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’Jongere kan
liefde heel
intens beleven’
ACHTERGROND
MOORD IN RODEN
3 Kinderpsychiater over
zeldzame ’crime passionel’
bij jongeren

Door Mick van Wely
Roden Na Emmen, waar in februari Kim Stoker (24) werd vermoord
door Arjan de G., is nu Roden opgeschrikt door een dodelijke ’crime
passionel’. Zaterdag maakte de 17jarige Annemieke van Dijk haar relatie ’uit’, dinsdag stak Jacco R. (19)
zijn ex-vriendin dood. De moord op
Kim Stoker vertoont veel parallellen met de omstandigheden waaronder Van Dijk werd omgebracht.
Beide vrouwen hadden net de relatie met hun vriend verbroken. Zowel Arjan de G. (24) in Emmen als
Jacco R. in Roden stak zijn vriendin
dood en wilde zich daarna van het
leven te beroven. Wat brengt een
jongere tot het plegen van zo’n misdrijf?
Volgens de kinder- en jeugdpsychiater Peter Dijkshoorn van de
noordelijke psychiatrische instelling Accare kunnen jongeren over
het algemeen een relatie intenser
beleven dan volwassenen.
"Op jongere leeftijd kan voor iemand een relatie alles betekenend
zijn. Niet alleen geestelijk, maar
ook in lichamelijke zin. Iemand kan

verliefdheid of liefdesverdriet zo
intens beleven, dat hij of zij er letterlijk ziek van wordt", zegt Dijkshoorn, die benadrukt dat hij niet
specifiek op de Roder zaak in kan en
wil gaan.
Dat kinderen veel op sociale media actief zijn, waardoor hun relatie
publiekelijk wordt en schaamte
voor beëindiging groter kan zijn,
speelt volgens Dijkshoorn geen rol.
"Dan zou je veel meer van dit
soort zaken hebben en dat is niet
het geval." Het moord- en doodslagcijfer is de laatste tien jaar gedaald met 30 procent. Het aantal relatiemoorden is vrijwel onveranderd gebleven.
Er zijn factoren die het voor een
jongere moeilijker maken om te
gaan met de wetenschap dat hij of
zij er alleen voor staat. En hem of
haar eerder tot een wanhoopsactie
drijven. Dijkshoorn: "Als iemand
bijvoorbeeld eenzaam, heel impulsief of contactueel erg onhandig
is, is de impact soms groter of de reactie heviger. Er kan ook sprake zijn
van een combinatie van die persoonlijke kenmerken. Dat gebeurt
heel zelden."
Wat er precies omging in het
hoofd van de Jacco R. en in welke
mate hij zijn daad heeft gepland
moet nog blijken. Volgens de politie had niemand zien aankomen
dat hij het meisje iets zou aandoen
Hij zit nog vast en heeft bekend.
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