegeven dat
weinig gericht onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van strafrechtelijke sancties.
Het tot 1981 in Nederland verrichte effectiviteitsonderzoek werd door HuppesCluysenaer100 kritisch belicht Deze auteur stelt dat dit type onderzoek aan ten minste twee basisvoorwaarden dient te voldoen. Er dient een nauwkeurige omschrijving van hel succescriterium te worden gegeven en het komt er vooral op aan een
causale relatie aan te tonen tussen de recidive en allerlei andere variabelen.
In geen van de 21 gerecenseerde onderzoeken bleek aan deze basisvoorwaarden te
zijn voldaan.
In de Verenigde Staten is het volgens Logan101 met effectiviteitsonderzoek al niet
veel beter gesteld. Deze auteur heeft in een gezaghebbende studie uit 1972 de criteria geïnventariseerd waaraan dergelijk onderzoek zou moeten voldoen. Geen van de
honderd door Logan doorgelichte evaluatie-onderzoeken voldeed aan de door hem
gestelde basisvoorwaarden. Ik kom ook hierop in hoofdstuk 9 nader terug. Ik zal
dan nagaan hoe het gesteld is met het recidivepatroon in de door mij onderzochte
groep.
De recidive zal daarbij worden gerelateerd aan de opgelegde sanctie (gevangenisstraf, gevangenisstraf plus behandeling, of alleen behandeling).
4.4 De tenuitvoerlegging van de sanctie
De tenuitvoerlegging van de sanctie is geen taak van de rechter maar in eerste instantie opgedragen aan het OM (art. 4 van de Wet op de rechterlijke organisatie).
De ambtenaren bij het OM zijn verplicht daarbij de bevelen op te volgen die hun
vanwege de Koning zullen worden gegeven (art 5 van de Wet op de rechterlijke organisatie). In de praktijk houdt het OM zich wel bezig met het innen van geldboetes
maar draagt de administratie (het bestuur) zorg voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en maatregelen; de hoogstverantwoordelijke bewindsman is daarbij de
minister van Justitie. De wil hier met betrekking tot de wijze waarop sancties ten uitvoer worden gelegd een paar punten noemen, die in verband met mijn onderzoek
van belang zijn.

1. De voorwaardelijke sanctie
Legt de rechter een voorwaardelijke straf of maatregel op, dan stelt hij daarbij de
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proeftijd dikwijls op twee of drie jaar. De voorwaardelijk veroordeelde dient zich in
die proeftijd aan een aantal algemene voorwaarden te houden. Zo mag hij zich bijvoorbeeld niet schuldig maken aan strafbare feiten. De rechter kan aan de voorwaardelijke sanctie ook bijvoorbeeld de voorwaarde verbinden dat de veroordeelde
zich, voor een periode die de duur van de proeftijd niet te boven gaat, in een kliniek
laat opnemen. Is er sprake van een overtreding van de algemene of bijzondere voorwaarden, dan kan de OvJ een tenuitvoerlegging eisen van het voorwaardelijke strafdeel of de voorwaardelijke TBR. Dat is de stok achter de deur, of het steuntje in de
rug, om zich aan de gestelde voorwaarden te houden.
2. De voorwaardelijke invrijheidstelling
Hoewel de voorwaardelijke invrijheidstelling pas in 1987 in de wet is vastgelegd
werden alle partnerdoders uit mijn onderzoek die tot een straf van meer dan één
jaar waren veroordeeld voorlopig in vrijheid gesteld nadat zij tweederde van hun
straf hadden uitgezeten.
Iemand die tot vijftien jaar werd veroordeeld, kwam dus na tien jaar op vrije voeten
(feitelijk nog iets eerder omdat imperatief ook de ondergane preventieve hechtenis
met de opgelegde gevangenisstraf wordt verrekend). Dit aspect is onder meer van
belang met betrekking tot mijn onderzoek naar de vervolgcriminaliteit. De personen
die deel uitmaken van de door mij onderzochte groep kwamen dus eerder vrij dan
de opgelegde gevangenisstraf zou doen vermoeden; ze zijn dus ook langer in de gelegenheid om vervolgdelictcn te plegen.
3. De toepassing van art. 120 en 47 van de Gevangenismaatregel
In sommige gevallen waarin door de rechter een (lange) gevangenisstraf wordt opgelegd, komt de gedetineerde zonder dat een TBR werd opgelegd uiteindelijk toch
in een TBR-inrichting of psychiatrische kliniek terecht. Art 47 bepaalt in dit verband dat een gedetineerde in geval van krankzinnigheid met een rechterlijke machtiging in een krankzinnigengesticht of andere ziekeninrichting kan worden geplaatst Art. 120 maakt mogelijk dat gedetineerden die wegens een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing hunner geestvermogens ongeschikt zijn voor een
langer verblijf in een gevangenis, hetzij ter observatie, hetzij ter verdere tenuitvoerlegging van de straf, in een 'rijksasiel voor psychopaten' kunnen worden geplaatst.
De administratie zal zich daarbij in de regel door deskundigen, bijvoorbeeld de districtspsychiater, laten adviseren. Een typisch 'strafgeval' verandert door toepassing
van deze maatregelen in een 'gemengd geval' (straf plus behandeling).
Schnitzler102 geeft een goed overzicht van de toepassing van de art. 47 en 120 van
de Gevangenismaatregel. Hij refereert daarbij aan een in 1980 gehouden enquête.
Het aantal duidelijk 'psychisch gestoorden' werd in 1980 geschat op ongeveer 10%
van de hele gcdctineerdcnpopulalie; van de langgestraften zou zelfs 24% ernstige
psychische problemen hebben. In 1980 werden met toepassing van de genoemde
artikelen uit de Gevangenismaatregel 70 gedetineerden naar een daartoe geschikte
behandelingsinrichting overgeplaatst.
De behoefte aan dergelijke overplaatsingen lag drie tot vier maal zo hoog. Het bestaan van de art. 47 en 120 van de Gevangenismaatregel is dus geen overbodige
luxe.
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Hoofdstuk S

De plaats en werkwijze van het Pieter Baan
Centrum

Het Pieter Baan Centrum (PBC) heet volgens zijn 'geboorteakte'
eigenlijk de
Psychiatrische Observatie Kliniek van het gevangeniswezen, ofwel de Ю К .
Het PBC werd opgericht in 1949 en kan als een geesteskind worden beschouwd van
de zogeheten 'Utrechtse School'. De naam 'de Utrechtse School' is overigens van
buitenaf aangereikt: het was de Franse hoogleraar J. Léauté104 die haar voor het
eerst zo noemde.
Moedikdo105 beschrijft de 'Utrechtse School' als het samenwerkingsverband tussen
de strafrechtsgeleerde Pompe, de forensisch psychiater Baan en de criminoloog
Kempe, dat aan het eind van dejaren veertig was ontstaan aan de Utrechtse Universiteit. Zij verrichtten te zamen tot in de jaren zestig wetenschappelijke arbeid met
betrekking tot de strafrechtspleging en ontwikkelden daarbij een gemeenschappelijke visie, waarin werd gepleit voor een humane, medemenselijke benadering van de
delinquent
Kelk1 vat de belangrijkste waarden en uitgangspunten van de 'Utrechtse School'
als volgt samen:
- de dader en diens subjectieve beleving van de strafrechtspleging worden centraal
gesteld;
- het is belangrijk de delinquent als medemens te bejegenen;
- er dient een integratie te komen van juridische en sociale wetenschappen zoals
die door Baan is bepleit;
- de ondoelmatigheid en het verbitterende effect van (vrijheidsstraffen dienen aan
de kaak te worden gesteld.
Remmelink107 benadrukt, dat bij de 'Utrechtse School' de gedachte van 'de ontmoeting' centraal stond: de delinquent, geketend aan zijn misdrijf, zou in een humane ontmoeting met de strafrechtspleging zijn vrijheid moeten hervinden.
De oprichting van het PBC in 1949 heeft te maken met de explosieve stijging van
het aantal gevallen waarin een TBR werd opgelegd (in 1946 250, en in 1947 bijna
600)7.
Het oprichten van een kliniek die zich toelegde op het onderzoek naar psychiatrische stoornissen bij delinquenten, kan eveneens worden gezien als een uitvloeisel
van de algehele strafrechtshervorming waartoe de Tweede Wereldoorlog in zekere
zin de aanzet heeft gegeven; mensen, ook uit andersoortige kringen dan de gebruikelijke, hadden tijdens de oorlog de rampzalige effecten van een totalitair machtssysteem zelf aan den lijve ondervonden.
De aanduiding PBC is een hommage aan Pieter Baan, de eerste geneesheer-directeur van de POK.
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Baan was behalve psychiater ook jurist Hij heeft herhaaldelijk gepleit voor een
overkoepelend denken bij de strafrechtspleging. Hij stond een integratie voor van
de psychiatrie, rechtswetenschap, psychologie en de sociologie, die moest leiden tot
een vruchtbare multidisciplinaire bestudering van de vraagstukkenrondmisdaad en
straf.
De 'Utrechters' waren meer praktisch dan theoretisch ingesteld; de nadruk lag niet
op een afgebakend theoretisch concept maar veeleer op maatregelen in het praktische vlak, die er echter steeds op waren gericht de positie van de alleenstaande delinquent te beschermen tegen al te veel macht van het justitiële apparaat
Het voornaamste doel van het PBC is de strafrechter te informeren over eventuele
psychiatrische afwijkingen bij de justitiabelen, die van oorzakelijke betekenis zijn
in verband met het/de telastegelegde delict(en).
Een psychiatrisch onderzoek wordt zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, gewoonlijk aangevraagd door de rechter-commissaris. De RC kan hiertoe besluiten
tijdens het gerechtelijk vooronderzoek wanneer hij behoefte heeft aan een nader onderzoek van de geestvermogens van de verdachte. Hij kan dan het advies inwinnen
van de districtspsychiater. In driekwart van de gevallen vindt een dergelijk onderzoek dan plaats in het PBC, dat momenteel plaats biedt aan 28 observandi. Het
PBC heeft in de periode van 1950-1980 bijna 3500rapportenuitgebracht.
In de vragen die de rechter het PBC voorlegt staan de thema's van de stoornis en
de toerekeningsvatbaarheid centraal. Daarnaast wordt in de regel door de rechter
ook advies gevraagd omtrent de eventuele straf en/of maatregel die op grond van
gedragskundige overwegingen het meest in aanmerking komt c.q. komen.
Hierbij dient te worden bedacht dat zulke adviezen eerst in nadere overweging zullen worden genomen nadat derechterde verdachte schuldig heeft bevonden aan het
telastegelegde. Het PBC houdt zich verre van de bewijsvoering. Het is zich van zijn
dienende functie bewust en gaat ervan uit dat de uiteindelijke beslissing omtrent het
toerekenen en het opleggen van straf en/of maatregel, geheel aan de rechter is voorbehouden. Ik zal proberen aan te geven op welke wijze het PBC zich van zijn taak
heeft gekweten. Het PBC heeft op het raakvlak van psychiatrie en recht een pluriforme taak, waarbij men in navolging van Kelk106 de volgende invalshoeken kan
onderscheiden:
1. de taak met betrekking tot de opdrachtgevers;
2. de taak met betrekking tot de observandi;
3. de taak met betrekking tot handhaving van de rechten van de observandi.
1. De taak met betrekking tot de opdrachtgevers
Indien een psychiatrisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht geeft de RC een deskundige opdracht het onderzoek te verrichten. De deskundige moet zich op straffe
van dwangmiddelen van deze taak kwijten. De opdracht een psychiatrisch onderzoek te verrichten kan ook door de officier van justitie worden gegeven. De verdachte of zijn raadsman kan om een dergelijk onderzoek 'slechts' verzoeken.
Het is ode nog mogelijk dat de rechter ter terechtzitting besluit dat een psychiatrisch onderzoek dient plaats te vinden; de zaak wordt dan naar de RC temiggewezen. Het PBC poogt in zijn verhouding tot de strafrechtspleging een neutrale, onafhankelijke positie in te nemen. De kliniek neemt niet zelf het initiatief om in bepaalde strafzaken te vragen een rapport uit te mogen brengen, maar wacht tot de
rechter zulks verzoekt. Een dergelijk verzoek kan niet worden geweigerd, daar de
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wet voorschrijft dat ieder die tot deskundige is benoemd, verplicht is de RC de gevorderde diensten te bewijzen (art 227 Sv). Het PBC is bovendien een van justitiële zijde aangewezen instituut om dit soort onderzoeken te verrichten en dient derhalve een ieder die aangeboden wordt ter onderzoek op te nemen.
De poging voortdurend een neutrale positie in te nemen tussen de verdachte en de
berechtende instantie kan tot fricties leiden. In zijn inaugurele rede wees Beyaert108
er terecht op dat men het klinisch-psychiatrisch onderzoek pro justitia niet kan verrichten zonder de nodige solidariteit met de gedetineerde.
Het PBC onderneemt geen pogingen om de invloed van de psychiatrie op de strafrechtspleging te vergroten; het tracht juist een 'overpsychiatrisering' tegen te gaan.
Het PBC werkt principieel niet mee aan de bewijsvoering, en streeft ernaar zich te
onthouden van morele waardeoordelen over de verdachte.
2. De taak met betrekking tot de observandi
Dit aspect van het werk van het PBC betreft het eigenlijke psychiatrische onderzoek. Ik wil in het navolgende een indruk geven hoe een dergelijk onderzoek verloopt
De te onderzoeken man of vrouw wordt gedurende 7 weken in het PBC opgenomen. De persoon wordt bij voorkeur aangeduid als observandus. In ieder geval
wordt niet op de voorhand gesproken over 'de patiënt', omdat nu juist het onderzoek moet uitmaken of bij de onderzochte sprake is van geestesstoornissen. Het onderzoek is buitendien toegespitst op de vraag of ten tijde van het telastegelegde
misdrijf sprake is geweest van stoornissen. Zo dat al hel geval is, kan met betrekking tot de observandus nóg niet zonder meer van 'patiënt' worden gesproken. De
observandus wordt ook niet als verdachte en zeker niet als dader aangeduid.
Het is vooral Pompe109 geweest die heeft benadrukt dat de psychiater de observandus niet moet invalideren door een geconstateerde vermindering van de toerekeningsvatbaarheid op zijn hele wijze van 'in het leven staan' te betrekken.
De voornaamste taak van het PBC of de POK* is echter het verrichten van residentieel-diagnostisch psychiatrisch onderzoek. Hierbij dient men wel te beseffen dat bij
onderzoek van sterk psychisch gestoorde mensen, het diagnostische werk vloeiend
kan overgaan in therapeutisch gericht handelen. Zolang de observandus echter de
status heeft van preventief gehechte, heeft het PBC in therapeutisch opzicht bijzonder weinig armslag.
In voorkomende gevallen kan pas tot een medicamenteus dempen van de opwinding/agressie worden overgegaan als de rechter heeft bewilligd in het toepassen van
een inbewaringstelling (in de zin van de Krankzinnigenwet). Dit houdt ook in dat
de betreffende patiënt zo spoedig mogelijk naar een psychiatrisch ziekenhuis moet
worden overgeplaatst Dergelijke crisissituaties doen zich overigens zelden voor. In
noodgevallen kan meestal worden volstaan met het separeren van de observandus.
Het onderzoek in het PBC wordt gedaan door een multidisciplinair team, dat gewoonlijk bestaat uit:
- een maatschappelijk werker,
- de groepsleiding/inrichtingswerkers;
* Sommigen spreken liever van het PBC, omdat daarmee de aanduiding 'kliniek' in de zin van behandelingsinstituut wordt vermeden, terwijl anderen de voorkeur geven aan Psychiatrische Observatie
Kliniek.
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- een psycholoog en een psychiater;
- een jurist.
Aan het onderzoek naar eventuele lichamelijke stoornissen, die immers hand in
hand kunnen gaan met psychische stoornissen, wordt de noodzakelijke aandacht gegeven: iedere observandus wordt grondig intem en neurologisch onderzocht. In dat
kader vindt ook laboratoriumonderzoek plaats. Op indicatie wordt momenteel ook
onderzoek naar AIDS verricht. Het behoort tot deroutinedat een elektro-encefalogram (EEG) wordt vervaardigd. Het is mogelijk dat de hulp van een tolk wordt ingeroepen, en indien de culturele achtergrond van de observandus daar aanleiding
toe geeft kan een cultureel antropoloog worden ingeschakeld. Het concept van de
participerende observatie staat bij de onderzoekmethodiek centraal. Het verblijf in
hel PBC biedt de onderzochte gelegenheid op zijn eigen wijze een relatie aan te
gaan met de leden van het onderzoekend team. De grondgedachte is dat de observandus wellicht kernthema's uit zijn vroegere levenservaringen in de onderzoekssituatie naar voren brengt. De manier waarop hij de onderzoekers tegemoet treedt is
een afspiegeling van de wijze waarop hij met andere voor hem belangrijke personen is omgesprongen.
Beyaert11 benadrukt het belang van een zo nauwkeurig mogelijke analyse van de
manier waarop de bij de strafrechtspleging betrokkenen met elkaar omgaan. Het
dient niet verdoezeld te worden dat de onderzoeker zich ten opzichte van de onderzochte in een machtspositie bevindt, maar dit aspect dient waar mogelijk te worden
gemitigeerd door bijvoorbeeld de rechten van de onderzochte zo goed mogelijk te
respecterai. Er moet bestudeerd worden of, en zo ja in hoeverre, paradoxale situaties en double binds ('geestelijke wurggrepen', zoals Beyaert ze noemt) de levensgeschiedenis van de observandus hebben bepaald en men dient erop bedacht te zijn
dat dit soort perikelen de communicatie tijdens het onderzoek kunnen vertroebelen.
Het is in het PBC vaste ervaring dat 'fouten' uit het verleden waaruit geen lering is
getrokken, in de onderzoekssituatie worden herhaald. De gevoelens die men vroeger koesterde ten aanzien van ouders of verzorgers worden vaak herbeleefd in de
relatie met de onderzoeker. Het is zaak dat deze overdracht van gevoelens zo goed
mogelijk wordt geïnterpreteerd.
Een gemêleerde samenstelling van het onderzoeksteam (zowel mannen als vrouwen) draagt ertoe bij dat zoveel mogelijk gevoelens en weerstanden bij de observandus bespreekbaar worden gemaakt. De onderzoeker zal zich daarbij van zijn eigen voorkeuren en antipathieën bewust moeten zijn. De mate waarin hij weet heeft
van zijn eigenaardigheden en de wijze waarop hij daarmee omgaat, zijn medebepalend voor de uitslag van het onderzoek. De persoonlijke gevoelens van de onderzoeker, die geworteld zijn in zijn eigen levensverhaal, moeten bij het onderzoek zoveel mogelijk terzijde worden gesteld. In technische termen geef ik hier dus aan dat
de onderzoeker gevoelens die verband houden met de tegenoverdracht goed moet
kunnen hanteren. Het werken in teamverband is juist hier een voordeel. Een al te
subjectieve inbreng door individuele onderzoekers wordt daarmee voorkomen. In
het rapport wordt een geneutraliseerde, intersubjectieve visie naar buiten gebracht.
In die uitzonderlijke gevallen waarin het team niet tot een gelijkluidende visie kan
komen, wordt dit in de conclusie en het advies tot uitdrukking gebracht Bazelon,
een rechter uit de USA, en Kelk111 bepleiten dat psychiatrische onderzoeksteams
hun eventueel divergerende meningen aan de rechter kenbaar maken.
Beyaert112 waarschuwt echter dat dit niet moet leiden tot een 'battle of experts' in
de rechtzaal. De psychiater vervult bij het onderzoek een coördinerende functie.
Het is zijn taak de verschillende onderzoeksbevindingen, waaronder ook de strikt
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medische, tot een constructief en coherent rapport te integreren. Hij tekent het rapport en is op verzoek van de rechter ter terechtzitting aanwezig om dit toe te lichten
(ook andere teamleden kunnen eventueel opgeroepen worden). Een dergelijke toelichting wordt overigens in minder dan tien procent der gevallen gevraagd.
ledere observandus heeft een eigen cel van vier bij twee meter, met een eigen toilet
en wasgelegenheid. Sinds kort mag men een eigen televisie in zijn cel hebben.
Uit veiligheidsoogpunt zijn op een aantal punten in het instituut vaste televisiecamera's aangebracht. Er zijn echter geen camera's waarmee de observandus zou
kunnen worden 'beloerd' als hij zich in zijn cel of in de huiskamer bevindt. De observandi vertoeven bij voorkeur buiten hun cel en doen zoveel mogelijk mee aan
groepsactiviteiten. Zij worden geacht deel te nemen aan de activiteiten op de arbeidsafdeling en ontvangen daarvoor ook een kleine vergoeding. Er wordt gelegenheid geboden tot sport en recreatie. Uit de huisbibliotheek kunnen boeken worden
geleend. De onderwijzer die aan het PBC is verbonden kan lessen verzorgen uit het
basispakket van het lager onderwijs. Een oecumenisch team, met daarin een priester, een dominee en een humanistisch raadsman, draagt zorg voor de geestelijke begeleiding. De afwezigheid van een Mohammedaanse geestelijke doet zich soms gevoelen.
De observandus mag twee keer per week op eigen kosten een kort telefoongesprek
voeren en één keer per week mag hij bezoek ontvangen. Er is bij een dergelijk bezoek altijd iemand van het personeel van het PBC aanwezig.
De observandi worden 's avonds om half tien in hun cel ingesloten. Het moge duidelijk zijn dat een goede klinische observatie naar haar aard zeer arbeidsintensief is.
Met name het werken met agressief ontregelde observandi stelt zeer hoge eisen aan
het personeel. Het valt in verband met de nogal vaak optredende problemen (agressieve ontregeling) te betreuren dat de bezuinigingen van de jaren tachtig ook het
PBC niet ongemoeid hebben gelaten.
De samenvoeging van het PBC met het Seleklie Instituut - dal sinds 1 januari 1988
het Meyers Instituut heet - heeft veel voeten in aarde gehad. In het Meyers Instituut
(MI) zijn personen opgenomen aan wie door de rechter de TBR-maatregel is opgelegd; er wordt bestudeerd in welke inrichting de TBR-gestelde het best kan worden
behandeld. In de twee instituten zitten dus, weliswaar gescheiden, maar toch vooral psychologisch - heel dicht bij elkaar, enerzijds (in het PBC) verdachten die
nog terecht moeten staan en die vaak zeer bang zijn dat ze een TBR opgelegd zullen krijgen, en anderzijds (in het MI) personen die reeds ter beschikking zijn gesteld. Dat wordt door alle betrokkenen ervaren als een ongewenste situatie. De vurige pleidooien van Kelk111 en Beyaert113 gericht tegen die samenvoeging hebben
niet het gewenste effect gehad. De personeelssterkte is niet of nauwelijks uitgebreid, terwijl de werklast is toegenomen tot bijna tweehonderd rapporten per jaar.

3. De taak met betrekking tot handhaving van de rechten van de observandi
Kelk106 spreekt in dit opzicht van de strafprocessuele functie van het PBC. De officiële status van Huis van Bewaring brengt voor het PBC met zich mee dat de beperkingen waaraan de preventief gehechten zijn onderworpen, zo gering mogelijk zijn.
De Beginselenwet gevangeniswezen bepaalt dat aan onveroordeelden alleen die beperkingen mogen worden opgelegd die voor het doel van hun opsluiting of in het
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belang van de orde (in de inrichting) volstrekt noodzakelijk zijn. Het PBC moet
verder een goede rechtsgang bevorderen.
De commissie-Van Hattum heeft daarop in haar rapport over de Doelstelling en
Functie van het Huis van Bewaring114 ook sterk de nadruk gelegd. De Gevangenismaatregel wijst er ook op dat de preventief gehechte schriftelijk en mondeling dient
te worden geïnformeerd omtrent zijn wettelijk geregelderechtspositie.Hij heeft onder andere het recht om over hem onwelgevallige maatregelen zijn beklag te doen
bij de beklagcommissie, die weer deel uitmaakt van een commissie van toezicht.
De rechtspositie van de preventief gehechte lijkt goed geregeld, maar de letter van
de wet geeft niet in alle gevallen een duidelijk antwoord op netelige kwesties.
Men kan zich afvragen of de preventief gehechte die zich beroept op zijn recht op
privacy (art. 8 Europees Verdrag) of op een recht niet aan zijn eigen veroordeling
bij te hoeven dragen, kan weigeren een psychiatrisch onderzoek te ondergaan. Zijn
weigering zou de verdachte ook kunnen doen steunen op het in de Grondwet gegarandeerde recht op integriteit van lichaam (en geest). Deze problemen betreffende
het weigeren van onderzoek zijn met de invoering van de nieuwe TBR-wetgeving115 verergerd. De nieuwe TBR-wet, die per 1 september 1988 van kracht werd,
stelt nadrukkelijk dat geen TBR kan worden opgelegd indien derechterniet de beschikking heeft over een multidisciplinair psychiatrisch rapport, dat bovendien niet
ouder dan 6 maanden mag zijn. Weigering een psychiatrisch onderzoek te ondergaan zou er dus toe leiden dat geen TBR kan worden opgelegd. De vrees dat in zulke gevallen de rechter dan zijn toevlucht zal nemen tot het opleggen van lange gevangenisstraffen, zal het aantal weigeringen vooralsnog beperkt houden. Zo er al
van een recht tot weigeren van het psychiatrisch onderzoek sprake is, dan is het in
ieder geval een in dit opzicht beperkt recht. Het PBC hanteert inzake deze kwestie
het volgende beleid: indien de verdachte zo ernstig psychiatrisch gestoord is, dat hij
het doel van het onderzoek en de consequenties van zijn weigering niet kan overzien, wordt ondanks deze weigering toch een onderzoek verricht. Indien de weigering duidelijk in een ernstig psychisch disfunctioneren is geworteld, wordt deze
weigering als zijnde 'niet zinnig' beschouwd. Het PBC veroorlooft zich in alle gevallen wel een beoordeling van de motieven waar de weigering uit voortkomt
Een weigering die niet uit ziekelijke motieven voortvloeit wordt gerespecteerd.
Kuitenbrouwer116 signaleert dat de aanvaarding van het Europees Verdrag (EV) het
accusatoiie element in ons strafproces duidelijk heeft versterkt. Het EV vermeldt
verschillende grondrechten waarop degene die een psychiatrisch onderzoek dient te
ondergaan zich kan beroepen.
De observandus kan aan de art. 3 EV (verbod van wrede of onmenselijke behandeling), art. 6 EV (recht op eerlijke berechting) en art. 8 EV (recht op eerbiediging
van het privé-leven) onder andere de volgende rechten ontlenen:
- een recht op gedetailleerde informatie over het doel en de wijze van uitvoering
van het onderzoek;
- een recht op inzage van het rapport;
- een recht op correctie van feitelijke onjuistheden;
- een recht op bescherming van de privacy.
Uiteraard streeft het PBC ernaar de rechtspositie van de observandus zo goed mogelijk te eerbiedigen.
Het instituut maakt ernst met zijn informatieplicht. Zo wordt de te onderzoeken persoon door een ervaren medewerker van het PBC tevoren bezocht om hem te informeren over het doel van en de feitelijke gang van zaken in het PBC.
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Het doel daarbij is de te onderzoeken persoon zodanige informatie te verschaffen,
dat hij tot een verantwoorde beslissing kan komen omtrent zijn medewerking aan
het onderzoek. Het PBC streeft ernaar een 'informed consent' te verkrijgen alvorens tot het feitelijke onderzoek over te gaan. Indien dat gewenst is, wordt daarbij
een tolk ingeschakeld. Er wordt tijdens het onderzoek geen gebruik gemaakt van
hypnose, waarheidsserum of de leugendetector. Er wordt ook geen beroep gedaan
op grafologen, paragnosten of astrologen. Het rapport wordt, indien mogelijk, met
de onderzochte besproken. De toezegging dat er niet achter zijn rug om zal worden
gerapporteerd wordt daarmee gestand gedaan. Goossens118 bepleit het recht op inzage wettelijk vast te leggen. Er zijn echter factoren, zoals bijvoorbeeld ernstige
psychotische onrust en angst bij de onderzochte, die het bespreken van het rapport
onmogelijk kunnen maken.
Het kan een probleem zijn dat soms onvoldoende gelegenheid bestaat om de emoties die de bespreking van het rapport heeft veroorzaakt, nog met de observandus
door te kunnen werken. De onderzochte wordt kort na de 'eindstaf-bespreking' teruggeplaatst naar het gewone Huis van Bewaring en valt dan in zekere zin in een
gat wat betreft de intensieve aandacht die aan hem werd besteed. Dit leidt er soms
toe dat met een summiere bespreking van het rapport wordt volstaan. Er dient in dit
verband nog te worden opgemerkt dat er een verschil bestaat tussen het recht op inzage en het recht op bespreking van de inhoud van het rapport
De gedetineerde heeft in principe recht op inzage van alle processtukken, maar een
speciale clausule omtrent het 'niet ter inzage geven van een rapport' (zoals die in de
Bcrocpswet in art. 111 voorkomt) ontbreekt in het Wetboek van Strafvordering. De
rappcHten worden in het PBC wel met de onderzochte besproken, maar hem niet ter
hand gesteld. Het PBC is een tegenstander van de gewoonte van sommige psychiatrische rapporteurs van buiten het PBC, om routinematig onder elk rapport te vermelden dat bespreking van de inhoud van het rapport uit psycho-hygiënisch oogpunt bezien zonder meer gecontraïndiceerd is. Een dergelijke aanbeveling heeft
geen invloed omdat de (summiere) bespreking van het rapport niet achterwege kan
blijven en er altijd de weg van inzage via de raadsman blijft bestaan.
De vijf aan het PBC verbonden juristen leveren een belangrijke bijdrage aan de behartiging van de strafprocesrechtelijke belangen van de observandus. Zij helpen het
team dat het onderzoek verricht goed zicht te krijgen op de justitiële voorgeschiedenis van de observandus en behoeden het voor juridische uitglijders. De jurist geeft
het team nadere uitleg indien er sprake is van een bijzondere vraagstelling. De filosofìe achter de werkwijze van het PBC en de praktische gang van zaken aldaar worden in het boek dat werd geschreven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan
van de kliniek helder uileengezet1".
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Hoofdstuk 6

Afbakening en representativiteit van het
onderzoeksmateriaal

In dit hoofdstuk baken ik de door mij onderzochte groep af en sta ik stil bij de representativiteit ervan.
In paragraaf 6.1 zal ik aangeven op basis van welke criteria de onderzochte groep is
geformeerd. De begrippen 'partner' en 'partnerdoding' zullen nader worden omschreven.
Ik zal aangeven waarom 'buitenlandse gevallen' buiten beschouwing blijven en
waarom ik mij heb beperkt tot materiaal uit de periode 1950-1980.
In paragraaf 6.2 zal ik belichten hoe het aantal partnerdoders dat in het PBC werd
onderzocht zich verhoudt tot het aantal partnerdodingen dat in Nederland bekend
werd.
6.1 De afbakening van de onderzochte groep
Het begrip partner
De partner is de vaste levensgezel of degene die dat is geweest Het begrip partner
is niet beperkt tot de wettige echtgenoot; de verloofde of de concubine vallen er
ook onder, evenals de homoseksuele levensgezel.
Ik heb betreffende de duur van de relatie tussen de partners een arbitrair criterium
gehanteerd van drie maanden. De man of vrouw met wie men een kortere periode
'verkering' heeft valt dus niet onder mijn begrip partner.
De oude moeder bij wie men nog thuis woont, of de broer met wie men het huishouden deelt, valt er eveneens buiten.
De vroegere partner, dus degene met wie men een duurzame relatie heeft gehad,
heeft samengewoond of zelfs getrouwd is geweest, geldt wel als partner.
Het begrip doding
Onder doding versta ik: moord of doodslag of de poging daartoe; de mishandeling
die de dood ten gevolge heeft gehad valt eveneens onder dit begrip omdat dit misdrijf, hoewel hierbij weliswaar de opzet tot doden niet aanwezig is geacht, toch grote overeenkomst vertoont met moord en doodslag. Het gaat alleen om gevallen die
tot een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling hebben geleid. Ik ga dus uit
van het bewezenverklaarde delict en niet van het telastegelegde feit
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Op basis van het aldus afgebakende begrip 'doding' heb ik de volgende gevallen
buiten het onderzoek gelaten:
a. 5 gevallen waarin de verdachte, nadat hij in het PBC was onderzocht maar vóór
hij terecht kon staan, zelfmoord pleegde;
b. 4 gevallen die eindigden in een vrijspraak;
с 2 gevallen waarin dood door schuld bewezen is verklaard;
d. 1 geval waarin hulp bij zelfdoding bewezen is verklaard.
In de onderzochte periode werd door PBC geen enkel rapport over een geval van
'doding op ernstig verzoek' uitgebracht
De periode waarop het onderzoek betrekking heeft
Ik heb mij beperkt tot de gevallen uit de periode 1950-1980. Het gaat dus om alle
gevallen van partnerdoding waarover het PBC vanaf ongeveer zijn oprichting tot
aan 1980 heeft gerapporteerd.
Ik heb de grens bij 1980 gelegd om zowel praktische redenen - het onderzoek om
vat dan precies drie decennia - alsook om methodologische redenen. Hel onderzoek
richt zich namelijk niet alleen op het oordeel van psychiaters en rechters over partnerdoders, maar houdt zich ook bezig met de vervolgcriminaliteit van de onder
zochte personen.
Om tot vervolgdelicten te kunnen vervallen dient iemand weer op vrije voeten te
zijn gesteld (ik ga hier dus even voorbij aan delicten die tijdens de tenuitvoerleg
ging van straf of maatregel kunnen worden gepleegd).
Op een enkele uitzondering na waren alle personen die hun partnerdoding hadden
gepleegd vóór 1980 ten tijde dat dit retrospectieve onderzoek werd verricht weer op
vrije voeten.

De gevallen met een uit het buitenland afkomstige dader
Het is mij gebleken dat de berechting kan interfereren met eventueel later volgende
uitwijzing van de veroordeelde. In de periode 1950-1980 heeft het PBC over ongeveer veertig personen met buitenlandse nationaliteit gerapporteerd die hun partner
hadden gedood.
Deze maken ongeveer een vierde deel uit van het totaal aantal partnerdodingen
waarover het PBC een rapport uitbracht. Men hoede zich echter voor de gevolgtrekking dat personen van buitenlandse afkomst dus blijkbaar vaker dan Nederlanders
dit soort misdrijven plegen. Het zou goed kunnen zijn dat juist over een 'uitheems'
geval van partnerdoding in bijna alle gevallen een PBC-rapport wordt gevraagd,
terwijl bij 'gewone', Nederlandse gevallen met een rapport van bijvoorbeeld de districtspsychiater wordt volstaan.
Het gegeven dat de dader niet de Nederlandse nationaliteit heeft kan een reden zijn
hem niet onvoorwaardelijk ter beschikking van de regering te stellen.
Ik heb om deze reden besloten me te beperken tot die partnerdodingen waarbij sprake was van een dader met de Nederlandse nationaliteit.
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De omvang van de onderzochte groep
Uitgaande van de hierboven beschreven criteria bestaat de onderzochte groep uit
124 personen: 104 mannen en 20 vrouwen.
6.2 De mate van representativiteit van de onderzochte groep
De vraag is of de onderzochte groep van 124 gevallen representatief is voor alle gevallen van partnerdoding die hier in Nederland hebben plaatsgevonden.
Het is zeer moeilijk om precies zicht te krijgen op het totale aantal partnerdodingen,
omdat een onbekend aantal niet als zodanig wordt herkend. Men kan slechts gissen
naar de omvang van de 'dark numbers'. De criminele statistiek en literatuur geven
geen directe informatie op basis waarvan het aantal partnerdodingen dat in Nederland wordt gepleegd berekend kan worden.
Ik heb op drie verschillende manieren getracht een antwoord te vinden op de vraag
hoeveel partnerdodingen in Nederland zijn gepleegd in de periode 1950-1980.
Methode 1
Ik heb de sporadische cijfers uit de statistiek en literatuur die op enigerlei wijze
hierover iets zouden kunnen zeggen geïnventariseerd en op basis van deze gegevens gepoogd tot een schatting te komen.
Ik kwam daarbij tot de volgende bevindingen:
a. Nergens staat geregistreerd hoeveel gevallen van partnerdoding zich in de periode 1950-1980 in Nederland hebben voorgedaan.
b. De doodsoorzakenstatistiek van het CBS noemt wel het aantal gevallen van gewelddadige dood die zich in de periode 1950-1980 hebben voorgedaan, maar
geeft geen nadere uitsplitsing naar de relatie die er tussen de dader en het slachtoffer bestond.
In die periode zijn 1952 gevallen van moord en doodslag geregistreerd.
с De criminele statistiek van het CBS geeft wel het aantal gevallen van moord en
doodslag, maar kent geen aparte rubriek voor gevallen van partnerdoding.
d. De studie van Philips uit 1938 heeft betrekking op 183 passionele misdrijven uit
de periode 1916-1936.
De auteur verstaat onder dit type delict:
'een misdrijf dat wordt gepleegd uit haat die wordt opgewekt door teleurgestelde
liefde'.
De groep die Philips bestudeerde bestaat voornamelijk uit partnerdoders, maar
een aantal gewelddelicten gericht tegen de rivaal maakt tevens deel uit van het
onderzoek. Het wordt niet precies duidelijk om hoeveel gevallen van partnerdo
ding het ging.
Philips noemt een interessant cijfer: in 18% van alle gevallen van moord en
doodslag uit de periode 1915-1934 zou sprake geweest zijn van een passioneel
misdriif.
e. Curtis
bestudeerde in 1975 het patroon van de 'homicide' (moord en dood
slag) in een aantal westerse landen. De studie heeft betrekking op de naoorlogse
situatie in de USA, Groot-Brittannië, Denemarken en Israël. In deze landen
wordt in de criminele statistiek binnen de algemene rubriek moord en doodslag
wel afzonderlijk vermeld hoe vaak het een moord op de vaste partner betreft
('spouse-killing').
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Het begrip 'partner'/'spouse' wordt in deze studie ook ruim opgevat: niet alleen
de wettige echtgenoot, maar ook de vaste vriendin of concubine valt eronder.
De studie heeft in totaal betrekking op 1347 gevallen van moord en doodslag; in
gemiddeld 14% betrof het een 'spouse-killing'.
ƒ. Tammenoms Bakker^ deed voor het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap in 1951
verslag over liefdesdelicten waarover hij in de periode 1938-1951 als psychiater
had gerapporteerd voor de Rechtbank Amsterdam. Hij noemt gemiddeld 2 gevallen van crime passionnel per jaar voor het arrondissement Amsterdam.
g. Kranteberichten kunnen niet beschouwd worden als een betrouwbare bron van
informatie over de frequentie waarin dit soort zeer specifieke misdrijven zich
voordoet. Het verschil tussen een verdachte en een veroordeelde, alsook het verschil tussen een moord en een doodslag, blijkt voor verslaggevers vaak moeilijk.
h. De vrouwenbeweging heeft cijfers gepubliceerd over het aantal vrouwen dat
door hun man werd vermoord . De auteurs baseren zich op kranteberichten en
maken geen onderscheid tussen moord en doodslag.
Zij registreerden dat per jaar gemiddeld 14 mannen hun vrouw hadden gedood in
de periode 1980 - mei 1982.
Het is opmerkelijk dat geen aandacht wordt besteed aan vrouwen die hun man
doden. De auteurs noemen ook geen cijfers over dodingen binnen homoseksuele
relaties.
De door Philips en Curtis genoemde cijfers lijken het meest houvast te bieden om
tot een voorzichtige schatting te kunnen komen over het aantal partnerdodingen in
Nederland in de periode 1950-1980.
Curtis gaf aan dat in een aantal westerse landen het aantal 'spouse-killings' 14%
bedroeg van het totaal aantal gevallen van moord en doodslag.
Philips vond dat in Nederland 18% van alle gevallen van moord en doodslag 'passioneel' van aard was.
Op basis van deze cijfers ga ik ervan uit dat in de periode 1950-1980 ongeveer 15%
van alle gevallen van moord en doodslag een partnerdoding zou kunnen betreffen.
In Ncderiand zijn in dit tijdvak bijna 2000 personen veroordeeld wegens moord of
doodslag; het aantal partnerdodingen zou dus ongeveer 300 kunnen zijn geweest
De zal de representativiteit van mijn onderzoeksmateriaal nog op twee andere manieren benaderen.
Methode 2
Ik heb gepoogd uit de criminele statistiek en wetenschappelijke literatuur af te leiden hoe dikwijls ter zake van ernstige misdrijven psychiatrische rapporten worden
uitgebracht. Ik hoopte op deze wijze te kunnen vaststellen hoe vaak bij moord en
doodslag (al of niet op de partner) door het PBC psychiatrische rapporten worden
uitgebracht. Een en ander resulteerde in het volgende:
Gegevens

Bron

Onderzocht
jaar

a. Bij moord en doodslag werd in 77%
een psychiatrisch rapport uitgebracht

rapport-Hustinx

1964
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b. Bij straffen langer dan 3 jaar werd in
95% een rapport uitgebracht

rapport-Hustinx

1964

с Van alle rapporten die werden uitge
bracht werd 5% door het PBC gemaakt

rapport-Mulder42

1964

d. Het 'marktaandeel' van het PBC is ge
stegen tot 30%

rapport-Mulder42

1979

e. Het aantal psychiatrische rapporten is
sterk gedaald
1616 rapporten in het jaar
429 rapporten in het jaar

rapport-Mulder42

ƒ. PBC vervaardigt 83% van de klinische
rapporten

rapport-Mulder42

1979

g. PBC vervaardigt 75% van de klinische
rapporten

Van Bameveld123

1985

1964
1979

Deze gegevens kan men fragmentarisch noemen. Ik ben het dan ook eens met Mulder42, Bakker122 en Van Bameveld123, die stellen dat er geen ondubbelzinnige cijfers bestaan over hoe vaak en op welke wijze psychiatrische rapporten worden uitgebracht.
De bovenstaande cijfers zouden met betrekking tot partnerdoding mijns inziens wel
tot de volgende redenering kunnen leiden: partnerdoding zal, omdat het een ernstig
gewelddelict betreft, vaak worden bestraft met een gevangenisstraf van langer dan
drie jaar. De aard van het delict en de straffen die gemeenlijk worden opgelegd,
maken het waarschijnlijk dat bijna altijd een klinisch-psychiatrisch rapport wordt
uitgebracht. Het PBC brengt 75% van alle klinische rapporten uit Het PBC rapporteerde derhalve waarschijnlijk in 75% van alle gevallen waarin parlnerdoding bewezen werd verklaard.
Uitgaande van de 124 gevallen waarin het PBC in de periode 1950-1980 heeft gerapporteerd zou het totaal aantal partnerdodingen in die periode ca. 165 kunnen zijn
geweest.
Een gegeven dat erop wijst dat deze schatting te laag is, valt af te leiden uit de frequentie waarin het PBC ter zake van partnerdoding om een 'second opinion' werd
gevraagd. In 34 (van de 124) gevallen uit de onderzochte groep was sprake van een
'dubbelrapport'; in die gevallen werd dus, nadat een psychiater van buiten het PBC
een onderzoek had verricht, ook nog een rapport door het PBC uitgebracht Het is
niet uitgesloten dat in een aantal gevallen van partnerdoding wordt volstaan met
een psychiatrisch rapport van buiten het PBC.
Het zou derhalve mogelijk zijn dat hel 'marktaandeel' van het PBC ter zake van
partnerdoding lager is dan 75%; uitgaande van de 124 PBC-gevallen zou men dan
op een landelijk cijfer van meer dan 165 gevallen in 30 jaar kunnen komen.
Methode 3
De derde manier om te trachten de representativiteit van de onderzochte groep te
schatten gaat uit van de opnamecijfers van het PBC ter zake van moord en dood-
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slag. In de periode van 1950-1980 werden in het PBC 725 rapporten uitgebracht ter
zake van moord of doodslag. In die jaren werden in Nederland 1952 personen veroordeeld wegens moord of doodslag.
Hierbij dient men wel te bedenken dat de cijfers van het PBC betrekking hebben op
telastegelegde feiten, terwijl de CBS-statistieken bewezenverklaarde feiten betreffen.
Mij is gebleken dat slechts in minder dan 5% van de gevallen van moord en doodslag waarover het PBC een rapport uitbracht een vrijspraak volgde, terwijl in nog
eens 10% een minder ernstig gewelddelict bewezen werd verklaard.
De cijfers van het PBC zijn dus redelijk goed te vergelijken met de cijfers van het
CBS ter zake van moord en doodslag. In de categorie moord of doodslag werd in
37% der gevallen door het PBC een rapport uitgebracht (752 op 1952 gevallen). De
cijfers van het CBS zijn niet toereikend om te kunnen bepalen of dit 'opnamepercentage' voor allerlei afzonderlijke groepen van moord of doodslag gelijk is geweest Het CBS noemt in de criminele statistiek namelijk alleen totaalcijfers voor
moord en doodslag. Zelfs voor bijvoorbeeld kindermoord/kinderdoodslag, dat in
het Wetboek van Strafrecht wel als afzonderlijk delict geldt, worden door het CBS
allhans voor meer dan de helft van de jaren 1950-1980 geen afzonderlijke cijfers
genoemd.
Ik moet me dus behelpen en ga noodgedwongen uit van de veronderstelling dat het
opnamepercentage ter zake van moord en doodslag ook opgaat voor de categorie
van partnerdoding. Het aantal gevallen dat het PBC heeft onderzocht was 124. De
onderzochte groep vormt derhalve 37% van het totale aantal partnerdodingen over
een periode van 30 jaar gerekend. In de periode 1950-1980 moeten dan ongeveer
340 personen zijn veroordeeld wegens het doden van de partner. Ik roep in herinnering dat ik via de veronderstelling dat het percentage partnerdodingen hier in Nederland even hoog zou zijn als hel percentage 'spouse-killings' in een aantal andere
westerse landen, ook op ongeveer 300 gevallen kwam. De eindconclusie is dus dat
de in het PBC in de periode van 1950-1980 onderzochte gevallen van partnerdoding ongeveer 35% uitmaken van het totale aantal partnerdodingen in Nederland.
Ik wil ten slotte iets zeggen over de vraag of er naast mannen die hun vrouw doden
ook vrouwen zijn die hun man doden.
De groep partnerdoders die in ha PBC werd onderzocht bestond uit 104 mannen en
20 vrouwen. Dit komt neer op een aandeel van 17% door vrouwen.
Vrouwen hebben doorgaans een geringer aandeel in de criminaliteit. Het is echter
niet duidelijk of mannen en vrouwen in een even hoog percentage voor een psychiatrisch onderzoek naar het PBC worden gestuurd.
Een aandeel van 17% van alle partnerdodingen door vrouwen lijkt echter aannemelijk indien men de volgende gegevens in ogenschouw neemt:
In de periode 1950-1980 hadden vrouwen een aandeel van:
- 10% in alle 'rechtbankstrafzaken';
- 25% in het aantal veroordelingen wegens moord;
- 8% in het aantal veroordelingen wegens doodslag.
Het is mij gebleken dat bij partnerdodingen uiteindelijk in 40% moord en in 60%
doodslag bewezen wordt verklaard.
Het totaal aantal partnerdodingen - althans de Nederlandse gevallen die tot een on-
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herroepelijke veroordeling hebben geleid - moet ongeveer liggen tussen 300 en 3S0
gevallen. In 80-85% daarvan ging het om een man die zijn vrouw had gedood.
De in het PBC onderzochte gevallen vormen in kwantitatief opzicht een niet onaanzienlijk deel van het totale aantal partnerdodingen. Hierbij dient echter te worden
bedacht dat het onderzochte materiaal geen aselecte steekproef vormt van alle partnerdodingen. Ik roep in herinnering dat ik de gevallen waarin de dader een buitenlandse nationaliteit had buiten beschouwing heb gelaten. Het is mogelijk dat vooral
de gevallen waarin men zeker psychiatrische stoornissen bij de dader veronderstelt
voor een onderzoek naar het PBC worden gestuurd, terwijl in de eenvoudiger gevallen met een rapport van de districtspsychiater of een andere psychiater werd volstaan.
Op grond van het voorgaande kan de door mij onderzochte groep representatief
worden geacht voor de categorie van psychiatrisch gestoorde partnerdoders met de
Nederlandse nationaliteit.
In de psychopathologie van de ernstig gestoorde partnerdoder treden mechanismen
aan het licht die in gemitigeerde vorm ook een rol spelen bij de andere, minder gestoorde daders. In die zin is de onderzochte groep illustratief voor de psychiatrische
aspecten bij partnerdoders.
Het onderzoeksmateriaal is ook representatief te achten voor wat betreft de rol die
psychiatrische rapporten kunnen spelen bij de berechting van partnerdoders. Het
onderzochte materiaal vormt namelijk rond driekwart van alle gevallen van partnerdoding waarin een psychiatrisch rapport werd uitgebracht.
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Hoofdstuk 7

Populatiegegevens

In dit hoofdstuk presenteer ik de resultaten van het door mij verrichte onderzoek
betreffende 124 gevallen van partnerdoding. De afbakening en de representativiteit
van de onderzochte groep zijn in hoofdstuk 6 besproken. In dit retrospectieve onderzoek kunnen de observandi van weleer zonder bezwaar als dader worden aangeduid omdat de gevallen waarin de verdachte uiteindelijk werd vrijgesproken, buiten
mijn onderzoek vallen. Het gaat dus om 124 bewezenverklaarde gevallen van partnerdoding.
De gegevens voor dit hoofdstuk zijn ontleend aan de psychiatrische rapporten die
door het PBC werden uitgebracht Deze rapporten gaan in hoofdzaak over de dader,
maar ook aan het slachtoffer wordt dikwijls veel aandacht besteed. De zinsnede/het
adagium 'de mortuis nil nisi bene' (van de doden niets dan goeds), of parafraseringen daarvan, kwam ik in veel rapporten tegen, waarmee overigens niet gezegd is
dat de rapporteurs behalve voor de goede, niet ook oog voor de problematische kant
van de slachtoffers hebben gehad.
Een probleem heeft zich voorgedaan bij het profileren van de onderzoeksgegevens.
Ik heb in de literatuur geen onderzoek gevonden waarbij alle aspecten aan de orde
kwamen die ik in dit onderzoek heb bestudeerd ten aanzien van de partnerdoders.
Uit de gegevens van het CBS en de informatie die het Ministerie van Justitie en het
WODC konden verschaffen viel ook geen duidelijk beeld te destilleren van 'de gemiddelde Nederlander' of van 'de gemiddelde gedetineerde'. De heb het dus zonder
een duidelijke controlegroep moeten stellen. In de volgende paragrafen zal zoveel
mogelijk worden aangegeven met welke groepen ik de door mij onderzochte groep
op deelaspecten heb vergeleken.
De volgende aspecten van dader en slachtoffer komen aan de orde:
7.1 Demografische gegevens:
- de sekse
- de leeftijd
- de schoolopleiding/het beroep
- het gezin/milieu van herkomst
7.2 De lichamelijke gezondheid (intern en neurologisch onderzoek en het EEG)
7.3 De geestelijke gezondheid
7.4 De justitiële voorgeschiedenis
7.5 De relatie waarbinnen het gewelddelict plaatsvond
7.6 De eerdere relaties.
Uit het onderzoek van de dader:
7.7 De psychiatrische classificatie
7.8 De conclusie ten aanzien van de toerekeningsvatbaarheid
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7.9 Het advies inzake de sanctiemodaliteit
7.10 De vraag of het PBC verschillend oordeelt over de mannelijke en vrouwelijke
partnerdoder.
Het hoofdstuk zal worden besloten met:
7.11 Een rubricering van de gevallen op basis van het motief
7.12 Enkele illustratieve gevalsbeschrijvingen.
7.1 Demografische gegevens
De sekse van de dader en het slachtoffer
Het ging om 104 mannelijke en 20 vrouwelijke partnerdoders. In 4 gevallen was
sprake van een gewelddelict van een man tegen een mannelijke levenspartner. De
slachtoffergroep bestond derhalve uit 24 mannen en 96 vrouwen. Slaat men alleen
acht op de partnerdoding binnen heteroseksuele relaties, dan ging het om 100 mannen en 20 vrouwen die hun partner hadden gedood. Vrouwen hebben in dit type
misdrijf een aandeel van ruim 17%. Ik roep hierbij in herinnering dat vrouwen in
het algemeen een lager aandeel hebben in de criminaliteit. Van alle misdrijven die
in de periode van 1950-1980 door rechtbanken werden berecht was slechts 10%
door een vrouw gepleegd en in de categorie geweldmisdrijven hadden vrouwen
slechts een aandeel van 5%.
De eerste stelling, luidende dat bijna uitsluitend mannen zich schuldig maken aan
het doden van hun partner, is derhalve onjuist. Vrouwen hebben in dit type misdrijf
een niet onaanzienlijk aandeel.
De leeftijd van de dader
De gemiddelde leeftijd was 35 jaar.
De gemiddelde leeftijd van de mannelijke dader was 34 jaar, die van de vrouwelijke dader 40 jaar.
De oudste dader was 72, de jongste 18.
De leeftijd van het slachtoffer
De gemiddelde leeftijd was 34 jaar.
De gemiddelde leeftijd van het mannelijke slachtoffer was 45 jaar, die van het
vrouwelijke slachtoffer 32.
Het oudste slachtoffer was 74, het jongste 15.
In de volgende tabel wordt de leeftijdsverdeling van dader en slachtoffer weergegeven:
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N

%

slachtoffers
N
%

6
36
42
27
8
4
1

5
29
34
22
6
3
1

15
39
31
25
9
4
1

12
32
25
20
7
3
1

124

100

124

100

daders
Onder de 20
20-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60-69 jaar
Boven de 70
Totaal

In 8 gevallen was het leeftijdsverschil meer dan 10 jaar. Het grootste verschil was
21 jaar.
In sommige gevallen was sprake van meerdere slachtoffers. De in dit hoofdstuk
vermelde gegevens betreffende de slachtoffers hebben betrekking op het 'hoofdslachtoffer', dat is de meest recente vaste partner tegen wie een gewelddelict werd
gepleegd. Ik ga dus uit van één 'hoofdslachtoffer' per geval.
Commentaar
Uit mijn onderzoek blijkt dat partnerdoding een misdrijf is dat zich het meest voordoet bij dertigers. Het is opmerkelijk dat de gemiddelde leeftijd van de vrouwen die
hun man doden tien jaar hoger ligt dan die van de mannen die hun vrouw doden.
Philips vond in 1939 bij zijn onderzoek naar passionele misdrijven voor wat betreft de daders een piek in de leeftijdsgroep van 25-30 jaar. Tuerlinckx47 vond in
1936 in haar groep van passionele misdrijven in België een gemiddelde leeftijd van
30-35 jaar.
Om na te kunnen gaan of de partnerdoding zich wat de leeftijd betreft onderscheidt
van andere vormen van moord en doodslag, vergelijk ik mijn bevindingen met de
gegevens uil een WODC-studie naar de strafvordering en de straftoemeting bij ernstige delicten124. In die studie wordt onder andere een profiel gegeven van een
groep van 167 gevallen van moord en doodslag uit de periode 1973-1976. Deze
groep kan representatief worden geacht voor de min of meer 'gewone' gevallen van
moord en doodslag uit de jaren zeventig; de gevallen waarin sprake was van zeer
ernstige psychiatrische stoornissen bleven in dit WODC-onderzoek om technische
redenen buiten beschouwing.
De vergelijking is, ondanks het feit dat de gewelddelinquenten die ik naast elkaar
stel niet uit precies dezelfde periode afkomstig zijn, toch zinvol omdat het in beide
groepen gaat om delinquenten die iemand hebben gedood en de groepen op een
aantal gemeenschappelijke punten zijn onderzocht.
Ik geef de vergelijking weer in de vorm van een tabel:
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Leeftijd
dader
Jonger dan 20
20-24 jaar
25-29 jaar
Ouder dan 30
Totaal

partnerdoders
1950-1980
N
%

moord en doodslag
WODC1973-1976

N

%

6
15
21
82

5
12
17
66

18
42
36
71

11
25
22
42

124

100

167

100

In het WODC-onderzoek wordt de gemiddelde leeftijd van de dader voor de groep
van moord en doodslag niet vermeld. Uit de vergelijking wordt duidelijk dat de
partnerdoder gemiddeld duidelijk ouder is dan andere personen die ter zake van
moord of doodslag worden veroordeeld. De partnerdoders zijn in twee van de drie
gevallen ouder dan dertig; bij de andere groep van moord en doodslag is dat maar
bij 42% het geval.
De tweede stelling, luidende dat de partnerdoder in het algemeen ouder is dan de
delinquenten die andere vormen van moord of doodslag plegen, is dus juist.
Leeftijd
slachtoffer
16 jaar of jonger
17-30 jaar
31-45 jaar
46-60 jaar
Ouder dan 60
Onbekend
Totaal

partnerdoders
1950-1980
N
%

moord en doodslag
WODC 1973-1976

N

%

6
51
37
25
5
-

5
41
30
20
4
—

1
86
49
22
4
5

1
52
29
13
2
3

124

100

167

100

Het WODC geeft geen reden waarom het bij de slachtoffers van een andere leeftijdsindeling uitgaat dan bij de daders.
Om mijn bevindingen te kunnen vergelijken met die van het WODC ben ik gedwongen het WODC op dit punt te volgen. De slachtoffers zijn in het algemeen bij
partnerdoding gemiddeld iets ouder dan bij andere vormen van moord en doodslag.
Bij partnerdoding is bijna een kwart van de slachtoffers 46 jaar of ouder, terwijl dat
bij andere gevallen van moord en doodslag maar bij 15% het geval is. De criminele
statistiek van het CBS125 laat ook zien dat moord en doodslag in het algemeen worden gepleegd door mensen van onder de 30 jaar. In 1980 werden in Nederland 210
personen veroordeeld wegens moord of doodslag; 63% van de daders was jonger
dan 30 jaar.

De schoolopleiding/het beroep
Ik ben bij de inventarisatie van de schoolopleiding uitgegaan van de schooltypen
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die tussen 19S0 en 1980 bestonden, de periode immers waarop het onderhavige onderzoek betrekking heeft.
In de opsomming komt men derhalve wel VGLO (Voortgezet Lager Onderwijs) en
MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) tegen, maar bijvoorbeeld niet HAVO
en atheneum. De aard van het door de dader en het slachtoffer genoten onderwijs is
als volgt:
Opleiding

slachtoffer

dader

N

%

N

%

Buitengewoon LO
LO
LBO niet afgemaakt
ULO niet afgemaakt
LBO-diploma behaald
ULO-diploma behaald
MBO-diploma behaald
HBS-/gymnasiumdiploma behaald
9. HBO-diploma behaald
10. Doctoraal-diploma
behaald

21
58
6
9
13
3
7

17
46
6
7
10
2
6

8
93
1
3
10
4

7
75
1
2
8
3

1
4

1
3

2
3

2
2

2

2

-

-

Totaal

124

100

124

100

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.

Toelichting
De schoolopleiding van de dader werd in alle gevallen (breedvoerig) belicht In
sommige oude milieuverslagen van de reclassering komen meer dan eens onderwijzers over hun oud-pupillen aan het woord en soms werden zelfs rapportcijfers in
extenso weergegeven; het punt dat voor ijver en netheid werd behaald wordt vaak
vermeld. In enkele gevallen waarin de opleiding van het slachtoffer niet expliciet
werd vermeld, ben ik ervan uitgegaan dat het slachtoffer niet meer dan lager onderwijs heeft genoten.
Het zakboek van het CBS126 inzake onderwijsstatistieken geeft de volgende informatie betreffende het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking.
Bevolking naar geslacht en hoogst behaalde opleidingsniveau: (leeftijdsgroep 30-40
jaar in 1965)
Mannen (%) Vrouwen (%)
Basis/lager niveau
Uitgebreid lager algemeen vormend onderwijs
Uitgebreid lager beroepsonderwijs
Middelbaar algemeen vormend onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Semi-hoger onderwijs
Hoger onderwijs
Niet te rubriceren

26
5
24
3
28
9
4
1

36
11
24
3
18
6
1
1
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Van de Nederlandse bevolking heeft dus 44% van de mannen en 28% van de vrouwen een middelbare of hogere opleiding afgemaakt
Van de mannen kwam 31% en van de vrouwen 47% niet verder dan de lagere
school.
Het WODC noch het Ministerie van Justitie konden mij informatie verschaffen
over het opleidingsniveau van de gemiddelde delinquent/gevangene.
Commentaar
De partnerdoders hebben in het algemeen een iets betere schoolopleiding dan de
slachtoffers. Zij hebben echter een duidelijk geringere schoolopleiding genoten dan
de rest van de bevolking. Van de partnerdoders kwam 63% niet verder dan de lagere school. Van de rest van de bevolking bleef slechts een kwart steken op dat niveau. Het aantal middelbaar en hoog opgeleiden is onder de partnerdoders ook duidelijk lager dan onder de rest van de bevolking (12% van de partnerdoders tegen
44% van de rest van de Nederlandse mannen).
De derde stelling, luidende dat de partnerdoders bijna altijd weinig onderwijs hebben genoten, is dus juist.
Het beroep
Het eerder aangehaalde WODC-onderzoek betreffende straftoemeting bij ernstige
misdrijven verschaft informatie over het beroepsniveau van de voor moord en
doodslag veroordeelden. Het WODC ontleent de gehanteerde rubricering aan een
proefschrift van Van Tulder127 uit dejaren vijftig, hoewel een veel adequater beroepenrubricering is ontwikkeld door het Instituut voor Toegepaste Sociologie12*.
De beide schalen gaan uit van een verdeling in zes niveaus. Het is daarbij erg verwarrend dat niveau 6 uit de ene schaal overeenkomt met rubriek 1 uit de andere
schaal.
Om mijn bevindingen te kunnen vergelijken met die van het WODC ben ik ook van
de beroepenschaal van Van Tulder uitgegaan.
Beroepsclassificatie
van de daders
Niveau 1 of 2 (hoog)
Niveau 3 of 4 (middel)
Niveau 5 of 6 (laag)
of zonder beroep
Totaal

partnerdoding
PBC1950-1980

moord en doodslag
WODC 1973-1977

N
6
29

5
23

N
6
59

4
34

89

72

102

2

124

100

167

100

%

%

De twee groepen vertonen dus maar weinig verschil voor wat betreft het beroepsniveau waarop daders werkzaam zijn.
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De vierde stelling, luidende dat partnerdoders bijna altijd ongeschoold werk verrichten, is onjuist.
In bijna 30% der gevallen verrichten de partnerdoders werk waarvoor een hoge of
middelbare scholing is vereist.
Beroepsclassificatie
van de slachtoffers
Niveau 1 of 2 (hoog)
Niveau 3 of 4 (middel)
Niveau 5 of 6 (laag)
of zonder beroep
Onbekend
Totaal

partnerdoding
PBC1950-1980

moord en doodslag
WODC1973-1977

N
6
52

4
31

-

105
4

63
2

100

167

100

N
9
10

%

105

85

124

7
8

%

Uit deze tabellen blijkt onder andere dat partnerdoders in het algemeen in beter gekwalificeerde sectoren werkzaam zijn dan hun slachtoffers. Het is opmerkelijk dat
het aantal hooggekwalificeerden onder de slachtoffers van partnerdoding hoger is
dan bij de andere vormen van moord en doodslag.
De partnerdoders hebben dus weliswaar bijna altijd weinig onderwijs genoten maar
zij verrichten lang niet altijd ongeschoold werk. Zij werken nogal eens in een functie waarvoor zij feitelijk niet zijn opgeleid.
Het gezin van herkomst
In één op de vijf gevallen was de vroegere thuissituatie zo gecompliceerd, dat die
tot een uithuisplaatsing van de latere partnerdoder leidde. In de helft van de gevallen was de dader afkomstig uit een zeer problematisch gezin zonder dat dit tot een
uithuisplaatsing had geleid.
Een gezin heb ik gekwalificeerd als 'zeer problematisch' indien in het milieuverslag melding werd gemaakt van een ernstige verstoring van de gewone gang van
zaken in het gezin, doordat één of meer leden van het gezin gebukt gingen onder
verslavingsproblemen of veelvuldige contacten met politie of justitie. Gezinnen
waarin sprake was van openlijk geweld tussen de ouders of van seksueel misbruik
of andere vormen van mishandeling van de kinderen, vallen ook in de categorie
'zeer problematisch'. In dergelijke gezinnen zijn de problemen vaak zo talrijk, dat
ze leiden tot bemoeienis van buitenaf. De huisarts, maatschappelijk werker, wijkagent en reclasseringsambtenaar zijn niet zelden kind aan huis. Het is overigens
moeilijk deze aspecten betreffende het gezin waaruit de dader afkomstig is goed te
objectiveren, omdat de kwaliteit en omvang van de milieu-rapporten uit de PBCrapporten niet constant zijn. In de drie decennia waarop mijn onderzoek betrekking
heeft, werden de accenten niet altijd op dezelfde onderwerpen gelegd. Er is geen
sprake van een systematisch opgezet milieuverslag waarin steeds dezelfde onderwerpen terugkeren. Het rapport bleef een enkele keer steken in een moeilijk te objectiveren sfeertekening van het milieu. In slechts 30% van de gevallen was de dader afkomstig uit een min of meer regulier gezin.
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Het gezin/milieu waaruit de dader afkomstig is, kan enigszins geobjectiveerd worden door de beroepen waarin de kostwinners uit die gezinnen werkzaam waren (geweest) te rubriceren.
Ik heb hier wederom gebruik gemaakt van de beroepeninventarisatie volgens Van
Tulder.
Beroep kostwinner
gezin herkomst dader

partnerdoders
PBC1950-1980
N
14
18

%
11
4

92

75

124

100

Niveau l o f 2 (hoog)
Niveau 3 of 4 (middel)
Niveau 5 of 6 (laag)
of geen beroep
Totaal

Dikwijls lijken de gezinnen waaruit dader en slachtoffer afkomstig zijn veel overeenkomsten ie vertonen, maar dat is niet meer dan een indruk van de onderzoeker.
De informatie over de afkomst van de slachtoffers is zo fragmentarisch dat ik ervan
afzie het gezin van herkomst te rubriceren op basis van het beroep van de kostwinner.
Commentaar
De daders zijn zeer vaak afkomstig uit probleemrijke, sociaal-economisch zwakke
gezinnen. De slachtoffers lijken vaak ook uit dergelijke gezinnen afkomstig te zijn,
maar de PBC-rapportcn bieden onvoldoende houvast om deze indruk goed te kunnen toetsen.
De vijfde stelling, luidende dat partnerdoders vaak uit zeer problematische gezinnen
afkomstig zijn en velen van hen in een kindertehuis hebben gezeten, is voor zover
nategaanjuisL
7.2 De lichamelijke gezondheid
In het kader van het onderzoek in het PBC vinden als regel een intem en een neurologisch onderzoek plaats.
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer het een jongeman betreft die net in
militaire dienst is geweest of iemand die kort tevoren uitvoerig intem en neurologisch is onderzocht, kan het lichamelijk onderzoek achterwege blijven. Het komt
ook voor dat een dergelijk onderzoek wordt geweigerd. In deze paragraaf zal ik
verslag doen van de bevindingen bij het lichamelijk onderzode van de daders. De
gezondheid van het slachtoffer komt slechts ter sprake voor zover daaromtrent
anamnestische mededelingen worden gedaan in het rapport.
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Ik ga nu over tot de bespreking van de gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid van de daders.
Overzicht resultaten internistisch onderzoek
Geen intern onderzoek verricht
Geen afwijkingen
Wel interne afwijkingen

2 gevallen
77 gevallen
45 gevallen

Aard van de gevonden afwijkingen
In 10 gevallen was sprake van een afwijkende lichaamsbouw of werden meer dan
één 'vormfouten' gesignaleerd, bijvoorbeeld opvallende asymmetrieën, vreemde
beharingspatronen, bijzondere dentitie; dan werd soms gesproken van constitutionele zwakte.
In S gevallen was sprake van ernstige hartafwijkingen. Eén man had drie by-pass
operaties ondergaan; bij een aantal anderen werd een hartgeruis geconstateerd, wat
meestal wijst op een hartklcpziekte.
In б gevallen was sprake van astma bronchiale of emphyseem.
In 2 gevallen had de betrokkene een longtuberculose doorgemaakt en in 1 geval
was zelfs sprake van een actief tuberculeus longproces.
In 4 gevallen werden maag- en darmzweren gevonden.
In 5 gevallen werden hormonale afwijkingen geconstateerd;
in 4 gevallen was er sprake van diabetes en in 1 geval van een status na strumectomie.
In 1 geval had de onderzochte een thymectomie ondergaan en werd een glaucoom
gediagnostiseerd.
In 1 geval werd bij een observandus zowel de ziekte van Besnier Boeck alsook dia
betes èn cryptorchisme gediagnostiseerd.
In 3 gevallen was sprake van zeer ernstige traumata in de voorgeschiedenis; één
man bijvoorbeeld, werd dertien keer geopereerd aan zijn been, dat aan het oostfront
was verbrijzeld.
Ten slotte werd bij 6 mannen een afwijking aan de tractus genitalis geconstateerd
(cryptorchisme (1); ernstige phimosis (2); status na orchitis (1); slechts één testis
(2)).
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Overzicht resultaten neurologisch onderzoek
Geen neurologisch onderzoek verricht
Geen neurologische afwijkingen
Lichte neurologische afwijkingen
Ernstige neurologische afwijkingen

4 gevallen
96 gevallen
12 gevallen
12 gevallen

Lichte neurologische afwijkingen die werden geconstateerd waren bijvoorbeeld:
- een Ideale zenuwontsteking;
- een status na een hernia nuclei pulposi-operatie;
- hoofdpijnklachten en verminderd vermogen zich te concentreren na vroegere
schedeltraumata;
- slechthorendheid.
Ernstige neurologische afwijkingen waren:
- multipele reflexafwijkingen en verlamming van diverse spiergroepen na schedeltrauma Lg.v. sprong voor vrachtauto;
- afwijkende reflexen t.g.v. zelfvergiftiging met thallium;
- ernstige cephalea na ernstige contusio cerebri plus grove tremor t.g.v. alcoholabusus;
- status na meningitis, liquor afwijkend;
- posttraumatische cephalea en syndroom van Parkinson;
- uveo-encephalitis met een ablatio retinae;
- afwijkingen aan de papilla nervi optici met verdenking op een proces in cerebro;
- epilepsie bij onvoldoende behandelde lues;
- multipele afwijkingen, cave multipele sclerose;
- arteriosclerosis cerebri;
- status na bulbaire poliomyelitis.
Het elektro-encefalogrqfisch (EEG) onderzoek
Wel verricht
94 gevallen
Niet verricht (want niet noodzakelijk geacht) 30 gevallen
Resultaten
In 43 gevallen werden geen afwijkingen gevonden.
In 17 gevallen was sprake van een niet duidelijk afwijkend beeld.
In 3 gevallen was sprake van lichte afwijkingen die werden beschouwd als de gevolgen van medicatie.
In 31 gevallen was sprake van min of meer ernstige afwijkingen.
Over 11 van de 124 slachtoffers wordt in het PBC-rapport vermeld dat zij te kampen hadden met ernstige problemen betreffende hun lichamelijke gezondheid.
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Bespreking
De kerncijfers met betrekking tot de lichamelijke gezondheid van de partnerdoders
zijn:
- bij 20% afwijkingen op neurologisch terrein;
- bij 33% een afwijkend EEG;
- bij 37% afwijkingen op het terrein van de interne geneeskunde.
Het aantal internistische en neurologische afwijkingen in deze groep ligt veel hoger
dan bij de rest van de PBC-populatie. In het algemeen worden slechts bij één op
tien PBC-observandi neurologische of internistische afwijkingen geconstateerd.
De partnerdoders zijn gemiddeld ouder dan de rest van de PBC-populatie. De bevindingen betreffende de lichamelijke gezondheid zijn te weinig gedetailleerd om
deze te kunnen vergelijken met statistische gegevens betreffende de rest van de Nederlandse bevolking.
De slachtoffers zouden in ongeveer 10% der gevallen ernstige problemen met hun
gezondheid hebben gehad.
Werd in de voorgaande paragraaf duidelijk dat we in de onderzochte groep te maken hebben met mensen met een slechte schoolopleiding, afkomstig uit de sociaaleconomisch zwakke groep, een andere karakteristiek blijkt dus dat zij vaak kampen
met ernstige gezondheidsproblemen.
In de rapporten werd nogal eens geworsteld met de kwestie of een ernstige lichamelijke ziekte wel relevante forensisch-psychiatrische betekenis toekwam.
Het blijft een probleem om lichamelijke afwijkingen die tijdens het onderzoek in
het PBC worden gevonden direct te betrekken op het delict dat maanden voordien
heeft plaatsgevonden.
In één geval, waarin de verdachte zich na het doden van zijn verloofde voor een
vrachtwagen had geworpen en daarbij ernstig hersenletsel had opgelopen, was dit
probleem heel evident. Het onderzoek maakte aannemelijk dat de verdachte ten tijde van het delict psychotisch was geweest en dat aspect legde bij het beantwoorden
van de vraag naar de toerekeningsvatbaarheid het meeste gewicht in de schaal. De
hersenafwijkingen waren bij deze man eerst ontstaan na het gewelddelict waarvoor
hij terecht moest staan. Anderzijds zijn ernstige lichamelijke ziekten die al langere
tijd bestonden en die hebben geleid tot een lichamelijke en tegelijk geestelijke aftakeling, zeker van invloed bij de kwestie van de toerekeningsvatbaarheid. Vaak
wordt echter in het rapport, alvorens tot een bepaalde mate van vermindering van
de toerekeningsvatbaarheid wordt geconcludeerd, een opsomming gegeven van de
gevonden psychische en lichamelijke afwijkingen. Het is daarbij dikwijls niet geheel duidelijk welk gewicht aan de afzonderlijke factoren wordt toegekend.
Het oude adagium 'mens sana in corpore sano' (een gezonde ziel in een gezond lichaam) indachtig, wordt in de gevallen waarin sprake is van een slechte lichamelijke gezondheid, bij het onderzoek in het PBC nauwlettend bestudeerd of de lichamelijke ziekte ook heeft geleid tot een vermindering van de psychische weerbaarheid/spankracht Een specifiek verband tussen bepaalde lichamelijke afwijkingen
en gewelddelicten komt uit mijn onderzoek niet naar voren.
De zesde stelling, luidende dat partnerdoders vaak een betrekkelijk slechte lichamelijke gezondheid hebben, is juist Bij een kwart tot een derde deel van hen worden
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min of meer ernstige afwijkingen op intern of neurologisch terrein gediagnostiseerd.
7.3 De geestelijke gezondheid
Als maat voor geestelijke gezondheid hanteer ik hel aantal vroegere opnames in een
psychiatrische kliniek.
De ben me ervan bewust dat dit een tamelijk grof criterium is. Het gegeven dat iemand niet eerder klinisch-psychiatrisch is behandeld hoeft geen garantie te zijn dat
men te maken heeft met een geestelijk gezond, evenwichtig individu. De rapporten
geven over vroegere poliklinisch-psychiatrische contacten meestal niet erg gedetailleerde informatie.
Resultaten
In de dadergroep waren 20 personen één maal en 18 personen meer dan eens opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis of een kliniek ter behandeling van
verslavingsziekten. Ruim 30% van de daders had dus een psychiatrische voorgeschiedenis.
In de slachtoffergroep waren 12 personen één of meer keren in een psychiatrische
kliniek behandeld. Dat is bijna 10%. Dit lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat in
het algemeen de daders vaker een ernstiger psychiatrische voorgeschiedenis hebben
dan de slachtoffers. Het betrekkelijk geringe aantal eerdere psychiatrische opnamen
in de slachtoffergroep lijkt een te optimistisch beeld te geven van hun geestelijke
gezondheid. Uit de rapporten heb ik de indruk gekregen dat er ook in die gevallen
waarin dit niet tot een psychiatrische opname had geleid, zeker ook bij de slachtoffers dikwijls sprake was van ernstige psychische problemen.
De zevende stelling, luidende dat partnerdoders en hun slachtoffers vaak een psychiatrische voorgeschiedenis hebben, gaat zeker op voor de partnerdoders maar
minder voor wat betreft de slachtoffers. Van de partnerdoders was 30% en van de
slachtoffers 10% in een psychiatrische kliniek opgenomen geweest
7.4 De justitiële voorgeschiedenis
In alle gevallen werd in het PBC-rapport de justitiële voorgeschiedenis van de dader vermeld. De Wet op de Justitiële Documentatie bepaalt dat in het Algemeen
Documentatie Register alle justitiële contacten van personen vanaf 12 jaar worden
opgetekend. Zodra het OM zich met een zaak gaat bezighouden wordt dit in het
AD-register opgetekend. Hierin worden niet alleen de onherroepelijke veroordelingen opgetekend, maar ook de gevallen die zijn geseponeerd of zaken die bij een andere strafzaak zijn gevoegd. Het AD-register wordt bijgehouden ten behoeve van
de justitiële autoriteiten. De rechter kan bij de beoordeling van een strafzaak rekening houden met hem aldus aangereikte informatie over vroegere veroordelingen.
Het strafdossier waarover het PBC de beschikking krijgt (in al de gevallen waarin
een psychiatrisch rapport wordt uitgebracht), bevatte steeds een uittreksel uit het
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AD-register betreffende de observandus. Bij de inventarisatie van de vroegere veroordelingen heb ik buiten beschouwing gelaten:
- zaken die zijn geseponeerd;
- zaken die ad informandum bij andere zaken zijn gevoegd;
- een aantal 'bagateldelicten'.
Een bagateldelict moet men zich voorstellen als een geringe overtreding die met
een geldboete of schikking is afgehandeld. Een misdrijf dat in het Wetboek van
Strafrecht als een misdrijf wordt gekwalificeerd, wordt door mij nooit als bagateldelict beschouwd. Een schikking is een vorm van afdoening van de zaak waarbij de
OvJ vóór aanvang van de terechtzitting een of meer voorwaarden stelt ter voorkoming van de strafvervolging; wordt aan de voorwaarde(n) voldaan, dan gaat het
recht tot strafvordering teniet Een andere voorwaarde om van een bagateldelict te
kunnen spreken is dat door de rechter geen (voorwaardelijke) vrijheidsstraf is opgelegd.
Als voorbeelden van bagateldelicten zijn te noemen: te hard rijden met een automobiel, stropen, openbare dronkenschap, illegaal zenden, illegaal vervoer van suiker.
Ik hanteer betreffende vroegere veroordelingen vier rubrieken:
1. Gewelddelicten
Moord, doodslag, mishandeling, diefstal met geweld, afpersing, brandstichting
met gevaar voor personen, het in tijd van oorlog in vreemde krijgsdienst treden ,
handel in harddrugs .
2. Seksuele delicten
Verkrachting, aanranding, openbare schennis der eerbaarheid, ontucht en incest
3. De 'alcohol-verkeersdelicten'.
4. Overige delicten.
* Deze debelen reken ik, hoewel zij in het Wetboek van Strafrecht niet gerubriceerd zijn onder de titel
'misdrijven tegen het leven genchl', toch tot de gewelddadige delicten. De doe dit omdat deze delicten
een duidelijke gewelddadige connotatie hebben, hetgeen de wetgever tot uitdrukking brengt in de zeer
lange vrijheidsstraffen die erop zijn gesteld

Hieronder volgt nu een overzicht van de eerdere veroordelingen in de dadergroep.
Niet echter nadat ik in herinnering heb geroepen dat de dader gemiddeld 35 jaar
was; de justitiële documentatie bestrijkt dus een periode van gemiddeld 23 jaar (de
documentatie begint immers zodra iemand 12 jaar wordt).
N==104
Mannelijke daders
Niet eerder veroordeeld
43
Wel eerder veroordeeld
61
Ni=20
Vrouwelijke daders
Niet eerder veroordeeld
15
Wel eerder veroordeeld
5
Partnerdoders
N==124
Niet eerder veroordeeld
58
Wel eerder veroordeeld
66
Partnerdoders
N==124
82
Niet eerder gevangenisstraf
Wel eerder gevangenisstraf
42

(41%)
(59%)
(75%)
(25%)
(47%)
(53%)
(66%)
(34%)

67

Van de mannen had 41% en van de vrouwen 75% op het moment dat zij hun partner doodden een blanco strafblad. Zij waren dus 'first offenders'.
Ik geef nu een overzicht van de delicten van de 66 personen die wel eerder met Justitie in aanraking waren geweest:

61 mannen
5 vrouwen

gewelddadig

seksueel

26 WVW

40
-

14
-

21
-

andersoortig totaal
169
7

244
7

De aard van de eerdere gewelddelicten (totaal 40)
1 keer doodslag;
1 keer veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld;
27 keer mishandeling';
3 keer poging zware mishandeling;
5 keer bedreiging;
3 keer het in vreemde krijgsdienst treden.
In 75% der gevallen werd het gewelddelict zo ernstig geacht dat een gevangenisstraf werd opgelegd.
* In 5 gevallen werd hierbij expliciet vermeld dat het een mishandeling van de echtgenote belrof. In
geen van de andere gevallen werd duidelijk of de echtgeno(o)t(e) het slachtoffer was. Dit is niet verwonderlijk, omdat in het Wetboek van Strafrecht het doden van de partner of bedreiging van de partner niet als een speciaal gewelddelict geldt

De aard van de eerdere seksuele delicten (totaal 14)
3 keet ontucht met iemand van beneden de 16 jaar,
1 keer ontucht met zijn minderjarige kind;
2 keer vleselijke gemeenschap met meisje van 12-16 jaar;
2 keer feitelijke aanranding van de eerbaarheid;
1 keer mecplegen van aanranding van openbare eerbaarheid;
5 keer schennis van de openbare eerbaarheid.
In 9 gevallen werd gevangenisstraf opgelegd.
In een aantal gevallen was een mannelijke partnerdoder in de voorgeschiedenis
voor meer dan één gewelddelict of seksueel delict veroordeeld.
De eerdere gewelddelicten en seksuele delicten werden gepleegd door 33 mannelijke partnerdoders.
Van de mannelijke partnerdoders waren 71 niet eerder voor een dergelijk ernstig
misdrijf veroordeeld.
De aard en duur van de opgelegde sanctie kunnen gelden als een goede maat voor
de ernst van de eerdere delicten.
In de vrouwengroep (N=20) waren de eerdere delicten slechts van geringe ernst;
slechts één vrouw kreeg naar aanleiding van een eerder delict een korte gevangenisstraf.
In de mannengroep (N=104) waren de eerdere delicten van aanzienlijk ernstiger
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aard; 41 mannen kregen naar aanleiding van een eerder delict een gevangenisstraf
(in 2 gevallen was daarbij tevens een onvoorwaardelijke TBR opgelegd).
De vrijheidsbeneming (TBR en gevangenisstraf) naar aanleiding van eerdere veroordelingen was in totaal 856 maanden.
Uit dit totaalcijfer kan men de volgende deelcijfers afleiden:
- De gemiddelde vrijheidsbeneming naar aanleiding van eerdere delicten in de
groep van 124 partnerdoders was 7 maanden.
- De eerdere gevangenisstraf (en TBR) kwam zoals we hebben gezien in feite voor
rekening van 42 personen.
In deze groep van eerder tot gevangenisstraf veroordeelden was de gemiddelde
eerdere vrijheidsbeneming 20 maanden.
De justitiële voorgeschiedenis van de slachtoffers heb ik niet kunnen nagaan omdat
ik betreffende hen niet de beschikking heb gehad over een uittreksel uit het AD-register. In de PBC-rapporten werd echter over vier slachtoffers vermeld dat zij in de
voorgeschiedenis zelf voor een misdrijf waren veroordeeld.
Samengevat geldt voor de groep van 124 partnerdoders dat:
- bij de mannelijke partnerdoders 59% eerder is veroordeeld;
- bij de mannelijke daders 32% eerder is veroordeeld wegens een seksueel delict
of een gewelddelict;
- bij de mannelijke partnerdoders 39% eerder een gevangenisstraf of TBR heeft
ondergaan. De gemiddelde duur van de eerdere vrijheidsbeneming bedroeg 20
maanden;
- de vrouwen die hun partner hebben gedood een aanzienlijk mildere justitiële
voorgeschiedenis hebben.
Slechts een kwart van hen is eerder veroordeeld.
Slechts één van hen heeft wegens een diefstal eerder een korte gevangenisstraf
ondergaan.
De achtste stelling, inhoudende dat de partnerdoding vaak wordt voorafgegaan door
een reeks van eerdere veroordelingen, gaat zeker op voor mannen die hun vrouw
doden. De stelling gaat echter nauwelijks op voor vrouwelijke partnerdoders.
7.5 De relatie waarbinnen het gewelddelict plaatsvond
De aard van de relatie die bestond tussen de dader en het slachtoffer geef ik weer in
de volgende tabel:
Gehuwd en samenwonend
66 gevallen
Concubinaat
14 gevallen
Hechte verkering/verloofd maar nog niet samenwonend
24 gevallen
Vroeger huwelijk of concubinaat maar nu niet meer samenwonend 9 gevallen
Gescheiden
9 gevallen
Verkering/verloving verbroken
2 gevallen
Totaal

124 gevallen
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In 80 gevallen waren de partners dus getrouwd of woonden zij samen. In 44 gevallen was van actueel samenwonen (nog) geen sprake of geen sprake meer.
De duur van de relatie waarbinnen het geweIddelict plaatsvond
De gemiddelde duur van de relatie was 108 maanden (Sd 110,7). De relatie in de
groep met mannelijke daders duurde gemiddeld 96 maanden, terwijl in de groep
met vrouwelijke daders sprake was van een duur van 132 maanden. De verkering/verloving (26 gevallen) had 18 maanden geduurd. Laten we de verloofde paren
buiten beschouwing, dan blijkt bij huwelijk of concubinaat sprake te zijn geweest
van een relatie van 132 maanden.
Het aantal kinderen uil de relatie waarbinnen hel gewelddelict plaatsvond
In 69 gevallen werden uit de relatie die gewelddadig zou eindigen kinderen geboren. Het gemiddeld aantal kinderen was 1,6 (Sd 231). In één geval betrof het een
gezin met IS kinderen. In SS gevallen ging het om een relatie zonder kinderen. Binnen de 124 relaties uit de onderzochte groep, die te zamen tot aan het moment van
de partnerdoding ongeveer 1100 'relatiejaren' omvaUen, deden zich in totaal 207
zwangerschappen voor. In 10 gevallen was sprake van een tegen een zwangere
partner gericht gewelddelict. Deze delicten hadden steeds de dood van de vrouw tot
gevolg; het kind bleef in één geval in leven.
7.6 De eerdere relaties
Ik heb voor zowel de dader als het slachtoffer bestudeerd of zij eerder getrouwd
zijn geweest of eerder hebben samengewoond met een andere vaste partner. Tevens
werd nagegaan hoe lang die eerdere relaties hebben geduurd en of uit die relaties
kinderen zijn geboren. Ik kwam tot de volgende bevindingen:
33 van de daders hadden eerder één of meer vaste relaties gehad, waaruit in totaal
69 kinderen werden geboren. Deze relaties duurden gemiddeld 103 maanden (Sd
109,2); 23 van de slachtoffers hadden één of meerdere vaste relaties gehad, waaruit
in totaal 63 kinderen werden geboren. Deze relaties hadden een duur van gemiddeld
126 maanden (Sd 113,8). In een aantal gevallen namen dus de man of de vrouw, of
beiden, kinderen uit eerdere relaties mee in de verhouding die uiteindelijk op geweld zou uitlopen.

7.7 De psychiatrische classificatie
In de psychiatrische diagnostiek van de onderzochte groep weerspiegelt zich de
ontwikkeling die de psychiatne in de naoorlogse jaren heeft doorgemaakt. In het
begin van de jaren vijftig was de diagnostiek enigszins Kraepeliniaans georiënteerd; er werden klassieke, 'duidelijke' diagnosen gesteld, zoals hysterie of schizofrenie.
De diagnostiek van het PBC kreeg allengs een meer psycho-dynamisch en systeemtheoretisch georiënteerd karakter. In de jaren zeventig kwam er toenemende aan70

dacht voor narcistische persoonlijkheidsstoornissen en de borderline-problematiek.
Het rapport van de commissie-Mulder42 noemt als een van de eisen waaraan een forensisch-psychiatrischrapportmoet voldoen, dat het gesteld moet zijn in voor de
niet psychiatrisch geschoolde begrijpelijke taal. Het PBC houdt zich hieraan. Al te
technisch psychiatrisch jargon wordt vermeden. De psychiatrische beschouwing
aan het slot van het rapport is vooral toegespitst op de relatie tussen de psychiatrische stoornis en de vraag naar de toerekeningsvatbaarheid. Het gebeurt nogal eens
dat een expliciete psychiatrische diagnose ontbreekt. In ieder geval werd in de jaren
19S0-1980 nog niet gewerkt met de meer-assige diagnostiek zoals die is neergelegd
in het classificatiesysteem voor psychiatrische stoornissen dat in de jaren zeventig
en tachtig is ontwikkeld (DSM IIIR.130).
De heb mijn onderzoeksmateriaal in diagnostisch opzicht verdeeld in de volgende
groepen:
1. een groep met zeer ernstige psychische stoornissen (psychosen en ernstig organisch cerebraal letsel);
2. een groep met uiterst gebrekkige impulscontrole;
3. een groep met vooral neurotische stoornissen;
4. een groep van zwakbegaafd niveau.
Ik heb daarbij de volgende diagnostische criteria gehanteerd:
adi. De groep met zeer ernstige psychische stoornissen
In deze groep vallen allereerst personen bij wie sprake was van een psychose. Wanen en hallucinaties ten gevolge waarvan de realiteitszin sterk is ondermijnd, zijn
daarbij de kemsymptomen. Tot deze groep reken ik ook de personen bij wie een organisch cerebrale afwijking werd gevonden die van causale betekenis werd geacht
met betrekking tot het delict. Een bijkomende voorwaarde om deze organische gevallen tot de groep van zeer ernstig gestoorden te kunnen rekenen was voor mij dat
het PBC tot ten minste sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid had geconcludeerd en tevens had geadviseerd tot een gedwongen klinische behandeling. In bijna
alle gevallen waarin zeer ernstige psychische stoornissen bij de observandus werden vastgesteld, werd een directe relatie tussen de stoornis en het gewelddelict verondersteld.
ad 2. De groep met een uiterst gebrekkige impulscontrole
In sommige rapporten wordt, na een uitvoerige beschrijving van het gedrag van de
dader, de diagnose psychopathic expliciet genoemd. Het begrip psychopathic is
zeer omstreden. Het gaat niet om een welomschreven, duidelijk afgebakende nosologische eenheid, waarvoor een eenduidige oorzaak en een daaruit voortvloeiende
behandeling zijn aan te wijzen.
Kuiper stelt dat de term psychopaat tegenwoordig nog het meest als scheldwoord
wordt gebezigd, omdat het vooral associaties oproept met 'constitutioneel bepaald'
en Onverbeterlijk'. Reicher129 bestempelt de diagnose psychopathic ook als ouderwets en pessimistisch. Hij benadrukt dat degenen die met deze beladen diagnose
worden aangeduid, verstrikt zijn gebleven in conflicten uit de pre-oedipale periode.
Reicher is op goede gronden van oordeel dat deze patiënten wel degelijk baat kunnen hebben bij psychotherapie. Kloek1 ' zegt omwille van de duidelijkheid liever
van een 'criminele psychopaat' dan van een geestelijk gestoorde delinquent te willen spreken. Het verhaal wil dat Rümke bij een gevalsbespreking van het type patiënt waarover we hier spreken, eens zou hebben verzucht of er bij alle ellende mis-
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schien ook iets aardigs van deze man kon worden gemeld. De ben van mening dat
het onderscheid tussen neurotici, die alleen zelf onder hun psychische problemen
zouden lijden, en psychopaten, die enkel anderen het leven zuur maken, veel te grof
is. Het is belangrijk de psycho-dynamische achtergrond van psychopatisch gedrag
te onderzoeken en de term psychopathic niet te verbinden met therapeutisch nihilisme. Nog beter is het de term helemaal te omzeilen. In mijn onderzoek heb ik er dan
ook voor gekozen deze groep aan te duiden als personen met een uiterst gebrekkige
impulscontrole. Tot deze groep reken ik de personen die voldeden aan ten minste
één van de volgende criteria:
α. er is in de voorgeschiedenis sprake van minstens één onherroepelijke veroordeling wegens een ernstig agressief en/of seksueel delict waarvoor ten minste zes
maanden werd opgelegd en/of een onvoorwaardelijke TBR;
b. er is sprake van twee of meer veroordelingen wegens een dergelijk ernstig delict
zonder dat dit tot een vrijheidsbeneming van ten minste zes maanden heeft geleid;
c. er werd wegens een dergelijk delict eerder een onvoorwaardelijke TBR opgelegd;
d. in het PBC-rapport wordt expliciet van (hystero-)psychopathie gesproken.
Het beeld dat de personen uit deze groep te zien geven, vertoont veel gelijkenis met
de 'Antisocial Personality Disorder' uit de DSM III R.130
ad 3. De groep met neurotische stoornissen
Tot deze groep reken ik die personen die in het PBC-rapport werden beschreven als
lijdende aan een neurotische persoonlijkheidsstoornis. Het betreft personen die op
een krampachtige wijze in het leven staan en sterk zijn aangewezen op psychische
afweermechanismen om zich staande te houden. De neurotische mens wordt gedreven door driften en strevingen waar hij zelf niet goed zicht op heeft en is sterk geneigd conflicten die hij vroeger met ouders had, in zijn volwassen leven te herhalen
in zijn verhouding met andere mensen.
ad 4. De groep die op een zwakbegaafd niveau functioneert
Tot deze groep heb ik uitsluitend personen gerekend die op een laag (zwakbegaafd)
intellectueel niveau functioneerden en bij wie zich geen andere stoornissen voordeden. De schoolopleiding in de dadergroep vormt al een indicatie voor het intelligentiepeil. Van de 124 volgden 21 Buitengewoon Lager Onderwijs. In het kader van
het onderzoek in het PBC vond ook een psychologisch onderzoek plaats. Een intelligentietest was daarbij een standaardonderdeel. De in het PBC meest gebruikte test
is de Wexler Adult Intelligence Scale (WAIS)131, terwijl vroeger ook de Groninger
Intelligentie Test (GIT)13 wel werd gebruikt Aan de scores van deze WAIS en
GIT kan een zelfde waarde worden toegekend. De Zeeuw133 spreekt van een normale of gemiddelde intelligentie als het IQ niet meer dan één maal de Standaarddeviatie (Sd) afwijkt van het gemiddelde IQ (IQ van 85 tot 116). Begaafd is iemand
met een IQ tussen een en twee maal de Sd boven het gemiddelde (IQ van 116-130).
Zwakbegaafd is iemand met een IQ tussen een en twee maal de Sd onder het gemiddelde (IQ van 70-85). Zwakzinnig komt overeen met een score van minder dan
70. Hoogbegaafd is iemand met een IQ van boven 130. De onderzochte groep verschilt alléén voor wat betreft het aantal personen dat op een zwakzinnig niveau
functioneert enigszins van het intelligentie-patroon van de rest van de Nederlanders.
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Begaafd
Gemiddelde intelligentie
Zwafbegaafd
Zwakzinnig (debiel)
Totaal

N

mijn groep
%

Nederland
%

14
88
15
7

11
71
12
6

14
70
14
2

124

100

100

Van de groep van 22 personen in de categorie zwakbegaafd of lager vallen 11 personen reeds in één van de andere diagnostische groepen (1, 2 of 3). De andere elf
reken ik tot de groep waarbij het feit dat deze personen op zwakbegaafd niveau
functioneren het voornaamste kenmerk is.
De negende stelling, inhoudende dat partnerdoders bijna altijd een lage intelligentie
hebben, is dus onjuist.
Het intelligentie-patroon van de partnerdoders wijkt nauwelijks af van dat van de
rest van de Nederlandse bevolking.
Hoe dikwijls werd bij de partnerdoders nu een afwijking (gebrekkige ontwikkeling
of storing van de geestvermogens) gediagnostiseerd?
In 122 van de 124 gevallen was sprake van een gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke storing der geestvermogens. Met gebruikmaking van de hierboven ontwikkelde criteria was in de onderzochte groep de volgende indeling te maken:
De zeer gestoorde groep (psychose of organisch
cerebrale afwijking)
De groep met uiterst gebrekkige impulscontrole
De groep van zwakbegaafd niveau
De groep met neurotische stoornissen
Geen afwijkingen
Totaal

25 gevallen
26 gevallen
11 gevallen
60 gevallen
2 gevallen
124 gevallen

Commentaar
In meer dan 98% van de gevallen werd dus een psychiatrische afwijking gediagnostiseerd. In het onderzoek van Philips10 werd in 77% der gevallen een psychiatrische
afwijking gevonden, terwijl in het onderzoek van Tammenoms Bakker bij slechts
50% sprake was van een psychiatrisch beeld. Het zou kunnen zijn dat deze onderzoekers een ander (mogelijk strenger) criterium hebben gehanteerd ten aanzien van
de vraag wat als een psychiatrische afwijking diende te worden beschouwd.
Ik heb de indruk dat voor deze auteurs de psychische afwijkingen van zeer ernstige
aard dienden te zijn om tot een vermindering van de toerekeningsvatbaarheid te
kunnen leiden. Het gevonden verschil behoeft echter niet zonder meer te wijzen op
een tendens (in de periode 1950-1980) om de dader vlugger als psychiatrisch gestoord te bestempelen. Het zou namelijk ook kunnen zijn dat een voorselectie heeft
plaatsgevonden, en dat alléén die gevallen waarvan de RC (die niet psychiatrisch
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geschoold is) al vermoedt dat er van psychiatrische afwijkingen sprake is, naar het
PBC werden verwezen. Het is dan logisch dat er meer psychiatrische afwijkingen
worden gevonden.
De tiende stelling, inhoudende dat het PBC in vergelijking tot vroeger onderzoek
van Philips en Tammenoms Bakker bij partnerdoders vaker concludeert dat er bij
een partnerdoder ten tijde van het delict sprake is geweest van enigerlei vorm van
psychiatrische stoornis, is juist.
Dit behoeft echter niet per se op een psychiatrisering van de partnerdoder te duiden.
7.8 De conclusie ten aanzien van de toerekeningsvatbaarheid
Het PBC heeft, gegeven de psychiatrische bevindingen, steeds bestudeerd of die
stoornissen ook bestonden ten tijde van het telastegelegde delict en of aan die stoornissen een causale betekenis met betrekking tot het telastegelegde kon worden toegekend.
Op deze wijze werd de vraag beantwoord of er, gegeven de geconstateerde gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke storing van de geestvennogens, sprake was van
een vermindering van de toerekeningsvatbaarheid of zelfs van ontoerekeningsvatbaarheid. Het PBC heeft dikwijls met deze vraag geworsteld. Dit leid ik af uit de
zeer bonterijvan antwoorden op de vraag naar de toerekeningsvatbaarheid die ik in
de rapporten aantrof.
Ik vond op 124 rapporten niet minder dan 29 verschillende redacties van de conclusie:
1. Volledig toerekeningsvatbaar
2. Nauwelijks verminderd
3. Enigszins verminderd
4. Licht verminderd
5. Verminderd
6. Vrij sterk verminderd
7. In enigerlei mate, waarschijnlijk sterk verminderd
8. In belangrijke mate verminderd
9. In aanzienlijke mate verminderd
10. In zeer sterke mate verminderd
11. Nauwelijks toerekeningsvatbaar
12. Ternauwernood toerekeningsvatbaar
13. Ontoerekeningsvatbaar.
In een aantal gevallen werd in de conclusie een marge ingebouwd:
14. Nauwelijks of niet verminderd
15. Vrijwel niet verminderd of niet verminderd
16. Ternauwernood of niet verminderd
17. Verminderd tot belangrijk verminderd
18. Verminderd tot sterk verminderd
19. Sterk, waarschijnlijk zelfs zeer sterk verminderd
20. Verminderd, mogelijk zelfs zeer steile verminderd
21. Zeer sterk verminderd tot ontoerekeningsvatbaar
22. Nauwelijks toerekenbaar of ontoerekeningsvatbaar
23. Ternauwernood of in het geheel niet toerekeningsvatbaar.
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In twee gevallen kon het onderzoekend team niet tot een eensluidende conclusie
komen:
24. Psychiater enigszins verminderd; psycholoog: verminderd
25. Psychiater: volledig toerekeningsvatbaar, psycholoog: verminderd.
In twee gevallen was sprake van een conclusie die geënt leek op een vraagstelling
zoals die is bepleit door Nieboer6 in zijn proefschrift 'Aegroto suum'. De expliciete
vraag naar de toerekeningsvatbaarheid wordt daarbij vermeden. Dit leverde de volgende conclusiemodaliteiten op:
26. De onderzochte is slechts in verminderde mate verantwoordelijk te stellen
27. Op grond van een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens heeft onderzochte zijn wil slechts in verminderde vrijheid kunnen bepalen
28. Verminderd indien moord, en sterk verminderd indien doodslag.
In één geval werd een 'getrapte' conclusie gegeven:
29. Verminderd indien de telastegelegde moord bewezen zou worden verklaard,
maar dit zou in mindere mate mogen gelden ten aanzien van de eveneens telastegelegde incest.
In één geval luidde de conclusie als volgt:
'Betrokkene heeft weliswaar de ongeoorloofdheid van het telastegelegde feit kunnen inzien, doch is in mindere mate dan de gemiddelde normale mens in staat geweest zijn wil in vrijheid - overeenkomstig een dergelijk besef - te bepalen, waardoor het feit indien bewezen hem niet kan worden toegerekend.'
De OvJ schreef dat de aangehaalde passage innerlijk tegenstrijdig was; de conclusie
dat de verdachte op enigerlei wijze in staat is geweest zijn wil ten aanzien van het
telastegelegde in vrijheid te bepalen is niet verenigbaar met de conclusie dat het
feit, indien bewezen, hem niet zou kunnen worden toegerekend. Het PBC was het
hiermee eens en bracht de volgende wijziging aan:
'De onderzochte heeft weliswaar de ongeoorloofdheid van het telastegelegde kunnen inzien, doch is niet in staat geweest zijn wil - overeenkomstig een dergelijk bes e f - t e bepalen. De ondergetekende concludeert dat onderzochte ten tijde van het
plegen van het hem telastegelegde feit lijdende was aan een zodanige ziekelijke storing der geestvermogens dat het feit - indien bewezen - hem niet kan worden toegerekend.'
Deze aldus gewijzigde conclusie werd overigens later niet door de rechtbank gevolgd.
De vele vormen waarin de conclusie werd gegoten, de wollige wijze waarop deze
soms was geformuleerd en het voorbeeld dat ik hierboven gaf van een situatie
waarin de conclusie op suggestie van derden of uit eigener beweging vóór of zelfs
nog tijdens het onderzoek ter terechtzitting werd gewijzigd, laten zien hoe moeilijk
het is om de geconstateerde psychiatrische stoornis direct te betrekken op het telastegelegde delict en daaraan een conclusie omtrent de toerekeningsvatbaarheid te
verbinden. De grote diversiteit die ten aanzien van de conclusie werd gesignaleerd,
is deels het gevolg van het feit dat de vraagstelling die de rechter aan het PBC voorlegt ook lang niet altijd eenvormig is. De uiterst fijnmazige conclusies wekken de
indruk dal het PBC over een zeer gevoelig meetinstrument beschikt om de mate van
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vermindering van de toerekeningsvatbaarheid te bepalen. Het PBC heeft die illusie
willen wegnemen en is om die reden vanaf ongeveer 1970, toen prof. dr. F.H.L.
Beyaert geneesheer-directeur werd, de conclusies strakker gaan formuleren. Inmiddels - dat wil zeggen vanaf 1984 - werkt het PBC met nog slechts vijf soorten conclusies: enerzijds 'toerekeningsvatbaar', en anderzijds 'ontoerekeningsvatbaar', met
daartussenin; 'enigszins verminderd', 'verminderd' en 'sterk verminderd'. De mogelijkheid van een andere structuur voor de conclusie blijft echter bestaan voor die
gevallen waarin de rechter een rechtstreekse vraagstelling over de toerekeningsvatbaarheid omzeilt.
Het weiken zonder vaste gradaties, zoals dat vóór 1980 gebeurde, kon aanleiding
geven tot verwarring. Vooral de in een negatieve vorm gegoten conclusie 'niet verminderd toerekeningsvatbaar' is voor velerlei uitleg vatbaar. De conclusie 'verminderd toerekeningsvatbaar' kan ook tot verwarring leiden, omdat deze conclusie
door de psychiater wordt gebruikt ter aanduiding van één bepaalde gradatie van
vermindering van de toerekeningsvatbaarheid, terwijl de jurist een dergelijke conclusie vaak opvat als 'in enigerlei mate verminderd toerekeningsvatbaar'.
Ik heb in mijn onderzoeksmateriaal verschillende voorbeelden van deze verwarring
aangetroffen en zal hieraan nader aandacht besteden in hoofdstuk 8, waarin ik onder andere bestudeer hoe in de vonnissen aan de conclusies van het PBC wordt gerefereerd. Ik heb de grote pluriformiteit van de aangetroffen conclusies tot zeven
gradaties teruggebracht.
De resultaten in de onderzochte groep waren als volgt:
1. Volledig toerekeningsvatbaar
2. Enigszins verminderd
3. Verminderd
4. Verminderd tot sterk verminderd
5. Sterk verminderd
6. Sterk verminderd tot ontoerekeningsvatbaar
7. Ontoerekeningsvatbaar
Geen conclusie
Totaal

2 gevallen
8 gevallen
42 gevallen
9 gevallen
35 gevallen
12 gevallen
15 gevallen
1 geval
124 gevallen

In één van de gevallen waarin tot volledige toerekeningsvatbaarheid geconcludeerd
werd, werd overigens bij de onderzochte wel een neurotische persoonlijkheidsstoornis gevonden, maar een duidelijk verband tussen het telastegelegde delict en
de stoornis kon niet aannemelijk worden gemaakt.
De groepen 2, 3 en 4 vormen samen een groep van 59 personen bij wie slechts tot
een betrekkelijk geringe mate van vermindering van de toerekeningsvatbaarheid
werd geconcludeerd. De groepen 5, 6 en 7 vormen een groep van 62 personen bij
wie tot een sterke mate van vermindering van de toerekeningsvatbaarheid of tot ontoerekeningsvatbaarheid werd geconcludeerd.
De elfde stelling, inhoudende dat het PBC in geval van partnerdoding bijna altijd
tot de conclusie komt dat sprake is van ontoerekeningsvatbaarheid of van een sterke
vermindering van de toerekeningsvatbaarheid, is niet juist. Even vaak komt het
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PBC tot de conclusie dat slechts van vermindering van de toerekeningsvatbaarheid
sprake is.
Tot slot van deze paragraaf enige informatie over de rapporten die psychiaters van
buiten het PBC in dezelfde strafzaak over dezelfde verdachte hebben uitgebracht.
In 34 gevallen was sprake van een 'dubbelrapportage'.
Bij vergelijking van de conclusies bleek dat in slechts wiet gevallen de 'perifere
psychiater' en het PBC tot een gelijkluidende conclusie waren gekomen. In de andere dertig gevallen was soms sprake van een duidelijk verschil. Opmerkelijk is dat
in alle 15 gevallen waarin de andere psychiater tot ontoerekeningsvatbaarheid of tot
volledige toerekeningsvatbaarheid geconcludeerd had, het PBC tot een andere conclusie kwam. De 'extreme' conclusies werden dus gemitigeerd/genuanceerd.
In één geval had een multidisciplinair team van buiten het PBC tot volledige toerekeningsvatbaarheid geconcludeerd terwijl het PBC vond dat van ontoerekeningsvatbaarheid sprake was!
7.9 Het advies inzake de sanctiemodaliteit
De adviezen van het PBC zijn afgestemd op de sanctiemodaliteilen die de wet
biedt. Welke sancties de rechter kan opleggen bij ernstige gewelddelicten is in
hoofdstuk 4 aan de orde geweest Het PBC komt stapsgewijs tot een beslissing over
de vraag welk advies zal worden uitgebracht:
Is geconcludeerd tot ontoerekeningsvatbaarheid, dan impliceert dat een advies tot
ontslag van rechtsvervolging. De wet (lid 1 van art. 37 Sr) luidt immers: 'Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner geestvermogens niet kan worden toegerekend'.
Het advies tot ontslag van rechtsvervolging gaat bijna altijd vergezeld van het advies een maatregel op te leggen die leidt tot een gedwongen opname in een psychiatrische kliniek of inrichting. In het kader van die maatregel wordt dan de gelegenheid geboden een behandeling te ondergaan.
Het is vaste jurisprudentie dat iemand wel gedwongen kan worden zich te laten opnemen in een kliniek maar (uitzonderingen daargelaten) niet hoeft te dulden dat hij
een behandeling moet ondergaan. Is een spoedige psychiatrische verpleging noodzakelijk, dan wordt gewoonlijk de maatregel genoemd in art. 37 Sr lid 2 geadviseerd. Indien de rechter het advies volgt, wordt de betrokkene (met het oog op de
mogelijkheid tot het ondergaan van een behandeling) in een daartoe geëigend algemeen psychiatrisch ziekenhuis geplaatst gedurende een proeftijd die de termijn van
één jaar niet te boven gaat. Valt herhaling van ernstige delicten te vrezen, en bestaat
derhalve gevaar voor de openbare orde, dan wordt gewoonlijk (tevens) geadviseerd
de maatregel genoemd in het derde lid van art. 37 Sr op te leggen. Dit impliceert
een onvoorwaardelijke terbeschikkingstelling van ds regering. Het is ook mogelijk
het opleggen van de maatregel genoemd in het derde lid (een TBR) te adviseren
zonder de maatregel genoemd in het tweede lid (de plaatsing in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis). De TBR-maatregel houdt in dat de betrokkene voor een periode van in eerste instantie twee jaar in een TBR-kliniek kan worden geplaatst
Nadien kan de maatregel door de rechter die de TBR heeft opgelegd telkens met
één of twee jaar worden verlengd.
Het initiatief tot een dergelijke verlenging ligt bij het Openbaar Ministerie. Blijft
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een dergelijk initiatief uit, dan loopt de TBR af. De minister van Justitie kan de
TBR te allen tijde beëindigen. De rechter en minister winnen bij dit soort beslissingen advies in bij de behandelaren.
In de ruime categorie van 'in enigerlei mate' verminderd toerekeningsvatbaren is de
cruciale vraag steeds of geadviseerd moet worden tot een terbeschikkingstelling. In
de stafvergadering wordt daartoe door het onderzoekend team een schatting gemaakt van het gevaar voor herhaling van ernstige delicten. Er wordt ook gekeken of
het gevaar voor herhaling zo groot moet worden geacht dat er sprake is van een gevaar voor de openbare orde. Velen, onder wie Haffmans134, Nieboer6 en
Schnitzler80, stellen zich op het standpunt dat de psychiater zich op dit punt geen
oordeel kan aanmatigen omdat het oordeel hierover des rechters is. Het is echter
een feitelijk gegeven dat de rechter dikwijls expliciet de mening van de getuigedeskundige vraagt over deze kwestie. Het PBC komt op dit punt ook bijna altijd
met een expliciet advies. Indien het opleggen van een TBR wordt geadviseerd,
wordt bekeken of kan worden volstaan met het advies de TBR in haar voorwaardelijke vorm op te leggen. Aan een voorwaardelijke TBR kan de bijzondere voorwaarde worden verbonden dat de betrokkene zich onder ambulante psychiatrische
behandeling dient te stellen of dat hij zich zo nodig in een kliniek ter behandeling
laat opnemen. Een dergelijke gedwongen opname wordt in lijd gelimiteerd door de
duur van de proeftijd, die meestal op twee of drie jaar wordt gesteld. Indien in de
groep van 'in enigerlei male' verminderd toerekeningsvatbaren niet wordt geadviseerd een TBR in haar voorwaardelijke of onvoorwaardelijke vorm op te leggen,
komt het advies er in feite op neer een gevangenisstraf op te leggen. Een dergelijk
advies wordt bijna nooit expliciet gegeven. Wel wordt na de mededeling dat het advies een TBR op te leggen niet noodzakelijk wordt geacht, vaak een aantal aanbevelingen gedaan ten aanzien van de eventueel op te leggen gevangenisstraf.
Het PBC veroorloofde zich op dit punt vroeger meer dan tegenwoordig. Een enkele
maal wordt de aanbeveling gedaan een straf op te leggen in overeenstemming met
de geconstateerde vermindering van de toerekeningsvatbaarheid. Hierbij gaat men
impliciet uit van de veronderstelling dal er een directe correlatie dient te bestaan
tussen de stoornis en de strafmaat Een enkele maal wordt de aanbeveling gedaan
de betrokkene in een bepaalde gevangenis te plaatsen, een andere keer dat de betrokkene tijdens zijn detentie in de gelegenheid moet worden gesteld een psychotherapeutische behandeling te ondergaan. Dit zijn in feite aanbevelingen die zich
niet richten lot de rechter maar tot de administratie, omdat die met de tenuitvoerlegging van straffen is belast In het enkele geval waarin een lange gevangenisstraf valt
te voorzien en waarin tevens tot een terbeschikkingstelling is geadviseerd, kan de
aanbeveling worden gedaan dat al gedurende de strafexecutie een klinische behandeling wordt gerealiseerd in het kader van art. 47 of 120 van de Gevangenismaatregel.
Een dergelijk advies richt zich eveneens over de schouder van de rechter tot de administratie. Het is mogelijk dal de rechter de aanbeveling in zijn vonnis overneemt.
Het is ten slotte mogelijk dat het PBC adviseert een (deels) voorwaardelijke straf op
te leggen. Indirect begeeft het PBC zich dan weer op het terrein van de straftoemeting. Het was namelijk vóór 1988 alleen bij straffen van minder dan één jaar mogelijk een deel van de straf in voorwaardelijke vorm op te leggen. Net als aan de voorwaardelijke TBR kan aan het advies een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op
te leggen het advies worden toegevoegd hier de bijzondere voorwaarde aan te verbinden dat de betrokkene zich in een kliniek laat opnemen of zich onder behandeling van bijvoorbeeld een CAD stelt Het PBC houdt bij het geven van adviezen
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steeds de beperkingen die de wet daarbij stelt nauwlettend in het oog. De sancties
die de rechter gewoonlijk oplegt naar aanleiding van een partnerdoding zijn in
hoofdstuk 4 reeds geïnventariseerd. De adviezen van het PBC lopen parallel aan de
daar opgesomde sanctiemodaliteiten. De geef nu een overzicht van de adviezen die
door het PBC werden uitgebracht in de onderzochte groep:
Gevangenisstraf
Gevangenisstraf + voorwaardelijke TBR

32 gevallen
17 gevallen

Totaal aantal adviezen strekkende tot gevangenisstraf
zonder gedwongen klinische behandeling1".

49 gevallen

Ontslag van rechtsvervolging + maatregel 37.2 Sr
Ontslag van rechtsvervolging + maatregel 37.3 Sr
Ontslag van rechtsvervolging + maatregelen genoemd
in 37.2 en 37.3 Sr

4 gevallen
6 gevallen
5 gevallen

43 gevallen
Gevangenisstraf + onvoorwaardelijke TBR
Gevangenisstraf + voorwaardelijke TBR + klinische behandeling
6 gevallen
in het kader van een bijzondere voorwaarde
Deels voorwaardelijke straf + klinische behandeling in het kader
van een bijzondere voorwaarde

3 gevallen

Gevangenisstraf + aanbeveling art. 47 of 120 van de
Gevangenismaatregel toe te passen

8 gevallen

Totaal aantal adviezen strekkende tot een 'gedwongen
klinische behandeling'
Totaal

75 gevallen
124 gevallen

„135

Laurs'J"' definieert in zijn proefschrift over 'Recht voor psychiatrische patiënten'
dwangbehandeling als volgt:
'een behandeling, die wordt begonnen of voortgezet, terwijl de voor die behandeling vereiste toestemming van de patiënt en/of diens vertegenwoordiger ontbreekt'.
Hij acht dwangbehandeling alléén onder zeer uitzonderlijke omstandigheden gerechtvaardigd. Er dient sprake te zijn van een situatie waarin de patiënt zeer ernstig
accuut gevaar voor zichzelf of zijn medemensen oplevert Voor Laurs staat het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt centraal. Steeds zal door overleg getracht moeten
worden van de patiënt toestemming te verkrijgen. 'Als de behandeling evident in
het belang van de betreffende patiënt is, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat de patiënt
De temi 'gedwongen behandeling' zoals deze m de ondertiavige paragraaf wordt gebezigd, vereist de
volgende toelichting De Krankzinnigenwet en de Strafwet maken slechts mogelijk dat ten aanzien
van iemand die als gevolg van een geestesstoornis een notoir gevaar voor ajn omgeving vormt kan
worden besloten tol een gedwongen opneming. Een dergelijke gedwongen opneming vindt plaats m
een psychiatrisch ziekenhuis of m een TBR-mnchting. Van dwangbehandeling mag echter nooit sprake zijn. Er bestaat dus een duidelijk onderscheid tussen een gedwongen plaatsing (verpleging) en de
'vrijwillige' behandeling die men dan kan ondergaan Degene die werd gedwongen zich te laten opnemen kan de behandeling dus altijd weigeren.
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of diens vertegenwoordiger de behandeling zal blijven afwijzen', zo schrijft Laurs.
'Mocht de patiënt toch bij zijn weigering blijven, dan eist het zelfbeschikkingsrecht, dat de (subjectieve) beslissing van de patiënt niet terzijde wordt geschoven'.
In een tussenzin stelt Laurs dat natuurlijk wel moet worden nagegaan of de patiënt
wel in staat is geweest zijn wil ter zake te bepalen. Ik ben het van harte met Laurs
eens als hij zegt dat bij het toepassen van dwangmiddelen/dwangbehandeling altijd
getracht moet worden de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht te
nemen en dat steeds op de doelmatigheid van het middel of de toegepaste methode
gelet moet worden. Hij benadrukt ook zeer terecht dat het gebruik van dwang goed
geregistreerd moet worden en bij de bevoegde autoriteiten moet worden gemeld,
opdat de situatie zo goed mogelijk controleerbaar wordt gemaakt
Verder is in het arrest 'Winterwerp'136 bepaald dat voor de behandelaar de plicht
bestaat om degene die onder dwang in een psychiatrische kliniek is opgenomen de
mogelijkheid te bieden een behandeling te ondergaan. Er moet een behandelplan
worden geboden. Er bestaat geen plicht voor de 'patiënt' om op het behandelingsaanbod in te gaan. 'Gedwongen opneming' is dus niet gelijk te stellen aan 'gedwongen behandeling'. De praktijk was en is dat een patiënt vaak wordt vastgehouden
totdat - door behandeling of langdurig verblijf - de gewenste verandering (vermindering van de gevaarlijkheid) is bewerkstelligd. Soms wordt echter met het oog op
de proportionaliteit een TBR niet verder verlengd hoewel fundamentele veranderingen zijn uitgebleven. In het algemeen vertoont een gedwongen opneming echter
wel nauwe verwantschap met een gedwongen behandeling.
De dichter Gerrit Achterberg verwoordt dat fraai in zijn bespiegeling over 'de directeur', die 'mij (G. Achterberg) zolang gevangen kan houden als hij wil' en 'mij
zolang zal genezen tot ik een ander word' 37. Ik spreek in de tekst en in de tabellen
van gedwongen behandeling, terwijl ik formeel dus zou dienen te spreken van een
gedwongen opname tijdens dewelke een aanbod tot behandeling dient te worden
gedaan. De tekst zou onleesbaar worden indien ik een dergelijke opneming steeds
zo omslachtig zou omschrijven. Ik volsta derhalve met deze toelichting en spreek
kortheidshalve van gedwongen behandeling.
De twaalfde stelling, inhoudende dat het PBC bijna steeds zou adviseren de partnerdoder onvoorwaardelijk ter beschikking van de regering te stellen, is onjuist. Een
dergelijk advies werd in slechts 54 van 124 gevallen (44%) gegeven.
Tot slot van deze paragraaf enige informatie over de adviezen die door psychiaters
van buiten het PBC in dezelfde strafzaak over dezelfde verdachte werden uitgebracht.
In de vorige paragraaf bleek dat in 34 gevallen van 'dubbelrapportage' een vergelijking mogelijk was over de conclusies ter zake van de toerekeningsvatbaarheid. In
slechts 17 gevallen van dubbelrapportage kon het advies van de andere psychiater
worden vergeleken met dat van het PBC. In een aantal gevallen bevatten de andere
rapporten namelijk wel een conclusie maar werd zonder nadere toelichting geen advies gegeven.
In rapporten waarin tot volledige toerekeningsvatbaarheid werd geconcludeerd
werd terecht geen nader advies gegeven. Van de 17 gevallen waarin sprake was van
een 'dubbeladvies', was dit in vijf gevallen nagenoeg gelijk. In zes gevallen werd
door de andere psychiater geadviseerd een onvoorwaardelijke TBR op te leggen
terwijl het PBC adviseerde zulks niet te doen. In de andere zes gevallen was het
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omgekeerde het geval. In hoofdstuk 8 zal worden bestudeerd of de adviezen werden
opgevolgd.
7.10 De mannelijke dader vergeleken met de vrouwelijke dader
In de volgende tabel worden de conclusies en adviezen die het PBC heeft uitgebracht over mannelijke en vrouwelijke partnerdoders met elkaar vergeleken:
mannen (N---104)

vrouwen

(N=20)

N

%

N

%

1
42

1
42

1
8

5
40

47
13
1

47
13
1

9
2
—

45
10
—

37
54
13

36
52
12

Conclusie van het PBC
Volledig toerekeningsvatbaar
Verminderd toerekeningsvatbaar
Sterk verminderd
toerekeningsvatbaar
Ontoerekeningsvatbaar
Geen conclusie
Advies van het PBC
Alléén gevangenisstraf
Gevangenisstraf + behandeling
Alléén behandeling

12
6
2

60
30
10

De dertiende stelling, inhoudende dat het PBC over mannelijke partnerdoders anders oordeelt dan over vrouwelijke partnerdodeis, gaat niet op voor wat betreft de
conclusie over de toerekeningsvatbaarheid, maar wel inzake het advies over de
sanctiemodaliteit De conclusie inzake de vermindering van de toerekeningsvatbaarheid is voor mannen en vrouwen gelijkluidend maar de adviezen inzake de
sanctiemodaliteit lopen voor de twee groepen uiteen.
In hoofdstuk 8 zal onder andere worden bestudeerd of de rechter over mannen en
vrouwen die hun partner doden tot andere beslissingen komt inzake de sanctiesoort
en hoogte van de straf.
7.11 De motieven
In deze paragraaf ga ik in op de motieven die tot de partnerdoding hebben geleid. Ik
laat me daarbij inspireren door het gebruikelijke onderscheid tussen moord en
doodslag, terwijl ik ook in mijn overwegingen het onderscheid betrek dat de Belgische onderzoeker De Green maakt tussen de utiliteitsdoding enerzijds en de passionele doding anderzijds. Uit de strafdossiers is mij gebleken dat de OvJ er in 70%
der gevallen bij het primair telastegelegde van uitging dat de partnerdoding was gepleegd met voorbedachte raad.
Voorbedachte raad vereist volgens de memorie van toelichting op het oorspronkelijke wetsontwerp138 'een tijdstip van kalm overleg, van rustig beraad'. Er wordt gesproken van een tijdstip en niet van een periode. Heeft de dader (een ogenblik) de
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gelegenheid gehad zich behoorlijk rekenschap te geven van wat hij ging doen, dan
is dat voldoende om tot voorbedachte raad te kunnen concluderen.
In de jurisprudentie is uitgemaakt dat het kalm beraad en rustig overleg, vereist
voor voorbedachte raad, moet worden gezien als een tegenstelling tot handelen in
een ogenblikkelijke opwelling van drift of hartstocht Voorbedachte raad is te ver
enigen met een toestand van zenuwoverspanning en verwarring van gevoelens ten
gevolge van vernietiging van het huwelijksleven van de dader. Zulk een gemoeds
toestand sluit het in kalm beraad en rustig overleg beramen en ten uitvoer brengen
van een plan om de ander van het leven te beroven niet uit Hof Amsterdam 19 no
vember 1942 (NJ 1942,479) 139 .
Ook in meer recente jurisprudentie komen dezelfde bouwstenen voor voorbedachte
raad terug: 'Voor voorbedachte raad is voldoende dat de daad niet het gevolg is ge
weest van een ogenblikkelijke gemoedsbeweging maar van een enige - zij het be
trekkelijk korte - tijd tevoren genomen besluit en dat verdachte in het tijdsverloop
tussen het besluit en de uitvoering heeft nagedacht over/zich rekenschap heeft gege
ven van de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad'; HR 6 mei 1975
(NJ 1975, 416)ш. Voorbedachte raad heeft dus niets te maken met het motief van
de dader en een lange bedenktijd of een gedetailleerd plan zijn niet noodzakelijk.
In hoofdstuk 8 zal worden bestudeerd in hoeveel gevallen uiteindelijk de telastegelegde voorbedachte raad ook werkelijk door de rechter bewezen werd geacht.
In het strafrecht worden onder andere de volgende strafbare handelingen die de
dood ten gevolge hebben onderscheiden:
1. moord;
2. doodslag;
3. (zware) mishandeling, brandstichting of diefstal met geweld die de dood van het
slachtoffer ten gevolge hebben gehad;
4. dood door schuld;
5. het doden op nadrukkelijk verzoek;
6. de hulp bij zelfdoding.
Moord onderscheidt zich van doodslag doordat bij moord sprake is van de op do
ding gerichte voorbedachte raad.
Het is ook mogelijk dat bij zware mishandeling sprake is van voorbedachte raad,
maar deze heeft dan betrekking op de mishandeling en niet op het - ongewilde dodelijke gevolg. De Greeff46 maakt een onderscheid lussen de utiliteitsdoding en
de passionele doding.
De utiliteitsdoding is de weloverwogen doding op grond van het profijtbeginsel, de
passionele doding een impulsieve handeling die geschiedt vanuit plotseling oplaai
ende emoties - De Greeff spreekt zelfs van liefdcsdelicten. Het doden van een oude
partner die men heeft gekozen met het oog op het te erven kapitaal is een klassiek
voorbeeld van een utiliteitsdoding. Een utiliteitsdoding draagt sterk het karakter van
voorbedachte raad. Het is een doding in koelen bloede, een doding 'à froid'.
Het onderscheid tussen de utilileitsdoding en de passionele doding loopt echter niet
geheel parallel met het onderscheid tussen moord en doodslag. Het is goed mogelijk dat ondanks een duidelijke voorbereiding de passionele elementen een duidelijk
zwaarder gewicht toekomt dan de utilitaire motieven.
In dergelijke gevallen is dus sprake van een passionele moord. In de onderzochte
groep deden zich naast typische voorbeelden van passionele dodingen en utilitaire
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dodingen ook een aanzienlijk aantal gevallen voor die tot een restcategorie dienen
te worden gerekend, waarin beide motieven naast elkaar bestonden. Als voorbeeld
uit deze restcategorie noem ik een misdrijf waarbij een vrouw in een plotselinge opwelling, na de 'zoveelste mishandeling te hebben ondergaan', haar brute man doodsteekt; de vrouw handelt in passionele opwinding maar is tegelijkertijd van haar
kwelling verlost.
Op basis van het motief maak ik een verdeling in drie groepen:
1. de groep waarin sprake is van een echte passionele doding;
2. de groep waarin sprake is van een echte utiliteitsdoding;
3. de (rest)groep waarin sprake is van zeer uiteenlopende motieven en interacties.
ad l.De groep waarin sprake is van een echte passionele partnerebding (N=41)
In deze categorie gaat het dikwijls om impulsieve gewelddaden. De partner wordt
gedood in een vlaag van verstandsverbijstering of woede. 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 'matta glap' 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 doding 'à chaud' worden gesproken.
Hierboven heb ik echter reeds uiteengezet dat evenals bij doodslag ook bij een
moord passionele motieven op de voorgrond kunnen staan.
De motieven bij passionele partnerdodingen:
De partner kondigt plotseling aan de ander definitief
te zullen verlaten zonder dat een rivaal in het spel is
(In de volgende paragraaf wordt een voorbeeld uit
deze groep gepresenteerd - zie casus 1)

19 gevallen

De verloving wordt plots verbroken of het huwelijksaanzoek
abrupt afgewezen
(zie casus 2)

12 gevallen

De dader wordt plots met een rivaal geconfronteerd, bijv.
vlak nadat hij uit de gevangenis of inrichting is ontslagen
(zie casus 4)

10 gevallen

ad 2.De groep waarin sprake is van een partnerdoding op grond van echte utili
teils motieven (N=18)
In nauw overleg met de nieuwe vriend(in) wordt de 'oude'
partner gedood
(zie casus 7)

18 gevallen

ad3.De (rest)groep waarin sprake is van zeer uiteenlopende motieven en interactie
(N=65)
De dader wil zich van de partner bevrijden omdat hij/zij
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voortdurend door haar/hem wordt
mishandeld/getreiterd/gekleineerd
(zie casus 3)
De dader is psychotisch en komt vanuit een
melancholische of paranoïde waan tot een gewelddaad
tegen de partner
(zie casus 6)
De dader en het slachtoffer zijn beiden psychisch ernstig
gestoord en kunnen de actuele problemen met
huishouding/geld/kinderen niet meer aan
De dader verkeert in een pathologische roes of er is
sprake van een andere stoornis van het bewustzijn
op basis van een organisch cerebrale of hormonale afwijking
(zie casus S)
De dader wil de partner klein/hulpeloos/afhankelijk
maken om deze aan zich te binden
(Het is hierbij vaak de bedoeling dat het slachtoffer blijft leven)

26 gevallen

9 gevallen

7 gevallen

6 gevallen

6 gevallen

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

4 gevallen

De dader mishandelt de partner zeer regelmatig en
accepteert het risico dat dit op een kwade dag de dood
ten gevolge heeft

3 gevallen

De dader wil gaan trouwen en doodt een als opdringerig
ervaren homoseksuele vriend

2 gevallen

De dader pretendeert de ander te doden op nadrukkelijk
verzoek of zegt behulpzaam te zijn geweest bij suïcide

2 gevallen

Commentaar
De hier gegeven indeling naar motief is een zeer grove. In heel veel gevallen spelen
meer molieven een rol. Ik heb de bovenstaande indeling gemaakt naar aanleiding
van de bestudering van het psychiatrische rapport van het PBC. In ongeveer één op
drie gevallen lijkt volgens die rapporten bij de partnerdoding sprake van een passioneel motief. Het OM ging bij de telastelegging in 70% der gevallen uit van voorbedachte raad.
Ik heb in het bovenstaande overzicht, waarin de gevallen werden gerubriceerd volgens het motief dat tot het delict had geleid, reeds aangegeven van welke veelvoorkomende typen in de volgende paragraaf een voorbeeld zal worden besproken.
De veertiende stelling, inhoudende dat een partnerdoding bijna altijd een crime pas-
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sionnel zou zijn, is onjuist. In de onderzochte groep was in slechts één op drie gevallen sprake van een uitsluitend passioneel motief; in de andere gevallen was sprake van utilitaire of van gemengde motieven.
7.12 Casuïstiek
Hieronder zullen zeven gevallen worden besproken.
Het is de bedoeling dat de presentatie van een aantal concrete gevallen bijdraagt tot
een verlevendiging van het verslag van de groep partnerdodcrs in haar geheel. In de
besproken gevallen komen interacties tussen dader en slachtoffer aan de orde, die
bij de andere gevallen ook dikwijls spelen. De gevalsbesprekingen zijn met het oog
op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zodanig
aangepast dat herkenning uitgesloten moet worden geacht Het is moeilijk uit het
gepresenteerde materiaal conclusies te trekken die op alle gevallen uit de onderzochte groep van toepassing zijn.
Eerste casus
Man van 45 jaar doodt zijn twintig jaar jongere vrouw.
Het milieu-onderzoek geeft het volgende beeld van de voorgeschiedenis van de
man en zijn relatie met het slachtoffer:
De man groeide op als oudste van drie zonen in een streng religieus gezin. Vader
was een man die krampachtige en hoge eisen aan zichzelf en de kinderen stelde. Hij
werkte als controleur bij de PTT en zou zich vaak hebben verbeeld een topambtenaar te zijn. Hij gaf voortdurend te kennen dat zijn kinderen het ver moesten schoppen in het leven en hij volgde hun schoolprestaties op de voet Orde en regelmaat
stonden hoog genoteerd. Hij dwong zijn zonen tot veel kerkbezoek. Zij werden alle
drie misdienaar en later acoliet Zelf vervulde hij de rol van 'suisse' bij de zondagse
kerkdiensten. Gehuld in een prachtig maar wel wat potsierlijk gewaad zag hij toe
op orde en rust in de kerk.
Moeder was een goedhartige vrouw die weinig schoolopleiding had genoten. De
vrouw liet zich door haar man gewillig op een hoog voetstuk plaatsen. Vader prentte zijn zoons voortdurend in dat ze liefde en respect aan hun moeder verschuldigd
waren. Moeder was overbezorgd met betrekking tot de gezondheid van haar kinderen.
Betrokkene groeide als oudste zoon op onder de voortdurend veeleisende blikken
van zijn ouders. Hij doorliep het gymnasium zonder ooit één onvoldoende op zijn
rapport. Hij zong in het kerkkoor en was een joyeuse collectant Zijn ouders hadden
gehoopt hem voor dokter te kunnen laten studeren en gaven hem reeds in het eerste
studiejaar een witte doktersjas en stethoscoop cadeau. Zij hielden hem voor dat hij
zich verre diende te houden van vrouwelijke medestudenten. De man betoonde zich
uitermate actief in het studenten-verenigingsleven maar bleef op seksueel gebied zo
onervaren en angstig, dat hij zich, hoewel hij zich nooit 'in de wei had gewaagd',
toch op een polikliniek voor geslachtsziekten liet onderzoeken.
Hij leefde in de waan dat zondige gedachten alleen al hem hadden kunnen besmetten. In de periode dat hij co-schappen ging lopen, leerde hij de vrouw kennen met
wie hij nog voor het einde van zijn studie trouwde. Hij droeg haar op handen maar
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was tegelijkertijd ook erg controlerend. Hij ging haar gangen voortdurend na en
stelde hoge eisen aan haar. De seksuele relatie was uitermate verkrampt Het huwelijk bleef feitelijk ongeconsumeerd. De vrouw nam het initiatief tot de scheiding; ze
voltooide daarna een medische specialisatie en werd gelukkig in een nieuw huwelijk. De man maakte zijn medische studie niet af. De tweede zoon werd wel arts,
terwijl de jongste priester werd en daarmee de droom van zijn ouders vervulde. De
man voldeed dus niet aan de verwachtingen van zijn ouders. Hij ging een artistieke
studie volgen en werd uiteindelijk architect. Zijn ouders bleven hem als een mislukkeling beschouwen. Hij ging tekenles geven op een middelbare school en raakte tijdens dat werk hopeloos verliefd op een leerling uit zijn klas. Dit meisje werd uiteindelijk zijn tweede vrouw en zij is het slachtoffer in de onderhavige casus.
In het tweede huwelijk van de man manifesteerde zich een aantal karaktertrekken
waarvoor de basis gelegd was in het gezin van herkomst. Hij stelde onmogelijke eisen aan zijn twintig jaar jongere vrouw. Hij bouwde voor haar een enorm hoog
voetstuk, maar tegelijkertijd ondermijnde hij voortdurend haar positie. Hij maakte
zichzelf en haar wijs dat zij zijn bron van inspiratie was, maar hij liet haar ook
voortdurend voelen dat zij voor hem niet meer was dan een mooie lege pop. Hij behandelde haar als een slavin en liet haar steeds weten dat zijn eerste vrouw zoveel
intelligenter was dan zij. Hij dwong haar opleidingen te gaan volgen die boven haar
kunnen lagen. Hij maakte een 'grootse' vrouw en moeder van haar en tegelijkertijd
boorde hij haar voortdurend de grond in. Opmerkelijk is dat de vrouw kort voordat
zij op haar tekenleraar verliefd werd haar vader had verloren, aan wie zij uitermate
sterk was gehecht. De verwijten naar de vrouw werden heftiger toen de man een
ernstige leverkwaal kreeg als gevolg van zijn overmatig alcoholgebruik. Zijn creativiteit liet het steeds meer afweten en zijn vrouw kreeg daarvan de schuld. Zij werd
na de geboorte van haar eerste kind met een kraambedpsychose gedurende twee
maanden opgenomen op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis.
De man werd enige tijd later eveneens kortdurend in de psychiatrie opgenomen en
stond sindsdien onder poliklinische behandeling.
De man werd kon nadat zijn vader plotseling was overleden, steeds rigider en veeleisender. Er ontwikkelde zich bij hem een smetvrees en hij raakte steeds meer met
geweld/agressie gepreoccupeerd. De vrouw nam het initiatief tot de scheiding; zij
eiste naar haar zeggen haar identiteit terug. Er was geen rivaal in het spel. De man
heeft dit niet kunnen verkroppen en wurgde haar toen zij aanstalten maakte bij hem
weg te gaan.
Hij gaf zich zelf aan bij de politie.
In de familie van de man deden zich geen geestesziekten voor, terwijl ook niemand
veelvuldig met justitie in aanraking was geweest. De man was nooit eerder veroordeeld.
In het verslag van de groepsleiding wordt de man beschreven als een 'aandachtvreter'. Hij hield fraaie zalvende poëtische beschouwingen en was steeds naarstig op
zoek naar leerlingen/volgelingen/adepten. Hij bleef als een zonderlinge artistickeling steeds alleen staan.
De psycholoog beschrijft de man als 'schwärmerisch' narcistisch. Hij zoekt met een
grote omhaal van woorden steeds zijn gelijk. Zijn intelligentie is boven-normaal.
Het lichamelijk onderzoek leverde aanwijzingen op voor suikerziekte en een Polyneuropathie op basis van vitaminegebrek.
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Het EEG was licht gestoord.
Uit het psychiatrisch rapportonderdeel haal ik de volgende passages aan:
'Zijn zwaarmoedigheid moet hij voortdurend fraai verwoorden, liefst met citaten
van beroemde kunstenaars; dit doet vervreemdend aan. Hij is met zichzelf aan het
dokteren en duidt zijn smetvrees en angst voor geslachtsziekten als castralieangst.
Toen hij een kleine ingreep moest ondergaan raakte hij zeer in paniek. Hij heeft
vooral naar vrouwen de neiging te willen schitteren; hij heeft een indringende benadering en wil ze steeds herscheppen/beleren/onderwijzen. Naar mannen vertoont hij
vaak een submissieve 'schildknaaphouding'. Hij kan zich slechts ver boven of ver
beneden de ander plaatsen. De positie van de man in het gezin van herkomst is daar
debet aan. Betrokkene gaat gebukt onder een deemoedige bewondering voor zijn
veeleisende vader, wiens hoge verwachtingen hij als oudste zoon uiteindelijk niet
waar heeft weten te maken. In de ogen van vader en die van zichzelf duikelde hij
van de dokter/priester die hij had moeten worden tot een mislukte artistiekeling. In
het fatale huwelijk heeft zich een 'Pygmalion-situatie' gemanifesteerd. Zijn vrouw,
jonger, leerlinge, bewondert hem. Hij is bezig haar te vormen, te herscheppen, naar
zijn ideale muzebeeld, tegelijk is hij echter de man die van haar continue verzorging en bewondering verlangt. Hij gaat haar steeds meer beleven als een ding en
steeds minder als partner van vlees en bloed met een eigen identiteit. De vrouw
maakt de heftige teleurstelling door dat deze man haar ideale vader, die haar net is
ontvallen, niet kan vervangen. De man en de vrouw raken over en weer heftig in elkaar teleurgesteld en verstrikt Zij reageren daarop beiden met psychische verwarring en worden beiden kortdurend in een psychiatrisch ziekenhuis behandeld.
De vrouw lijkt duidelijk de gezondste van de twee. Zij entameert de scheiding en
eist de identiteit terug die hij haar naar haar zeggen ontstolen heeft. De man kan de
narcistische krenking dat zijn evenbeeld/schepping tegen hem in opstand komt, niet
verdragen en slaat in een toestand van verlaagd bewustzijn zijn schepping kapot'
Het PBC achtte de man sterk verminderd toerekeningsvatbaar en adviseerde een
onvoorwaardelijke TBR op te leggen.
De man werd schuldig bevonden aan poging tot doodslag.
De rechter nam de conclusie over en legde een gevangenisstraf van één jaar en een
ov TBR op.
De TBR-behandeling heeft 6 jaar geduurd. De man is sedert de beëindiging van de
TBR al weer meer dan tien jaar op vrije voeten en is niet opnieuw voor strafbare
feiten veroordeeld.
Tweede casus
Man van 25 doodt zijn verloofde en springt voor de trein.
Het milieu-onderzoek geeft het volgende beeld van de voorgeschiedenis van de
man en zijn relatie met het slachtoffer:
De man was de middelste van 13 kinderen uit een streng protestants-christelijk gezin. De vader was een ruwe man die als voorman oç een timmerfabriek werkte. In
zijn vrije tijd was vader verwoed stroper en smokkelaar. Hij was ook lid van de
vrijwillige brandweer. Hij was streng voor de kinderen, maar sloeg ze niet. Hij be-
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moeide zich niet vaak met de opvoeding en hij was nogal eens agressief tegen zijn
vrouw en de kinderen. De politie kwam er echter nooit aan te pas.
De moeder was een goedhartige, niet zo krachtige vrouw. De zorgen voor het gezin
groeiden haar meer dan eens boven het hoofd. De kinderen konden op de lagere
school goed meekomen. Een aantal van hen volgde lager beroepsonderwijs en in
het algemeen kwamen ze maatschappelijk goed terecht.
Niemand uit het grote gezin kwam met justitie in aanraking. In de familie kwamen
geen psychiatrische stoornissen voor. De man was in het gezin een buitenbeentje.
Hij stond wat alleen en had niet zoveel contact met de anderen. Hij was als kind al
erg nerveus; hij had vaak dromen waar hij erg angstig van werd, bleef in bed plassen tot aan zijn veertiende jaar en is altijd een fervent nagelbijter gebleven. Hij kon
niet zo goed meekomen met de andere broers. Hij was bepaald geen vrijbuiter. Hij
was veeleer sterk in zichzelf gekeerd. Hij kon op de lagere school goed meekomen
en had daarna timmerman willen worden, maar vader besliste dat hij slagersknecht
zou worden. Hij voelde zich vaak door vader geïntimideerd; hij bond dan altijd snel
in, maar op zekere dag in het begin van de puberteit, toen hij op een kermis wat bier
had gedronken, was hij vader plotseling aangevlogen.
Hijzelf leek hier het meest van geschrokken en nadien was hij weer even timide en
volgzaam als tevoren. Men zag hem als een overgevoelige jongen die aan problemen altijd zwaar tilde en slecht kon spreken over wat hem bezighield. Hij leefde
zich uit in zijn werk en zijn patroons waren zeer tevreden over hem. Hij werd goedgekeurd voor militaire dienst maar heeft het in die periode wel moeilijk gehad. Zijn
maten namen hem, mede vanwege zijn boerse dialect, vaak flink op de korrel. Hij
leek in stilte te lijden, maar beschouwde deze tijd toch als de mooiste uit zijn leven.
Hij was er trots op de wapenrok te mogen dragen. De man kreeg verkering met een
jonge boerendochter uit de Betuwe. Zij was enig kind en mede daardoor de oogappel van haar ouders. Zij had middelbaar onderwijs genoten en volgde een opleiding
tot verpleegkundige. Het was vooral voor haar ouders een teleurstelling dat ze met
'maar een arbeidersjongen' verkering kreeg. De ouders, die streng praktiserend katholiek waren, hadden er ook grote moeite mee dat de schoonzoon in spe protestant
was. Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen, lieten ze veelvuldig
weten. De man werd aan alle kanten afgekraakt en er werd ternauwernood voor
hem gedekt als hij op bezoek kwam. Hel kwam tot een verloving maar de stemming
was niet uitbundig. De vrouw leek ook teleurgesteld in haar verloofde. Ze hemelde
hem soms op en prees zijn knappe uiterlijk, maar tegelijkertijd ging zij hem ook allerlei dingen verbieden. Hij mocht niet meer naar het voetballen en de broek met
vouw werd op haar gezag vervangen door een vlotte spijkerbroek. Zij schreef hem
zonder zijn medeweten in voor een cursus Nederlands. Hij leek zich in alle opzichten naar haar wensen te schikken. Op haar verzoek ging hij zelfs ooit mee naar een
feest gekleed in een officiersuniform, terwijl hij het nooit verder dan korporaal had
gebracht. Hij werd ten slotte zelfs katholiek om zijn verloofde maar vooral haar ouders te behagen. Toen gaf de vrouw plotseling te kennen de verloving te willen verbreken. In het bijzijn van haar ouders gooide zij de verlovingsring op tafel en verscheurde de foto's van het feest. De man liet het witvertrokken over zich heen komen. Hij ging stilletjes weg en deed enkele uren later een poging zich op te hangen.
Hij werd op het nippertje gered. Hij stemde in met een opname in een psychiatrische kliniek maar onttrok zich na enkele dagen aan de behandeling. Hij was in die
tijd vol van de gedachte dat zijn verloofde een ander had en dat ze het daarom had
uitgemaakt. Het heteroanamnestisch onderzoek gaf geen aanwijzing dat er inderdaad van een rivaal sprake zou zijn. De man zocht zijn verloofde op in het zieken-
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huis waar zij werkte, maar het lukte niet om de zaken uit te praten. Hij wurgde haar
en sprong direct daama voor een trein. De man heeft dit wonder boven wonder
overleefd. Hij liep wel zeer ernstig hersenletsel op en geraakte spastisch verlamd.
Er was een amnesie ontstaan met betrekking tot de agressie tegen zijn verloofde.
De groepsleiding beschrijft hem als een man met een asgrauw uiterlijk die zijn invalidewagen nooit uilkwam. Hij maakte voortdurend een zeer angstige indruk. Hij
sloeg vaak wartaal uit. Hij kon wel duidelijk maken dat hij dood wilde.
Het internistisch en neurologisch onderzoek leverden de voornoemde ernstige posttraumatische stoornissen op.
Het EEG was ernstig gestoord.
Het psychologisch testonderzoek wees op een duidelijk verval van intellectuele
functies.
Het psychiatrisch onderzoek werd ten zeerste bemoeilijkt doordat de man aan het
telastegelegde delict geen enkele herinnering had. Hij had zijn kennis daaromtrent
alleen 'van horen zeggen'.
De man raakte zeer verward en angstig als een aanzet werd gemaakt het delict te
bespreken. Op basis van het heteroanamnestisch onderzoek werden de levensgeschiedenis en de aanloop tot het gewelddelict gereconstrueerd. De man had zich in
de verlovingstijd, net als vroeger thuis, door anderen vreselijk naar de hand laten
zetten. Hij moet het hebben ervaren alsof hij als een dood, waardeloos ding aan de
kant werd gezet toen de verloving plotseling werd verbroken. In zekere zin hebben
de ouders van het meisje als rivalen gefungeerd, omdat het meisje nog heel sterk
aan hen was gebonden. Het onderzoekend team hield het voor 'zeer waarschijnlijk'
dat de man door de plotselinge verlating psychisch zodanig ontredderd was geraakt,
dat kon worden gesproken van een psychotische desintegratietoestand ten tijde van
het delict.
Het PBC concludeerde tot ontoerekeningsvatbaarheid en adviseerde de rechter de
man te ontslaan van alle rechtsvervolging en hem onverwijld te doen opnemen in
een psychiatrisch ziekenhuis voor het ondergaan van een behandeling de duur van
een jaar niet te boven gaande. Het PBC adviseerde verder, met het oog op het gevaar dat betrokkene in de toekomst voor anderen zou kunnen opleveren, een onvoorwaardelijke TBR op te leggen.
De rechter nam de conclusie en het advies integraal over. De man werd in het genoemde kader gedurende drie jaar in een psychiatrische kliniek behandeld. De laatste twee jaar hiervan vond de behandeling plaats in het kader van de hem opgelegde
onvoorwaardelijke TBR. De TBR werd na ommekomst van deze twee jaar niet verlengd. Naast de psychiatrische zorg kreeg de lichamelijke revalidatie ook veel aandacht. Het is niet duidelijk of de behandeling in de psychiatrische kliniek daama
nog op vrijwillige basis of in het kader van een rechterlijke machtiging is voortgezet. De man is in de meer dan twintig jaar die inmiddels zijn verstreken niet opnieuw met de strafrechter in aanraking gekomen.
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Derde casus
Vrouw van 23 jaar doodt samen met haar nieuwe vriend haar uit de gevangenis ontsnapte man.
Het milieu-onderzoek geeft het volgende beeld van de voorgeschiedenis van de
vrouw en haar relatie met de mededader en het slachtoffer:
De vrouw was afkomstig uit een net middenstandsmilieu. Zij was nooit met justitie
in aanraking geweest De ouders waren brave, oppassende, een beetje saaie mensen.
Vader dreef een kledingzaak en had nog wel iets zwierigs, maar de moeder was een
erg dwangmatige poetserig ingestelde vrouw die geen soepel contact had met haar
dochter. Ze ging met haar enig kind om alsof het haar speelpop was. Moeder was
erg jaloers op haar man, die een beter contact met zijn dochter had.
Op school kon zij redelijk goed meekomen. Ze stond bekend als geremd en preuts.
Op totaal onverwachte momenten kon zij zich echter erg losbandig gedragen. Ze
volgde een opleiding tot inrichtingsassistente en begon daarna aan een verpleegstersopleiding, die zij echter niet afmaakte. Ze werd van de opleiding verwijderd
omdat een vriend bij haar was blijven slapen.
Zij had deze man in een discotheek leren kennen. De man was aanvankelijk zeer
voorkomend en elegant. Hel was liefde op het eerste gezicht van beide kanten. De
man bleek uit een totaal ander maatschappelijk milieu afkomstig te zijn. Erg lang
op school gezeten had hij niet. Hij was er trots op een tijd bij de mariniers te hebben
gediend. Hij werd uit militaire dienst ontslagen omdat hij een sergeant had geslagen. Zijn ouders woonden in een woonwagen maar hij had voor zichzelf een duur
huis weten te bemachtigen. Hij bleek dikwijls over veel geld te beschikken maar
had eigenlijk nooit vast werk. Hij kwam nog vaak bij zijn ouders thuis en introduceerde zijn nieuwe verloofde ook bij hen. Het ging er bij de schoonouders heel anders aan toe dan bij haar eigen kleinburgerlijke ouders. Het was daar de zoete inval.
Er kwamen mensen van velerlei pluimage over de vloer. De fles bleef op tafel en
het werd vaak flink laat.
De man was in de beginperiode poeslief voor zijn verloofde. Hij gaf haar vaak rozen en ze kreeg ook een poedellje van hem cadeau. De omslag kwam voor haar als
donderslag bij heldere hemel. Op een kwade avond sloeg hij haar bij thuiskomst uit
het café de tanden door de lip omdat ze naar zijn zeggen te lang met een andere
man had gepraat Daar bleef het niet bij. Hij dwong haar tot prostitutie en ging
steeds wilder en vaker tegen haar tekeer. Hij maakte haar duidelijk dat ze het niet
moest wagen bij de politie of bij de huisarts aan te kloppen. Hij zou haar weten te
vinden. Drie keer liep ze bij hem weg en vond onderdak bij een vriendin, maar telkens bezweek ze weer voor zijn dreigementen, goede voornemens en lieve woorden.
Er waren ook perioden dat het er rustiger en zelfs weer romantisch aan toe ging. De
vrouw raakte door het contact met de schoonfamilie beter over de voorgeschiedenis
van haar verloofde geïnformeerd. Hij bleek eerder voor mishandelingen te zijn veroordeeld. Een vroeger meisje dal de verkering met hem had uitgemaakt viel hij jarenlang lastig, en hij zou zelfs met een motorfiets op haar zijn ingereden. Hij was
levens drie keer veroordeeld wegens 'dronken rijden'.
De man bleek ook uitermate jaloers te zijn. In een dronken bui zou hij haar hebben
voorgehouden wat er zou gebeuren als ze hem met een ander zou bedriegen. Hel
poedellje heeft deze demonstratie niet overleefd. De vrouw sloeg ook wel eens te-
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rug als de man helemaal laveloos was, en op een zekere keer belde zij de politie
toen hij weer eens dronken in de auto was gestapt.
De man en vrouw hadden het vaak vreselijk van elkaar te verduren, maar in zekere
zin konden zij ook niet buiten elkaar. In een periode dat hij weer eens vast zat
knoopte zij een relatie aan met de beste vriend van haar verloofde; ze deed dit onder het oog van haar schoonfamilie. De man kreeg hier lucht van en wist uit de gevangenis te ontsnappen. Enkele dagen later heeft de vrouw samen met haar nieuwe
vriend de man, die een roes lag uit te slapen, doodgeschoten. Hij had haar de dag
tevoren ernstig mishandeld.
Het milieu-onderzoek laat duidelijk zien dat in deze relatie twee milieus met elkaar
in botsing zijn gekomen. De vrouw was de leerlingverpleegster uit het redelijk gegoede middenstandsmilieu, terwijl de man bijna geen schoolopleiding had genoten
en van jongs af aan veelvuldig wegens gewelddelicten met justitie in aanraking was
gekomen. De man werd in een kinderbeschermingsrapport beschreven als een zeer
problematische, zwakbegaafde jongen met een impulsieve agressieve inslag.
De vrouw werd in het PBC-rapport beschreven als een verwend, narcistisch en
vooral geestelijk weinig uitgerijpt meisje. Zij zou als onervaren meisje uit een
preuts milieu bezweken zijn voor de oppervlakkige charmes van een mooiprater. Er
is bij betrokkene sprake geweest van blinde verliefdheid; ze leek hem gekozen te
hebben met de ogen dicht In de keuze voor een zo problematische partner manifesteerden zich de kritiek op en agressie tegen haar ouders die tot dan toe verdrongen
waren gebleven. Het rapport beschrijft hoe zij met de man in een duidelijk sadomasochistisch gekleurde relatie verstrikt raakte. De vrouw zou volgens het rapport in
zekere zin ook uit een instinct tot zelfbehoud hebben gehandeld. In het onderzoek
was duidelijk gebleken dat de vrouw niet bij machte was zich op een meer adequate
manier van de man los te maken. Ze kan op grond van een ontwikkelingsstoornis
niet op een assertieve wijze voor zichzelf opkomen. De vrouw was zo angstig geraakt voor haar brute partner, dat zij hem daadwerkelijk als een duivel was gaan ervaren.
In het PBC had de vrouw ook last van moeilijk te corrigeren gedachten dat de man
uit zijn graf zou zijn opgestaan en wraak zou komen nemen. Het PBC achtte de
vrouw verminderd toerekeningsvatbaar.
Het gevaar voor herhaling werd niet groot geacht.
Zij werd verondersteld met hulp van de reclassering voldoende alternatieven te
kunnen ontplooien.
In het advies werd een aanbeveling gedaan dat haar tijdens een eventuele detentie
de mogelijkheid zou worden geboden op basis van vrijwilligheid een psychotherapeutische behandeling te ondergaan.
De vrouw werd veroordeeld voor het medeplegen van moord. De rechtbank nam de
conclusie van het PBC over en volgde het advies integraal op. De vrouw werd net
als haar medeverdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Ze is in de
ruim tien jaar die inmiddels zijn verstreken sinds zij op vrije voeten werd gesteld,
niet opnieuw met de strafrechter in aanraking gekomen.
Vierde casus
Man van 35 betrapt zijn vrouw in de caravan met een buurman en schiet haar dood.
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Het milieu-onderzoek geeft hel volgende beeld van de voorgeschiedenis van de
man en zijn relatie met het slachtoffer
Zijn ouders kwamen uit zeer grote gezinnen. Hij had meer dan veertig ooms en tantes. In de familie van vaders èn moeders kant kwamen veel driftige mensen voor. Er
werd veel gedronken en gevochten. Hij was de middelste van negen kinderen. Zijn
leven werd bepaald door de zeer agressieve vader, die zijn vrouw en zijn kinderen
vaak sloeg. Geen van de kinderen kon goed meekomen op school; zij volgden bijna
allemaal BLO. Moeder was erg vaak ziek maar ze waakte als een kloek over haar
jongen. Betrokkene was flink uit de kluiten gewassen en moeden lieveling. Meer
dan eens heeft hij in zijn puberjaren moeder tegen vader in bescherming kunnen nemen. Hij heeft verschillende keren met vader gevochten. Op school was hij een onrustige, moeilijk handelbare jongen, met wie het onderwijzend personeel veel te
stellen had. Hij zou erg uit zijn evenwicht zijn geraakt omdat een oude buurman
zich seksueel aan hem zou hebben vergrepen. Hij werd wegens geestelijke instabiliteit afgekeurd voor militaire dienst. Hij had in de loop der jaren meer dan 25 bazen.
Hij trouwde met een meisje uit de buurt dat op jeugdige leeftijd haar vader had verloren en op een hechte wijze aan haar moeder gebonden was. De moeder van het
meisje was vanaf het begin erg gekant tegen haar schoonzoon. Zij nam geen blad
voor de mond en noemde hem een agressieve zuiplap. Het werd haar niet in dank
afgenomen. Hij gooide de ruiten in en sloeg haar een kaakfractuur.
Hij leefde met wel meer mensen in onmin. Hij ging ook regelmatig met politieagenten op de vuist Hij kon het niet verdragen dat hij op fouten werd aangesproken. Zijn vrouw was ode in kindertehuizen opgegroeid. Het echtpaar kreeg zes kinderen en op het moment van het delict waren ze twintig jaar getrouwd. Deze jaren
waren getekend door een lange rij van onverkwikkelijkheden, die vaak tot mishandelingen hadden geleid. De kinderen konden beslist niet leren en waren erg lastig.
Geen van de kinderen was op tijd zindelijk en er waren te weinig lakens om iedere
dag de bedden te verschonen. De politie had bij het probleemgezin meer dan tien
keer assistentie moeten verlenen. De vrouw was heel dikwijls weggelopen, maar
even zovele malen was ze weer naar haar brute echtgenoot teruggekeerd. Op de
camping waar ze een oude caravan hadden staan, had ze een relatie aangeknoopt
met een buurjongen die veel aan karate deed. Haar echtgenoot betrapte hen op heterdaad. Hij zei de buurjongen weg te gaan en schoot zijn vrouw dood. De vrouw
zou nog hebben gezegd dat het haar schuld was.
De man was meerdere malen eerder veroordeeld voor 'dronken/onverzekerd rijden'
en wegens mishandeling en een aanranding. Hij had al in totaal drie jaar gevangenisstraf uitgezeten. Hij was ook al twee keer wegens een zelfmoordpoging opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis.
De groepsleiding beschreef de man als een bont-betatoe&rde vogel die vol van
zelfbeklag was. Hij uitte zich vooral zeer dreigend naar zijn schoonmoeder, die
haar dochter altijd in bescherming had genomen. In zijn cel had hij een soort altaartje opgericht voor zijn vrouw. Hij brandde kaarsen voor een foto die van hen
was genomen op de huwelijksdag. Hij hechtte eraan zijn grote gouden trouwring te
blijven dragen. Hij was heel vaak bezig met verhalen over zelfmoord en een hereniging met zijn vrouw. Het was hem een troost dat de kinderen in een goed pleeggezin waren ondergebracht, maar hij was er woedend over dat zij niet bij hem op bezoek kwamen.
Het lichamelijk onderzoek leverde weinig bijzonderheden op. Het rechterbeen was
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een beetje scheefgegroeid; dit zou het gevolg zijn van het feit dat betrokkene nadat
hij dit been had gebroken op eigen initiatief en tegen nadrukkelijk advies van de behandelend arts in, het gips eraf had gehaald en het been verkeerd was gaan belasten.
Het EEG gaf diffuse lichte afwijkingen te zien die verband hielden met vroegere
schedeltraumata.
In vroegere brieven betreffende opnames van betrokkene in de psychiatrie werd hij
omschreven als 'een zwakbegaafde psychopatische man met veel psychosomatische klachten, die een ernstig asociaal-agressief gedrag vertoonde'.
Uit het psychologisch onderzoek kwam betrokkene naar voren als een man bij wie
achter een ogenschijnlijk trage, lome buitenkant een grote impulsiviteit schuilging.
De sterke neiging zich aan een ander vast te klitten werd genoemd. Hij kon zich
maar zeer slecht op dingen buiten zichzelf concentreren. Hij functioneerde op
zwakbegaafd niveau.
De psychiater benadrukte dat betrokkene uit een zeer disharmonisch gezin afkomstig was. Er was in het gezin waarin hij opgroeide zeer veel ruzie en er werd veel
geslagen. Hij was naar de mening van de psychiater op een symbiotisch gekleurde
wijze aan zijn moeder gebonden; hij ervoer haar, en in het verlengde van haar zichzelf, als een martelares/martelaar. Hij had door traumatische seksuele ervaringen in
zijn vroege jeugd niet een stabiele seksuele identiteit kunnen ontwikkelen. Op basis
hiervan hadden zich bij betrokkene hypochondere wanen ontwikkeld; zijn genitaal
was naar zijn overtuiging onvolgroeid gebleven en daardoor voelde hij zich onvoldoende in staat zijn vrouw bevrediging te schenken. Hij zag dit als de belangrijkste
reden waarom zijn vrouw een verhouding met een andere man had aangeknoopt. In
deze casus heeft de moeder van zijn vrouw ook als een zeer bedreigende concurrent
gefungeerd. Betrokkene had het gevoel dat hij steeds door zijn vrouw werd afgetroefd. Hoewel hij zijn vrouw een aantal malen blijkt te hebben geslagen, was feitelijk hij degene die het meest werd gekleineerd en vernederd. De vrouw, die een betere schoolopleiding had gehad, kon hem vaak met woorden de baas en wist bij gelegenheid haar nagels ook goed te gebruiken. Zij waren erg aan elkaar gebonden en
fungeerden feitelijk wisselend als beul en slachtoffer voor elkaar. De man was door
chronisch excessief alcoholgebruik en de schedeltraumata die hij doormaakte steeds
verder uit zijn evenwicht geraakt Hij was de meest onevenwichtige van de twee,
maar in het rapport wordt expliciet gesteld dat het niet onaannemelijk is dat de
spanningen en conflicten hun oorsprong vonden in de niet volwassen en disharmonische persoonlijkheidsstructuur van beide huwelijkspartners. De uiteindelijke delictsituatie Iaat duidelijk zien dat het basale conflict 'met zijn tweetjes' wordt uitgevochten. De rivaal, de buurjongen, wordt dringend verzocht de caravan te verlaten
en loopt zelfs geen schrammetje op.
In de psychiatrische beschouwing weid gesproken over een zwakbegaafde man die
een neurotische ontwikkeling had doorgemaakt en bij wie zich na de schedeltraumata een psychopatisering had voorgedaan. Het werd waarschijnlijk geacht dat bij
de man ten tijde van het delict sprake was geweest van een licht vernauwd bewustzijn.
Het PBC was van oordeel dat bij betrokkene sprake was geweest van een verminderde toerekeningsvatbaarheid.
Er werd ernstig rekening gehouden met gevaar voor herhaling van gewelddelictcn
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(die zich met name tegen de schoonmoeder zouden kunnen richten) en derhalve
werd geadviseerd een onvoorwaardelijke TBR op te leggen. De rechter nam de conclusie en het advies integraal over en legde wegens doodslag een gevangenisstraf
van drie jaar en een onvoorwaardelijke TBR op. De man weid tijdens de TBR-behandeling (die vier jaar heeft geduurd) twee maal veroordeeld. Het ging daarbij niet
om nieuwe gewelddelicten. De man is in de tien jaar die na beëindiging van de
TBR zijn verstreken éénmaal opnieuw veroordeeld, voor een poging tot zware mishandeling. Hij kreeg een gevangenisstraf van één jaar opgelegd maar werd niet opnieuw ter beschikking gesteld.

Vijfde casus
Een veertigjarige, aan suikerziekte lijdende man doodt zijn vrouw in een toestand
van verlaagd bewustzijn ten gevolge van een te lage bloedsuikerspiegel.
Het milieu-onderzoek geeft het volgende beeld van de voorgeschiedenis van de
man en zijn relatie tot het slachtoffer:
De man was een nakomertje in een gezin met vier kinderen. De vader was politieagent en moeder werkte niet buitenshuis. Het was een net, oppassend gezin waarin
de man opgroeide. Er heerste orde en regelmaat. De eerste vijfentwintig levensjaren
zijn zonder noemenswaardige problemen of incidenten verlopen. Als kind was betrokkene de oogappel van de familie. Hij kon op school goed meekomen. Hij haalde zonder problemen zijn HAVO-diploma en hij werd uiteindelijk beroepsmilitair.
In de familie van vaderszijde was sprake van een predispositie voor diabetes. Vader
en verschillende van zijn broers gingen gebukt onder een ernstige vorm van suikerziekte. Het zette een zwaar stempel op het gezin dat de vader werd afgekeurd voor
actieve politiedienst en ten gevolge van een zwaar diabetisch vaaüijden bijna blind
werd en een bccnamputatie moest ondergaan. Tot overmaat van ramp kwam moeder in die periode plotseling om het leven bij een verkeersongeval. Betrokkene was
toen omstreeks dertig jaar oud. Hij had het op zijn werk tot sergeant gebracht. Hij
was rond zijn vijfentwintigste getrouwd met een vrouw die tot haar huwelijk als
verpleegster had gewerkt. Het echtpaar had twee gezonde kinderen. Het liep allemaal op rolletjes. De man trok zich echter de ziekte van vader heel erg aan. Hij
ging fobische klachten ontwikkelen en stilaan meer alcohol drinken. Op den duur
werd het bange, hulpeloze gedrag zo ernstig, dat hij bijna de deur niet meer uitdurfde. Hij werd steeds paniekeriger en ging zich ten aanzien van zijn vrouw steeds jaloerser gedragen. Het geluk van de eerste huwelijksjaren was duidelijk voorbij en
de sfeer werd steeds drukkender.
De man werd na een lange energieverslindende procecure afgekeurd. Een jaar later
ontwikkelde zich bij hem een ernstige juveniele diabetes; hij werd erg mager en ondanks het dieet en de regelmatige controles, waarbij de hoeveelheid insuline die hij
moest spuiten steeds werd aangepast, raakte hij toch vaak ontregeld. Het feit dat hij
voor zijn werk was afgekeurd trok hij zich erg aan. Hij ging steeds meer alcohol
drinken en het was vooral droevig dat hij thuis nog vaak in zijn uniform rondliep.
De problemen werden nog erger nadat de man bij een verkeersongeval een zware
hersenschudding opliep. Het was de vraag of de roekeloosheid die tot het ongeluk
had geleid te maken had met een te lage bloedsuikerspiegel.
In de periode na het ongeval werd hij steeds moeilijker in de omgang. Hij raakte
voor wat de suikerziekte betreft snel ontregeld en bij een korte opname op een neu-
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rologische afdeling werden vrij ernstige EEG-afwijkingen vastgesteld, die werden
beschouwd als een gevolg van het doorgemaakte schedeltrauma. Het gezin ging gebukt onder de regelmatig terugkerende staat van opwinding van betrokkene. De
wijkverpleegster werd gedurende langere tijd ingeschakeld om erop toe te zien dat
de insuline op tijd en in de voorgeschreven hoeveelheid weid gespoten. Bij een
controlebezoek aan de interne polikliniek ging betrokkene met een internist op de
vuist; hij geraakte daarna in een hypoglycaemisch coma.
Een week nadat betrokkene uit het ziekenhuis was ontslagen, kreeg hij op een warme nazomermiddag ruzie met zijn vrouw over het feit dat zij had aangekondigd een
tijdje met een vriendin en de kinderen te gaan kamperen. De man mishandelde zijn
vrouw zeer ernstig en gooide haar van de trap, waarbij zij haar nek brak.
Het onderzoek in het PBC was niet beperkt tot, maar wel toegespitst op de vraag
welke rol de insuline/suikerziekte bij dit delict had gespeeld. Het onderzoek bracht
aan het licht dat de blocdsuikerspiegel met de hoeveelheid insuline die hij zich twee
maal per dag moest toedienen niet goed gereguleerd was. De controles van de
bloedsuikcrspiegel wezen uit dat zich vooral aan het eind van de middag herhaaldelijk een te lage suikerspiegel voordeed. Het was opmerkelijk dat de man juist in die
uren vaak als wazig, wezenloos werd ervaren. Eenmaal deed zich een aanzet tot een
hypoglycaemisch coma voor, waarbij de man het meubilair in zijn cel vernielde.
Het neurologisch onderzoek wees op een beginnende visusdaling op basis van een
diabetisch vaaüijden. Het EEG vertoonde diffuse stoornissen, die werden verondersteld het gevolg te kunnen zijn van een ernstige contusio cerebri.
Het psychologisch onderzoek leverde aanwijzingen voor het bestaan van organische hersenstoomissen.
In het psychiatrisch rapportonderdeel wordt beschreven dat de man zich in zijn beroepskeuze sterk met zijn vader had geïdentificeerd. De ernstige fobieôn die betrokkene aanvankelijk had ontwikkeld, waren geworteld in de angst net als vader op
een kwade dag blind en invalide te zullen worden.
Ziekte en invaliditeit zouden juist voor deze man met een sterk narcistische inslag
erg kwetsend zijn geweest. In zijn hulpeloosheid had hij zich op een symbiotisch
gekleurde wijze aan zijn vrouw gehecht. De zeer sterke jaloezie die hij ten aanzien
van zijn vrouw ontwikkelde past hierbij. Hij kon uiteindelijk niet meer los van haar
functioneren. De kampecrplannen kwamen hem daardoor als onverdraaglijk voor.
De psychiater was stellig van mening dat bij het delict sprake was geweest van een
hypoglycaemische uitzonderingstoestand (stoornis in de suikerstofwisseling waarbij
het bloedsuikergehalte pathologisch verlaagd is).
Het PBC concludeerde dat de onderzochte ten tijde van het delict lijdende was geweest aan een zodanig gebrekkige ontwikkeling (ernstig gestoorde persoonlijkheidsstructuur) en ziekelijke storing (hypoglycaemische toestand) van zijn geestvermogens, dat het feit - indien bewezen - hem niet kon worden toegerekend.
Het PBC adviseerde de rechter betrokkene te ontslaan van alle rechtsvervolging,
hem voor de duur van ten hoogste één jaar in een psychiatrisch ziekenhuis op te
doen nemen en hem tevens ter beschikking van de regering te stellen.
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De rechtbank achtte bewezen dat betrokkene zich schuldig had gemaakt aan zware
mishandeling van zijn echtgenote, die haar dood ten gevolge had gehad. De man
werd ontslagen van alle rechtsvervolging. Hij werd voor de duur van ten hoogste
één jaar in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst en werd onvoorwaardelijk ter beschikking van de regering gesteld.
De TBR-behandeling blijkt drie jaar te hebben geduurd. Het viel niet te achterhalen
of de behandeling daarna op vrijwillige basis of met een rechterlijke machtiging is
voortgezet, of dat de man op vrije voeten is gekomen.
In de bijna vijftien jaar die na het beëindigen van de TBR zijn verlopen is de man
niet opnieuw veroordeeld.
Zesde casus
Man van dertig jaar doodt zijn vrouw en twee kinderen en onderneemt een zeer ernstige poging tot zelfdoding.
Het milieu-onderzoek geeft het volgende beeld van de voorgeschiedenis van de
man en zijn relatie met de slachtoffers:
Zijn ouders hebben beiden een universitaire opleiding. Zij maakten zich verdienstelijk binnen het Humanistisch Verbond. De sfeer in het gezin was sterk anti-autoritair. De beide kinderen volgden Montessori-onderwijs. Er leken zich in het gezin
weinig problemen voor te doen, de sfeer was echter niet erg hartelijk. Er werd een
beetje neergekeken op mensen die weinig onderwijs hadden genoten. Beide ouders
hadden voltijdbanen in het onderwijs en de opvoeding van de kinderen was daardoor een deeltijdaangelegenheid geworden. Hoewel betrokkene het gymnasium en
zijn rechtenstudie zonder problemen voltooide, leek hij thuis, althans in zijn eigen
beleving, altijd bij zijn zus achtergesteld te zijn geweest De zus van betrokkene
kon alles net iets beter; zij studeerde kunstgeschiedenis en schreef een gezaghebbend proefschrift Betrokkene kwam altijd wat op het tweede plan; hij was als kind
erg verlegen en groeide op tot een stille, teruggetrokken, introverte jongeman. Hij
kon op het gymnasium echter flink opstandig zijn en werd wegens een rebels stuk
in de schoolkrant, dat zeer beledigend was voor de rector, voor een week geschorst.
De agressie naar de eigen vader was geblokkeerd omdat die een zwak hart had en
zich kritiek heel sterk aantrok.
Betrokkene werd aanvankelijk goedgekeurd voor militaire dienst, maar moest de
kaderopleiding verlaten wegens heftige conflicten met zijn superieuren. Hij ging
werken bij een groot chemiebedrijf en raakte hals over kop verliefd op een vrouw
die daar als secretaresse werkte. Hij was gevallen voor haar lijfelijke schoonheid
maar vooral voor haar spontaniteit. Zij was vrolijk en zong en danste vaak en dat
was heel anders dan hij thuis gewend was. Hij werd bij zijn schoonouders, die een
schoenenzaak dreven, met open armen ontvangen. Zijn eigen ouders beschouwden
de relatie als een duidelijke mesalliance. Toen de schoondochter op kennismakingsbezoek kwam, staken ze niet onder stoelen of banken dat ze haar maar een 'stom
wicht' vonden. Betrokkene heeft het als zeer grievend ervaren dat ook zijn geleerde
zus had meegedaan aan de onheuse ballotage. De liefde groeide tegen de verdrukking in. Het contact met de ouders van de man werd bijna verbroken. Dat met de
streng godsdienstige schoonfamilie werd geïntensiveerd en betrokkene ging zelfs
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op catechisatie en vatte het plan op zich te laten dopen. De breuk met thuis werd
steeds duidelijker. Het plan om te promoveren liet hij varen, maar op den duur ging
hij het contact met het intellectuele thuisfront wel missen.
Zijn jonge vrouw was niet zo vrolijk en spontaan meer als in de verkeringstijd. Zij
ontpopte zich allengs als een wat bazige vrouw. Zij maakte hem duidelijk dat zij
hem maar een weinig boeiende, harkerige man vond. Zij had niet erg veel aandacht
voor het huishouden en betrokkene beklaagde zich erover dat zijn vrouw alle tijd en
energie in de twee dochtertjes stak en dat hij schromelijk werd verwaarloosd. Hij
liet zich door zijn vrouw steeds meer bestieren en leiden.
Hij werd allengs vaker in het huishouden ingeschakeld en stond vaak na zijn werk
urenlang te strijken. Zijn vrouw werd steeds baziger voor hem. Zij deed haar beklag
over hel feit dat hij te weinig verdiende. Zij bleek hem vooral getrouwd te hebben
omdat zij een echte directeur in hem gezien had, en toen dat er niet spontaan uit
kwam, trachtte zij een directeur van hem te maken. Hij mocht beslist niet in een
spijkerbroek rondlopen. Zij ging steevast mee als hij kleren ging kopen en zij stak
hem bij voorkeur in driedelig grijs. Zij gaf hem in de loop der jaren ten minste tien
'clubdassen' cadeau.
De stemming van betrokkene werd steeds slechter. Op zijn werk maakte hij met zowel de directeur als zijn ondergeschikten ruzie om kleinigheden. Hij ging steeds
meer drinken en kreeg juist over dit punt ook weer heftige woorden met zijn vrouw.
Hij veroorzaakte een verkeersongeval en liep daarbij een ernstige hersenschudding
op. Hij zal drie maanden thuis en sloot zich op in zijn studeerkamer. Hij dronk en
rookte veel, at slecht en hij kreeg uileindelijk een longontsteking. Er ontwikkelde
zich een délirant beeld; speciaal in de nachtelijke uren was hij erg angstig en verward. Hij weigerde zich echter in een ziekenhuis te laten opnemen. De kinderen (de
oudste vijf en de jongste één jaar) werden in het grote huis dat zij bewoonden
angstvallig bij de man weggehouden. De man werd verzorgd door zijn vrouw en hij
ging zich in de periode dat hij ziek was erg hulpeloos en regressief gedragen. Toen
hij enigszins herstelde, bleek zijn stemming zeer neerslachtig te zijn geworden. Hij
was vaak mat en apathisch en raakte er steeds meer van overtuigd dat hij de wereld
een dienst zou bewijzen door een eind aan zijn leven te maken. Op zekere avond
kreeg hij heftige ruzie met zijn vrouw, die hem ervan beschuldigde dat hij een totale mislukkeling was en zei dat zij de slaapkamer niet meer met hem wenste te delen. Zij maakte hem ook verwijlen dat hij een aantal jaren voordien naar de hoeren
was geweest Enkele uren later heeft de man zijn vrouw en kinderen in hun slaap
gedood. Hij sprong daama van een flat van vier verdiepingen. Hij brak beide benen
en werd in het PBC opgenomen vanuit het Penilcntiair Ziekenhuis. De man was
nooit eerder met justitie in aanraking geweest.
De groepsleiding beschreef hoe de man zich aanvankelijk gedroeg als een belerende professor. Hij betreurde het dat hij de sprong had overleefd. Hij wenste zijn ouders, die weer contact met hem poogden op te nemen, niet te ontvangen. De laatste
weken van het onderzoek was de man huilerig en depressief en deed hij een poging
zijn polsen te doorsnijden.
In het psychiatrisch gedeelte van het rapport wordt gesignaleerd dat er in de familie
van de man sprake was van een erfelijk bepaalde predispositie voor depressies. Zowel vader als grootvader maakten recidiverende depressies door. In de familie van
moederszijde kwamen verschillende suïcides voor. In het rapport wordt beschreven
hoe de zeer ambivalente wijze waarop hij aan zijn ouders gebonden was, voortzet-
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ting heeft gevonden in de zeer verwarrende relatie met zijn vrouw. In zijn huwelijk
was hij de aanslaande directeur, die de verwachtingen echter niet waar kon maken
en bovendien neerslachtig was en niet kon dansen. Een ieder geraakte in hem teleurgesteld. Dit werd sterker naarmate betrokkene meer ging drinken en brokken
ging maken. Hij raakte er steeds meer van overtuigd voor anderen (zijn ouders, zijn
schoonouders, zijn vrouw, zijn werkgever) een speelpop te zijn geweest. Hij voelde
zich overstelpt door verwachtingen die hij niet waar kon maken. Dit is gaan fungeren als een uitstekende voedingsbodem voor een forse depressie. In de depressie
hebben naast een endogene basis (de familiaire aanleg voor neerslachtigheid) ook
exogene factoren (o.a. het feit dat anderen voortdurend in hem teleurgesteld raakten) een belangrijke rol gespeeld. De koortsige infectieziekte die hij kort voor de
delicten doormaakte heeft de depressie een psychotisch (melancholisch) karakter
verleend. Hij kon slechts van het leven walgen en dacht op een ziekelijke wijze zijn
vrouw en kinderen het verdere ellendige leven te moeten besparen.
De conclusie was dat betrokkene op grond van een gebrekkige ontwikkeling en tevens zeer ernstige storing van zijn geestvermogens de telastegelegde feiten - indien
bewezen - niet konden worden toegerekend.
Het advies betrokkene te ontslaan van alle rechtsvervolging, hem te plaatsen in een
psychiatrische inrichting voor het ondergaan van een behandeling de duur van één
jaar niet te boven gaande en hem onvoorwaardelijk 1er beschikking van de regering
te stellen werd door de rechtbank opgevolgd.
Het onderzoekend team sprak de verwachting uit dat de intensieve behandeling die
zij voor betrokkene geïndiceerd achtte, waarschijnlijk wel vrij lang zou gaan duren.
De TBR werd na twee jaar niet verlengd. De klinische behandeling (voor zover
deze plaatsvond in een strafrechtelijk kader) heeft derhalve voor deze man maar
drie jaar geduurd. Ik heb niet kunnen achterhalen of de behandeling eventueel in
het kader van een rechterlijke machtiging of op vrijwillige basis werd voortgezet
De man werd in de vijftien jaar die sinds het beëindigen van de TBR zijn verlopen
niet opnieuw veroordeeld.
Zevende casus
Dertigjarige man begint een verhouding met de twintigjarige dienstbode en 'te zamen' vergiftigen zij de vrouw des huizes.
Het milieu-onderzoek geeft het volgende beeld van de voorgeschiedenis van de
man en zijn relatie met het slachtoffer en het meisje:
De man was de middelste van vijf kinderen uit een degelijk gezin. Vader begon zijn
werk in de bakkerij vaak al om twee uur 's nachts. Zijn vrouw bestierde de winkel
en alle kinderen vonden emplooi in de bakkersbranche. Het gezin was streng godsdienstig en vader was ouderling. Er heerste in het gezin orde, spaarzaamheid en regelmaat De sfeer was echter zeer verslechterd toen aan het licht kwam dat de vader
malversaties had gepleegd met meclaankopen en de belasting had opgelicht. Er
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kwam een rechtszaak en hij kreeg een boete van enkele duizenden guldens. Sindsdien was hij voor de dorpsgemeenschap 'de meelbal'.
Hij mocht niet langer in de kerk als ouderling fungeren. Zijn vrouw nam het hem
zeer kwalijk dat hij achter haar rug een soort dubbelleven had geleid. Hij bleek het
geld dat hij oneerlijk had verkregen te hebben vergokt en zijn vrouw verdacht hem
ervan dat hij ook 'naar de meisjes ging'. De man had bij zijn vrouw verder geen leven; hij werd op alle fronten onder druk gezet en zij ging zijn gangen nauwgezet
na. De meeste kinderen kozen in het conflict de zijde van moeder, maar betrokkene
was geheel op vaders hand. Dit leidde ertoe dat hij door zijn moeder bits werd afgewezen. Zij dekte vaak apart voor haar man en betrokkene in de keuken, terwijl zij
met de andere kinderen in de kamer ging eten. Langdurig zwijgen werd lange tijd in
het gezin als wapen gehanteerd.
Betrokkene kon ondanks de slechte stemming thuis op school goed meekomen. Hij
haalde alle vakdiploma's voor de bakkerij en vond werk in een provinciehoofdstad.
Hij trouwde met een wereldse vrouw die een eigen kapsalon dreef. De vrouw had
een tweelingzus aan wie zij zeer gehecht was. Deze zus was een succesvol mannequin. De moeder van betrokkene was sterk tegen het huwelijk gekant geweest en
niet op de bruiloft verschenen.
Ook toen er kort achter elkaar drie kinderen uit het huwelijk werden geboren, had
zij niets van zich laten horen, hoewel betrokkene verzoenende gebaren had gemaakt
door haar wel uil ie nodigen. De vader van betrokkene gaf wel acte de présence. De
vrouw had er erg veel moeite mee dat zij, omdat de kinderen te veel aandacht vroegen, haar kapperszaak had moeten opgeven. Zij klaagde steen en been dat zij hel in
het leven slechts tot bakkersvrouw had gebracht Zij was er erg kwaad over dat ze
naar haar idee als gevolg van de zwangerschappen helemaal haar Figuur had verloren. Zij voelde zich door de kinderen 'leeggelcbberd'. Zij maakte haar man hier bitlere verwijten over.
De vrouw raakte hevig teleurgesteld en keek met jaloerse blikken naar haar tweelingzus, die zich niet aan een huwelijk of moederschap had gewaagd en furore
maakte als topmodel. Het huwelijk had haar geen welstand en zeker ook geen gemoedsrust gebracht. De vrouw ging zich ten opzichte van haar man steeds bitser en
baziger gedragen. Er leek een reprise te ontslaan van de problemen die zich in vroeger jaren tussen zijn ouders na vaders misstap hadden afgespeeld. De situatie verslechterde toen de vrouw de band met haar succesvolle tweelingzus ging aanhalen
en steeds uithuiziger werd. In diezelfde tijd had de vrouw geregeld dat een meisje
dat voordien alléén in de winkel had geholpen, voor dag en nacht haar intrek in het
gezin zou nemen. Het betrof een jong levenslustig meisje, dat goed met de kinderen
en ook met haar baas overweg kon.
Het leek erop of de kat op het spek gebonden werd, zo valt in het rapport van de
maatschappelijk werker ie lezen. Er ontwikkelde zich een intieme relatie tussen de
gekleineerde middenstander en het meisje. Het meisje werd zelfs niet ontslagen nadat de vrouw des huizes de verhouding had ontdekt De vrouw bleef zich kleinerend en schamperend gedragen naar haar man. De man ging helemaal op in de verhouding met zijn jonge vnendin. Hij had het gevoel dat hij een superman bij haar
kon zijn. Hij kocht een Harley Davidson en reed als een koning met haarrond.Hij
trok zich van de roddels in hel dorp niets aan. Hij gaf zijn vrouw te kennen van haar
te willen scheiden. De vrouw kondigde aan het onderste uit de kan te willen, hetgeen betekende dat de zaak dan in ieder geval verkocht zou moeien worden. Achter
de schermen bleek het plan te zijn gesmeed de vrouw door vergiftiging uit de weg
te ruimen. Het plan was bedacht door de man, maar hij had zijn vriendin hiervan al
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in een vroeg stadium op de hoogte gebracht Zij had hem ertoe aangezet het plan
daadwerkelijk uit te voeren. De vrouw, die altijd goed gezond was geweest, kwam
na een slepend ziekbed te overlijden. De man werd op de dag van de begrafenis gearresteerd nadat in de maaginhoud van de vrouw een forse hoeveelheid parathion
was aangetoond. De man was nooit eerder veroordeeld.
In het PBC-rappoit wordt betrokkene beschreven als een weliswaar intelligente,
maar duidelijk scheefgegroeide onvolwassen man, wiens leven bepaald werd door
een intens conflict met een kille autoritaire moeder die hem voortdurend afwees.
Hij zou zich verregaand met vader hebben vereenzelvigd en in zijn karakter zouden
zich dezelfde verliczerstickken hebben ontwikkeld. Hij had gedacht zich aan de
boze invloed van moeder te kunnen onttrekken door een vrouw te trouwen die een
tegenbeeld van moeder leek te zijn. Hij bleek zich duidelijk in zijn keuze te hebben
vergist. Zijn vrouw was helemaal niet zo gecharmeerd van hem geweest; zij wilde
alléén thuis weg en had wel wat gezien in zijn vroegere plannen om een broodfabriek op te zetten.
De vrouw lijkt de man te hebben gekozen omdat hij de indruk maakte dat hij zich
gemakkelijk naar haar hand liet zetten. De man zou volgens het rapport zijn vrouw
hebben gekozen vanuit het conflict waarin hij met zijn moeder gevangen was, terwijl hij zich vanuit de problemen met zijn vrouw liet drijven in de armen van zijn
vriendin. Hij wordt beschreven als een neurotische, emoüoneel onvolgroeide man
die onvoldoende weerstand heeft weten te bieden aan de druk die zijn vriendin op
hem uitoefende om zijn moordplan uit te voeren. De oplossing die hij heeft gekozen zou volgens het rapport een nauwe samenhang vertonen met zijn neurotische,
onvolwassen levensinstelling.
Het PBC kwam tot de conclusie dat er sprake was van verminderde toerekeningsvatbaarheid, en gezien het geringe gevaar voor recidive zag men geen reden voor
een terbeschikkingstelling.
De rechtbank achtte de man schuldig aan moord op zijn vrouw en legde de man een
gevangenisstraf van vijftien jaar op. De conclusie en het advies van het PBC werden door de rechtbank overgenomen. In het vonnis wordt naast de gebruikelijke
overwegingen die de hoogte van de straf hebben bepaald expliciet aandacht besteed
aan 'de aanzienlijke rol die het meisje heeft gespeeld in de keten van feiten en omstandigheden welke ten slotte verdachte tot het begaan van het misdrijf hebben gebracht. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat het meisje, na verdachte
sedert geruime tijd emotioneel en seksueel aan zich te hebben gebonden, daarbij het
toch reeds weinig harmonieuze huwelijksleven van verdachte en diens echtgenote
op fatale wijze verder verstorend, krachtige druk op de man heeft uitgeoefend om
zich te haren gunste tot elke prijs van zijn echtgenote te ontdoen en, nadat zij zekerheid had gekregen dat verdachte het stellige voornemen had opgevat zijn echtgenote om het leven te brengen, geen enkele poging heeft ondernomen hem van dit
noodlottig voornemen af te brengen, doch hem - zonder zich daarbij overigens aan
de kans op strafvervolging bloot te stellen - veeleer in dit voornemen heeft gestijfd.'
Het meisje werd niet strafrechtelijk vervolgd. In juridisch opzicht zou niet van medeplegen van moord of medeplichtigheid bij moord sprake zijn geweest
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De man is in de bijna twintig jaar dat hij nu al weer op vrije voeten is, behoudens
voor twee verkeersovertredingen, niet opnieuw met justitie in aanraking gekomen.
Commentaar
In veel van de besproken gevallen blijkt de dader afkomstig uit een streng, rigide
milieu. Veel van de daders worden min of meer gedrild/gedwongen zich uiterst
aangepast te gedragen. Op hun schouders drukt dikwijls een overtrokken verwachtingspatroon van hun ouders.
Op agressieve uitingen rust in het milieu van heikomst vaak een taboe, waardoor zij
niet leren adequaat met gevoelens van boosheid om te gaan. In de relatie met hun
paruier worden dikwijls patronen herhaald uit het gezin van herkomst of eerdere relaties. In veel van de gevallen blijkt ook duidelijk dat de betreffende partnerdoder
zeer goed op een behandeling reageert. Wij dienen hierbij echter te bedenken dat
het een selecte groep van slechts zeven van de 124 gevallen betreft die hier werd
besproken. In hoofdstuk 9 zal een meer systematisch beeld van de groep in haar geheel worden geschetst, waarin duidelijk wordt hoe de partnerdoders hebben gereageerd op de sanctie die zij hebben ondergaan.
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Hoofdstuk 8

De rechtsgang
Met speciale aandacht voor het verband tussen psychiatrische en juridische variabelen

In dit hoofdstuk komt het resultaat van de berechting aan de orde. De vraag hoe de
partnerdoding juridisch wordt gekwalificeerd en de wijze waarop bij de berechting
gebruik wordt gemaakt van het rapport van het PBC staan centraal. Speciale aandacht zal worden besteed aan de vraag of in hoger-beroepzaken door het gerechtshof op een andere wijze van een rapport gebruik wordt gemaakt dan door de arrondissementsrechtbank.
De kwestie of de vermindering van de toerekeningsvatbaarheid van rechtstreekse
invloed is op de strafmaat zal eerst vanuit de jurisprudentie en vervolgens vanuit
mijn onderzoeksmateriaal worden bestudeerd.
Het hoofdstuk is als volgt ingedeeld:
8.1 De wijze waarop de arrondissementsrechtbank en het gerechtshof het gewelddelict tegen de partner juridisch hebben gekwalificeerd
8.2 De wijze waarop de arrondissementsrechtbank en het gerechtshof de conclusie
uit het PBC-rapport in hun vonnis/arrest hebben verwerkt
8.3 De sanctie(s) die door de arrondissementsrechtbank en het gerechtshof
werd(en) opgelegd
8.4 De relatie tussen het advies van het PBC en de sanctiekeuze van de rechter
8.5 Jurisprudentie over de correlatie tussen strafmaat en vermindering van de toerekeningsvatbaarheid c.q. ontoerekeningsvatbaarheid
8.6 De relatie tussen de strafmaat en de vermindering van de toerekeningsvatbaarheid in de onderzochte groep.
8.1 De wijze waarop de arrondissementsrechtbank en het gerechtshof het gewelddelict tegen de partner juridisch hebben gekwalificeerd
In de periode 1950-1980 werd door het PBC vijf keer een rapport uitgebracht ter
zake van een partnerdoding waarvan de verdachte uiteindelijk werd vrijgesproken;
deze vijf gevallen maken geen deel uit van mijn onderzoek.
In de 124 gevallen die mijn onderzoek omvat kwam het uiteindelijk wel tot een onherroepelijke veroordeling.
In één geval waarin de arrondissementsrechtbank de verdachte had vrijgesproken,
kwam het gerechtshof wel tot een veroordeling. De arrondissementsrechtbank achtte dus in 123 gevallen, het gerechtshof in 124 gevallen het gewelddelict tegen de
partner bewezen.
In 13 gevallen werden naast het gewelddelict tegen de partner nog één of meer an103

dere gewelddelicten bewezen verklaard. De gewelddelicten tegen de partner noem
ik het basisdelict; de andere, bijkomende, delicten waren in de meeste gevallen gericht tegen de rivaal of tegen de (eigen) kinderen die van het geweld tegen de partner getuige waren. De arrondissementsrechtbank die in eerste aanleg over de zaken
moest oordelen achtte de volgende basisdelicten bewezen:
N
Moord
Medeplichtigheid aan moord
Poging tot moord

28
2
23

Doodslag
Poging tot doodslag
(Zware) mishandeling de
dood ten gevolge hebbend
(zonder voorbedachte raad)

43
21

Totaal

6
123

De arrondissementsrechtbank achtte voorbedachte raad derhalve in 53 gevallen
wel, en in 70 gevallen niet bewezen. In 44 gevallen was sprake van een poging tot
doding van de partner; in de andere 79 gevallen ging het om een voltooid delict
Het hoger beroep
In 38 van de 124 gevallen (31%) werd tegen het vonnis beroep aangetekend en
kwam het dus tot een behandeling van de zaak door het gerechtshof. Het hoger beroep werd in de zaak waarin de verdachte door de rechtbank was vrijgesproken
vanzelfsprekend niet door de verdachte maar door het OM aangetekend.
In het eerder aangehaalde WODC-onderzoek naar de strafvordering en straftoemeting bij zware criminaliteit werd bij een groep van 167 gevallen van moord of
doodslag (uit dejaren 1973-1976) in slechts 18% hoger beroep aangetekend.
Het gerechtshof kwam in slechts 6 van de 38 gevallen (16%) tot een andere kwalificatie van het bewezenveiklaarde.
Deze gevallen waarin het gerechtshof het delict anders kwalificeerde dan de arrondissementsrechtbank geef ik weer in de volgende tabel:
kwalificatie
door het
gerechtshof

1 geval
3 gevallen
2 gevallen
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uitspraak vani
kwalificatie door
de arrondissementsrechtbank

poging tot moord
vrijspraak
doodslag
moord
zware mishandeling de
doodslag
dood ten gevolge hebbend

In 5 gevallen kwam het gerechtshof tot een mildere kwalificatie van het bewezenverklaarde. In deze gevallen werd door het gerechtshof bovendien een lagere straf
opgelegd. De verdachte heeft dus duidelijk baat gehad bij het instellen van hoger
beroep: het bewezenverklaarde delict werd in 1 (φ 8 gevallen milder gekwalifi
ceerd, terwijl maar in 1 van de 38 gevallen sprake was van een voor hem ongunsti
ger beslissing.
Het aantal gevallen waarin voorbedachte raad bewezen werd geacht, werd door het
hof teruggebracht van S3 tot 51.

8.2 De wijze waarop de arrondissementsrechtbank en het gerechtshof de con
clusie uit het PBC-rapport in hun vonnis/arrest hebben verwerkt
In alle gevallen kreeg ik de beschikking over het in de zaak gewezen vonnis en het
eventueel in de zaak gewezen arrest In het vonnis/arrest wordt uitvoerig beschre
ven welke feiten op welke gronden bewezen worden geacht en welke straffen en/of
maatregelen worden opgelegd.
In deze paragraaf komt aan de orde op welke wijze de rechter bij de motivering van
straf en/of maatregel de conclusie van het PBC-rapport heeft verwerkt.
In veel gevallen wordt ten aanzien van de sanctickeuze en motivering van de duur
van de sanctie gewerkt met standaardoverwegingen die al op het vonnisformulier
zijn 'voorgedrukt':
De rechter verklaart 'de op te leggen straf en/of maatregel in overeenstemming te
achten met:
- de emst van het bewezenverklaarde feit;
- de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd;
- de persoon des daders, over wie de rechter zich naar aanleiding van het onder
zoek ter terechtzitting een oordeel heeft kunnen vormen'.
De rechter brengt vaak tot uitdrukking dat hij ten aanzien van de persoon des da
ders ook rekening heeft gehouden met:
- de eerdere veroordelingen;
- een eventueel rapport van de reclassering;
- een eventueel psychiatrisch rapport.
De conclusie uit het psychiatrische rapport wordt aangehaald op het moment dat de
rechter, alvorens de straf en/of maatregel te bepalen, stilstaat bij de strafbaarheid
van de verdachte. In het vonnis worden dikwijls enige relevante punten uit het rap
port aangehaald en vervolgens wordt dan de conclusie van het rapport over de
vraag naar de vermindering van de toerekeningsvatbaarheid vermeld.
Indien het PBC spreekt van 'enigszins verminderd' of van 'zeer sterk verminderd',
wordt die conclusie vaak eerst letterlijk aangehaald, waarna de rechter laat weten
dat niet is gebleken dat de verdachte niet strafbaar is.
Een enkele keer blijkt dat de rechter weliswaar stelt dat hij het eens is met de con
clusie van het PBC-rapport, maar vervolgens uitgaat van een andere gradatie van
vermindering van de toerekeningsvatbaarheid dan door het PBC is aangegeven. Op
deze wijze worden soms de gradaties van het PBC 'enigszins' of 'sterk verminderd'
door de rechter aangehaald als 'verminderd' (zulks dus in de betekenis van 'in eni
gerlei mate verminderd').
De door het PBC aan de conclusie ten grondslag gelegde fundering (bijv. gebrekki-
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ge ontwikkeling èn ziekelijke storing der geestvermogens) wordt ook niet altijd volledig overgenomen. Een enkele maal werd in het rapport gesproken van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens van de onderzochte, terwijl deze
fundering van de conclusie dan door de rechter (onder vermelding dat deze zich
met de conclusie verenigt) in het vonnis/arrest aangehaald werd als ziekelijke storing.
De conclusie van het PBC komt bij de berechting op twee punten aan de orde. In de
eerste plaats bij de vraag naar de strafbaarheid van de verdachte, en in de tweede
plaats bij de vraag welke straf en/of maatregel moet(en) worden opgelegd indien de
verdachte schuldig wordt bevonden aan het hem telastegelegde.
De mate waarin de rechter zich daarbij met de conclusie van het PBC verenigt, laat
zich weergeven in de volgende schaal:
1. De rechter brengt tot uitdrukking zich geheel met de conclusie te kunnen verenigen:
hij/zij geeft aan 'zich met de conclusie te verenigen en deze tot de zijne/hare te
maken'.
2. De rechter refereert slechts zijdelings aan de conclusie uit het PBC-rapport:
hij/zij geeft aan 'mede te hebben gelet op' of 'voortsrekeningte hebben gehouden met' het PBC-rapport.
3. De rechter besteedt in vonnis/arrest geen aandacht aan het rapport van het PBC.
4. Derechterbrengt tot uitdrukking, dat hij/zij zich niet kan verenigen met de conclusie van het rapport.
In 6 gevallen kon de rechtbank niet beschikken over een PBC-rapport omdat het
rapport pas werd aangevraagd na de behandeling in eerste aanleg.
In het ene geval waarin de rechtbank de verdachte vrijsprak werd uit de aard der
zaak geen aandacht besteed aan het PBC-rapport. In de andere 117 vonnissen gaf
derechterals volgt aan op welke wijze hij met de conclusie uit hel PBC-rapport rekening had gehouden:
'Overnemen en tot de zijne/hare maken'
'Mede rekening gehouden met'
Geen aandacht voor PBC-rapport
Verwerpen van de conclusie

65 gevallen
30 gevallen
16 gevallen
6 gevallen
ingevallen

Het hoger beroep (38 gevallen)
In 6 gevallen was een vergelijking niet mogelijk omdat de rechtbank nog niet had
kunnen beschikken over het PBC-rapport c.q. de verdachte had vrijgesproken.
In 16 gevallen werd de conclusie door het hof op een zelfde wijze aangehaald als
door de rechtbank.
In 13 gevallen werd door het hof meer, en in 3 gevallen minder aandacht aan de
conclusie van het PBC-rapport gewijd. Met meer aandacht bedoel ik dat het hof
stelde dat het de conclusie tot de zijne maakte, terwijl de rechtbank de conclusie
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had genegeerd of slechts had aangegeven er 'mede rekening mee te hebben gehou
den'.
In paragraaf б van dit hoofdstuk zal worden bestudeerd of de mate van verminde
ring van de toerekeningsvatbaarheid waar de rechter van uitgaat, daadwerkelijk van
invloed was op de duur van de gevangenisstraf.
De wijze waarop in het vonnis of het arrest aan het psychiatrischrapportwordt ge
refereerd levert soms een aanwijzing op voor de sfeer waarin het onderzoek ter
openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden.
Over één van de rechtszaken waarin door derechtbankin haar vonnis geen nadere
aandacht werd besteed aan het psychiatrische rapport van het PBC, schreef de veroordeelde aan de directeur van het PBC dat het er op de zitting vreemd aan toe was
gegaan; de rechter zou hebben gezegd: 'De heb hier nu wel een heel boekwerk van
die psychiaters van het PBC maar dat leg ik terzijde want u bent hier niet bij de
dokter maar bij de rechter.'
De man werd door derechtbanktot een gevangenisstraf van twaalf jaar veroordeeld. Het hof nam de conclusie en het advies van het PBC-rapport wel over
('maakte die tot de zijne') en legde een gevangenisstraf van zes jaar en een onvoorwaardelijke TBR op.
In een andere zaak gaf het hof bij hel bepalen van de strafmaat aan enkel op grond
van het psychiatrisch rapport te hebben afgezien van een levenslange gevangenisstraf.
Naast deze beschrijving van de wijze waarop de conclusies van het PBC in vonnissen en arresten terug zijn te vinden, wordt ook statistisch nagegaan in welke mate
het oordeel van de rechter over de toerekeningsvatbaarheid overeenstemt met de
conclusie van het PBC op dit punt De heb daartoe de conclusies van het PBC en de
conclusies van de rechter op het punt van de (vermindering van de) toerekeningsvatbaarheid als volgt gerangschikt:
1 = volledig toerekeningsvatbaar
2 = verminderd toerekeningsvatbaar
3 = sterk verminderd toerekeningsvatbaar
4 = ontoerekeningsvatbaar.
In categorie 2 vallen ook de gevallen van enigszins verminderde toerekeningsvatbaarheid.
In categorie 3 vallen ook de gevallen waarin sprake was van een zeer sterke vermindering van de toerekeningsvatbaarheid.
Op deze wijze kon ik dus het oordeel van de rechter en dat van het PBC over de
toerekeningsvatbaarheid statistisch vergelijken.
In de onderzochte groep blijkt een statistisch significante correlatie te bestaan tussen de mate van vermindering van de toerekeningsvatbaarheid waartoe het PBC
concludeert en de mate van vermindering van de toerekeningsvatbaarheid waar de
rechter van uitgaat.
(r=0,72 en ρ < 0,001)
De rechter houdt dus terdege rekening met het oordeel van de psychiater over de
mate waarin deze de toerekeningsvatbaarheid verminderd acht
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S3 De sanctie(s) die door de arrondissementsrechtbank en het gerechtshof
werd(en) opgelegd
In paragraaf 4.3 gaf ik een overzicht van de sancties die de rechter bij ernstige geweldmisdrijven kan opleggen, en in paragraaf 7.9 kwam aan de orde welke adviezen het PBC voor partnerdoders heeft gegeven ter zake van de sanctiesoort
Hieronder zal aandacht worden besteed aan de aard en duur van de sanctie die de
rechter heeft opgelegd. De gevallen van partnerdoding uit mijn onderzoek werden
door het Openbaar Ministerie alle aan de meervoudige kamer van een arrondissementsrechtbank voorgelegd. In één geval werd wegens de verregaande psychotische verwardheid van de verdachte volstaan met een behandeling in raadkamer. In
de andere 123 gevallen vond een openbare behandeling plaats.
De arrondissementsrechtbank legde de volgende sancties op:
- Gevangenisstraf + ov TBR
- Ontslag van rechtsvervolging + ov TBR
- Gevangenisstraf + vw TBR met als bijz. voorw.
opname in een kliniek
- Deels vw gevangenisstraf met als bijz. voorw.
opname in een kliniek
- Ontslag van rechtsvervolging met plaatsing
in een kliniek voor maximaal 1 jaar

44 gevallen
11 gevallen

Verpleging/behandeling

59 gevallen

- Een (deels vw) gevangenisstraf
- Een (deels vw) gevangenisstraf + een vw TBR
(zonder behandeling)

52 gevallen

Gevangenisstraf zonder opname in een kliniek

64 gevallen

Vrijspraak
Totaal

2 gevallen
1 geval
1 geval

12 gevallen

1 geval
124 gevallen

De arrondissementsrechtbank legde dus in 59 gevallen een sanctie op die uiteindelijk leidde tot een opname in een kliniek. In bijna al die gevallen ging het om een
opname in een TBR-kliniek. In 64 gevallen werd óf alleen gevangenisstraf, óf een
gevangenisstraf plus een voorwaardelijke TBR opgelegd.
De duur van de straf was voor de gehele onderzochte groep gemiddeld 35% van de
maximumstraf die de rechter had kunnen opleggen in die gevallen waarin uitsluitend gevangenisstraf werd opgelegd. Indien naast de gevangenisstraf levens een
maatregel werd opgelegd die tot een opname in een kliniek leidde, was de straf gemiddeld 15% van het maximum dat de rechter had kunnen opleggen.
In hoofdstuk 9, waarin de vervolgcrim inali tei t zal worden gerelateerd aan de sancties die de partnerdoders hebben ondergaan, zal blijken dat dertien personen die tot
een lange gevangenisstraf werden veroordeeld een deel van die straf (onder toepassing van art. 47 of art 120 GM) hebben ondergaan in een TBR-kliniek. Het aantal
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partnerdoders dat uiteindelijk een klinische behandeling heeft ondergaan ligt dus
hoger dan men op grond van de opgelegde sancties zou vermoeden.
Het hoger beroep (38 gevallen)
In één geval waarin de rechtbank de verdachte had vrijgesproken, achtte het hof poging tot moord bewezen en legde een gevangenisstraf van 2,5 jaar op. In de 37 andere gevallen werd het gcwelddelict tegen de partner zowel door de arrondissementsrechtbank als door het gerechtshof bewezen verklaard. De juridische kwalificatie was in hoger beroep in het algemeen iets milder (zie par. 8.1).
Een vergelijking van de door de arrondissementsrechtbank en het gerechtshof opgelegde sanctie(s) laat zien dat in 30 gevallen door de arrondissementsrechtbank en
het gerechtshof voor een zelfde sanctiesoort wordt gekozen.
Het gerechtshof legt gemiddeld iets kortere straffen op:
- in 12 gevallen valt de gevangenisstraf korter uit;
- in 3 gevallen wordt een langere gevangenisstraf opgelegd;
- in 15 gevallen is de gevangenisstraf gelijk.
In 7 gevallen wordt door het gerechtshof voor (een) andere sanctie(s) gekozen:
- in 5 gevallen waarin de rechtbank alléén gevangenisstraf had opgelegd, werd
door het hof een gevangenisstraf plus een TBR opgelegd (de vrijheidsstraf was
dan gemiddeld vier jaar korter);
- in 1 geval legde de rechtbank een gevangenisstraf van 15 jaar plus ov TBR op
terwijl het hof de dader ontsloeg van alle rechtsvervolging en hem een ov TBR
oplegde;
- in 1 geval volstond het hof met het opleggen van gevangenisstraf terwijl de
rechtbank naast een (iets kortere) gevangenisstraf een vw TBR had opgelegd.
Het gerechtshof kiest dus iets vaker voor een gedwongen opname in een kliniek en
legt in het algemeen een kortere vrijheidsstraf op dan de arrondissementsrechtbank.
In die gevallen waarin naast gevangenisstraf een maatregel wordt opgelegd die leidt
tot een opname in een kliniek, wordt de straf aanzienlijk gemitigeerd.
De sanctiekeuze van de rechtbank en de sanctiekeuze in hoogste aanleg (uitspraak
van rechtbank of gerechtshof) kunnen als volgt worden samengevat:
rechtbank
Gevangenisstraf + behandeling
Uitsluitend behandeling
Gevangenisstraf zonder behandeling
Vrijspraak
Totaal

uitspraak in
hoogste aanleg

47
12
64
1

51
13
60

124

124

De rechter blijkt zich wat de sancties betreft te houden aan de adviezen van het
PBC. Bij vrouwelijke partnerdoders wordt derhalve relatief vaak volstaan met het
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opleggen van een gevangenisstraf, terwijl bij mannelijke partnerdoders vaker wordt
gekozen voor een combinatie van gevangenisstraf en een behandeling:
mannen
N
%
Gevangenisstraf + behandeling
46
Uitsluitend behandeling
11
Gevangenisstraf zonder behandeling 47
Totaal

104

vrouwen
N

%

44
11
45

5
2
13

25
10
65

100

20

100

De vijftiende stelling, inhoudende dat de rechter de partnerdoders naast een straf
bijna altijd een maatregel oplegt die leidt tot een gedwongen opname/behandeling
in een kliniek, is onjuist. In de helft van de gevallen wordt met het opleggen van
een gevangenisstraf volstaan.
De zestiende stelling, inhoudende dat de rechter vrouwelijke partnerdoders andere
sancties oplegt dan mannelijke partnerdoders, is juist. De vrouwen krijgen vaker alléén gevangenisstraf, terwijl mannen vaker een combinatie van gevangenisstraf en
een behandeling krijgen.
De vrouwen uit de door mij onderzochte groep blijken overigens in het stadium
waarin de straf ten uitvoer wordt gelegd eerder voor toepassing van ait. 120 of art.
47 van de Gevangenismaatregel in aanmerking te komen dan mannen.
Kijken wij naar de sancties zoals die uiteindelijk ten uitvoer zijn gelegd, dan krijgt
50% van de mannen en 45% van de vrouwen een gevangenisstraf en behandeling.
De verschillen die tussen de mannengroep en de vrouwengroep bestonden voor wat
betreft de adviezen van het PBC en de sanctiekeuze van de rechter worden dus
weer rechtgetrokken.
8.4 De relatie tussen het advies van het PBC en de sanctiekeuze van de rechter
In paragraaf 7.9 heb ik een overzicht gegeven van de door het PBC gegeven adviezen. In 75 gevallen werd geadviseerd een maatregel op te leggen die zou leiden tot
een gedwongen opname in een (TBR-)kliniek. In 49 gevallen werd 'geadviseerd'
met een gevangenisstraf, eventueel gecombineerd met een voorwaardelijke TBR, te
volstaan. Het advies strekkende tot een gedwongen opname in een (TBR-)kliniek
werd door de rechtbank in 12 gevallen niet opgevolgd. In 7 van die gevallen vond
een behandeling in hoger beroep plaats en in 3 daarvan werd daarbij door het hof
besloten het advies tot gedwongen opneming in een (TBR-)kliniek alsnog op te volgen. Het advies om alléén een gevangenisstraf (eventueel met een voorwaardelijke
TBR) op te leggen, weid in 5 gevallen niet opgevolgd. In geen van die gevallen
volgde hoger beroep. In de groep van 38 gevallen waarin hoger beroep plaatsvond
was door het PBC in 21 gevallen een 'strafadvies', en in 17 gevallen een 'behandeladvies' gegeven. De adviezen om te volstaan met een gevangenisstraf werden door
rechtbank en hof alle opgevolgd; die om een gedwongen behandeling op te leggen
werden door derechtbankin 7 gevallen, en door het hof in 4 gevallen niet opgevolgd Het hof blijkt dus ook op dit punt meer waarde toe te kennen aan de psychi-
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atrische adviezen van het PBC. De vond in de door mij onderzochte groep aanwijzingen dat in de gevallen waarin de rechtbank het PBC-advies had opgevolgd minder vaak hoger beroep volgde dan in de gevallen waarin het PBC-advies niet was
opgevolgd.
8.5 Jurisprudentie over de correlatie tussen strafmaat en vermindering van de
toerekeningsvatbaarheid c.q. ontoerekeningsvatbaarheid
In een aantal arresten van de Hoge Raad wordt expliciet aandacht besteed aan de
vraag of een vermindering van de toerekeningsvatbaarheid tot een vermindering
van de strafduur moet leiden. In deze arresten wordt de vraag aan de orde gesteld of
de invloed die de mate van verwijtbaarheid/schuld/toerekeningsvatbaarheid kan
hebben op de strafmaat, onder omstandigheden niet dient te wijken voor zwaarderwegende belangen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de grote ernst van het
feit (bijv. oorlogsmisdrijven) of de maatschappelijke veiligheid, die door het ontbreken van een adequate behandelingsmogelijkheid voor gestoorde delinquenten in
gevaar zou kunnen komen.
In deze paragraaf worden enkele van die arresten besproken. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de bij die arresten gepubliceerde noten van vooraanstaande rechtsgeleerden. In 'Geen straf zwaarder dan de mate van schuld?', een arrest
van de Hoge Raad van 24 juli 1967 (NJ 1969, 63)141, staat het vraagstuk dat hier
aan de orde is centraal. Ik bespreek dit arrest, dat bekend staat onder de naam 'De
Antilliaanse amokmaker', als eerste omdat in dit arrest de bouwstenen worden aangedragen die we in andere arresten over dit vraagstuk ook steeds aantreffen.
Een in Willemstad wonende man werd door het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen schuldig bevonden aan een dubbele doodslag en veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar. In een psychiatrisch rapport dat over de verdachte
was uitgebracht hadden een psychiater en een psycholoog geconcludeerd dat de
verdachte toerekeningsvatbaar was, zij het in zeer geringe mate.
De deskundigen noemden de kans op genezing weinig waarschijnlijk en stelden dat
de verdachte gevaar opleverde voor zijn omgeving. De raadsman bepleitte dat de
verdachte van verdere rechtsvervolging diende te worden ontslagen omdat de feiten
hem wegens een gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke storing der geestvermogens niet konden worden toegerekend; hij opteerde voor ontoerekeningsvatbaarheid.
Het hof gaf in zijn arrest aan dat het de conclusie uit het psychiatrische rapport
overnam en die tot de zijne maakte. Het refereerde verder aan het door de deskundigen genoemde gevaar dat betrokkene voor zijn omgeving vormde en constateerde
voorts dat de beklaagde op de Nederlandse Antillen niet in het kader van een terbeschikkingstelling van de regering in een psychopaten-asiel zou kunnen worden verpleegd. Gezien de ernst van de feiten, het gevaar voor herhaling en het ontbreken
van een TBR-voorziening, achtte het hof, ondanks de door de deskundigen gesignaleerde slechts zeer geringe mate van toerekeningsvatbaarheid, een gevangenisstraf
van vijftien jaar juist.
In cassatie stelde de raadsman dat het hof het recht had geschonden en vormen had
verzuimd:
'Doordien het Hof aan requirant heeft opgelegd een gevangenisstraf voor de tijd
van vijftien jaren, zulks hoewel naar 's Hofs oordeel een langdurige gevangenisstraf
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niet gerechtvaardigd zou zijn indien uitsluitend op de schuld vanrequirantzou worden gelet, hebbende het Hof aldus gehandeld in strijd met het principe "niet meer
straf dan schuld' ', immers een gevangenisstraf opgelegd welke qua duur uitgaat boven de mate van schuld.'
De Hoge Raad stelt kort en duidelijk dat tevergeefs een beroep wordt gedaan op
voornoemd principe, omdat de stelling dat niet méér straf mag worden opgelegd
dan door de mate van schuld van de dader wordt gerechtvaardigd in geen rechtsregel steun vindt, en dat hel het hof vrijstond bij het bepalen van de aan requirant op
te leggen straf niet uitsluitend te letten op de schuld van requirant.
De advocaat-generaal mr. A. Minkenhof concludeerde in het hier besproken arrest
eveneens tot verwerping van het beroep. Zij stelde dat het principe 'geen straf zonder schuld' niet inhoudt dat bij een vermindering van de toerekeningsvatbaarheid
sprake zou dienen te zijn van een strafvermindering. Minkenhof was het niet eens
met de raadsman, die had beweerd dat het opleggen van een straf die zwaarder is
dan door de schuld wordt gerechtvaardigd, een straf zonder schuld zou zijn.
In een noot bij dit arrest stelt Enschedé14 dat juist in een rechtssysteem als het
onze, waar naast straf ook een vrijheidsbenemende maatregel kan worden opgelegd, de rechter voorzichtigheid dient te betrachten bij het om redenen van algemeen belang boven de maat van schuld ingrijpen in de persoonlijke vrijheid van de
delinquent De annotator stelt dat een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing
der geestvermogens ten tijde van de daad middels een vermindering van de toerekeningsvatbaarheid de mate van schuld zou dienen te verminderen, maar dat aan de
andere zijde de mate van schuld in stand wordt gehouden of zelfs zou kunnen worden verhoogd door de wederrechtelijkheid van de daad.
Hoewel de dader nauwelijks toerekenbaar werd geacht, kreeg hij omdat er op de
Antillen geen TBR-voorziening is een gevangenisstraf van vijftien jaar opgelegd.
De emst van de feiten en het ernstige gevaar voor herhaling werden bij de strafbepaling geacht tegenwicht te bieden aan de geringe toerekeningsvatbaarheid.
In het arrest 'De zwarte ruiter' (NJ 1958,5)143 komt de vraag van de straftoemeting
bij de verminderd toerekenbare dader eveneens duidelijk aan de orde. Het heeft betrekking op een geruchtmakende strafzaak uit dejaren vijftig.
Een verdachte had zich aan een serie misdrijven schuldig gemaakt, waaronder een
bankroof waarbij hij met een stengun een bankbediende had doodgeschoten. De
man was volgens het psychiatrischrapport,uitgebracht door prof. mr. dr. P.A.H.
Baan, verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank legde echter, naast een onvoorwaardelijke TBR, een gevangenisstraf van vijftien jaar op.
Dit vonnis werd door het hof en de Hoge Raad niet alleen bekrachtigd op het punt
van de bewezenverklaarde feiten, maar ook wat de motivering van straf en maatregel betreft.
Dit arrest is klassiek geworden omdat naast elkaar een lange gevangenisstraf en een
onvoorwaardelijke TBR werden opgelegd. De combinatie van een lange straf en
maatregel is niet alleen bij criminelen zeer gevreesd; zij werd - en wordt nog steeds
- ook door veel rechtsgeleerden en psychiaters sterk bekritiseerd. Zij betwijfel(d)en
of een behandeling na een zo lange straf nog wel zinvol kan zijn. De rechtbank had
haar keuze voor vijftien jaar plus TBR gemotiveerd door, naast de verminderde toe-
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rekeningsvatbaarheid van de dader, als schuld-/strafverzwarende factoren vooral
mee te laten tellen:
- de zeer ernstige aard van de feiten;
- het feit dat de dader lijdende was aan een 'vluchtpsychose' en het gevaar voor
ontsnapping groot was;
- het feit dat de rechter geen vertrouwen had in de wijze waarop de TBR ten uitvoer pleegt te worden gelegd.
De laatste overweging wordt als de doorslaggevende reden gezien om naast de
maatregel een lange gevangenisstraf op te leggen. Derechtbankhad haar opmerking over de TBR weliswaar zeer voorzichtig geredigeerd, maar de in het vonnis
vervatte boodschap was duidelijk. Het grote aantal ontsnappingen uit TBR-klinieken, dat impliciet aan de orde wordt gesteld, vermindert het vertrouwen dat de rechter in de maatregel durft te stellen. De rechter meent dus de openbare veiligheid het
meest te kunnen dienen door de maatregel met een zeer lange gevangenisstraf te
combineren.
De 'zwarte ruiter' en de 'Antilliaanse amokmaker' kregen dus beiden een lange gevangenisstraf, ondanks het feit dat er sprake was van een duidelijke vermindering
van de toerekeningsvatbaarheid. De argumentaties die de rechter aan deze beslissingen ten grondslag heeft gelegd vertonen punten van overeenkomst Bij de Antilliaanse amokmaker was de afwezigheid van een TBR-voorziening van belang, terwijl in het arrest over de zwarte ruiter aan de ondeugdelijkheid van de TBR-voorziening een groot gewicht werd toegekend.
In beide arresten is dus sprake van een situatie waarin een veilig alternatief voor
een lange gevangenisstraf ontbreekt In beide arresten vormt de vermindering van
de toerekeningsvatbaarheid geen beletsel om de dader een lange gevangenisstraf op
te legggen.
De emst van het feit en het gevaar voor de openbare orde hebben los van de kwestie van de vermindering van de toerekeningsvatbaarheid een eigen invloed op de
strafmaat. Deze andere factoren worden door een vermindering van de toerekeningsvatbaarheid dus niet buitenspel gezet
'Moord te Heer' (NJ 1958, 325)144 is een ander arrest waarin de vraag aan de orde
komt op welke wijze een vermindering van de toerekeningsvatbaarheid van invloed
is c.q. dient te zijn bij de straftoemeting.
Een zeer gestoorde vrouw, wier toerekeningsvatbaarheid volgens het psychiatnsche
rapport op 50% moest worden geschat werd wegens het uitlokken van de moord op
haar man veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar plus een voorwaardelijke TBR. De wijze waarop de rechtbank in haar vonnis het deskundige oordeel
van de psychiater had aangehaald en de wijze waarop was gemotiveerd een zo hoge
straf op te leggen aan een zo ernstig gestoorde vrouw, werden in hoger beroep en in
cassatie tevergeefs aangevochten. De Hoge Raad achtte de strafmotivenng van het
gerechtshof, waarbij vooral de buitengewone emst van het bewezenverklaarde was
benadrukt in overeenstemming met de motiveringseisen die de wet op dit punt
stelt De noot van Röling bij dit arrest145 is zeer lezenswaardig.
Er zou volgens het psychiatrische rapport bij deze vrouw sprake zijn geweest van
een gebrekkige ontwikkeling van de verstandelijke vermogens van het type 'domverstand' en zij zou lijdende zijn aan een 'nymfomane driftpsychologie'. Het is opmerkelijk dal deze 'diagnose' door het hof in zijn arrest in verbasterde vorm werd
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aangehaald; de vrouw zou naar het oordeel van het hof lijdende zijn geweest aan
'driftpsychopathie'.
De annotator maakt behartenswaardige opmerkingen over de rol van de psychiater
in het strafproces. De psychiater dient de rechter voor te lichten over de vraag of bij
de verdachte al of niet sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van de geestvermogens en dient de vraag aangaande de vermindering van de
toerekeningsvatbaarheid aan de rechter over te laten. De vraag der toerekening is
volgens Ruling geen vraag waarop de psychiatrie het antwoord kan geven. Het is
een vraag die niet alleen afhankelijk is van 'de staat' van het misdadige individu,
maar ook van 'de staat' van de oordeelvellende gemeenschap. In dit arrest blijkt dus
duidelijk dat de rechter bij de straftoemeting niet alleen hoeft te varen op de conclusie van de psychiater over de vermindering van de toerekeningsvatbaarheid.
Ik noem nog kort een ander arrest (NJ 1935,1626)146, waarbij aan een man die lijdende was aan een ernstige vorm van epilepsie, ondanks het feit dat hij verminderd
toerekeningsvatbaar werd geacht, levenslange gevangenisstraf werd opgelegd. De
man had zijn vrouw gedood en zich eerder al aan brandstichting schuldig gemaakt
In een vonnis uit 1963 (NJ 1963, 225)147 werd een man die volgens de psychiater
verminderd toerekeningsvatbaar was wegens moord op zijn vrouw een gevangenisstraf van vijftien jaar opgelegd.
Deze duidelijke lijn in de jurisprudentie, dat een vermindering van de toerekeningsvatbaarheid niet behoeft te leiden tot een daaraan evenredige vermindering van de
strafmaat, spreekt ook uit het arrest dat de Hoge Raad in de jaren tachtig wees in
een andere geruchtmakende strafzaak (HR 12 november 1985, NJ 1986,327).148
In deze zaak werd aan een vrouw die door het hof niet geheel toerekeningsvatbaar
werd geacht, wegens medeplegen van moord op een jong meisje een straf van achttien jaar plus een onvoorwaardelijke TBR opgelegd. In cassatie werd gesteld dat
een fundamentele rechtsregel (straf naar de mate van schuld) zou zijn geschonden.
Het cassatieberoep werd verworpen. De Hoge Raad stelt dus steeds dat zolang er
geen sprake is van ontoerekeningsvatbaarheid geen congruentie behoeft te bestaan
tussen de mate van schuld en de strafmaat.
Er zouden ook uit de lagere rechtspraak nog tal van voorbeelden kunnen worden
aangehaald van uitspraken waarbij de rechter veel zwaardere straffen oplegt dan
met de mate van schuld overeenkomt. Het mag dus als vaste jurisprudentie gelden
dat een verminderde toerekeningsvatbaarheid de rechter niet verplicht tot het opleggen van lagere gevangenisstraffen. De rechter kan, zolang er niet van algehele ontoerekeningsvatbaarheid sprake is, bij de strafoplegging naar eigen inzicht rekening
houden met de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het werd gepleegd
en de mate waarin de rechtsorde is verstoord. De rechter kan daarbij bovendien
doelmatigheidsoverwegingen betrekken, zoals duidelijk was te zien bij de 'Antilliaanse amokmaker' en de 'zwarte ruiter*. Haffmanslï4 benadrukt in zijn proefschrift
ook dat de rechter bij het bepalen van de strafmaat niet aan de leiband van de psychiater behoeft te lopen en naast de kwestie van een eventuele vermindering van de
toerekeningsvatbaarheid ook andere strafbepalende factoren in de overwegingen
dient te betrekken.
Het principe 'straf naar de mate van schuld' doet in de lagere rechtspraktijk ook
geen opgeld. Hofstee7 geeft in zijn proefschrift een uitgebreid overzicht van jurisprudentie waarbij de rechter zich bij de straftoemeting niet uitsluitend laat leiden
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door de male van schuld, terwijl hij slechts één voorbeeld noemt waarin bij de straftoemeting wèl duidelijk rekening was gehouden met de mate van schuld (HR 15
april 1975, NJ 1975,288). Hofstee stelt dat het niet meevalt gevallen te achterhalen
waarin de regel 'straf naar de mate van schuld' wordt gerespecteerd.
Er kan worden geconcludeerd dat krachtens vaste jurisprudentie de regel 'straf naar
de mate van schuld' geen deel uitmaakt van het Nederlandse strafrecht
8.6 De relatie tussen de strafmaat en de vermindering van de toerekeningsvatbaarheid in de onderzochte groep
In deze paragraaf zal worden bestudeerd welke relatie er binnen de door mij onderzochte groep bestaat tussen de vermindering van de toerekeningsvatbaarheid en de
duur van de opgelegde gevangenisstraf. De strafmaat en de vermindering van de
toerekeningsvatbaarheid worden dus aan elkaar gecorreleerd. Ik ga hierbij uit van
de mate van vermindering van de toerekeningsvatbaarheid die de rechter in vonnis
of arrest aan de bepaling van de strafmaat (mede) ten grondslag heeft gelegd.
Het materiaal wordt daartoe wat de toerekeningsvatbaarheid betreft in 3 groepen
verdeeld:
De groep van verminderd toerekeningsvatbaren
De groep van sterk verminderd toerekeningsvatbaren
De groep van ontoerekeningsvatbaren
Geen conclusie of volledig toerekeningsvatbaar

N= 50
N= 56
N= 15
N= 3

Totaal

N=124

De gevallen waarin sprake was van een enigszins verminderde toerekeningsvatbaarheid reken ik tot de eerste groep, terwijl een geval tot de tweede groep wordt
gerekend zodra er sprake is van een sterkere gradatie dan 'verminderd'.
Het materiaal valt op basis van de sancüe(s) die de rechter oplegde in twee precies
even grote groepen uiteen:
Een groep die alléén gevangenisstraf krijgt opgelegd

N=62

Een groep waarin naast een eventuele straf een maatregel wordt
opgelegd die leidt lot een gedwongen opname in een (TBR-)kliniek

N=62

Voor elke casus werd nagegaan welke straf de rechter, gegeven het bewezenverklaarde delict, maximaal had kunnen opleggen. De feitelijk opgelegde gevangenisstraf wordt daarna uitgedrukt in het percentage van de maximale straf die de rechter
had kunnen opleggen. De straffen die de rechter kan opleggen in geval van de volgende delicten zijn:
Moord
maximaal 20 jaar of levenslang
Poging tot moord
maximaal 15 jaar
Doodslag
maximaal 15 jaar
Zware mishandeling de dood van de
wettige partner ten gevolge hebbend
maximaal 13 jaar en 4 maanden
Poging tot doodslag
maximaal 10 jaar.
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Ingeval meer dan één delict bewezen wordt verklaard (de zogenaamde meerdaadse
samenloop) mag de rechter nooit meer dan een derde boven de maximale straf uitkomen die op het zwaarste delict is gesteld. Op deze wijze kan de opgelegde gevangenisstraf worden geabstraheerd van het delict dat bewezen werd verklaard. Het is
een methode die in studies over straftoemeting ook wel door het WODC* is toegepast. Een straf van twaalf jaar voor een doodslag komt neer op eenrelatievezwaarte van 80% van hel maximum.
In een strafzaak waarin voor een moord een gevangenisstraf van vijfjaar plus een
onvoorwaardelijke TBR wordt opgelegd, is de relatieve zwaarte van de straf 25%;
de rechter had immers ook twintig jaar en een TBR kunnen opleggen.
De resultaten geef ik weer in de volgende tabel:
De mate waarin de rechter
de toereken ingsvatbaarheid
verminderd acht

relatieve duur van de door
de rechter opgelegde straf
indien gevolgd door:
wel
verpleging/
behandeling

Ontoerekeningsvatbaar

0% (N=14)

geen
verpleging/
behandeling
-

(N=0)

Sterk verminderd
toerekeningsvatbaar

17% (N=36)

18%

(N=23)

Verminderd toerekeningsvatbaar

23% (N=12)

41%

(N=37)

Volledig toerekeningsvatbaar
(N=0)
53%
(N=2)
Het verband tussen de mate van toerekeningsvatbaarheid (waar de rechter van uitgaat) en de hoogte van de straf blijkt statistisch significant te zijn (r= -0,24 en
ρ < 0,001). De hoogte van de straf heb ik bij deze bewerking uitgedrukt in procen
ten van de maximale straf die de rechter had kunnen opleggen. Het scheelt dus aan
zienlijk of de rechter uitgaat van enigszins verminderde toerekeningsvatbaarheid
dan wel van een sterke vermindering van de toerekeningsvatbaarheid. Een sterke
vermindering van de toerekeningsvatbaarheid leidt in het algemeen tot een lagere
gevangenisstraf dan die welke wordt opgelegd in gevallen waarin slechts van een
(geringe) vermindering van de toerekeningsvatbaarheid sprake is. In de groep van
partnerdoders die alléén een gevangenisstraf werd opgelegd (rechter kolom) is te
zien dat de rechter bij 23 sterk verminderd toerekeningsvatbare daders een straf oplegde van gemiddeld 18% van de maximumstraf die hij had kunnen opleggen, terwijl aan 37 personen bij wie sprake was van een (gewone) vermindering van de
toerekeningsvatbaarheid een ruim twee maal zo hoge straf werd opgelegd (41% van
de maximumstraf)·
In de groep van verminderd toerekeningsvatbare partnerdoders (derde laag horizontaal) is duidelijk te zien dat in die gevallen waarin voor een combinatie van gevangenisstraf en behandeling wordt gekozen, een aanzienlijk lagere straf wordt opgelegd in vergelijking met die gevallen waarin met louter gevangenisstraf wordt volstaan (23% tegen 41%).

116

Dit effect is niet duidelijk in de groep waarin sprake is van een sterke vermindering
van de toerekeningsvatbaarheid (tweede laag horizontaal). In deze groep wordt
18% van de maximumstraf opgelegd in die gevallen waarin met gevangenisstraf
wordt volstaan, terwijl in die gevallen waarin de straf met een behandeling wordt
gecombineerd toch nog een gevangenisstraf van 17% van het maximum wordt opgelegd. De verklaring hiervoor is dat de gevangenisstraffen die aan de sterk verminderd toerekeningsvatbare partnerdoders worden opgelegd in het algemeen zo laag
zijn, dat deze wat duur betreft overeenkomen met de reeds ondergane preventieve
hechtenis. Deze preventieve hechtenis wordt op de opgelegde straf in mindering gebracht. Zouden straffen worden opgelegd die lager zijn dan dereedsondergane preventieve hechtenis, dan zou dit kunnen leiden tot schadeclaims tegen de staat.
De lagere rechter gaat bij de groep van partnerdoders dus wel uit van het adagium
'straf naar de mate van schuld', hoewel de Hoge Raad heeft uitgemaakt dal daartoe
geen verplichting bestaat.
Ik heb ten slotte bestudeerd of vrouwen die hun man doden hogere straffen krijgen
dan mannen die hun vrouw doden.
In beide groepen was de hoogte van de opgelegde gevangenisstraf als volgt:
Hoogte van de straf
(in % van het maximum)
mannengroep
Indien alléén gevangenisstraf
Indien straf plus behandeling
Indien alléén behandeling

33%
19%
0%

vrouwengroep
30%
16%
0%

De zeventiende stelling, luidende dat vrouwen die hun man doden hogere gevangenisstraffen krijgen opgelegd dan mannen die hun vrouw doden, is onjuist. De hoogte van de straf is voor beide groepen vnjwel gelijk indien deze gerelateerd wordt
aan de maximale straf die de rechter had kunnen opleggen
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Hoofdstuk 9

De recidive in relatie tot de opgelegde sanctie

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe het de veroordeelde partnerdoder vanaf
het moment van de veroordeling is vergaan.
Een groep van twaalf personen blijft bij dit onderzoek naar de vervolgcnminaliteit
buiten beschouwing omdat zij:
- tijdens het ondergaan van de straf of behandeling zijn overleden (5 personen);
- op een onbekend moment nadat zij de straf of behandeling vanwege de partnerdoding hebben ondergaan zijn gestorven (7 personen).
Wanneer iemand komt te overlijden worden aantekeningen die op hem/haar betrekking hebben uit het Algemeen Documentatie Register verwijderd, zodat van bovengenoemde personen langs deze weg niet meer kon worden achterhaald of zij, ná de
veroordeling voor de partnerdoding maar vóór hun overlijden, nog vervolgdelicten
hadden gepleegd.
Dit hoofdstuk heeft dus betrekking op 112 personen die, nadat zij een straf en/of
behandeling vanwege het gewelddclict tegen de partner hebben ondergaan, weer op
vrije voeten zijn gekomen, en over wier verdere justitiële contacten ik geïnformeerd
ben door middel van een volledig bijgewerkt uittreksel uit het Algemeen Documentatie Register d.d. 1 januari 1989.
Deze groep wordt op basis van de wijze waarop de sanctie (Lg.v. de partnerdoding)
ten uitvoer is gelegd in drie subgroepen verdeeld:
1. de straf groep, die alléén gevangenisstraf heeft ondergaan;
2. de gemengde groep, die naast een gevangenisstraf een klinisch-psychiatrische
behandeling heeft ondergaan;
3. de behandelingsgroep, die uitsluitend een klinisch-psychiatrische behandeling
heeft ondergaan.
De strafgroep bestaat uit
De gemengde groep beslaat uit
De behandelingsgroep bestaat uit

46 personen
55 personen
11 personen

Het uittreksel uit het Algemeen Documentatie Register (bijgewerkt tot 1 januari
1989) bevat strafrechtelijk relevante informatie over zowel de periode vóór de partnerdoding alsook over de periode na de partnerdoding. Ik spreek in dit verband over
de 'eerdere criminaliteit' en de 'latere criminaliteit'; het moment van de partnerdoding fungeert hierbij dus als scheidslijn tussen eerder en later.
Met betrekking tot de criminaliteit die uit het AD-register blijkt, dient altijd te worden bedacht dat het hier gaat om de officieel geregistreerde criminaliteit. Delicten
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die niet als zodanig zijn herkend of niet ter kennis van het OM zijn gekomen ('the
dark number') blijven buiten beschouwing.
De latere criminaliteit valt uiteen in delicten die tijdens en delicten die na het ondergaan van straf en/of behandeling zijn gepleegd.
Ik heb bij de indeling van de delicten in eerdere en latere delicten en delicten die
tijdens de vrijheidsbeneming vanwege de partnerdoding werden gepleegd ook rekening gehouden met het feit dat het moment waarop delicten in het AD-register worden opgetekend, niet altijd overeenkomt met het moment waarop de delicten zijn
gepleegd. Een voorbeeld kan dit verduidelijken:
Een man uit de door mij onderzochte groep bekende, nadat hij was gearresteerd
vanwege het feit dat hij zijn vrouw had gedood, dat hij vijfjaar voordien een man
had gedood die hem bij een inbraak betrapte. Dit delict was in het AD-register op
een later moment geregistreerd dan de partnerdoding en werd ook later berecht
Ik heb deze 'roofdoding' vanwege het feit dat het delict was gepleegd in de periode
vóór de partnerdoding gerekend tot de 'eerdere criminaliteit' van deze man. Wat als
eerdere dan wel als latere criminaliteit dient te worden aangemerkt, wordt dus bepaald door het moment waarop die delicten zijn gepleegd en niet door het moment
waarop deze delicten zijn geregistreerd of zijn berecht. Het AD-register vermeldt
weliswaar niet het moment waarop een delict werd gepleegd, maar toch viel telkens
te achterhalen dat het bij de delicten die waren geregistreerd in de penode na de
partnerdoding steeds ging om delicten die ook daadwerkelijk in die periode na de
partnerdoding waren gepleegd.
Alvorens een profiel van deze drie subgroepen te geven wil ik mijn benaderingswijze illustreren aan de hand van een schets van een willekeurige partnerdoder uit de
onderzochte groep.
Casus
De heer M. werd geboren in 1928.
De partnerdoding
Deze man werd in 1960 (hij was toen 32) wegens doodslag op zijn vrouw veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar, terwijl hem tevens een onvoorwaardelijke TBR werd opgelegd.
De voorafgaande periode
In 1940 vierde deze persoon zijn twaalfde verjaardag. Deze twaalfde verjaardag is
in strafrechtelijk opzicht relevant omdat vanaf dat moment in het AD-register alle
misstappen worden geregistreerd die ter kennis van het OM komen; ook kunnen
vanaf dat moment vrijheidsstraffen worden opgelegd.
De partnerdoding vond plaats in 1960. De 'eerdere criminaliteit' heeft dus voor zover die in het AD-register werd opgetekend betrekking op de periode 1940-1960.
De man is vanaf zijn twaalfde jaar regelmatig met de politie in aanraking geweest
en werd door de rechter in de periode voorafgaande aan de partnerdoding schuldig
bevonden aan zes inbraken en twee gewelddelicten. Hij werd drie keer veroordeeld
tot een gevangenisstraf. In één van die gevallen ging het om een straf van meer dan
zes maanden. De totale netto-duur van de gevangenisstraffen naar aanleiding van
eerdere delicten was 24 maanden. De duur van de periode voorafgaande aan de
partnerdoding was - voor zover deze strafrechtelijk relevant was - 240 maanden. In
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de periode vóór de paitnerdoding weid de heer M. derhalve 10% van zijn tijd van
zijn vrijheid beroofd vanwege delicten die hij in die periode had gepleegd.
De tenuitvoerlegging van de straf en maatregel die hem wegens de partnerdoding
werden opgelegd
De heer M. kreeg in 1960 een gevangenisstraf van 6 jaar plus een ov TBR. Hij
werd, nadat hij tweederde van de opgelegde straf had ondergaan, in 1964 voorwaardelijk in vrijheid gesteld; aansluitend werd de TBR ten uitvoer gelegd.
De TBR-maatregel werd in 1966 met twee jaar verlengd en eindigde op 1 januari
1968.
De vrijheidsbeneming vanwege de partnerdoding heeft dus in deze casus 8 jaar geduurd (4 jaar gevangenisstraf en 4 jaar behandeling). Het AD-register vermeldt
voor M. voor de periode waarin hij vanwege de paitnerdoding van zijn vrijheid was
beroofd, geen nieuwe delicten.
De vervolgperiode
De heer M. kwam vrij op 1 januari 1968. Indien hem niet opnieuw een vrijheidsbenemende sanctie (gevangenisstraf of een TBR) zou zijn opgelegd, zou hij op 1 januari 1989 reeds 21 jaar op vrije voeten zijn geweest. In 1975 werd hij echter drie
keer opnieuw tot een gevangenisstraf van telkens 2 maanden veroordeeld. Het ging
daarbij steeds om inbraken. Hij werd niet opnieuw veroordeeld voor gewelddelicten.
In 21 jaar (2S2 maanden) werd M. dus 6 maanden van zijn vrijheid beroofd vanwege vervolgdelicten; dat is 2,5% van de duur van zijn herkregen vrijheid.
De gegevens van de heer M. kunnen in het volgende beeld, dat ik een criminaliteitsprofiel noem, worden samengevat:
Duur van de periode vóór de partnerdoding
Aantal eerdere delicten
Aantal eerdere vrijheidsstraffen
Aantal malen straf 6 maanden of langer
Aantal eerdere delicten per jaar
Duur eerdere vrijheidsbeneming uitgedrukt in procenten
van de duur van de periode vóór de partnerdoding
Vrijheidsbeneming vanwege de partnerdoding:
-gevangenisstraf(netto)
- klinische behandeling (netto)
Duur van de periode na de partnerdoding
Aantal latere delicten
Aantal latere delicten dat tot een veroordeling
heeft geleid
Aantal latere vrijheidsstraffen
Aantal malen straf 6 maanden of langer
Duur latere vrijheidsbeneming uitgedrukt in procenten
van de duur van de periode na de partnerdoding
Aantal latere delicten per jaar

20 jaar
8
3
1
0,4
10%
4 jaar
4 jaar
21 jaar
6
6
3
0
2,5%
0,3

De werk met zes verschillende criteria om de criminaliteit in een bepaalde periode te
kunnen weergeven en heb mij hierbij laten inspireren door de recidivecriteria zoals
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Van Emmerik die hanteert in de WODC-studies uit 1985 en 1989 over recidivepatronen bij TBR-gestclden en langgestraften. De zesde maat heb ik zelf ontwikkeld.
1. Het aantal delicten in een bepaalde periode. Dit betreft de delicten die bekend
geworden zijn en zijn opgetekend in het AD-register en die niet hebben geleid
tot een vrijspraak of een sepot bij gebrek aan bewijs.
2. Het aantal delicten dat tot een veroordeling heeft geleid. In die gevallen waarin
wordt gesproken van een delict dat meermalen werd gepleegd ga ik ervan uit dat
het om 2 delicten ging.
3. Het aantal malen dat een vrijheidsbenemende sanctie werd opgelegd.
4. Het aantal malen dat de vrijheidsbeneming 6 maanden of meer bedroeg.
Bij deze recidivemaat wordt geen onderscheid gemaakt tussen een delict waarbij
een gevangenisstraf van 7 maanden wordt opgelegd en een delict waarbij bijvoorbeeld 20 jaar plus een ov TBR wordt opgelegd.
5. Het aantal delicten per jaar.
6. De relatieve duur van de vrijheidsbeneming.
De duur van de vrijheidsbeneming wordt daarbij uitgedrukt in procenten van de
duur van de periode waarin de delicten zijn gepleegd.
Een criminaliteitsprofiel heeft steeds betrekking op een bepaalde persoon of groep
van personen.
In dit profiel wordt voor diverse perioden (levensfasen) aangegeven hoe het met de
criminaliteit van de betreffende perso(o)n(en) was gesteld. Voor de verschillende
perioden wordt bestudeerd hoe dikwijls de betrokkene(n) werd(en) veroordeeld; de
ernst van de gepleegde delicten wordt uitgedrukt in de duur van de vrijheidsstraffen
die werden opgelegd.
Uit het criminaliteitsprofiel der partnerdoders blijkt hoeveel delicten vóór de partnerdoding, tijdens de tenuitvoerlegging van de straf en/of maatregel die werd(en)
opgelegd vanwege de partnerdoding en in de periode na de invrijheidstelling werden gepleegd en hoe zwaar die delicten zijn bestraft.
De ernst van de criminaliteit vóór en na de partnerdoding kan op deze wijze tegen
elkaar worden afgewogen.
Er moeten nog twee mechanismen genoemd worden die van invloed zijn op het criminaliteitsprofiel zoals ik dat hierboven heb beschreven.
In de eerste plaats dient rekening te worden gehouden met het 'natuurlijke inzakken
van de criminaliteit', waarmee gedoeld wordt op het feit dat door oudere personen
duidelijk minder delicten worden gepleegd dan door jongeren. Uit de criminele statistiek blijkt duidelijk dat de meeste delicten worden gepleegd door personen tussen
de 20 en 30 jaar. Mocht dus uit het criminaliteitsprofiel van de partnerdoders blijken dat zij in de periode nadat zij de straf en/of behandeling hebben ondergaan veel
minder vast komen te zitten dan in de periode vóór de partnerdoding, dan mag daaruit niet de simpele conclusie worden getrokken dat de sanctie dus een gunstig effect
heeft gehad. Het wordt in dit opzicht pas interessant indien de daling van de criminaliteit sterker zou blijken te zijn dan alleen op grond van het feit dat de partnerdoders ouder zijn geworden zou kunnen worden verwacht.
In de tweede plaats moet aandacht worden besteed aan de hoofdregel dat aan jeugdigen (12-18 jaar) slechts een straf van ten hoogste zes maanden mag worden opgelegd.
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Dit is van invloed op het gewicht dat kan worden toegekend aan de vrijheidsstraffen uit de periode voorafgaand aan de partnerdoding. De daadwerkelijk eerder ondergane gevangenisstraf kan dus niet worden beschouwd als een helemaal getrouwe
afspiegeling van de ernst van de voor de partnerdoding gepleegde delicten.
Op het hierboven beschreven stramien geef ik een profiel van elk van drie groepen
die ik aan het begin van dit hoofdstuk heb onderscheiden. Het groepsprofiel komt
tot uitdrukking in een gestandaardiseerde tabel.
Voor de drie groepen komen steeds dezelfde karakteristieken terug, zodat de groepen onderling vergelijkbaar worden. Het criminaliteitsprofiel wordt telkens gevolgd
door een descriptief commentaar. Van de strafgroep en de gemengde groep wordt
ook een statistische analyse gegeven. De behandelgrocp was niet geschikt voor een
dergelijke analyse.
Bij de statistische bewerking voor de strafgroep en de gemengde groep wordt bestudeerd of tussen de volgende factoren een statistische correlatie bestond:
1. de in strafrechtelijk opzicht relevante periode voor de partnerdoding, d.i. de periode lussen het twaalfde levensjaar en het moment waarop iemand vast kwam
te zitten vanwege de partnerdoding (voorperiodc);
2. het aantal delicten waarvoor men in de periode voor de partnerdoding veroordeeld werd (delicten voorperiode);
3. het aantal maanden dat men vastzat wegens delicten in de voorperiode (vast
voorperiode in mndn);
4. vrijheidsbeneming in voorperiode, uitgedrukt in procenten van de voorperiode
(vast voorperiode in %);
5. aantal malen dat men in de voorperiode opgenomen is geweest in een psychiatrische kliniek (aantal opnamen);
6. de diagnostische groep waartoe de onderzochte volgens het PBC werd gerekend (zie blz. 70) (aantal opnamen);
7. de toerekeningsvatbaarheid volgens het PBC (trvh. PBC );
8. de toerekeningsvatbaarheid volgens de rechter (trvh. rechter);
9. het intelligentiequotiënt (hoger of lager dan gemiddeld of gemiddeld) (hel IQ);
10. het motief (zie blz. 81);
11. de vraag of bij het delict tegen de partner al dan niet voorbedachte raad bewezen werd verklaard (voorbedachte raad);
12. de vraag of het slachtoffer, en eventueel nog anderen, werd(en) gedood (aantal
doden);
13. aantal maanden vrijheidsbeneming dat werd opgelegd wegens de partnerdoding
(straf c.q. straf plus behandeling);
14. de straf die werd opgelegd, uitgedrukt in procenten van de maximale gevangenisstraf die de rechter had kunnen opleggen (straf partnerdoding in %);
15. de duur van de periode waarin vervolgdelicten konden worden gepleegd, d.i. de
periode tussen het moment van vrijkomen en de peildatum van mijn onderzoek,
1 januari 1989 (vervolgperiode);
16. het aantal delicten waarvoor men in de vervolgperiode werd veroordeeld (delicten vervolgperiode);
17. het aantal maanden dat men vast kwam te zitten wegens delicten in de vervolgperiode (vast vervolgperiode in mndn);
18. vrijheidsbeneming in de vervolgperiode, uitgedrukt in procenten van de vervolgperiode (vast vervolgperiode in %).
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Dit levert een correlatiematrix op waaruit zal blijken tussen welke factoren een statistisch significante correlatie bestaat. De zal bij de groepsprofíelen aangeven tussen
welke factoren een statistische significante relatie bestaat en welke betekenis daaraan kan worden toegekend. De niet-significante correlaties blijven buiten beschouwing.
9.1 Destrafgroep
De strafgroep bestaat uit 46 partnerdoders die uitsluitend een gevangenisstraf hebben ondergaan.
De strafgroep wordt in beeld gebracht door middel van:
- het criminaliteitsprofiel (9.1.1);
- beschrijvend commentaar bij dit profiel (9.1.2);
- de statistische bewerking (9.1.3).
9.1.1 Het criminaliteitsprofiel

Totale duur 'survey-periode'
Gemiddelde duur
Deel van de groep dat
delict heeft gepleegd
Aantal delicten dat voor de
hele groep werd geregistreerd
Aantal delicten dat tot een
veroordeling heeft geleid

periode vóór
de partnerdoding

periode na de
straf die wegens
de partnerdoding
werd opgelegd

1058 jaar
23 jaar

920 jaar
20 jaar

23 (50%)

92

67

80

39

Aantal veroordelingen wegens
seksueel of agressief delict
Aantal malen
- (vw) gevangenisstraf
- ov TBR
- vw TBR
Aantal malen vrijheidsstraf
van 6 maanden of meer
Vrijheidsbeneming
- voor de hele groep
- per persoon
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16 (35%)

18
37

24
1
3

8

8

10,8 jaar
0,2 jaar

8,4 jaar
0,18 jaar

9.1.2 Beschrijvend commentaar
De personen die deel uitmaken van de strafgroep hadden dus in de periode vóór de
partnerdoding 6 eerdere delicten gepleegd van gewelddadige of seksuele aard, te
weten:
Mishandeling
Ontucht
Vreemde krijgsdienst
Brandstichting

3
1
1
1

In de vervolgperiode maakten zij zich schuldig aan de volgende agressieve en seksuele delicten:
Poging tot doodslag
Afpersing
Mishandeling
Bedreiging
Brandstichting
Seksuele gemeenschap
met vrouw 12-16 jaar
Aanranding
Verkrachting

1
1
6
5
1
1
1
2

Over de periode waarin de gevangenisstraf wegens de partnerdoding werd ondergaan valt het volgende op te merken:
In de strafgroep werd 13 keer een straf opgelegd van minder dan 30 maanden.
De 46 personen uit de strafgroep hebben te zamen 145 jaar gevangenisstraf vanwege de partnerdoding ondergaan.
De gemiddelde (netto-)strafduur was 38 maanden.
Tijdens de detentie werd slechts één man veroordeeld wegens een in die periode gepleegd delict. Het ging daarbij om een gijzeling van een gevangenisbewaarder.
Het PBC had over personen uit de strafgroep als volgt geconcludeerd ten aanzien
van de vraag over de toerekeningsvatbaarheid (trvh):
lichte gradaties vermindering van de trvh
zware gradaties vermindering van de trvh
geen conclusie of conclusie dat geen
sprake is van vermindering van de trvh

: 28 personen
: 15 personen
: 3 personen

Tot de 'lichte gradaties' worden gerekend de categorieën 'enigszins verminderd' en
'verminderd'. De andere categorieën, uitgezonderd volledige toerekeningsvatbaarheid en volledige ontoerekeningsvatbaarheid, vallen onder de 'zware gradaties' van
vermindering van de toerekeningsvatbaarheid. In 2 gevallen was volgens het PBC
sprake van volledige toerekeningsvatbaarheid en in één geval werd in het rapport
geen conclusie vermeld.
De strafgroep bestaat voor de helft uit personen die nooit eerder zijn veroordeeld.
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De andere helft van de groep bestaat uit personen van wie in het AD-register gemiddeld vier eerdere delicten zijn geregistreerd.
In de strafgroep is in 60% van de gevallen sprake van een betrekkelijk geringe mate
van vermindering van de toerekeningsvatbaarheid.
De 'eerder veroordeelden' kregen in de periode vóór de partnerdoding in 37 gevallen een gevangenisstraf opgelegd. Acht maal ging het daarbij om een sanctie van
meer dan 6 maanden. Er werd niet eerder een TBR opgelegd. In de periode vóór de
partnerdoding was in zes gevallen sprake van een veroordeling wegens een seksueel of agressief delict In de periode waarin de gevangenisstraf (vanwege de partnerdoding) ten uitvoer werd gelegd, werd één persoon opnieuw veroordeeld (wegens gijzeling van gevangenispersoneel).
Het aantal ernstige vervolgdelicten is in vergelijking met de periode vóór het gewelddelict tegen de partner aanzienlijk gestegen (van 6 naar 18). In 3 gevallen werd
naar aanleiding van ernstige vervolgdelicten een ov TBR opgelegd. In acht gevallen
leidden de vervolgdelicten tot een vrijheidsbenemende sanctie van meer dan een
half jaar. De periode waarin deze vervolgdelicten werden gepleegd was bovendien
korter dan de periode voor de partnerdoding (20 legen 23 jaar).

9.13 De statistische bewerking
De afzonderlijke factoren uit de tabel die nu volgt, zijn in telegramstijl weergegeven; voor een nadere omschrijving van de gebruikte factoren verwijs ik naar blz.
123.
De statistische bewerking levert voor de strafgroep de volgende significante correlaties op:
Aantal doden - duur van straf
Duur van straf in mndn - duur van straf in %
Vast voorperiode in mndn - delicten in voorperiode
Delicten in voorperiode - delicten in vervolgperiode
Vast voorperiode in % - delicten in voorperiode
Delicten in vervolgperiode - vast voorperiode in mndn
Vast voorperiode in % - vast voorperiode in mndn
Vast vervolgperiode in mndn - delicten vervolgperiode
Vast voorperiode in % - delicten vervolgperiode
Vast vervolgperiode in % - delicten vervolgperiode
Vast vervolgperiode in %- vast vervolgperiode mndn
Trvh PBC - straf partnerdoding in % van max. straf

0,509
0,952
0,850
0,542
0,795
0,531
0,864
0,845
0,635
0,826
0,996
-0,511

Een aantal van deze verbanden spreekt voor zich: (zie regel 3 van deze tabel) iemand die in de periode voor de partnerdoding veel delicten heeft gepleegd, heeft in
het algemeen als gevolg daarvan in die periode voor de partnerdoding ook relatief
lang vastgezeten. In de laatste regel zien wij iets terug dat wij op blz. 116 al voor de
onderzochte groep in haar geheel hebben gezien: er bestaat ook in de strafgroep een
negatieve correlatie tussen de toerekeningsvatbaarheid en de duur van de opgelegde
straf. De straf wordt dus lager naarmate de toerekeningsvatbaarheid lager is. Zeer
opmerkelijk is ook dat het aantal delicten uit de vervolgperiode correleert met het
aantal delicten in de periode voor de partnerdoding.
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Dit houdt in dat een persoon uit deze groep die in de periode vóór de partnerdoding
veel delicten heeft gepleegd ook (relatief) veel delicten pleegt in de periode erna.
9.2 De gemengde groep
De gemengde groep bestaat uit 55 partnerdoders die naast een gevangenisstraf een
klinische behandeling hebben ondergaan. De klinische behandeling vond in 42 gevallen plaats in het kader van een onvoorwaardelijke TBR.
De gemengde groep wordt in beeld gebracht door middel van:
- hetcriminaliteitsprofiel (9.2.1);
- beschrijvend commentaar bij dit profiel (9.2.2);
- de statistische bewerking (9.2.3).
9.2.1 Het criminaliteitsprofiel
periode vóór
de partnerdoding

periode na straf
en behandeling
opgelegd wegens
de partnerdoding

Gemiddelde duur

23 jaar

13 jaar

Deel van groep dat
delicten heeft gepleegd

75%

42%

Aantal delicten
geregistreerd in AD-register

405

205

Aantal delicten dat tot een
veroordeling heeft geleid

359

121

30

8

127
3
3

22
—

Aantal veroordelingen wegens
seksueel of agressief delict
Aantal malen
- (vw) gevangenisstraf
- vw TBR
- ov TBR
Aantal malen vrijheidsstraf
van 6 maanden of meer

26

Vrijheidsbenem ing
- voor de hele groep
- per persoon

53 jaar
1 jaar

8 jaar
0,2 jaar

127

9.2.2 Beschrijvend commentaar
De eerdere agressieve en seksuele delicten (30)
Poging zware mishandeling
3
Zware mishandeling
1
Mishandeling
7
Mishandeling echtgenote41
6
Bedreiging
4
Aanranding
1
Ontucht
2
Openbare schennis der eerbaarheid
4
Seksuele gemeenschap met een
vrouw van 12-16 jaar
2
De latere agressieve en seksuele delicten (8)
Mishandeling
3
Poging zware mishandeling
1
Bedreiging
1
Diefstal met geweld
1
Openbare schennis der eerbaarheid
2
Deze vervolgdelicten waren in geen enkel geval zo ernstig dat een nieuwe (vw)
TBR werd opgelegd.
Delicten tijdens de straf
Geen.
Delicten tijdens de behandelingsfase (17)
Mishandeling
Dronken rijden
Openbare schennis der eerbaarheid

3
2
12 (door één persoon)

In slechts twee van deze gevallen werd een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd; alle andere gevallen werden geseponeerd of met een boete afgehandeld.
Nadere beschouwing van de gemengde groep
Het PBC had over personen uit de gemengde groep als volgt geconcludeerd ten
aanzien van de vraag over de toerekeningsvatbaarheid (trvh):
- lichte gradaties vermindering van de trvh
: 21 personen.
- zware gradaties vermindering van de trvh
: 32 personen.
In twee gevallen waarin het PBC had geconcludeerd tot ontoerekeningsvatbaarheid
nam de rechter de conclusie niet over maar ging hij uit van een sterke vermindering
van de toerekeningsvatbaarheid.
De psychiatrische stoornissen in deze groep zijn in het algemeen ernstiger dan in de
groep waarin met het opleggen van gevangenisstraf wordt volstaan.
De gemengde groep heeft ook een aanzienlijk criminelere voorgeschiedenis dan de
groep die alléén straf krijgt opgelegd. Slechts een kwart heeft een blanco justitiële
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voorgeschiedenis. Voor 75% van hen was de partnerdoding niet hun eerste delict.
In het AD-register waren van deze 41 personen in totaal 405 eerdere delicten opgetekend. Deze personen, die als recidivisten of 'non first offenders' kunnen worden
aangeduid, hadden dus in de periode voor de partnerdoding gemiddeld tien 'aantekeningen' in het AD-registcr; in 30 gevallen ging het in de gemengde groep daarbij
om een seksueel of agressief delict waarvoor een gevangenisstraf werd opgelegd. In
3 gevallen was eerder een onvoorwaardelijke TBR opgelegd.
Wij kunnen dus constateren dat de gemengde groep bestaat uit personen die in het
algemeen een ernstiger criminele voorgeschiedenis hebben dan personen uit de
strafgroep en dat bij hen in het algemeen ernstiger psychiatrische afwijkingen werden geconstateerd.
De combinatie 'gevaarlijk' en 'gestoord' is geenszins een garantie dat een combinatie van straf en gedwongen behandeling een gunstig effect heeft
Wij zien echter dat deze gemengde groep in de fase waarin de sancties (straf en
maatregel) ten uilvoer worden gelegd het wat betreft de vervolgcriminaliteit veel
beter doel dan personen die louter een gevangenisstraf hebben ondergaan. Niemand
uit de gemengde groep blijkt in de fase waarin de gevangenisstraf (opgelegd vanwege de partnerdoding) werd ondergaan een vervolgdelict te hebben gepleegd. In
de behandelfase was slechts in één geval sprake van een mishandeling, naar aanleiding waarvan een korte onvoorwaardelijke gevangenisstraf werd opgelegd.
In de periode dat zij weer op vrije voeten zijn, werden betrekkelijk weinig personen
uil deze groep opnieuw veroordeeld. Het aantal veroordelingen per persoon per jaar
is in de periode na de partnerdoding 0,17, tegen 0,28 in de periode ervoor.
In 8 gevallen was sprake van een agressief of seksueel vervolgdelict naar aanleiding waarvan een vrijheidsstraf werd opgelegd. In het ernstigste geval gaat het
daarbij om een poging tot zware mishandeling. Het aantal malen dat een vrijheidsstraf van meer dan 6 maanden werd opgelegd daalde van 26 naar 4. Levensdelicten
of ernstige seksuele delicten bleven uit. Niemand uit deze groep werd opnieuw veroordeeld voor een gewelddelict tegen een partner. De behandeling lijkt bij de (selecte) groep van partnerdoders voor wie het PBC een klinische behandeling aangewezen acht, een goed recidive-voorkomend effect te hebben.

9.2.3 De statistische bewerking
De statistische bewerking levert voor de gemengde groep de volgende significante
correlaties op (voor toelichting op gebruikte factoren zie blz. 123):
Delicten in voorperiode - delicten in vervolgperiode
Vast vervolgperiode in mndn - vast voorperiode mndn
Vast voorperiode in % - vast voorperiode in mndn
Vast vervolgperiode in % - vast voorperiode in mndn
Vast vervolgperiode in mndn - delicten vervolgperiode
Vast voorperiode in % - delicten in vervolgperiode
Vast voorperiode in % - vast vervolgperiode in mndn
Vast vervolgperiode in % - vast vervolgperiode mndn
Vast vervolgperiode in % - vast voorperiode in %

0,530
0,734
0,992
0,501
0,546
0,520
0,760
0,940
0,532
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Effect van de sancliemodaliteit
Het is van belang om na te gaan in hoeverre de opgelegde sanctie (straf en/of be
handeling) leidt lot een daling van het aantal recidivedelicten in de vervolgpcriode.
Daarbij dient tevens acht te worden geslagen op de aard en ernst van de vervolgdelieten.
De ernst van de recidive kan worden uitgedrukt in het aantal maanden dat iemand
komt vast te zitten vanwege vervolgdelicten. Nog fraaier wordt de ernst van de vervolgcriminaliteit weergegeven door de tijd dat iemand komt vast te zitten te relate
ren aan de totale duur van de periode. In de gemengde groep, die een gevangenis
straf plus behandeling onderging, zien wij in de periode na de partnerdoding ten op
zichte van de periode ervoor een signincante daling van het aantal maanden dat
men komt vast te zitten:
gemiddeld Sd
Aantal mndn vast in voorperiode
11,4
Aantal mndn vast in vervolgperiode 1,8

31,5
8,4

t

ρ

2,73

0,009

Indien de vrijheidsbeneming in de periode vóór respectievelijk na de partnerdoding
wordt gerelateerd aan de duur van de hele periode vóór en na het delict blijft in de
gemengde groep sprake van een significante daling:
Relatieve duur
Vast voorperiode
Vast vervolgpcriode

gemiddeld Sd
0,05
0,01

0,16
0,07

t

ρ

1,98

0,05

Statistisch was al aangetoond dat de gemengde groep in de periode vóór de partnerdoding meer delicten had gepleegd dan de andere groep.
Hier ziet men dat de personen uit deze groep in de periode vóór de partnerdoding
weliswaar relatief veel van hun vrijheid beroofd zijn geweest maar dat zij het op dit
punt in de periode na de straf en behandeling veel beter doen. Zij komen daadwerkelijk minder vast te zitten omdat zij minder vervolgdelicten plegen. In de groep
die uitsluitend een gevangenisstraf heeft ondergaan, bestaan niet dit soort statistisch
significante verschillen lussen de periode vóór en de periode na de partnerdoding.

9.3 De behandelingsgroep
De behandelingsgroep bestaat uil 11 personen die wegens ontoerekeningsvatbaarheid van rechtsvervolging werden ontslagen. Zij kregen geen straf, maar wel een
maatregel opgelegd die tot een gedwongen klinische behandeling heeft geleid. De
behandelingsgroep wordt in beeld gebracht door middel van:
- het criminal i leiLsprofiel (9.3.1);
- beschrijvend commentaar bij dit profiel (9.3.2).
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9.3.1 Het criminaliteitsprofìel
periode vóór de
partnerdoding

periode na de
behandeling
ondergaan vanwege
de partnerdoding

Gemiddelde duur

22 jaar

12 jaar

Deel van groep dat
delicten heeft gepleegd

45%

18%

Aantal delicten
geregistreerd in AD-register

24

13

Aantal delicten dat tot een
veroordeling heeft geleid

14

11

Aantal veroordelingen wegens
seksueel of agressief delict
Aantal malen
- (vw) gevangenisstraf
- vw TBR
- ov TBR (wegens inbraken)

2

1

Aantal malen vrijheidsstraf
van 6 maanden of meer

—

Vrijheidsbeneming
- voor de hele groep
- per persoon

0,4 jaar
0,04 jaar

4
jaar
0,4 jaar

932 Beschrijvend commentaar
De personen uit deze groep werden alle door de rechter ontoerekeningsvatbaar verklaard en derhalve van alle rechtsvervolging ontslagen. De personen uit deze groep
kregen dus geen straf; wel kregen zij een strafrechtelijke maatregel opgelegd die
heeft geleid tot een klinische behandeling van gemiddeld 6 jaar.
In de groep was in de periode voor de partnerdoding geen sprake van veroordelingen voor ernstige delicten.
Tijdens de behandeling kwam slechts één persoon met de politie in aanraking. Hij
had een inbraak gepleegd; de zaak werd geseponeerd.
In de vervolgperiode werden 2 van de 11 personen uit deze groep opnieuw veroordeeld. In één geval ging het om een veroordeling tot een geldboete wegens deelneming aan een samenscholing. In het andere geval kreeg een man drie maal een gevangenisstraf opgelegd (telkens wegens een verkeersdelict) en werd hij wegens een
seksueel delict ter beschikking van de regering gesteld. De vrijheidsbeneming duurde in totaal 4 jaar. Er werden in deze groep geen andere nieuwe gewelddelicten of
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ernstige seksuele vervolgdelicten gepleegd. In de voorgeschiedenis was evenmin
sprake geweest van gewelddclicten. De behandeling vergde gemiddeld 6 jaar. Hoewel dus geen gevangenisstraf werd opgelegd, was de vrijheidsbeneming voor de
partnerdoding langer dan in de andere groepen.
De behandelingsgroep kon niet statistisch worden bewerkt. De groep is te klein: ze
bestaat slechts uit 11 personen. De groep onderscheidt zich ook van de andere twee
groepen doordat het uitsluitend om ontoerekeningsvatbare daders gaat, die een
sanctie kregen opgelegd waarin ieder Strafelement ontbreekt De groep is bovendien
erg heterogeen op bijvoorbeeld het punt van de vervolgcriminaliteit; slechts één
persoon pleegde een ernstig vervolgdelict waarvoor hij ter beschikking van de regering werd gesteld. Geen van de anderen onderging een vrijheidsbenemende sanctie
vanwege vervolgdelicten.
De belangrijkste gegevens uit drie groepsprofielen worden weergegeven in de volgende overzichtstabel.
strafgroep

gemengde
groep

behandelgroep

Omvang van de groep
Aantal veroordeelden in voorperiode

46
23

55
41

11
5

Gemiddeld aantal jaren waarop het
onderzoek naar de criminaliteit in
de periode vóór de partnerdoding
betrekking heeft

23

23

22

Gemiddeld aantal veroordelingen in
de periode vóór de partnerdoding
per persoon per jaar
Aantal vrijheidsstraffen in de
periode vóór de partnerdoding

0,08

0,28

0,05

37

127

Aantal gevallen waarin de
vrijheidsbeneming in de periode
vóór de partnerdoding 6 maanden
of meer bedroeg

8

26

Aantal malen dat in de periode
vóór de partnerdoding een ov TBR
werd opgelegd

-

3

1

Vrijheidsbeneming vanwege
partnerdoding (jaren)

3,2

5,5

6

Aantal veroordeelden vervolgperiode

132

16

23

2

2

strafgroep
Gemiddeld aantal jaren waarop het
onderzoek naar de criminaliteit
in de penode na de partnerdoding
betrekking heeft
Gemiddeld aantal veroordelingen in
de periode na de partnerdoding per
persoon per jaar
Aantal vrijheidsstraffen in de
periode na de partnerdoding

20

0,04

gemengde
groep

13

0,17

behandelgroep

12

0,05

24

22

1

Aantal gevallen waarin de
vrijheidsbeneming in de periode
na de partnerdoding 6 maanden
of meer bedroeg

8

4

1

Aantal malen ov TBR in periode
na de partnerdoding

1

-

1

De tabel laat zien dat:
- De gemengde groep veruit de meest criminele groep is.
Het aantal veroordelingen in de periode vóór de partnerdoding per persoon per
jaar is in deze groep ongeveer vier keer zo hoog als in de andere groepen.
- In de gemengde groep (die straf èn behandeling kreeg) lijkt het effect van de
sanctie het gunstigst:
Het totaal aantal veroordelingen per persoon per jaar daalt van 0,28 in de periode
vóór de partnerdoding tot 0,17 in de periode erna.
Het aantal vrijheidsstraffen daalt van 127 in de periode voor de partnerdoding tot
22 in de periode ema.
Het aantal vrijheidsstraffen van meer dan 6 maanden daalt van 26 in de periode
voor de partnerdoding tot 4 in de periode ema.
- Indien de periode voor de partnerdoding wordt vergeleken met de periode ema
ziet men dat het gemiddeld aantal veroordelingen per jaar in de strafgroep tot
precies de helft en in de gemengde groep tot bijna de helft daalt. In de bchandelingsgroep blijft het aantal veroordelingen per jaar in de voorperiode en vervolgpcriode precies gelijk.
Het aantal veroordelingen per jaar is mijns inziens niet de juiste maat voor de ernst
van de criminaliteit in een bepaalde periode. Het kan namelijk delicten van zeer
verschillende ernst betreffen. Het effect van de sanctie die de partnerdoder heeft ondergaan, wordt mijns inziens het duidelijkst als de ernst van de delicten uit de diverse perioden wordt uitgedrukt in de duur van de vrijheidsbeneming waartoe deze
delicten hebben geleid. Ik druk de duur van deze vrijheidsbeneming (op een wijze
zoals ik die heb aangegeven in het voorbeeld van de heer M. op blz. 120) uit in procenten van de duur van de periode waarin de delicten werden gepleegd.
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In de volgende tabel geef ik voor de strafgroep en de gemengde groep de relatieve
duur van de vrijheidsbeneming in de penode vóór en de penode na de partnerdoding ween
straf
groep

gemengde
groep

Vrijheidsbeneming in penode
vóór de partnerdoding uitgedrukt
in procenten van die periode

1,5%

5,1%

Vrijheidsbeneming in periode
na de partnerdoding uitgedrukt
in procenten van die periode

1,0%

1,4%

Deze tabel laat in de gemengde groep een daling zien van de relatieve vrijheidsbeneming van 5,1% in de periode voor de partnerdoding tot 1,4% in de periode na de
partnerdoding. Op blz. 130 heb ik laten zien dat een dergelijke daling statistisch
significant is (t=l,98 en p=0,05). De combinatie van straf en behandeling leidt tot
een relatief lage vervolgcriminaliteiL Dit 'inzakken' van de criminaliteit in de
groep die naast straf een behandeling heeft ondergaan, kan niet enkel en alleen worden toegeschreven aan het feit dat de partnerdoders inmiddels ouder zijn geworden.
In de groep die uitsluitend een gevangenisstraf heeft ondergaan is een dergelijke
daling van het criminaliteitspcil niet te zien.
9.4 Statistische vergelijking van de strafgroep en de gemengde groep
In deze paragraaf wordt bestudeerd of een combinatie van factoren uit de voorgeschiedenis bepalend is voor de vraag in welke van de drie groepen een partnerdoder
terechtkomt. Na de afzonderlijke beschrijving van de drie groepen in de voorafgaande paragrafen, wordt nu door middel van een statistische analyse nagegaan of
de groepen onderling verschillen. De behandelingsgroep (N=11) is te klein en op
een aantal variabelen te polymorf om bij de statistische bewerking te kunnen worden betrokken. De statistische bewerking blijft dus beperkt tot een vergelijking tussen de strafgroep en de gemengde groep. Het soms zachte karakter van de onderzochte parameters vormt een belemmering voor een verregaande statistische analyse. De volgende kwesties kunnen evenwel worden onderzocht:
- Op welke punten bestaat een statistisch significant verschil tussen de beide groepen?
- Welke relaties bestaan binnen de beide groepen tussen de diverse variabelen?
- Is in de voorgeschiedenis van de beide groepen een bepaalde combinatie van
factoren aan te wijzen die bepalend is voor (de hoogte van) de opgelegde sanctie?
De volgende tabel geeft een beeld van de t-tocts die wij op de belangrijkste variabelen van de gemengde groep en de strafgroep hebben toegepast:
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Variabele

Gemengde groep
Gem.

Mndn vóór
Delicten vóór
Vast vóór
Vast vóór/totaal
Straf+behandcl
Straf in % max
Mndn na
Delicten na
Vast na
Vast na/totaal
Voorbed, raad
Aantal doden
Trvh PBC
Trvh rechter
Intelligentie Q.

272,2
3,29
11,35
0,05
65,22
21,00
152,95
1,2
1,81
0,01
0,33
0,76
2,65
2,27
1,84

Sd

Straf groep
Gem.

127.93 274,65
4,65
0,96
31,48
2,91
0,16
0,02
29,76 38,52
14,62 31,26
88,54 243,09
2,61
0,63
8,43
2,25
0,07
0.01
0.47
0.50
0,61
0.50
0,55
2,26
1,04
1,85
0,57
2,04

Sd
124,82
1,69
7,43
0,05
37,06
25,48
113,60
2,03
10,69
0,05
0,51
0,55
0,65
1,01
0,56

/
-0,10
3.23
1.77
1,42
4,01
-2,53
-4,48
1,21
-0ДЗ
0,29
-1,77
2,27
3,30
2,07
-1,84

Ρ

n.s
0,002
n.s.
n.s.
0.001
0,013
0,001
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0,025
0,001
0,04
n.s.

* Voor een nadere omschrijving van de variabelen die in deze tabel worden gebruikt, verwijs :
blz. 123.

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de twee groepen significant verschillend op de
volgende variabelen:
- aantal delicten in de periode vóór de paitnerdoding;
- duur van vrijheidsbeneming vanwege de partnerdoding;
- duur van de straf indien deze wordt uitgedrukt in een percentage van de maximumstraf die de rechter had kunnen opleggen;
- duur van de periode na de partnerdoding waarin eventuele vervolgcriminaliteit
kon worden gepleegd;
- het aantal gevallen met dodelijke afloop;
- de toerekeningsvatbaarheid volgens het PBC;
- de toerekeningsvatbaarheid volgens de rechter.
De gemengde groep, die naast een gevangenisstraf ook een klinische behandeling
onderging, heeft dus in vergelijking met de groep die alleen een gevangenisstraf
kreeg de volgende karakteristieken:
- in de periode voor de partnerdoding gemiddeld meer veroordelingen;
- het gewelddelict tegen de partner heeft vaker tot de dood van de partner geleid;
- de rechter en het PBC zijn van oordeel dat sprake is van een sterkere vermindering van de toerekeningsvatbaarheid.
- de gevangenisstraf (uitgedrukt in een percentage van het maximum) is korter,
maar de hele vrijheidsbeneming (straf plus behandeling) is langer;
- de periode na de partnerdoding waarin nieuwe delicten kunnen worden gepleegd
is korter.
De statistische analyse toont derhalve aan dat de groep die straf en behandeling
kreeg cnmineler was dan de groep waarin met gevangenisstraf werd volstaan en dat

135

in deze groep ook sprake was van ernstiger psychiatrische stoornissen dan in de
strafgroep.
De groepen verschillen echter niet op de andere variabelen:
- de duur van de periode vóór de partnerdoding waarin eerdere delicten konden
zijn gepleegd. Deze is voor beide groepen praktisch gelijk;
- intelligentie-quotiënt. De groepen vertonen ook op dit punt geen significante verschillen.
De twee groepen zijn ondanks enkele verschillen goed met elkaar vergelijkbaar. De
partnerdoders uit beide groepen zijn van dezelfde leeftijd, zodat de periode voorafgaande aan de partnerdoding (dat is de periode van de eerdere criminaliteit) voor
beide groepen gelijk is.
De absolute en relatieve vrijheidsbeneming in die periode is ook gelijk, hetgeen
blijkt uit de t-toets die op deze variabele werd toegepast en waarvan het resultaat in
de tabel op de vorige bladzijde is terug te vinden.
De personen uit de gemengde groep hadden weliswaar in de periode voor de partnerdoding gemiddeld aanzienlijk meer delicten gepleegd dan de personen uit de
strafgroep, maar die eerdere delicten waren kennelijk niet van dien aard dat dit ook
tot een statistisch significant hogere vrijheidsbeneming heeft geleid. In beide groepen was de vermindering van de toerekeningsvatbaarheid van min of meer vergelijkbare ernst; het ging in beide groepen om personen bij wie de toerekeningsvatbaarheid steeds in enigerlei mate was verminderd, zonder dat er bij één van hen
sprake was van volledige ontoerekeningsvatbaarheid.
9.5 Het voorspellen van de sanctiemodaliteit
In de voorafgaande paragraaf zijn twee sanctiegroepen met elkaar vergeleken en
geconcludeerd werd dat deze, behoudens op het punt van de vervolgcriminaliteit,
op andere belangrijke variabelen nauwelijks verschillen vertoonden. De vraag kan
nu gesteld worden op grond van welke informatie de rechter beslist of alléén gevangenisstraf dient te wen-den opgelegd dan wel dat deze gevangenisstraf gecombineerd dient te worden met een maatregel die uiteindelijk zal leiden tot een gedwongen opname in een kliniek. Met andere woorden: waarop baseert de rechter zijn beslissing gevangenisstraf of gevangenisstraf plus 'behandeling' op te leggen?
Teneinde na te gaan of deze beslissing op grond van de ons ter beschikking staande
gegevens valt te voorspellen, is met behulp van een multipele correlatie het verband
tussen de sanctiekeus van de rechter en de volgende variabelen bestudeerd:
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Multipele correlatie van enkele parameters betreffende de onderzochte groep en de
sanctiekeuze van de rechter
naam van
variabele
Constant
Voorperiode
Delicten voorperiode
Vast voorperiode in mndn
Aantal opnamen
Voorbed, raad
Aantal doden
Diagnose
TrvhPBC
Trvh rechter
IQ
Motief

coëfficiënt
1,66
0,000
-0.02
-0.000
-0,19
0,02
-0,21
-0.02
-0.15
-0,01
0,14
0,13

std. err.
estimate
036
0,000
0,01
0.00
0.07
0,11
0,08
0,07
0,09
0,05
0,08
0,07

t
statistic
4.64
0,13
-135
-031
-2.74
0.19
-2,70
-0,37
-1.71
-0,20
1.70
1,69

prob, t
0,000
0,896
0.180
0.756
0,007
0,846
0,008
0.715
0,091
0,841
0,093
0,094

Toelichting
De meeste van deze variabelen zijn beschreven op blz. 123. De scoring die ik hierbij heb gebruikt was als volgt:
- aantal opnames:
- voorbedachte raad:
- aantal doden:
- diagnose:
- toerekeningsvatbaarheid:

- IQ:
- motief:

0=geen 1=1,2=meer dan 1
0=geen voorbedachte raad
l=wel voorbedachte raad
0=geen dode, 1=1 dode
2=meer dan 1 dode
1=psychose, 2=psychopathie
3=neurose, 4=geen afwijkingen
5=emstige organische afwijkingen
l=toerekeningsvatbaar
2=venninderde trvh
3=sterk verminderde trvh
4=ontoerekeningsvatbaar
l=lager dan gemiddeld
2=gemiddeld
3=hoger dan gemiddeld
l=passioneel. 2=gemengd
3=utilitair.

In hoofdstuk 8 heb ik beschreven hoe het advies van het PBC ter zake van de sanctiemodaliteit van grote invloed is op de uiteindelijke sanctiekeuze van de rechter.
Hier gaat het om een analyse van de factoren die aan de keuze voor een bepaalde
sanctie ten grondslag liggen. In de tabel wordt derhalve het advies van het PBC ter
zake van de sanctiemodaliteit niet als variabele opgevoerd. Zou men dit wel doen,
dan zou blijken dat de sanctie die de rechter oplegt ten zeerste afhankelijk is van het
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advies van het PBC. De hamvraag (welke basisfactoren liggen aan de sanctie ten
grondslag) zou niet beantwoord worden.
Uit de tabel hiervoor blijkt het volgende:
De determinatie-coefficiftnt was 0,34 en de multipele correlatie-coëfficiftnt 0,58.
Een dergelijk verband is nog niet hoog te noemen. We kunnen hier spreken van een
matig verband tussen de door mij onderzochte variabelen en de sanctie die de rechter heeft opgelegd.
Alle variabelen spelen bij de sanctiekeuze een rol, maar de predictieve waarde van
de verschillende variabelen is niet steeds even grooL De invloed die de diverse vanabelen hebben op de sanctiekeuze, valt te onderscheiden in sterk, matig en gering.
Het 'aantal doden' en het 'aantal opnamen' hebben een sterke (significante) invloed
op de sanctiekeuze. De variabele 'aantal doden' slaat op de kwestie of de partner bij
het delict om hel leven is gekomen en of er nog andere personen zijn gedood (t=2,74 en i^0,007). De variabele 'aantal opnamen' slaat op de vraag of de partnerdoder in de periode voor het delict één of meer keren is opgenomen geweest in een
psychiatrische kliniek (t=^-2,70 en p=0,008).
De laatste drie variabelen uit de tabel, de mate waarin de toerekeningsvatbaarheid
verminderd is, het Intelligentie-quotiënt en het motief hebben een matige invloed
op de sanctiekcuze.
De andere variabelen hebben slechts een geringe invloed op de sanctiekeuze. De
correlaties tussen de onderzochte variabelen en de sanctiekeuze zijn niet zo sterk
dat op grond hiervan een cluster van factoren zou kunnen worden aangewezen die
beslist tot een keuze voor uitsluitend gevangenisstraf of een combinatie van gevangenisstraf en behandeling zou moeten leiden.
Uit de multipele correlatie-berekening blijkt wel dat de kans dat de keuze valt op
een combinatie van gevangenisstraf en behandeling groter wordt naarmate:
- meer doden bij het delict zijn gevallen;
- de dader reeds vaker in een psychiatrische kliniek is opgenomen geweest;
- de toerekeningsvatbaarheid sterker verminderd is;
- de intelligentie van de dader hoger is;
- het delict een meer utilitair (berekenend) karakter heeft.
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Hoofdstuk 10

Vergelijking met ander recidive-onderzoek

In dit hoofdstuk komt een aantal andere studies betreffende de maatregel van terbeschikkingstelling van de regering aan de orde. Er zijn veel juridische, criminologische en psychiatrische studies gewijd aan de TBR.
Naast de kwantitatief gerichte recidive-studies uit de jaren '80, die in dit hoofdstuk
vooral aan de orde zullen komen, zijn er ook veel studies verricht naar de historische achtergrond van de maatregel en naar de wijze waarop de maatregel ten uitvoer werd gelegd. Ik zal in dit hoofdstuk verder niet ingaan op deze meer kwalitatieve studies maar noem er wel enkele. Van Rooy149 wijdde in 1957 een criminologisch onderzoek aan een groep van 16 recidivisten die wèl, en 16 recidivisten die
niét ter beschikking waren gesteld. De groepen bestonden bijna uitsluitend uit delinquenten die wegens vermogensrechtelijke vergrijpen waren veroordeeld. Beide
vertoonden zeer veel overeenkomst. In de groep die geen TBR kreeg bleek bij alle
delinquenten niettemin sprake van een ziekelijke storing der geestvermogens.
De nota over terbeschikkingstelling van de regering150 uit 1970 is een uitgebreid
Kamerstuk dat allerlei aspecten van de TBR inventariseert en heeft gediend als eerste aanzet om te komen tot nieuwe wetgeving op het terrein van de TBR.
De WODC-studie van Nuyten-Edelbroek151 uit 1979 ging vooral in op de tweesporigheid van ons strafstelsel, met aan de ene zijde de gevangenisstraf en aan de andere zijde de vrijheidsbenemende TBR-maatregel. Nuyten-Edelbroek signaleerde een
forse stijging van het aantal personen dat vanuit detentie op grond van art. 120 of
47 Gevangenismaatregel naar een TBR-kliniek werd overgeplaatst. Dit werd in verband gebracht met het gebrek aan vertrouwen omtrent de wijze waarop de TBR ten
uitvoer wordt gelegd (zie hierover ook het eerder aangehaalde 'zwarte ruiter'-arrest143).
De studie van Nuyten-Edelbroek kan worden gezien als een aanzet lot de meer
kwantitatief gerichte WODC-studies uit de jaren '80.
Drost en Egging publiceerden in een serie artikelen over een cluster van TBR-gestcldcn uit de Van Mesdagkliniek.
In de eerste publikatie152 in 1985 geven ze een algemene typologie van de TBR-gestelden van de Van Mesdagkliniek.
In de tweede publikatie1 schetsen de auteurs een beeld van de behandelingsmethodiek.
In het derde deel154 van de studie gaan zij vooral in op de kwestie of de TBR-gestelden tijdens de tenuitvoerlegging van de TBR delicten plegen. Het vierde deel
van de studie over de vervolgcriminaliteit is nog niet verschenen.
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De noem nu de studies waarin speciale aandacht wordt besteed aan de vraag of
TBR-gestelden tijdens en na de behandeling opnieuw strafbare feiten plegen. Deze
recidive-studies vormen het materiaal waarmee ik straks de uitkomsten van mijn
onderzoek zal vergelijken.
1. Het WODC-rapport 'TBR en recidive'9 uit 1985.
Dit rapport heeft betrekking op langgestraften en TBR-gestelden die vrijkwamen
tussen 1974 en 1979.
2. Het WODC-rapport 'TBR en recidive'155 uit 1989.
Dit rapport heeft betrekking op TBR-gestelden die vrijkwamen tussen 1979 en
1983.
3. Een studie van Van Emmerik en Brouwers uit 1989 over alle seksuele delinquenten die in 1988 in een TBR-kliniek werden behandeld.
4. Een studie van Drost en Egging over TBR-gestelden die tussen 1970 en 1978
de Van Mesdagkliniek verlieten.
5. Een studie van Bogenberger
over personen die wegens krankzinnigheid werden vrijgesproken van het telastegelegde delict (insanity acquittées).
Op basis van deze studies heb ik een aantal profielen opgesteld van groepen die geschikt zijn om met de door mij onderzochte groep partnerdoders te worden vergeleken.
Het gaat steeds om delinquenten die wegens andersoortige gewelddelicten gelijksoortige sancties hebben ondergaan. De geef de gedetailleerde profielen weer in een
aantal bijlagen aan het eind van dit hoofdstuk, om de lezer al te veel cijfers te besparen.
In de verdere tekst van dit hoofdstuk worden de groepen met elkaar vergeleken en
trek ik daaruit enkele conclusies.
In de bijlagen worden de volgende groepen geprofileerd:
- de langgestrafte gcwelddelinquent
bijlage 1
- de langgestrafte partnerdoder
bijlage 2
- de kortgestrafte partnerdoder
bijlage 3
- de TBR-gestelde delinquent
bijlage 4
- de TBR-gestelde gcwelddelinquent
bijlage S en 6
- de TBR-gestelde partnerdoder
bijlage 7
- de ontoerekeningsvatbare delinquent
bijlage 8
- de ontoerekeningsvatbare partnerdoder
bijlage 9
10.1 Vergelijking van partnerdoders en andere gewelddelinquenten die een
lange gevangenisstraf hebben ondergaan
In het WODC-rapport uit 1985 wordt een beeld geschetst van 98 delinquenten die
wegens 'enig gewelddclict' een straf van ten minste 30 maanden kregen opgelegd
(bijlage 1).
In mijn groep zaten 28 partnerdoders die een gevangenisstraf van ten minste 30
maanden kregen opgelegd (bijlage 2). Het betreft hier twee groepen van gewelddelinquenten die uitsluitend een lange gevangenisstraf kregen opgelegd. Zij kregen
geen TBR opgelegd en hebben evenmin in het kader van hun straf een behandeling
ondergaan. Het zijn dus pure strafgroepen.
In de volgende tabel zet ik deze groepen naast elkaar:
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Tabel!
WODC-groep
enigerlei
gewelddelict

partnerdodersp

Omvang

98

28

Leeftijd (gemiddeld)

32

35

Eerdere veioordelingen (gemiddeld)
Gemiddelde netto duur straf
vanwege gewelddelict in maanden

5
23

Veroordeeld voor delict
dat werd gepleegd tijdens
tenuitvoerlegging van de straf

1%

Gemiddeld aantal jaren waarop
het onderzoek naar recidive
betrekking heeft

5

Opnieuw veroordeeld

45%

Opnieuw vrijheidsbenemende
sanctie van 6 mndn of meer

14%

0,8

84

0%

20

0%

Uit de tabel valt af te lezen dat de partnerdoders gemiddeld drie jaar ouder zijn dan
de andere delinquenten en dat zij een veel mildere justitiële voorgeschiedenis hebben.
Het feit dat aan partnerdoders gemiddeld langere gevangenisstraffen worden opgelegd dan aan de andere gewelddelinquenten houdt wellicht verband met het gegeven dat in de andere groep minder vaak sprake is van moord of doodslag. De partnerdoders begaan in tegenstelling tot de andere delinquenten tijdens de tenuitvoerlegging van de straf geen delicten. De groepen verschillen zeer sterk voor wat betreft de vervolgcriminaliteit. De partnerdoders plegen zeer weinig vervolgdelicten;
slechts 7% van hen wordt opnieuw veroordeeld en geen van hen komt opnieuw langer dan een halfjaar vast te zitten. De andere gewelddelinquenten worden in bijna
de helft der gevallen in de periode nadat zij hun straf hebben uitgezeten opnieuw
veroordeeld en komen vergelijkenderwijs ook veel vaker opnieuw langdurig in de
gevangenis.
De zeer lage vervolgcriminaliteit in de groep van partnerdoders wordt nog geaccentueerd doordat de 'survey-periode' betreffende latere delicten in deze groep ook
langer is dan in de andere groep. De partnerdoders die een relatief korte gevangenisstraf kregen opgelegd hebben een ernstiger vervolgcriminaliteit (zie bijlage 3).
In deze groep wordt één op drie later opnieuw veroordeeld en één op zes komt langer dan een half jaar vast te zitten. De onderzochte groep is te klein om hier verstrekkende conclusies aan te verbinden.
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10.2 Vergelijking van partnerdoders die naast een gevangenisstraf een TBR
hebben ondergaan met andere gewelddelinquenten die ook een straf en
een TBR hebben ondergaan
In mijn onderzoeksgroep zaten 42 partnerdoders die naast een gevangenisstraf een
TBR hebben ondergaan (zie bijlage 7) en inmiddels weer op vrije voeten zijn. In de
volgende tabel zal ik deze groep vergelijken met gewelddelinquenten (uit het
WODC-onderzoek uil 1985 - zie bijlage 5) die eveneens een gevangenisstraf en
een TBR ondergingen.
Tabel II
TBR-groep
enigerlei
gewelddelict

TBR-groep
partnerdoding

197

42

30

35

4

10

Gemiddelde netto duur straf
vanwege gewelddelict in maanden

14

18

Duur TBR gemiddeld in maanden

458

47

Omvang
Leeftijd (gemiddeld)
Eerdere veroordelingen (gemiddeld)

Veroordeeld voor gewelddelict
dat werd gepleegd tijdens de
tenuitvoerlegging van de TBR

10%

Gemiddeld aantal jaren waarop
het onderzoek naar recidive
betrekking heeft

6

Opnieuw veroordeeld
Opnieuw vrijheidsbenemende
sanctie van 6 mndn of meer

3%

13

40%

19%

7%

3%

Uit deze vergelijking blijkt duidelijk dat de paitnerdoders veel beter op de TBR reageren dan andere gewelddelinquenten. In de periode dat de TBR ten uitvoer wordt
gelegd, wordt 3% van de TBR-gestelde partnerdoders veroordeeld voor een gewelddelict, terwijl dal bij andere gewelddelinquenten 10% is. Weer op vrije voeten
doen de partnerdoders het, afgemeten aan de vervolgcnminaliteit, ook veel beter
dan de andere gewelddelinquenten: terwijl de duur van de vervolgperiode bij de
partnerdoders twee keer zo lang is als bij de andere gewelddelinquenten, komen zij
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veel minder opnieuw met justitie in aanraking. De partnerdoders blijken nadat zij
een combinatie van straf en behandeling hebben ondergaan duidelijk minder vervolgdelicten te plegen dan andere typen TBR-gestelden. Het zou te ver gaan deze
samenhang te zien als een direct gevolg van de ondergane behandeling. Het zeer
geringe aantal recidive-delicten zou ook samen kunnen hangen met de zeer specifieke aard van dit type gewelddelinquent.
Vergelijking met 'de gemiddelde TBR-gestelde'
De gemiddelde TBR-gestelde (zie bijlage 4) pleegt tijdens en na de TBR veel meer
delicten.
Vergelijking met 'de gemiddelde TBR-gestelde seksuele delinquent'
De partnerdoders steken ook wat de recidive tijdens en na de TBR betreft zeer gunstig af bij het beeld van de seksuele delinquent die ter beschikking wordt gesteld.
Uit recent onderzoek van Van Emmerik1 blijkt dat van de TBR-gestelde seksuele
delinquenten een kwart tijdens de behandeling recidiveert met een gewelddelict. In
één op vijf gevallen volgt na de TBR een veroordeling voor een vergelijkbaar seksueel delict. In één op acht gevallen komt degene die een TBR heeft ondergaan
vanwege een seksueel delict opnieuw langer dan een halfjaar vast te zitten.
Vergelijking met de gemiddelde TBR-gestelde uit de Van Mesdagkliniek
Drost en Eggink154 noemen in een recente studie over TBR-gestelden die tussen
1970 en 1978 een behandeling in de Van Mesdagkliniek hebben ondergaan, dat gedurende 500 behandeljaren 19 gewelddelicten werden gepleegd in de intramurale
behandelingsfase. Volgens een mondelinge mededeling van Drost zou 14% van de
onderzochte populatie van 142 delinquenten in de intramurale fase een gewelddelict hebben gepleegd. Een studie over de vervolgcriminaliteit van deze groep is nog
in voorbereiding, zodat op dit punt geen vergelijking met mijn onderzoeksmateriaal
mogelijk is.
De eindconclusie kan luiden dat partnerdoders het op het punt van recidive tijdens
en na de TBR aanzienlijk beter doen dan andere delinquenten die een TBR (hebben) ondergaan.

103 De groep partnerdoders díe werd ontslagen van rechtsvervolging en uitsluitend een behandeling heeft ondergaan vergeleken met andere ontoerekeningsvatbaar verklaarde delinquenten
Ik heb geen Nederlands onderzoek kunnen vinden dat betrekking heeft op vervolgcriminaliteit bij ontoerekeningsvatbare gewelddelinquenten die een behandeling
hebben ondergaan. In een poging de groep van ontoerekeningsvatbare partnerdoders toch meer profiel te verschaffen, vergelijk ik deze met een groep ontoereke-
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ningsvatbare daders uit een Amerikaans onderzoek (de zogenaamde 'insanity acquittées').
Een 'insanity acquittée' is iemand die wegens krankzinnigheid ten tijde van het delict wordt vrijgesproken. De tegenhanger in het Nederlandse rechtssysteem is de
ontoerekeningsvatbaar verklaarde dader die wordt ontslagen van alle rechtsvervolging. In beide groepen gaat het steeds om ontoerekeningsvatbare delinquenten aan
wie geen gevangenisstraf werd opgelegd. Er dient hierbij te worden bedacht dat de
Amerikaanse juryrechtspraak wel veel verschillen vertoont met de hier vigerende
rechtspraak en dat de insanity acquittée niet helemaal gelijkgesteld kan worden met
die daders die hier te lande wegens ontoerekeningsvatbaarheid worden ontslagen
van alle rechtsvervolging. In de Amerikaanse groep leidde dit in 60% van de gevallen tot een klinische behandeling, terwijl de partnerdoders uit mijn groep in alle gevallen een klinische behandeling hebben ondergaan.
In de volgende tabel worden de groepen uit de bijlagen 8 en 9 naast elkaar gezet

Tabel UI
insanity
acquittées
Omvang van de groep

107

Percentages gewelddelicten

52%

Gemiddelde leeftijd

29

Gemiddeld aantal
eerdere veroordelingen

2,7

partnerdoders
die uitsluitend
werden behandeld

11
100%

34

1.7

De rechterlijke beslissing

vrijspraak van

ontslag van
rechtsvervolging

- geen gevangenisstraf
- klinische behandeling
- duur van de behandeling

steeds
60%
onbekend

steeds
100%
6 jaar

Gemiddelde duur van de
periode waarop het onderzoek
naar de vervolgcriminalitcit
betrekking heeft

11 jaar

14 jaar

Opnieuw veroordeeld
- in behandelingsfase
- na de behandeling

67%
17
55

18%
0
2
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insanity
acquittées
Aantal nieuwe geweldmisdrijven
Gemiddeld aantal nieuwe
arrestaties/veroordelingen

61
3,4

partnerdoders
die uitsluitend
werden behandeld
1
1

* Het betrof hier het hebben van seksuele gemeenschap met een vrouw uit de leeftijdsgroep 12-16 jaar.
**In het onderzoek
was bij de recidivedelicten o.a. in 4 gevallen sprake van 'murder/manslaughter',
in 22 gevallen van 'assault' en in 24 gevallen van 'robbery'.

De partnerdoders uit mijn groep doen het dus op het punt van recidive aanzienlijk
beter dan de controlegroep.
De vergelijking van het recidivepaüOon in de diverse groepen leidt tot de volgende
eindconclusies:
- De gemiddelde TBR-gestelde geeft een alarmerend hoge vervolgcriminaliteit te
zien.
- Gevangenisstraf biedt allhans op korte termijn een beter criminaliteitvoorkomend effect dan behandeling.
Tijdens de detentie worden praktisch geen delicten gepleegd, terwijl de TBR-gestelden in 40% tijdens de behandeling recidiveren (vooral in de extra-murale
fase).
- Geweiddelinquenten binnen de groep van langgestraften recidiveren minder
vaak dan andere delinquenten.
- Gewelddelinquenten die een TBR hebben ondergaan, hebben eveneens een lagere recidive dan anderen die een TBR hebben ondergaan (zie bijlagen 4,5 en 6).
- De partnerdoders blijken op grond van hun recidivepatroon als een zeer speciale
groep van gewelddelinquenten te kunnen worden beschouwd. Het aantal recidives is veel lager dan bij andere gewelddelinquenten. Het aantal recidives dat tijdens de tenuitvoerlegging van de sanctie wordt gepleegd, is bij de partnerdoders
vrijwel nihil.
- Binnen de groep van partnerdoders blijkt de recidive - althans wanneer de recidivecriteria van het WODC worden aangehouden - in de groep die een lange gevangenisstraf heeft ondergaan nog weer lager te zijn dan in de groep die een ov
TBR heeft ondergaan.
- De partnerdoders doen het op het punt van de recidive tijdens en de recidive na
de TBR aanzienlijk beter dan seksuele delinquenten die een TBR (hebben) ondergaan.
In het vorige hoofdstuk heb ik laten zien dat de waarde die aan de delicten uit de
periode na de partnerdoding kan worden toegekend, eerst echt duidelijk wordt wanneer de vervolgcriminaliteit wordt afgewogen legen de criminaliteit in de periode
voorafgaande aan de partnerdoding. De eerdere en latere criminaliteit kunnen tegen
elkaar worden afgezet door precies aan te geven tot hoeveel vrijheidsbeneming die
eerdere en latere criminaliteit hebben geleid. Het is niet voldoende om aan te geven
hoe vaak opnieuw een gevangenisstraf of TBR is opgelegd of hoe vaak een dergelijke sanctie heeft geleid tot een vrijheidsbeneming van meer dan een halfjaar, deze
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recidivematen die het WODC hanteert geven wel een indicatie, maar maken niet
echt duidelijk hoe ernstig de eerdere of latere delicten zijn geweest. Dat kan alleen
gebeuren door de exacte duur van de vrijheidsbeneming aan te geven en deze te relateren aan de duur van de periode waarin eerdere dan wel latere delicten konden
worden gepleegd. Indien deze door mij ontwikkelde recidivemaat wordt aangehouden, blijkt de groep die (naast straf) een klinische behandeling heeft ondergaan,
veel minder te recidiveren dan de groep die wegens de partnerdoding louter een gevangenisstraf heeft ondergaan. Hierbij dient wel te worden bedacht dat de sancties
(straf of behandeling) niet willekeurig zijn opgelegd. De groepen waarin de verschillende sancties zijn opgelegd zijn niet aselect.
De behandeling is opgelegd in die gevallen, waarin een klinische behandeling niet
alleen noodzakelijk werd geacht, maar waarbij men tevens een positieve verwachting had omtrent het effect. De groep die uitsluitend gevangenisstraf kreeg opgelegd had een minder criminele voorgeschiedenis dan de gemengde groep, en in de
strafgroep was in het algemeen ook sprake van een geringere vermindering van de
toerekeningsvatbaarheid dan in de gemengde groep. Het is met betrekking tot de
vraag of behandeling een beter effect sorteert dan gevangenisstraf, van cruciaal belang te bedenken dat de verschillende sancties op geselecteerde groepen zijn toegepast.
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Bijlage 1
De langgestrafte gewelddelinquent
Bron: WODC-onderzoek uit 1985.
Het beeld dal ik hieronder schets, heeft betrekking op 98 personen die vanwege een
gewelddelict een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden of meer kregen opgelegd en in de periode 1974-1979 in vrijheid werden gesteld.
Omvang van de groep

98

Gemiddelde** leeftijd ten tijde van veroordeling

32

Gemiddeld aantal eerdere veroordelingen
Gemiddelde duur van gevangenisstraf (maanden)

5
23

Eén of meer misdrijven gepleegd tijdens detentie

1%

Gemiddelde duur van de periode latere criminaliteit (jaren)

5

Recidive enig misdrijf
Opnieuw veroordeeld
Opnieuw gevangenisstraf of TBR
Opnieuw gevangenisstraf of TBR van 6 maanden of meer

53%
45%
32%
14%

*
**

Langgestraft: er werd een gevangenisstraf van 30 maanden of meer opgelegd.
Op plaatsen waar in de bijlagen sprake is van de goniddelde leeftijd of gemiddelde duur wordt
steeds het rekenkundige 'gewone' gemiddelde bedoeld.
*** Duur van straf vanaf hel moment dal hel vonnis onherroepelijk werd.
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Bijlage 2
De langgestrafte partnerdoders
Bron: het onderhavige onderzoek.
Het volgende profiel heeft betrekking op 28 partnerdoders die in de periode 19501980 in het PBC werden onderzocht en een gevangenisstraf van 30 maanden of
meer kregen opgelegd. Het zijn dus de langgestrafte partnerdoders uit mijn strafgroep.
Omvang van de groep

28

Gemiddelde leeftijd ten tijde van de partnerdoding

35

Aantal niet eerder veroordeelden

21 (75%)

Gemiddeld aantal eerdere veroordelingen

0,8

Gemiddelde duur van de vrijheidsbeneming n.a.v.
eerdere criminaliteit (maanden)

2

Gemiddelde gevangenisstraf die werd opgelegd wegens
de partnerdoding (maanden)
Enig misdrijf gepleegd tijdens tenuitvoerlegging straf
Gemiddelde duur van de periode latere criminaliteit (jaren)
Opmieuw veroordeeld
Opnieuw gevangenisstraf of TBR
Opnieuw gevangenisstraf of TBR van 6 maanden of meer
Opnieuw veroordeeld wegens een gewelddehct *

**
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84
0%
20
7%*
0%
0%
0%

Het gaat om twee personen die inbraken hadden gepleegd.
Onder een gewelddehct wordt verstaan*
vemiogensmisdnjven met geweldpleging tegen personen, mishandeling waarbij werd gedood of
emsug letsel werd toegebracht (inclusief pogingen) en aanranding of verkrachting.

Bijlage 3
De kortgestrafte partnerdoders
Bron: het onderhavige onderzoek.
Het volgende profiel heeft betrekking op 18 partnerdoders die in de periode 19501980 in het PBC werden onderzocht en een gevangenisstraf van minder dan 30
maanden kregen opgelegd.
Omvang van de groep

18

Gemiddelde leeftijd ten tijde van de partnerdoding

34

De criminaliteit in de periode voor de partnerdoding
Aantal niet eerder veroordeelden

50%

Gemiddeld aantal eerdere veroordelingen

1,2

Gemiddelde duur van de vrijheidsbeneming (maanden)
n.a.v. eerdere criminaliteit

4,4

Gemiddelde gevangenisstraf die werd opgelegd wegens
de partnerdoding (maanden)

11

De criminaliteit tijdens de straf vanwege de partnerdoding
Enig misdrijf gepleegd tijdens tenuitvoerlegging straf

1 (6%)

De criminaliteit in de periode na de partnerdoding
Gemiddelde duur van de periode latere criminaliteit (jaren)

21

Opnieuw veroordeeld
Opnieuw gevangenisstraf of TBR
Opnieuw gevangenisstraf of TBR van 6 maanden of meer

33%
22%
17%

Aantal nieuwe gewelddelicten

18

Deze 18 vervolgdelicten werden gepleegd door 5 personen. In 3 gevallen werd naar
aanleiding van een ernstig vervolgdelict een ov TBR opgelegd.
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Bijlage 4
De gemiddelde TBR-gestelde
Bron: WODC-rapport van Van Emmerik 1985.
De groep bestaat uit allerlei soorten TBR-gestelden:
seksuele delinquenten, gewelddelinquenten, vermogensrechtelijke delinquenten
enz.
Omvang van de groep
Periode waarin uit TBR ontslagen
Gemiddelde leeftijd waarop TBR-gesteld

589
1974-1979
29

De criminaliteit in de periode vóór het 'TBR-delict'
Gemiddeld aantal eerdere veroordelingen

5

Gemiddelde duur van de naast de TBR opgelegde
gevangenisstraf (maanden)

10

Gemiddelde duur van de TBR-behandeling (maanden)

53

(= intramuraal verbijf in TBR-circuit)
Enig misdrijf tijdens TBR

40%

Geweldmisdrijf tijdens TBR

11%

De criminaliteit in de periode na de TBR-behandeling
Gemiddelde duur van de periode latere criminaliteit (jaren)

8

Enig misdrijf gepleegd

63%

Opnieuw veroordeeld
Opnieuw gevangenisstraf of TBR
Opnieuw gevangenisstraf of TBR van 6 maanden of meer

51 %
33 %
16%
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Bijlage 5
De TBR-gestelde gewelddelinquent
Bron: WODC-rapport van Van Emmerik 1985.
Het beeld dat ik hieronder schets heeft betrekking op de 197 personen die wegens
een gewelddelict ter beschikking waren gesteld en tussen 1974 en 1979 uit de TBR
werden ontslagen.
Omvang van de groep
Gemiddelde leeftijd waarop TBR-gesteld

197
30

De criminaliteit in de periode vóór het 'TBR-delict'
Gemiddeld aantal eerdere veroordelingen
Gemiddelde duur van de naast de TBR opgelegde
gevangenisstraf (maanden)

4

14

Gemiddelde duur van de TBR-behandeling (maanden)
(= intramurale verblijf in TBR-circuit)

45

Enig misdrijf tijdens TBR

40%

Geweldmisdrijf tijdens TBR

10%

De criminaliteit in de periode na de TBR-behandeling
Gemiddelde duur van de periode latere criminaliteit (jaren)

6

Recidive enig misdrijf
Opnieuw veroordeeld
Opnieuw gevangenisstraf of TBR
Opnieuw gevangenisstraf of TBR van 6 maanden of meer

53%
40%
19%
7%

Opnieuw veroordeeld wegens een ernstig misdrijf*

6%

* Onder een emslig misdrijf wordt verstaan: vermogensmbdrijven met geweldpleging tegen personen,
mishandeling waarbij werd gedood of ernstig letsel werd toegebracht (inclusief pogingen) en aanranding/verkrachting.
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Bijlage 6
Profiel van de TBR-gestelde gewelddelinquent
Bron: WODC-rapport van Van Emmerik 1989.
Het beeld dat ik schets heeft betrekking op de 219 personen die wegens een gewelddelict ter beschikking waren gesteld en in de periode 1979-1983 uit de TBR
werden ontslagen.
Omvang van de groep
Gemiddelde leeftijd waarop TBR-gesteld
Aantal eerdere veroordelingen

219
31
3

Gemiddelde duur van de naast de TBR opgelegde
gevangenisstraf (maanden)

17

Gemiddelde duur van de TBR-behandeling (maanden)

S1

(= intramurale verblijf in TBR-circuit)
Enig misdrijf tijdens TBR

26%

Geweldmisdrijf tijdens TBR

9%

Gemiddelde duur van de periode latere criminaliteit (jaren)

6

Enig misdrijf gepleegd
52%
Opnieuw veroordeeld
36%
Opnieuw gevangenisstraf of TBR
20%
Opnieuw gevangenisstraf of TBR van 6 maanden of meer
14%
In de behandelingsfase plegen 26% van de gewelddelinquenten één of meer delicten; van de andere TBR-gestelden pleegt 41% één of meer delicten. Er wordt door
slechts 9% van hen tijdens de behandeling een gewelddelict gepleegd, tegen 16%
van de andere TBR-gestelden. In het rapport uit 1989 wordt verder aangegeven dat
20% van degenen die een TBR hebben ondergaan, binnen 8 jaar recidiveert met een
ernstig gewelddelict Dit cijfer heeft betrekking op de hele cluster van 436 TBR-gestelden waar het onderzoek van 1989 over gaat. Er wordt niet aangegeven of dit cijfer van 20% ook geldt voor gewelddelinquenten die een TBR hebben ondergaan.
Onder ernstige gewelddelicten wordt overigens in het rapport van 1989 net weer
iets anders verstaan dan in het rapport van 1985: vermogensmisdrijven met geweldpleging jegens personen, mishandeling met ernstig letsel, aanranding en verkrachting, ontucht, dodingsdelicten.
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Bijlage 7
De TBR-gestelde partnerdoder
Bron: het onderhavige onderzoek.
Het beeld dat ik hieronder schets, heeft betrekking op de 42 personen die in de periode 1950-1980 wegens het doden van de partner een gevangenisstraf kregen opgelegd, terwijl zij tevens onvoorwaardelijk ter beschikking werden gesteld.
Het PBC heeft over hen een rapport uitgebracht.
Omvang van de groep

42

Gemiddelde leeftijd waarop TBR-gesteld

35

De criminaliteit in de periode vóór de partnerdoding
Gemiddeld aantal eerdere veroordelingen

10

Gemiddelde duur van de naast de TBR opgelegde
gevangenisstraf (maanden)

18

Gemiddelde duur van de TBR-behandeling (maanden)

47

Enig misdrijf tijdens TBR

7%

Geweldmisdrijf tijdens TBR

3%

De criminaliteit na de TBR-behandeling
Gemiddelde duur van de periode latere criminaliteit (jaren)

13

Opnieuw veroordeeld
Opnieuw gevangenisstraf of TBR
Opnieuw gevangenisstraf of TBR van 6 maanden of meer

19%
8%
3%

Opnieuw veroordeeld wegens een ernstig misdrijf*

3%

* Onder een ernstig misdrijf wordt verstaan: vermogensmisdrijven met geweldpleging tegen penonen,
mishandeling waarbij werd gedood of ernstig letsel werd toegebracht (inclusief pogingen) en aanranding/verkrachting.
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Bijlage 8
De ontoerekeningsvatbare delinquent ('insanity acquittée')
Bron: een follow-up studie van Bogenberger c.s. uit 1987 over insanity acquittées
in Hawai'.
Een 'insanity acquittée' is iemand die beschuldigd wordt van een misdrijf maar
vanwege het feit dat hij/zij ten tijde van het delict ernstig geestesziek was, niet
schuldig wordt bevonden. In Amerikaanse rechtstennen: 'not guilty for reason of
insanity (NGRI)'; dit dictum is te vergelijken met een ontslag van rechtsvervolging
hier te lande. De studie waaraan ik het volgende beeld van de insanity acquittée
ontleen, is de meest gedtailleerde studie op dit terrein die ik heb kunnen achterhalen. Er zijn mij geen specifieke Nederlandse studies bekend over het al of niet recidiveren van personen die wegens geestesziekte eerder voor een misdrijf ontslagen
zijn van alle rechtsvervolging.
Omvang van de groep

107

Gemiddelde leeftijd waarop delict werd gepleegd dat
leidde tol NGRI

29

Aard van het NGRI

52 geweldmisdrijven

Gemiddeld aantal eerdere veroordelingen
De NGRI-beslissing leidde tot:
- klinische behandeling
- voorwaardelijk ontslag
- onvoorwaardelijk ontslag

2,7
64 gevallen
35 gevallen
8 gevallen

Duur van de behandeling

niet vermeld

Duur recidiveperiode (jaren)

8-14

Opnieuw gearresteerd voor delicten tijdens de gedwongen
klinische behandeling

17(27%)

Opnieuw gearresteerd
- in behandelingsfase
- niet in behandelingsfase

72 (67%)
17
55

Gemiddeld aantal malen opnieuw gearresteerd

* In 15% gaat het daarbij om een ernstig gewelddelict
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3.4

Bijlage 9
De van rechtsvervolging ontslagen partnerdoders
Profiel van de partnerdoders die wegens een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
storing van de geestvermogens ten tijde van de partnerdoding ontoerekeningsvatbaar werden verklaard en derhalve van alle rechtsvervolging zijn ontslagen.
Bron: het onderhavige onderzoek.
Het gaat hier om de behandelingsgroep uit hoofdstuk 9.
Omvang van de groep

11

Gemiddelde leeftijd waarop partnerdoding plaatsvond

34

Aard van het delict

partnerdoding

Gemiddeld aantal eerdere veroordelingen

1.7

Een klinische behandeling

in alle gevallen

Gemiddelde duur van de behandeling (jaren)

6

Gemiddelde duur van de recidiveperiode (jaren)

14

Opnieuw gearresteerd voor delict tijdens de behandeling

1 geval (8%)(sepot)

Opnieuw veroordeeld

2 (17%)

Gemiddeld aantal nieuwe veroordelingen

1

Het enige ernstige recidief-misdrijf betrof het hebben van geslachtsgemeenschap
met een vrouw van ouder dan 12 maar jonger dan 16 jaar, naar aanleiding van dit
delict werd een onvoorwaardelijke TBR opgelegd.
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Hoofdstuk 11

Retrospectie en aanbevelingen

In dit laatste hoofdstuk zien wij terug op de belangrijkste bevindingen uit dit onderzode. Oc zal op basis van de onderzoeksresultaten en de ervaringen die ik bij het onderzoek heb opgedaan trachten op een aantal punten concrete aanbevelingen te
doen. Deze aanbevelingen richten zich tot diverse personen, functionarissen en instanties die bij de opsporing, psychiatrische beoordeling en berechting van de partnerdoder en zijn daad zijn betrokken.
Keuze van het onderwerp
Partnerdoding is een onderwerp dat tot nu toe onderbelicht is gebleven. Het onderzoek van Philips uit 1938 en van Tammcnoms Bakker uit 1951 zijn de enige bekende studies op dit terrein. Deze studies waren vrij sterk casuïstisch gericht en het was
dus alleszins de moeite waard om een nieuwe studie aan dit type gewelddelinquenten te wijden. Mijn belangrijkste veronderstelling, die aan de basis van het onderzoek lag, is dat partnerdoders zich zeer duidelijk onderscheiden van andere gewelddelinquenten en dat zij derhalve een speciale beoordeling en behandeling verdienen.

De representativiteit van de onderzochte groep
Ik heb laten zien hoe moeilijk het is om tot een schatting te komen omtrent het aantal partnerdodingen in Nederland in de periode 1950-1980. Uit de criminele statistiek van het CBS valt niet direct af te leiden hoeveel partnerdodingen in Nederland
plaatsvinden. Ik heb vanuit de frequentie waarin het PBC over dit type gewelddelinqucntcn heeft gerapporteerd berekend dat in de betreffende periode ongeveer 350
Nederlanders veroordeeld zijn voor het doden van hun partner. Mijn onderzoek
heeft betrekking op 124 partnerdoders, dat is dus ongeveer 35% van het totaal aantal veroordelingen wegens partnerdoding uit de onderzochte periode.
Aanbeveling 1
Het verdient aanbeveling dat in de criminele statistiek binnen de groep van gewelddelicten een onderverdeling wordt gemaakt tussen gewelddelicten binnen het gezin
en gewelddelicten daarbuiten. Het zou goed zijn indien binnen de groep van relationele gewelddelicten zou worden aangegeven hoe dikwijls het gaat om een geweld-
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delict tegen de partner. Een zodanige wijze van registreren zou kunnen helpen een
beter zicht te krijgen op de omvang van dit soort gewelddelicten. Dit zou een bestudering van deze gewelddelicten vergemakkelijken en kunnen bijdragen tot de bestrijding ervan.
De periode die aan de partnerdoding voorafgaat
Partnerdoders blijken niet de brave 'law-abiding citizens' te zijn waarvoor men ze
lang heeft gehouden. Partnerdoders hebben zich in de jaren voorafgaande aan het
geweld tegen de partner vaak schuldig gemaakt aan andere misdrijven (59% van de
mannen en 25% van de vrouwen was eerder veroordeeld). Drieëndertig mannen
(32%) waren eerder veroordeeld voor een seksueel of agressief delict. Vrouwen waren niet eerder voor seksuele of agressieve delicten veroordeeld. Vrouwen die hun
man doden hebben dus een veel minder ernstige justitiële voorgeschiedenis.
Het aanvragen van een psychiatrisch rapport
In vierendertig gevallen (27%) uit mijn onderzoek was sprake van een dubbelrapportage. Eerst had een perifere, solistisch werkende psychiater over de verdachte
gerapporteerd en op verzoek van de rechter werd het onderzoek herhaald door het
PBC. In de praktijk blijkt met deze gang van zaken veel tijd verloren te gaan. Het
kost bovendien veel geld en mankracht In het bijzonder voor de verdachte is het
zeer belastend dat de definitieve berechting lang op zich laat wachten.
Aanbeveling 2
De rechter dient zich ter zake kundig door de districtspsychiater te laten voorlichten
of een psychiatrisch onderzoek geïndiceerd is en zo ja of een ambulant dan wel een
klinisch psychiatrisch onderzoek dient te worden verricht In het laatste geval moet
worden beslist of een dergelijk onderzoek in het PBC of elders moet plaatsvinden.
De rapporten moeten tijdig worden aangevraagd opdat het PBC het rapport ten
minste een week voor de zitting aan de opdrachtgevers ter hand kan stellen. Het is
met het oog op een adequate verdediging aanbevelenswaardig dat ook de raadsman
een kopie van hetrapportwordt toegezonden.

De rapporten
De PBC-rapporten uit de periode 1950-1980 valonen zeer veel variatie wat de omvang en de kwaliteit betreft. De conclusie betreffende de toerekeningsvatbaarheid
was in derapportenop negenentwintig verschillende wijzen geformuleerd.
Het advies betreffende de sanctiemodaliteit vertoonde ook een zeer grote verscheidenheid. De adviezen lagen niet altijd binnen de grenzen van hetgeen juridisch
haalbaar was. In 30 van de 34 gevallen waarin sprake was van dubbelrapportage,
kwam het PBC tot een andere conclusie omtrent de toerekeningsvatbaarheid.
In 12 van de 17 gevallen waarbij in het rapport van buiten het PBC een advies omtrent de sanctiemodaliteit werd gegeven kwam het PBC tot een ander advies.
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Aanbeveling 3
De rapporten die het PBC uitbrengt dienen meer gestandaardiseerd te worden. In
het milieu-onderzoek en het onderzoek van de psycholoog en psychiater dient
steeds een aantal vaste basisthemata aan de orde te komen. De conclusie en het advies dienen uniform volgens een vastliggende schaal te worden geformuleerd. Het
feit dat het PBC nu wat de conclusie betreft met een vaste schaal werkt vormt hiertoe een goede aanzet Het PBC dient zich tot taak te stellen meer forensisch-psychiatrische studies het licht te doen zien en zou mede moeten waken aan een opleiding voor psychiaters en psychologen die pro justitia (willen gaan) rapporteren.
De diagnostiek
In 122 van de 124 gevallen was volgens het PBC bij de partnerdoder ten tijde van
het delict sprake van een gebrekkige en/of ziekelijke storing der geestvermogens.
Het ging daarbij lang niet altijd om klassieke psychiatrische ziektebeelden. De
diagnosen schizofrenie, hysterie, manisch-depressieve psychose werden opvallend
weinig gesteld. Veelal was sprake van ernstige persoonlijkheidsstoornissen. De
stoornis was vaak zo ernstig, dat zij een volledige of gedeeltelijke beperking van de
vrijheid van handelen met zich meebracht, hetgeen ten aanzien van het gepleegde
delict tot uitdrukking kwam in een vermindering van de toerekeningsvatbaarheid.
In derapportenvan buiten het PBC wordt aan deze persoonlijkheidsstoornissen niet
altijd een adequate betekenis toegekend.
De berechting
De psychiatrisch-juridische samenwerking komt het duidelijkst tot uitdrukking in
de wijze waarop bij de berechting en speciaal bij de motivering van de sanctiesoort
en sanctieduur wordt gerefereerd aan de psychiatrische conclusies en adviezen. De
rechter blijkt in de door mij onderzochte groep partncrdoders zeer veel waarde te
hechten aan het rapport van het PBC. De conclusie van het PBC wordt in 85% van
de rechterlijke beslissingen letterlijk aangehaald en fungeert als basis voor de beslissing van de rechter betreffende de vraag naar de toerekeningsvatbaarheid.
Het advies van het PBC omtrent de op te leggen sanctie(s) wordt in bijna 90% der
gevallen door de rechter opgevolgd. Het gerechtshof blijkt nog meer betekenis te
hechten aan het psychiatrische rapport van het PBC dan de arrondissementsrechtbank. In de rechterlijke beslissingen kwam niet altijd goed tot uitdrukking dat de
rechter zijn beslissing over de mate waarin hij de toerekeningsvatbaarheid verminderd achtte, mede had gebaseerd op de indruk die de verdachte op hem ter terechtzitting had gemaakt. Ik kwam in vonnissen soms tegen dat de rechter te kennen gaf
'het met de conclusie van het PBC eens te zijn op gronden in het (psychiatrische)
rapport ontwikkeld'.

Aanbeveling 4
De rechter dient ingeval het rapport niet duidelijk is een toelichting aan de rapporteur(s) te vragen. Hij dient zonodig een aanvullend deskundigenadvies in te winnen.
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In de vonnissen en arresten dient goed tot uitdrukking te komen van welke graad
van vermindering van de toerekeningsvatbaarheid de rechter uitgaat en of er sprake
is van een gebrekkige ontwikkeling dan wel van een ziekelijke storing der geestvermogens (of van beide).
De door het PBC gehanteerde schaal waarin met 5 gradaties wordt gewerkt zou
hierbij als voorbeeld kunnen dienen.
De rechter dient goed uit te laten komen dat hij zijn oordeel over de belangrijke
kwestie van de toerekeningsvatbaarheid mede baseert op de eigen indrukken die hij
ter terechtzitting van de verdachte heeft verkregen. Dit zou de terreinafbakening
tussen rechter en psychiater ten goede komen.
De hoogte van de opgelegde gevangenisstraf
Het is vaste jurisprudentie dat de duur van een gevangenisstraf die de rechter oplegt
niet congruent behoeft te zijn met de mate van vermindering van de toerekeningsvatbaarheid. In de door mij onderzochte groep blijkt er in de lagere rechtspraak wel
degelijk een rechtstreeks verband te bestaan tussen de strafmaat en de mate waarin
de rechter de toerekeningsvatbaarheid verminderd acht. In gevallen waarin sprake
was van een sterke vermindering van de toerekeningsvatbaarheid (N=59) werd
vaak maar een half zo hoge straf opgelegd als in gevallen waarin sprake is van een
matige vermindering van de toerekeningsvatbaarheid (N=49). Het vonnis dient op
het punt van de strafmotivering duidelijk te zijn om de veroordeelde in staat te stellen de strafmotivering bij een eventuele behandeling in hoger beroep adequaat te
kunnen bestrijden.
Aanbeveling 5
De rechter dient te beseffen dat het principe 'straf naar de mate van schuld' in de
door mij onderzochte groep van partnerdoders in de praktijk opgeld doet.
De straffen die werden opgelegd blijken rechtstreeks te correleren aan de mate
waarin de toerekeningsvatbaarheid verminderd was. Een partnerdoder bij wie sprake is van een sterke vermindering van de toerekeningsvatbaarheid krijgt in het algemeen een kortere gevangenisstraf opgelegd dan de 'meer toerekeningsvatbare' partnerdoder.
De kwestie of mannen en vrouwen die hun partner hadden gedood door het PBC en
de rechter verschillend werden beoordeeld
Het PBC kwam op het punt van de mate van vermindering van de toerekeningsvatbaarheid tot gelijke bevindingen.
De adviezen over vrouwen gingen meer in de richting van gevangenisstraf, terwijl
voor mannen vaker een combinatie van straf en maatregel werd geadviseerd. In beide groepen werd een tiende deel ontoerekeningsvatbaar geacht
De sanctiekeuze van de rechter laat een zelfde patroon zien. Vrouwen krijgen dus
vaker gewoon een gevangenisstraf en mannen vaker een combinatie van straf en
maatregel.
De hoogte van de opgelegde straffen laat voor de twee groepen geen verschillen
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zien. In de fase waarin de straffen ten uitvoer worden gelegd, wordt in de vrouwengroep iets vaker art. 120 van de Gevangenismaatregel toegepast; in het kader van
de gevangenisstraf krijgt de veroordeelde dan toch een klinische behandeling.
Vrouwen en mannen uit de onderzochte groep partnerdoders krijgen derhalve ongeveer even vaak een klinische behandeling.
De vraag hoe partnerdoders reageren op de sanctie(s)
De onderzochte groep werd op basis van de opgelegde sanctie(s) verdeeld in een
strafgroep, een gemengde groep en een behandelingsgroep.
De gemengde groep, die een gevangenisstraf en een klinische behandeling had ondergaan, bestond uit SS personen. Personen uit deze groep hadden in het algemeen
een veel ernstiger criminele voorgeschiedenis dan de personen uit de twee andere
groepen. In de periode na de tenuitvoerlegging van de straf en de behandeling
maakten de personen uit deze groep zich nog maar zelden aan ernstige vervolgdelieten schuldig. De vervolgcriminalitcit leidde in deze groep in opmerkelijk weinig
gevallen tot nieuwe (langdurige) vrijheidsstraffen (4 keer een lange straf in de latere
periode tegen 26 lange straffen in de voorgeschiedenis).
De strafgroep, die alleen een gevangenisstraf had ondergaan en uit 46 personen bestond, gaf niet zo'n fraaie daling van criminaliteit in de vervolgperiode te zien. Personen uit deze groep maakten zich relatief vaak schuldig aan ernstige vervolgdelicten en werden even vaak als in de periode voor de partnerdoding tot lange straffen
veroordeeld.
Statistische bewerking wees uit dat er een significant verschil tussen de twee groepen bestond ter zake van de emst van de vervolgcriminaliteit. Dit is een indicatie
dat partnerdoders voor wie het PBC naast een straf een klinische behandeling aangewezen achtte, in het algemeen goed reageren op een dergelijke combinatie van
strafen behandeling.
Aanbeveling 6
De rechter dient bij zijn overwegingen om aan een partnerdoder eventueel een
maatregel op te leggen die uiteindelijk leidt tot een gedwongen opneming in een
kliniek, te betrekken dat dit onderzoek uitwijst dat partnerdoders voor wie het PBC
een behandeling aangewezen acht in het algemeen een lage recidive te zien geven.
De partnerdoders die een behandeling hebben ondergaan, plegen - zeker in vergelijking met de periode vóór de partnerdoding - nog maar zeer weinig vervolgdelicten. Zij komen veel minder vaak opnieuw vast te zitten.

De vraag of partnerdoders een eigen profiel hebben dat sterk verschilt van het profiel van andere gewelddelinquenten
Deze vraag kwam in hoofdstuk 10 aan de orde en kan zeker bevestigend worden
beantwoord.
Partnerdoders die een lange gevangenisstraf hebben ondergaan plegen veel minder
vaak vervolgdelicten dan een groep door het WODC onderzochte delinquenten, die
gewelddelicten van allerlei aard hadden gepleegd en die eveneens een lange gevan-
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genisstraf hadden ondergaan. Van de partnerdoders werd maar 7% opnieuw veroordeeld terwijl de andere groep een recidive had van 45%. In de groep partnerdoders
die een straf plus een TBR had ondergaan, was het recidivepatroon ook veel gunstiger dan in een andere groep gewelddelinquenten die eveneens een straf plus TBR
had ondergaan. De partnerdoders uit mijn onderzoek waren bovendien veel langer
op vrije voeten geweest.
Een ander zeer opmerkelijk punt is dat partnerdoders zich tijdens de TBR nauwelijks aan delicten schuldig maken. Het aantal veroordelingen van enigerlei aard ligt
voor deze groep op 7% en het aantal veroordelingen voor geweldmisdrijven op 3%.
In de WODC-recidivestudies wordt met betrekking tot gewelddelinquenten gemeld
dat een derde gedeelte tijdens de TBR een delict van enigerlei aard pleegt, terwijl
een tiende deel van hen tijdens de TBR een nieuw gewelddelict pleegt.
Aanbeveling 7
Gezien het zeer gunstige recidivepatroon dat partnerdoders zowel tijdens als na een
TBR-behandeling in vergelijking met andere gewelddelinquenten te zien geven,
valt het te overwegen dit type gewelddelinquenten in minder zwaar beveiligde en
minder dure klinieken te behandelen dan tot nu toe gebruikelijk is. Het verlenen
van proefverlof zou versoepeld kunnen worden.
In het voorafgaande heb ik een aantal juridische en psychiatrische aspecten rond de
partnerdoding belicht. De onderzochte groep komt uit het onderzoek naar voren als
een groep met een geheel eigen profiel. De partnerdoders voor wie het PBC een gedwongen behandeling geïndiceerd acht, blijkt in het algemeen zeer goed op een behandeling te reageren.
Deze gunstige berichten over het effect van een TBR-behandeling voor deze zeer
speciale groep zijn in tegenspraak met de resultaten van de diverse onderzoeken
van het WODC naar het effect van een TBR-behandeling.
Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat zowel in de groep delinquenten die een
lange gevangenisstraf had ondergaan alsook in de groep delinquenten die een TBRbehandeling had ondergaan de recidive alarmerend hoog was (in beide groepen
53%; zie de bijlagen 1 en 5).
Dat ik tot andere bevindingen ben gekomen, zou een gevolg kunnen zijn van het
feit dat mijn onderzoek betrekking heeft op een zeer speciale groep van gewelddelinquenten. Het WODC werkt in de recidivestudies slechts met drie grove groepen:
de gewelddelinquenten, de seksuele delinquenten en de delinquenten die een vermogensdelict hebben gepleegd. Binnen de groep van gewelddelinquenten wordt
geen onderscheid gemaakt tussen de diverse soorten gewelddelinquenten. De recidivecijfers in de geweldgroep van het WODC hebben dus betrekking op bankrovers
en cafévechters maar ook op delinquenten die een puur relationeel gewelddelict
hebben gepleegd. Het komt mij voor dat deze groepen wat recidive betreft sterke
verschillen kunnen vertonen. Het is van belang dat er meer categoriaal onderzoek
wordt verricht om deze veronderstellingen te kunnen toetsen.
Een andere verklaring voor het feit dat ik erin geslaagd ben voor de door mij onder-
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zochte groep aan te tonen dat een TBR-behandeling in een aantal gevallen wel degelijk zinvol kan zijn, komt doordat ik een fìjnere maat heb ontwikkeld voor het
meten van de ernst van de vervolgcriminaliteit Ik druk die ernst uit in de concrete
vrijheidsbeneming waartoe deze heeft geleid. Het WODC geeft met betrekking tot
de vervolgcriminaliteit als fijnste maat slechts aan of deze al of niet tot een vrijheidsbeneming van 6 maanden (of langer) heeft geleid. Het meten met een dergelijke maatstaf doet het verschil verdwijnen tussen een inbraak waarvoor de rechter 7
maanden oplegt en een moord waarvoor een levenslange gevangenisstraf wordt opgelegd.
Aanbeveling 8
Er dienen (bij voorkeur buiten het WODC) meer forensisch-psychiatrische studies
te worden gedaan die zich richten op welomschreven kleine groepen van delinquenten. Het feit dat het WODC tot de conclusie komt dat een TBR-behandeling niet
een veel beter recidivevoorkomend effect heeft dan een lange gevangenisstraf, is
namelijk een gevolg van het feit dat een te grote, grijze, amorfe groep van delinquenten is onderzocht Onderzoek dat meer categoriaal gericht is, zou misschien
kunnen aantonen dat een TBR voor een bepaalde categorie van personen wel zinvol, maar voor andere personen juist minder zinvol of zelfs gecontraïndiceerd zou
kunnen zijn.
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Samenvatting
Dit proefschrift heeft betrekking op 124 partnerdoders uit de periode 1950-1980,
die op verzoek van de rechter in het PBC een psychiatrisch onderzoek hebben ondergaan.
De groep bestaat uit 104 mannen en 20 vrouwen, die allen de Nederlande nationaliteit hebben. Het gaat om een selecte steekproef, die een omvang heeft van 35% van
het totaal aantal personen dat in de betreffende periode wegens partnerdoding werd
veroordeeld. Vrouwen hebben in dit type gewelddelict een opmerkelijk hoog aandeel van 17%.
Op basis van twee eerdere Nederlandse studies over partnerdoding en andere literatuur over oorzaken van geweld heb ik zeventien stellingen/hypothesen geponeerd
met betrekking tot oorzaken, psychiatrische beoordeling en berechting van partnerdoding.
De juridische context waarbinnen een psychiatrisch onderzoek in het PBC kan
plaatsvinden wordt besproken. Een dergelijk onderzoek vindt plaats op verzoek van
de rechter-commissaris in de periode dat de verdachte zich in voorarrest bevindt.
Het onderzoek vergt zeven weken.
Ik Iaat zien dat het PBC kan worden beschouwd als een geesteskind van de 'Utrechtse School', een strafrechtschool van vlak na de Tweede Wereldoorlog, die een
grondige humanisering van het strafrecht voorstond. In een strafzaak zou de dader
en niet de daad de meeste aandacht dienen te krijgen.
Ik noem nu de belangrijkste resultaten die voortvloeien uit de toetsing van de stellingen aan mijn onderzoeksmateriaal.
Partnerdoding blijkt geen misdrijf dat uitsluitend door mannen wordt gepleegd.
Vrouwen hebben zoals gezegd in dit misdrijf een aandeel van 17%. De partnerdoders zijn gemiddeld duidelijk ouder dan personen die een ander type moord of
doodslag plegen. De mannelijke partnerdoders zijn gemiddeld 34 jaar, de vrouwelijke 40 jaar.
Zij hebben een betrekkelijk laag opleidingsniveau. In 63% van de gevallen kwamen
zij niet verder dan lager onderwijs. Van de rest van de bevolking bleef slechts een
kwart op dat niveau steken.
De helft van de partnerdoders is afkomstig uit zeer problematische gezinnen en één
op vijf had in zijn jeugd in een tehuis gezeten.
De partnerdoders hadden dikwijls met een slechte lichamelijke gezondheid te kampen. In één op drie gevallen werden bij hen (vrij ernstige) afwijkingen op het terrein
van de interne geneeskunde gevonden terwijl in één op vijf gevallen sprake was van
(vrij ernstige) neurologische afwijkingen. In één op drie gevallen was het elektroencefalogram (ernstig) gestoord. De betekenis van deze bevindingen is onduidelijk
omdat ik op dit punt niet over een goede controlegroep kon beschikken.
Van de partnerdoders was 30% eerder opgenomen geweest in een psychiatrische
kliniek; bij de slachtoffers was dat bij 10% het geval.
Het doden van de partner was voor zeer velen uit de onderzochte groep delinquenten niet het eerste delict waaraan zij zich schuldig maakten. Van de mannen was
60% en van de vrouwen 25% al eens eerder veroordeeld.
De eerdere criminaliteit was in de mannengroep van veel ernstiger aard dan in de
vrouwengroep.
In de mannengroep waren 33 mannen eerder veroordeeld voor 40 gewelddelicten
en 14 seksuele delicten; 42 mannen kregen eerder een gevangenisstraf van gemid-
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deld 20 maanden opgelegd; 2 mannen hadden al eerder een onvoorwaardelijke
TBR ondergaan. In S gevallen was sprake van eerdere veroordeling wegens mishandeling van de partner. Uit de rapporten kreeg ik de indruk dat dit veel vaker was
gebeurd, maar dikwijls niet tot een vervolging had geleid. Geen van de vrouwen
was in de periode voor de partnerdoding voor een ernstig delict veroordeeld.
Slechts één van hen had eerder een korte gevangenisstraf ondergaan.
Het intelligentiepatroon van de onderzochte groep wijkt niet af van dat van de rest
van de Nederlandse bevolking.
Het PBC kwam in 122 van de 124 gevallen tot de conclusie dat er bij de dader ten
tijde van het delict sprake was geweest van een gebrekkige en/of ziekelijke storing
van de geestvermogens.
In de onderzoeken van Philips en Tammenoms Bakker werd in respectievelijk 75
en 30% der gevallen een psychiatnsche afwijking gevonden.
Het is hierbij de vraag of met betrekking tot het begrip 'psychiatrische afwijking'
wel dezelfde criteria zijn toegepast
Beide onderzoeken hadden betrekking op personen die een gewelddelict in de familiesfeer hadden gepleegd.
Het PBC concludeerde in 12% der gevallen tot ontoerekeningsvatbaarheid en in
38% tot sterke vermindering van de toerekeningsvatbaarheid. In de overige gevallen was, afgezien van de gevallen waarin de dader toerekeningsvatbaar werd geacht, sprake van een minder vergaande vermindering van de toerekeningsvatbaarheid.
Het PBC adviseerde in 12% de dader van alle rechtsvervolging te ontslaan en hem
een behandeling te doen ondergaan.
In 34% werd geadviseerd naast een eventuele straf een gedwongen behandeling in
het kader van een onvoorwaardelijke TBR op te leggen.
In 14% werd geadviseerd naast een gevangenisstraf een klinische behandeling in
een ander kader te realiseren.
In 40% der gevallen kwam het advies erop neer met gevangenisstraf te volstaan.
Het PBC kwam ten aanzien van de vraag naar de toerekeningsvatbaarheid voor
mannen en vrouwen tot dezelfde conclusies.
De PBC-adviezen gaan bij mannen meer dan bij vrouwen in de richting van een
combinatie van strafen behandeling.
In slechts een derde der gevallen was sprake van een zuiver passioneel motief.
Van zeven veel voorkomende typen van partnerdoding wordt ter illustratie een geanonimiseerde casus besproken.
Het bleek niet mogelijk om door middel van een multipele correlatie-analyse van
de variabelen die ik bij dit onderzoek heb gehanteerd, te achterhalen welke factoren
van doorslaggevend belang zijn ten aanzien van de keuze van de op te leggen sanctie. De kans op een uitspraak inhoudende een gedwongen behandeling werd groter
naarmate er in de voorgeschiedenis sprake was van één of meer opnames in een
psychiatrische kliniek; ook het gegeven of de partner daadwerkelijk was gedood en
of er daarnaast nog andere personen waren gedood, legde veel gewicht in de schaal.
De rechter blijkt zeer veel waarde aan de PBC-rapporten te hechten. De conclusie
omtrent de vraag naar de toerekeningsvatbaarheid wordt in 80% overgenomen en
het advies inzake de sanctiemodaliteit wordt in 90% der gevallen opgevolgd. In
30% der gevallen vond hoger beroep plaats.
Het gerechtshof kwam in één geval tot een zwaardere en in vijf gevallen tot een
mildere bewezenverklaring.
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De gerechtshoven blijken nog meer waarde te hechten aan het PBC-rapport dan de
rechtbanken.
De rechter koos in 13 gevallen (10%) voor een omslag van rechtsvervolging en een
gedwongen klinische behandeling. In 51 gevallen (41%) werd een gevangenisstraf
plus gedwongen behandeling in het kader van een onvoorwaardelijke TBR opgelegd. In 60 gevallen (49%) werd met het opleggen van een gevangenisstraf volstaan. De hoogte van de opgelegde gevangenisstraf bleek duidelijk te correleren
met de mate waarin de toerekeningsvatbaarheid verminderd werd geacht De straf
viel dus lager uit naarmate sprake was van een sterkere vermindering van de toerekeningsvatbaarheid. Dit gegeven is niet in overeenstemming met de op dit punt gebruikelijke jurisprudentie van de Hoge Raad.
Na gevangenisstraf gecombineerd met een gedwongen behandeling blijkt recidive
duidelijk minder frequent voor te komen dan na gevangenisstraf alleen.
Het is daarbij van belang voor de ernst van de recidives de juiste maat te hanteren.
De personen die vanwege de partnerdoding een straf plus behandeling hebben ondergaan, komen daarna in vergelijking met de periode vóór de partnerdoding veel
minder vaak en lang vast te zitten.
Een dergelijk effect is niet te zien in de groep die alléén een gevangenisstraf heeft
ondergaan. Een behandeling lijkt voor partnerdoders voor wie het PBC een behandeling aangewezen acht derhalve een zeer gunstig effect te sorteren.
Ik heb ten slotte de partnerdoders vergeleken met andere (geweld)delinquenten.
Partnerdoders blijken zich - wat betreft het recidivepatroon tijdens en na de sanctie
die hen wegens de partnerdoding wordt opgelegd - duidelijk te onderscheiden van
andere delinquenten. De partnerdoders reageren in vergelijking met andere gewelddelinquenten goed op een gedwongen behandeling.
Mijn onderzoeksresultaten zijn in tegenspraak met de weinig optimistische berichten van het WODC over het effect van een TBR. In het laatste hoofdstuk doe ik een
aantal concrete aanbevelingen ten aanzien van de psychiatrische en juridische beoordeling van de partnerdoding.
Ik doe ten slotte de aanbeveling om categoriaal forensisch-psychiatrisch onderzoek
buiten het WODC meer te stimuleren.
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Summary
This thesis examines 124 spouse-killers who, during the period 1950-1980 and
upon court request, were submitted to a psychiatric examination at the Pieter Baan
Centre (PBC). The group was composed of 104 males and 20 females, all of whom
possessed the Dutch nationality. This sample group, not selected at random, ammounts to 35% of the total number of persons convicted of spouse-killing during
this period. At 17%, the females have a remarkably high share in this sort of violent
offence.
Based upon two earlier studies of spouse-crime and other literature dealing with the
causes of violence, I have propounded 17 propositions concerning the causes, psychiatric assessment and adjudication of spouse-crime.
The legal context, in which a psychiatric examination at the PBC may take place, is
discussed.
Such an examination takes place at the request of the examining magistrate during
the periode in which the accused finds him/herself in pre-trial detention. The examination lasts seven weeks.
I shall show that the PBC can be seen as a spiritual child of the 'Utrechtse School'
- a criminal law school - , founded just after World War II which advocated a thorough humanisation of the criminal justice system. In a criminal case it was the offender and not the offence that deserved the most attention.
I shall now present the most important results which follow from the testing of the
propositions on my research material.
Spouse-killing appears to be a crime not solely committed by males. The female
share in this offence, mentioned earlier, is 17%. On average, the spouse-killers are
clearly older than those who commit other types of murder or manslaughter. The
male spouse-killer's average age is 34, the female's 40.
Their level of education is relatively low; 63% of the cases did not exceed primary
education. Of the rest only a quarter remained at that level.
Half of the spouse-killers came from problem-families and one in five had at some
time or other during his/her youth been in a children's home.
The spouse-killers often suffered from bad physical health. In one of three cases a
(rather serious) physical impairment was found, whereas one in five had a (rather
serious) neurological disorder. In one of three cases the electro-encephalogram was
(seriously) disturbed. The meaning of these findings however is unclear, because as
far as this point is concerned, I did not have a good control-group at my disposal.
Of the spouse-killers 30% had previously been hospitalized in a psychiatric clinic;
of the victims only 10%.
The killing of a spouse was, for a large number of the examined group, not the first
crime they had committed; 60% of the males and 25% of the females had been sentenced earlier.
Previous criminality among the male group was of a more serious nature than
among the female group.
Of the male group, 33 had been convicted for a total of 40 violent crimes and 14
sexual offences; 42 males had recieved an earlier prison sentence of average 20
months; 2 males had previously undergone unconditional 'Detention at the Government's Pleasure' (in Dutch: TBR). A previous sentence was given in 5 cases due to
spousal abuse. Reading the reports I have the idea that this happened more often
though not always leading to a prosecution. None of the females, during the period
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before the spouse-killing, had been convicted for a serious crime. Only one of them
had previously undergone a short prison-sentence.
The intelligence pattern of the examined group shows no deviation to the rest of the
Dutch population.
In 122 of the 124 cases the PBC concluded, that at the time of the deed, there was a
defective development and/or impairment of the offender's mind.
In the studies carried out by Philips and Tammenoms Bakker, in 75% and 50% of
the cases respectively, a psychiatric disorder was found.
With regards to the notion 'psychiatric disorder' however, we may ask whether the
same criteria were applied.
Both studies concerned persons who had committed some sort of violent crime in
the domestic sphere.
The PBC concluded full irresponsibility in 12% of the cases and strongly reduced
responsibility in 38%. Of the remainder, apart from the cases in which the offender
was considered responsible, there was a reduced responsibility albeit to a lesser de
gree.
In 12% of the cases the PBC advised the court to discharge the accused and submit
him/her to treatment.
In 34% of the cases the PBC advised to realise a compulsory treatment by means of
'Detention at the Government's Pleasure'.
In a further 14% of the cases the advise was to realise such a compulsory treatment
(alongside eventual punishment) in an alternate way.
In 40% of the cases a prison-sentence was deemed to suffice.
As to the question of responsibility regarding males and females, the PBC reached
the same conclusions.
The advice for the males however, more than the females, tended towards a combi
nation of punishment and treatment.
Pure passion formed the motive in just a third of the cases.
To illustrate seven frequent types of spouse-killing an anonymous case of each sort
was discussed.
It was not possible, by way of a multiple correlation analysis of the variables I used
in this study, to show which factors were of decisive importance regarding the choi
ce of the sanction to be imposed. The chance of a combination of sentence and
compulsory treatment increased according to whether the person had previously
been hospitalized in a psychiatric clinic, and whether the spouse or any other person
thereby, was actually killed.
The court appeared to attach much importance to the reports of the PBC. The con
clusion pertaining to the responsibility was followed in 80% of the cases, and the
advice as to the modality of sanction was followed in 90% of the cases. Appeal to a
higher court took place in 30% of the cases.
The appeal court arrived, in just one case, at a more severe qualification of the pro
ven crime and in five cases at a milder qualification.
The appeal courts appear to attach even more importance to the reports of the PBC
than the lower courts.
In 13 cases (10%) the court opted for the discharge of the accused with compulsory
clinical treatment. In 51 cases (41%) a prison-sentence and compulsory treatment
by imposing a 'Detention at the Government's Pleasure' was realised. In 60 cases
(49%) ал imposed prison-sentence was found sufficient. The severity of the prisonsentence was clearly correlated to the degree in which responsibility was reduced.
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Hence the more responsibility was reduced the lower the punishment This fact
does not agree with the standard jurisprudence of the High Court on this point
The recidivism is less frequent after the combination of prison-sentence and compulsory treatment than after a prison-sentence only.
It is thereby important to use the correct measure when regarding the smousness of
the recidivism. In comparison with the period before the spouse-killing those who
have undergone a combination of punishment and treatment return less frequently
to prison and for shorter lengths of time.
Such a result is not found in the group who had undergone a prison-sentence only.
Treatment then, to those spouse-killers for whom the PBC considered treatment necessary, appeared favorably effective.
Finally, I have compared spouse-killers with offenders of other crimes of violence.
Spouse-killers appear to be a group apart who - as far as the pattern of recidivism is
concerned during the sentence and after - clearly distinguish themselves from other
offenders; spouse-killers react favourably to compulsory treatment
The results of my research are in direct contrast to the hardly optimistic reports of
the WODC concerning the effect of compulsory treatment in TBR clinics in general. In the final chapter I offer some concrete recommendations in respect to the
psychiatric and legal assessment of spouse-killing.
I also recommend that more categorical forensic psychiatric research should be stimulated, outside that of the Scientific Research and Documentation Centre of the
Ministry of Justice.
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Stellingen behorende bij het proefschrift Partnerdoding van AP. de Boer.
1. Indien de straffen die worden opgelegd bij partnerdoding, worden uitgedrukt in
een percentage van de maximumstraf die de rechter kan opleggen, blijkt er geen
verschil te bestaan tussen de straffen die aan vrouwen en mannen worden opgelegd.
2. Het is maar zeer de vraag of vrouwen die hun partner doden een TBR moet
worden opgelegd. Indien een psychiatrische behandeling noodzakelijk wordt
geacht valt te overwegen deze in een minder zwaar kader te doen plaatsvinden.
3. De neiging van rechters psychiatrische adviezen op te volgen c.q. zich aan conclusies betreffende de toerekeningsvatbaarheid te conformeren, is minder groot
als door sommigen wordt beweerd.
4. Het WODC maakt wat recidivedeliclen betreft onderscheid tussen algemene,
speciale en specifieke recidive. Deze begrippen dragen weinig bij aan een helder beeld van de recidivedelicten.
5. De mededeling dat een groep verkrachters niet tot speciale of specifieke recidive maar slechts tot een "algemene recidive" kwam, werkt ten onrechte enigszins geruststellend. De mededeling kan slaan op verkrachters die later moorden
zijn gaan plegen.
6. In de periode 1938-1967 werd in het kader van het strafrecht bij 384 mannen
een castratie uitgevoerd in verband met een seksueel misdrijf. Het feit dal niet
grondig werd bestudeerd welk effect deze maatregel op (het delictgedrag van)
deze delinquenten heeft gehad, getuigt van een gebrek aan humane en wetenschappelijke belangstelling bij degenen die bij (de advisering tot) de oplegging
en uitvoering van de maatregel betrokken zijn geweest.
7. Het eindprodukt dat de psychiatrische deskundige aan rechtbanken in strafzaken levert, wordt bijna altijd aangeduid als "forensisch-psychiatrische expertise". In schril contrast daarmee wordt de psychiatrische advisering in de administratieve rechtspraak veelvuldig afgedaan als "keuring". Aan deze discriminerende benadering dient een halt te worden toegeroepen.
8. De zeer sterke daling van het aantal veroordelingen wegens belediging behoeft
beslist niet het gevolg te zijn van een toename van de hoffelijkheid in het maatschappelijk verkeer.
9. Het spreekwoord "blaffende honden bijten niet" houdt te weinig rekening met
het feit dat het niet bijten uitsluitend geldt voor de momenten dat er daadwerkelijk wordt geblaft. De Engelsen ("barking dogs seldom bite") beschikken over
meer kinologische kennis.
10. Het dagelijks registreren van de genuttigde glazen drank kan (speciaal voor
mensen met een slechter wordend geheugen) een probaat middel zijn de alcoholconsumptie te beperken.

