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Stellingen

1) Seriemoordenaars zoals Dahmer en NIlson werden veel te lang aan hun lot
overgelaten. Zelfs toen het opvallend slecht met hen ging en ze zich merkwaardig
en bizar gedroegen, werd er niet ingegrepen.
Dahmer en Nilson waren zo ondraaglijk eenzaam, extreem schuchter en slecht in
staat tot sociale interactie dat ze hadden gemoord om maar gezelschap te hebben,
desnoods van een dode. Nilson praatte tegen, tafelde, keek televisie en sliep met de
slachtoffers die hij had vermoord.
Speciale interventie- en preventieprogramma's zijn nodig die gericht zijn op deze
risicogroep die bestaat uit zeer eenzame, sociaal onvaardige en schuchtere indivi-
duen.

2) De forensisch neuroloog zou deel moeten uitmaken van ieder selectie- en be-
handelteam binnen de TBS en adviesorgaan voor de rechtbank.

3) 'Gewone' criminelen hebben het recht op dezelfde veilige, constructieve en
therapeutische setting als TBS-patienten.

4) Voor het berechten van zware criminaliteit, waarbij mogelijk sprake is van
ernstige mentale -, gedrags- of persoonlijkheidsstoomissen, zouden speciale rech-
ters opgeleid moeten worden. Deze zouden goed wegwijs gemaakt moeten worden
in deze problematiek, en dienen tenminste twee jaar stage te lopen binnen de
forensische psychiatrie. Alleen op deze wijze kunnen ze zich een verantwoord
oordeel vormen naar aanleiding van de diverse deskundigheidsverklaringen. Rech-
ters die tevens psychiater zijn, zouden de voorkeur moeten krijgen voor deze
functies.

5) Psychopaten zijn vanaf hun jeugd zo gewend geraakt aan onaangename spannin-
gen,  dat ze er min  of meer immuun voor zijn geworden.  Voor de normale hoeveel-
heid prikkels die iedere gewoon mens dagelijks nodig heeft om geactiveerd en
waakzaam te blijven, is de psychopaat relatief ongevoelig geworden. Om zijn
portie prikkels te krijgen waarbij hij zich goed voelt, moet hij exceptionele span-
ningen opzoeken.

6) Kwetsbare zwangere vrouwen in chaotische situaties moeten vroegtijdig opge-
vangen en begeleid worden, zodat het pasgeboren kind niet in een overspannen
situatie terechtkomt.

7) Men zou nagerijpte psychopaten moeten recruteren voor psychotherapieoplei-
ding, want zij kunnen zeer geschikt zijn als behandelaar van lotgenoten. Veel ex-
drugverslaafden werken in alkick-centra, omdat deze het proces begrijpen dat
personen die willen afkicken, doormaken. Zo kan de nagerijpte psychopaat bij de
behandeling van TBS-patienten die lijden aan psychopathische - en hieraan ver-
wante persoonlijkheidsstoornissen, een speciaal invoelingsvermogen en goede



intuYtie bezitten.

8) Het leven heeft een grote groep psychopaten weinig te bieden. Daarom staan ze
zo onverschillig tegenover hun eigen en andermans leven. Zolang er voor bepaalde
groepen slechte leefomstandigheden en toekomstverwachtingen zijn, zullen er
psychopaten gekweekt worden.

9) Er zou een overkoepelend onderzoeksorgaan moeten komen dat al het foren-
sisch psychiatrisch, - psychologisch en - neurologisch onderzoek landelijk gaat
coordineren en sturen. Momenteel heeft iedere TBS-inrichting zijn eigen onder-
zoeksafdeling.
De onderzoekers van deze onderzoeksafdelingen zouden zitting kunnen nemen in
het centrale onderzoeksorgaan. De staf van dit orgaan zou dienen te bestaan uit
vier toponderzoekers, namelijk een psychiatrisch-, een neurologisch -, een psycho-
logisch onderzoeker en een methodoloog. Deze staf bepaalt in samenspraak met de
overige onderzoekers welk onderzoek noodzakelijk is, door welke gekwalificeerde
onderzoeker het dient te worden uitgevoerd, op welke wijze, en in welke kliniek.
Alleen met zo'n deskundige en multidisciplinaire staf kan het onderzoek zinvol
gestuurd en gestimuleerd worden waar dat nodig is. Aldus voorkomt men dat op
meerdere plaatsen hetzelfde wordt bestudeerd en dat er onderzoek wordt gedaan
dat achterhaald, methodologisch onjuist,  of niet relevant is.
Op deze wijze kan men de deugdelijkheid en het niveau van het forensische onder-
zoek mijns inziens behoorlijk opvijzelen. Bovendien kan alle waardevolle informa-
tie uit alle TBS-klinieken bee gebruikt, en centraal toegankelijk gemaakt worden
(centraal archief met copieen van dossiers uit alle TBS-klinieken). Met at het
waardevolle materiaal dat in deze inrichtingen ligt opgeslagen, gebeurt mijns
inziens momenteel te weinig.
Ook voor de contacten met het buitenland, advies aan instanties en voorlichting is
zo'n professioneel, centraal orgaan eveneens van groot belang.

10) Het zou zinvol zijn als men in alle selectierapporten en patientendossiers
binnen de TBS zou vermelden met behulp van welke criteria de betrokkenen wer-
den gediagnostiseerd. Eveneens zou gestreefd moeten worden naar een min of
meer uniforme basisstructuur en opbouw van de dossiers, zodat deze van nut
kunnen zijn voor onderzoek. In een aantal TBS-inrichtingen is dit echter niet het
geval.
Ik kreeg geen toegang tot de archieven van deze klinieken, omdat de dossiers
volgens de medewerkers van de betreffende inrichtingen dermate ongestructureerd
en de rapportages zo eenzijdig waren dat ze voor mijn en veel ander onderzoek
onbruikbaar waren. Men vertelde mij dat over de aandachtspunten die met de
ontwikkeling van de patient te maken hadden helaas niet consequent en incon-
sistent werd gerapporteerd.
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ik om zelf deze taak op me te nemen.
Dit narijpingsproces fascineerde me bijzonder. Ik begreep dat dit voor deze perso-
nen, die vaak zo'n miserabele jeugd hadden gehad en zo'n rusteloos en destructief
leven leden, de weg naar buiten was. Dit helingsproces haalde hen eindelijk uit
hun isolement. Naast alle hopeloze en pessimistische verhalen over psychopaten en
hun behandelingsmogelijkheden, bleek er toch hoop te bestaan.
Dit fenomeen van narijping geeft aan, dat er wel degelijk licht in de tunnel schijnt
en dat een grote positieve verandering bij een aantal personen tot de mogelijkheid
behoort. Met name als wij dit verschijnsel goed leren begrijpen. Wanneer we
inzien welke factoren een rol spelen bij dit proces, zal men zo'n proces via de
behandeling nog gerichter kunnen aansturen en stimuleren, en bovendien kan men
deze inzichten ook verwerken in de interventie- en preventiestrategieen.

Allereerst wil ik mijn promotores Prof. dr. T. I. Oei en Prof. mr. dr. P. C. van
Duyne bedanken voor hun enorme inzet, enthousiasme en inspirerende houding en
voor het feit dat zij mijn promotores wilden worden. Onze samenwerking was me
een genoegen en het werk heb ik met liefde gedaan. Beste Karel en Petrus, ik
hoop dat onze samenwerking op de een of andere wijze voortgang zal vinden.
Veel steun had ik bij dit onderzoek aan de vorming en scholing die ik had gehad
op het gebied van filosofie en psychoanalyse. Belangrijke personen daarbij waren
de mevrouw Prof. dr. G. M. van Asperen (Universiteit van Amsterdam)(UvA) en
Prof. dr. A. Th. Peperzak, (UvA. en Katholieke Universiteit Nijmegen)(KUN) door
wie ik zo werd geYnspireerd en beroerd, vooral door hun bevlogenheid en eruditie
tijdens en na mijn studie wijsgerige ethiek. Gedurende mijn hele loopbaan heb ik
geprofiteerd van deze vorming. Beste Ad, ook in gesprekken na mij opleiding heb
je me aangestoken met je liefde voor Paul Ricoeur en Emmanuel Levinas.
Een andere persoon die me heeft aangesproken en beYnvloed, is Prof. dr. P.-L. As-
soun, bij wie ik de opleiding tot psychoanalyticus volgde (Socidtd Psychanalytique
de Paris/KUN). Beste Paul-Laurent, je originele ideeen over psychoanalyse en
psychopathologie houden me tot op heden nog bezig.
Prof. dr. G. Brenninkmeijer heeft me getoond hoe een groot wetenschapper en
bestuurder toch gewoon zichzelf kan blijven, zonder fagades en overdreven ijdel-
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onderzoek nooit tot stand gekomen. In min of meer chronologische volgorde zijn
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nostiek en Behandeling van het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid,
NcGv, thans Trimbos-Instituut) erkentelijk, omdat hij me in de beginfase - totdat
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methodologische opzet van mijn onderzoek. Beste Chiel, jij was een goede ge-
sprekspartner voor me in deze fase.
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met raad en daad terzijde stond. Ik heb veel geleerd van je enorme ervaring binnen
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Inleiding
Om het verschijnsel psychopathie te kunnen verklaren, zullen vele factoren in
ogenschouw genomen moeten worden. Het fenomeen speelt zich namelijk af op
het emotionele, morele, psychosociale, neurobiologische en genetische niveau.
Bovendien kan men inzicht in het verschijnsel psychopathie trachten te krijgen
door middel van diverse verklaringsmodellen en theorieen. Als men in muziekter-
men zou spreken, kan men aangeven dat het hier niet gaat om een simpele een-
stemmige melodie, maar om een zevenstemmig contrapunt, waarvan de verschil-
lende stemmen elkaar kruisen en versterken op diverse punten.
Tevens kan ieder niveau weer uitgesplitst worden en ieder segment dat hierdoor
ontstaat, kan weer een dwarsverbinding vormen met een of meerdere segmenten
van een ander niveau. Het beste voorbeeld hiervan is te vinden in het hoofdstuk
'Neurologische en Biologische Aspecten' (hoofdstuk 4). Hierin worden ook de
biosociale visies weergegeven.
Deze biosociale theorie is tot stand gekomen door middel van een samenwerkings-
verband tussen wetenschapsfilosofen en de diverse experts van de verschillende
disciplines zoals de neurologie, psychiatrie, psychologie, sociologie, genetica,
sociaal-culturele wetenschappen en fysiologie. De biosociale theorie is in feite
ontstaan uit de zogenaamde 'Brugtheorie', die tot doel had om onder andere
ziekteverschijnselen in hun volle omvang te kunnen begrijpen.
Ook de psychosomatische geneeskunde heeft een dergelijke oorsprong. Hierbij
werden de traditionele scheidslijnen tussen de diverse disciplines doorbroken. Aan
deze grensverleggende ontwikkelingen heb ik in mijn proefschrift eveneens aan-
dacht willen schenken, hoewel dit vanwege het centrale thema binnen de perken
moest blijven.

De centrale vraagstelling voor dit onderzoek luidt: 'In hoeverre en op welke pun-
ten verschillen de diverse categorietn (voormalige) psychopaten van elkaar, wat
betreft het verloop, de aanleiding of oorzaak van het narijpingsproces, en bestaat
er een relatie tussen de ontstaansgeschiedenis met betrekking tot psychopathie en
de typische wijze van narijping bij een persoon en/of categorie ?'
De volgende vijf categorieen psychopaten werden onderzocht en met elkaar verge-
leken:

- de gewelddadige seksuele psychopaten;
- de gewelddadige (niet-seksuele) psychopaten;
- de fraudeurs;
- de pyromanen;
- de niet-criminele psychopaten.

Er is weinig onderzoek verricht naar het verschijnsel narijping. Hoewel de term
narijping in de literatuur voorkomt, is nergens een definitie of omschrijving van
dit verschijnsel te vinden.
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Mijn definitie van het begrip narijping is als volgt: Narijping is een proces,
waarbij de persoon die dit ondergaat, na een stagnatie en achterstand in zijn
morele, cognitieve, emotionele en neurologische ontwikkeling, die vaak tientallen
jaren heeft geduurd, deze achterstand toch nog inloopt, al dan niet als gevolg van
een aangrijpende gebeurtenis (zoals verliefdheid, dood van partner en/of stimule-
rende omstandigheden), terwijl dit gepaard gaat met een biologisch veranderings-
proces. Als gevolg hiervan krijgt de betrokkene inzicht in zijn eigen functioneren,
en is in staat om affectieve relaties op te bouwen en te onderhouden. Via deze
gevoelsband met en betrokkenheid jegens diegene met wie hij te maken heeft,
groeit hij over zijn egocentrische gerichtheid heen en leert zichzelf waarnemen
door de ogen van de ander. Tevens is hij in staat tot zelfkritiek, een kwetsbare
opstelling, een innerlijke dialoog, ethische progressie en echte consideratie met
anderen.

Of men narijping simpelweg kan aanduiden als een genezingsproces, hangt af van
het feit of men psychopathie beschouwt als een ziekte of niet. Al meer dan een
eeuw discussieert men over deze kwestie, maar de meningen zijn nog steeds
verdeeld. De psychopaat voldoet volgens veel onderzoekers en behandelaars niet
aan de criteria voor mentale ziekten. In tegenstelling tot personen die wel voldoen
aan deze criteria, lijdt de psychopaat niet aan waanvoorstellingen. Zijn niveau van
realiteitstoetsen is vaak goed en hij is in staat tot goed geordende denkprocessen,
zelfs in moeilijke omstandigheden. Alleen als men bovengenoemde ontwikke-
lingsstoornissen beschouwt als een ziektebeeld kan men het verschijnsel narijping
als genezing beschouwen.

Om het fenomeen narijping bij psychopaten te kunnen begrijpen en verklaren, is
het nodig dat men alle actuele en relevante informatie verzamelt en zo selecteert
en samenstelt, dat men er op het eind een zinvol kaleidoscopisch beeld van kan
scheppen. Dit beeld zal dan weer als ondergrond, of liever gezegd contrast dienen
voor de resultaten die mijn onderzoek en het onderzoek in het algemeen met
betrekking tot narijping hebben opgeleverd.
Simpelweg handelt deze dissertatie over de volgende vragen:
1) Welke actuele en relevante informatie is er over ontwikkeling, neurobiologische

grondslag en narijping bij psychopaten?
2) Op welke wijze werpt mijn eigen onderzoek, waarbij de hierboven aangegeven

5 categorieen psychopaten met elkaar werden vergeleken, nieuw licht op de
vraagstelling?

Op advies van Dr. G. J. M. Hutschemaekers (psycholoog/methodoloog en hoofd
afdeling Onderzoek, Diagnostiek en behandeling, van het Nederlands centrum
Geestelijke volksgezondheid-NcGv, thans Trimbos-Instituut) heb ik bij dit verken-
nend onderzoek gekozen voor een kwalitatieve aanpak, dat bovendien retrospec-
tief, descriptief en exploratief van aard is. Het complexe thema van narijping leent
zich uitstekend voor een kwalitatief onderzoek. Dr. Hutschemaekers heeft me
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eveneens geadviseerd over de onderzoeksopzet evenals drs. A. N. H. Benderma-
cher (methodoloog, verbonden aan de Vakgroep Mathematische Psychologie van
de KUN).
In het kwalitatief onderzoek tracht men de verbanden tussen belangrijke factoren,
die een rol spelen bij bepaalde verschijnselen, te handhaven, te exploreren en te
duiden.
Volgens de toonaangevende methodologen Campbell (1983, 1985), Wilson (1977),
Kennedy (1979), en Yin (1984) verdient de strategie van het kwantitatief onder-
zoek nadrukkelijk de voorkeur wanneer men inzichten wil verschaffen in de com-
plexiteit van het onderzochte verschijnsel en zijn achtergronden.
Zoals vrijwel ieder kwalitatief onderzoek zal ook deze studie zich richten op een
beperkt aantal onderzoekspersonen. In de inleiding van hoofdstuk 8, waarin ik
mijn onderzoek beschrijf, is bovendien te lezen hoe moeilijk het was om zelfs
deze relatief kleine groep narijpers op te sporen. De groep seriemoordenaars die in
de Pompekliniek (TBS-inrichting) verbleef bleek ongeveer even klein te zijn als de
groep narijpers.
In mijn onderzoek werd gebruik gemaakt van dossiers uit verschillende periodes
van het ongeveer 30-jarig bestaan van de Pompekliniek. Ook moet opgemerkt
worden dat de fraudeurs vanaf plusminus 1971 alleen nog in zeer uitzonderlijke
gevallen TBS opgelegd werd.

In het eerste deel van het proefschrift komen de geschiedenis, de psychoanalyti-
sche, psychodynamische en psychiatrische inzichten en de etiologie aan bod
(hoofdstuk   1,2,  en  3).
In het tweede deel worden de neurologische, en biologische aspecten van psycho-
pathie onderzocht (hoofdstuk 4).
In het derde deel (hoofdstuk 5 en 6) worden de morele en emotionele aspecten
behandeld.
In het vierde en laatste deel (hoofdstuk 7 en 8) worden de visies en studies met
betrekking tot narijping in kaart gebracht, en wordt er verslag gedaan van mijn
eigen onderzoek bij narijpers.
Aansluitend volgen conclusies en aanbevelingen.
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Hoofdstuk 1: Historisch overzicht en definitie   van het begrip
psychopathie

1.1. Inleiding

De geschiedenis van het definiEren en indelen van gedragingen, die uit traditie aan
psychopaten worden toegeschreven en de houding ten opzichte van het afwijkend
gedrag in het algemeen, laat een rijke sociale ontwikkelingsgang zien.
De ideean die men in het Westen had over de aard van abnormaliteiten waren
gebaseerd op de opinies die de Kerk en haar theoretici hadden over deze kwesties.
In de Middeleeuwen geloofde men dat bovennatuurlijke krachten een belangrijke
rol speelden bij probleemgedrag. Mensen die dit gedrag vertoonden, werden
beschouwd als waren ze door de duivel of een demon bezeten. Ook de heksenver-
volgingen vloeiden voort uit deze ideeen.
De psychopaten ontsnapten echter vaak aan deze praktijken, omdat zij rationeel
sterk en niet-krankzinnig bevonden werden. Bovendien vertoonden ze geen enkel
teken van waan. Ze werden dus niet als abnormaal beschouwd, al gedroegen ze
zich manipulerend en leefden ze zich uit. Het is dus niet verwonderlijk dat de
diagnose 'psychopathie', of wat daarvoor destijds zou kunnen doorgaan, niet
bekend was ten tijde van de heksenprocessen.
De formele herkenning en erkenning van het verschijnsel psychopathie als
ziektebeeld moest nog wachten tot er meer complexe tijden zouden aanbreken.

1.2. Pinel en de sociale revoluties

Vanaf de twaalfde eeuw na Christus ging men geleidelijk aan meer twijfelen aan
de absolute verantwoordelijkheid van de dader voor zijn abnormale en/of schade-
lijke gedrag. Het belangrijkste criterium om mentale gezondheid vast te stellen,
werd  afgeleid  uit  het 'Oude Testament'.   In de bijbel (Deuteronomium,   19:  4,  6,
10)  staat dat 'alleen  een  kind, of iemand die beoordeeld  is als idioot, de straf kan
ontlopen' (Platt & Diamond, 1965).
In de rigide structuur van het Frankrijk van voor de revolutie kan men zich
moeilijk een geliberaliseerde kijk op abnormaal gedrag voorstellen.
De Franse revolutie van 1789 kan mede worden beschouwd als een morele revolu-
tie en zij was een tijdgeest, waarin de zogenaamde 'zedelijke behandeling' kon
opbloeien.
De gedachte van de zogenaamde 'zedelijke behandeling', die werd verspreid door
figuren als Tuke en Guistain, leverde een belangrijke bijdrage aan de humanisering
van de psychiatrie. Er werd een basis gelegd voor een meer humane bejegening
van de psychiatrische patienten. Deze leer ging er bovendien van uit, dat de
inrichting door middel van de geboden structuur genezing zou kunnen bevorderen.
Maar deze revolutie hield tevens in, dat men in opstand kwam tegen de leer van
het goddelijk geboorterecht, en hierop volgde de verwerping van de tot dusver



6

gangbare visies over mentale problemen, zoals bezetenheid door demonen.
Diegene die geestelijk afweek in de Middeleeuwen, werd gezien als een hopeloze
uitgestotene, die door God en de mensen werd vervloekt.
Maar het was Phillipe Pinels eeuw, waarin de rechten van de mens werden gepro-
clameerd (Zilboorg & Henry, 1941).
De herkenning en erkenning van psychopathie als specifieke mentale stoornis
wordt toegeschreven aan Pinel, die vroeg in de postrevolutionaire periode was
aangesteld aan de Bicetre in Parijs.
Hij omschreef het gedrag van een rijk en aristocratisch man die woest, primitief en
zonder reden agressief werd, ondanks zijn hoge positie, als een 'emportente
maniaque sans delier'. Pinel constateerde eveneens  dat  de man, wanneer  hij  niet
door 'passie' in vervoering gebracht werd, blijk gaf van een goed beoordelingsver-
mogen en dat hij uitstekend in staat was zijn zaken te regelen (Rotenberg &
Diamond, 1971).
Tevens observeerde Pinel andere patienten die zich op een impulsieve en zelfdes-
tructieve wijze gedroegen en hij noemde die stoornis 'mania sans delire' (waanzin
zonder delirium, zonder wanen en/of hallucinatieverschijnselen).

1.3. De negentiende eeuw

De Amerikaanse psychiater Benjamin Rush (1812) karakteriseerde Pinels diagnos-
tische groep als moreel laakbaar. Hiermee gaf hij een aanzet tot de geschriften van
de Britse psychiater Prichard (1835), die algemeen wordt beschouwd als de
bedenker  van  de term 'zedelijke gestoordheid'.   Hij   was de leider van generaties
die de wetenschappelijke objectiviteit bezoedelden met moralisering (Millon,
1981).

Hij formuleerde psychopathie als volgt: 'Er is een vorm van geestelijk gestoord-
heid waarbij blijkbaar geen of weinig letsel wordt opgelopen, en de stoornis
manifesteert zich voornamelijk op het vlak van de gevoelens, temperament en
gewoontes.' Volgens Prichard waren de moraliteit en de actieve principes van de
geest van de psychopaat zo bedorven of gebrekkig ontwikkeld, dat hij zijn
zelfbeheersing snel verliest en niet in staat is tot redelijk - en fatsoenlijk denken of
handelen.
Maudsley beschreef  in   1863 de psychopaat  als een persoon,  die  niet in staat  is  te
herkennen, dat zich een wereld bevindt achter de wereld die hem onmiddellijk
omgeeft. Verder benadrukte hij de egocentriciteit van de psychopaat, die alles en
iedereen alleen maar in relatie tot zichzelf kan zien.
Het Duitse psychiatrische gezelschap introduceerde via de persoon van Koch
(1888)  de term 'Psychopathische Inferieuriteit'. Tevens probeerde  het een fysieke
basis en difinitie te vinden voor een groep van stoornissen, waarvan de diversiteit
onbeheersbaar was geworden vanwege de vele symptomen. Hiervoor probeerde
men een samenhang te vinden.



7

Hoewel het idee van het morele falen van de psychopaat stamde uit een eerdere
fase van deze eeuw, was het de persoon van Koch die dit morele onvermogen in
verband bracht met een genetisch gedetermineerde zwakte.

1.4.1. De twintigste eeuw

Meyer (1908) maakte onderscheid tussen psychopathische gevallen, die hij
'constitutionele psychopathische inferieure typen' noemde en psychoneurotische
gevallen i, waarvan hij geloofde dat ze van oorsprong psychogenetisch waren
(ontstaan door psychische oorzaken of invloeden).
Op gelijke wijze heeft Kraepelin in de opeenvolgende edities van zijn psychiatri-
sche leerboeken (1887, 1889, 1896, 1903-1904, 1915) zijn theorie over psychopa-
thie ontwikkeld. Hij verklaarde de etiologie van psychopathie voor biogenetisch en
beoordeelde de morele hoedanigheid van de psychopathie als een degeneratiever-
schijnsel. Volgens de biogenetische theorie is de ontwikkeling van een levend
wezen een verkorte herhaling van zijn soort.
Birnbaum (1914) introduceerde de term 'sociopathie' en benadrukte eveneens de
psychogenetische aard van de stoornis. Hij beschouwde deze als een product van
het sociale leerproces en onvolkomen omgevingsfactoren in de jeugd.

1.4.2. De psychoanalytici

De psychoanalytici deden nu hun intrede. In 1935 publiceerde August Aichhorn,
directeur  van een instituut voor delinquente jongeren,  zijn boek 'Wayward Youth'.
Hierin beschrijft hij de toepassing van psychoanalytische methoden voor antisocia-
le jongeren. Aichhorn maakt daarin een onderscheid tussen drie typen antisociaal
gedrag en beval drie verschillende behandelingsmethoden aan. De drie typen
antisociaal gedrag waren volgens Aichhorn:
a) Crimineel gedrag uit schuldgevoel, hetgeen overeenkomt met S. Freuds visie

over deze groep (zie hoofdstuk 2 ).
b) Het gedrag van antisociale adolescenten die zichzelf geYdentificeerd hadden met

hun antisociale ouders en waarbij zich een 'niet-sociaal superego' (zie par.
2.1.2.) had ontwikkeld.

c) Het gedrag van primitieve delinquenten, die volgens hem in het geheel geen
superego bezaten.

De psychoanalytici droegen twee belangrijke wetenschapsfilosofische theorietn uit,
namelijk:
1) Het idee van een combinatie van a) neutrale observatie en b) ethische overwe-

ging, waarbij psychische wetmatigheden en gedrags- en karakterpatronen kun-

1 Synoniem voor neurose. Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
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nen worden vastgesteld.
2) Het idee van het onderscheiden van twee essentieel samenlopende, logisch aan

elkaar gekoppelde en elkaar aanvullende onderzoekslijnen, die betrekking heb-
ben op het gedrag van de psychopaten, namelijk de biogenetische en psychoge-
netische visies.

1.4.3. Kurt Schneider en de verdere ontwikkeling van het concept psychopa-
thie

Hoewel tot dusver de term psychopathie werd gebruikt voor ernstig gestoorde
individuen, gebruikte Kurt Schneider (1950) deze term als aanduiding voor
persoonlijkheids- en gedragsstoornissen bij antisociale personen, die veelal niet
werden beschouwd als mentaal gestoord. Hun realiteitstoetsing was namelijk goed
en ze leden niet aan waanvoorstellingen.
De term 'psychopathie' werd echter meer gebruikt in ongunstige, kleinerende zin,
dan als een aanduiding van zijn oorspronkelijke betekenis, namelijk: de ziekte van
ziel of geest. Men ging daarvoor op zoek naar omschrijvingen en definities van
het ziektebeeld met minder waarde-oordelen.

De  term ' sociopathie' probeerde  men  in te voeren   (DSM-I,   1952) om 'psychopa-
thie' te vervangen, ten einde de ongunstige (bij-)betekenis, namelijk dat de
betrokkenen noodzakelijkerwijs lijden aan een gestoorde geest, te elimineren. Men
introduceerde hiervoor een theorie die ervan uitging dat sociale factoren een
voorname rol spelen bij de etiologie van gedrag. De nadruk kwam in toenemende
mate te liggen op het feit dat gestoorde gedrags- en persoonlijkheidsontwik-
kelingen mede werden veroorzaakt door omgevingsinvloeden, slechte opvoeding
en negatieve ervaringen.
Uiteindelijk werd zowel de term 'psychopathie' als 'sociopathie' vervangen door
de term 'antisociaal' (tweede editie van de 'Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders', DSM-H, 1962). Deze moest weer een andere ongunstige (bij-)
betekenis elimineren, namelijk dat de psychopaat mentaal slecht zouden functio-
neren en dat diegenen die leden aan zo'n ziektebeeld, weerzinwekkende schepse-
len zouden zijn (Kaplan & Sadock, 1989). De woorden die in de DSM-II werden
gebruikt om het gedrag te beschrijven van een individu dat lijdt aan antisociale
persoonlijkheidsstoonissen, leken nog altijd meer op waardeoordelen dan symp-
toombeschrijvingen. In de DSM-II werden deze personen beschreven als egocen-
trisch, verhard, onverantwoordelijk en niet in staat om schuld te voelen.
Men zocht verder naar een omschrijving waarin ongunstige bijbetekenissen niet
zouden overheersen.

In de 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders' (de derde editie,
1980, de derde herziene uitgave, 1987, en in de vierde editie, 1994) werd de term
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'antisocial personality' (antisociale persoonlijkheid) gehandhaafd.
Omdat een aantal kenmerken die in eerdere versies van de DSM werden vermeld,
niet klinisch gemeten konden worden, probeerde men zoveel mogelijk subjectivi-
teit en een stigmatiserende beschrijving te vermijden.
Het syndroom voor jeugdigen definieerde men in de DSM-III en de DSM-IIIR
(1987) als een geschiedenis van zonderling gedrag. De volgende kenmerken
werden vermeld: een geschiedenis van liegen, stelen, vandalisme, vechten,
spijbelen, weglopen van thuis en wreedheid ten opzichte van dieren en mensen.
De volwassen individuen met antisociale persoonlijkheidsstoornissen werden als
volgt beschreven: deze zouden hun antisociaal gedragspatroon continueren, niet
aan hun financiale verplichtingen tegemoet kunnen komen, niet in staat zijn om
een verantwoordelijke ouder te zijn, noch om hun baan te behouden en daarnaast
zouden ze eigendommen vernielen, stelen, vechten, vrouwen en kinderen kwellen
en beledigen, andere personen treiteren en roekeloos gedrag vertonen.
Als aanvulling op de DSM-III werd in de DSM-IIIR toegevoegd dat de personen
die lijden aan deze stoornissen, geen spijt zouden hebben over het effect dat hun
gedrag op anderen heeft. Ze zouden zichzelf het recht toeschrijven anderen te
kwetsen of slecht te behandelen.
Deze definitie maakt het mogelijk om bij de meeste criminelen de diagnose te
stellen van antisociaal gedrag, zonder dat daarvoor neurologische, psychiatrische
of psychologische evaluaties uitgevoerd dienen te worden (Kaplan en Sadock,
1989).

De afbakening van het begrip bleek een moeilijke zaak te zijn. Bovendien groeide
het besef langzamerhand, dat er fysiek en mentaal veel mis was met de criminele
psychopaat. Psychiaters en juristen zochten naar sociologische verklaringen en
oplossingen, voor wat in hoofdzaak beschouwd zou gaan worden als een sociale
ziekte. Het verschijnsel werd meer en meer multidisciplinair benaderd.

In de laatste editie de 'Diagnostic Manual of Mental Disorders' (DSM IV, 1994)
wordt het antisociaal gedrag beschreven als een categorie gedragingen, die niet
voortkomen uit mentale stoornissen (gedragsstoornis, antisociale persoonlijkheids-
stoornis, stoornissen die betrekking hebben op de impulscontrole). Voorbeelden
van dit gedrag zouden te vinden zijn bij professionele dieven, afpersers en
handelaren in illegale substanties (bijvoorbeeld drugs).
De criteria voor de jeugdigen en volwassenen zijn vrijwel gelijk gebleven aan die
van de DSM-IIIR, met als uitzondering dat als aanvulling op de criteria van de
categorie volwassenen is toegevoegd, dat de waarheid hen onverschillig laat.

1.5.1. Kritiek op de DSM-criteria voor antisociale persoonlijkheidsstoonissen

Kernberg (1992) vond dat de beschrijving van antisociale persoonlijkheidsstoornis-
sen in de DSM-IIIR en DSM-IV veel te veel gericht was op het criminele aspect
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van gedrag en te weinig nadruk legde op psychopathologische - en persoonlijk-
heidskenmerken.
Prominente leden van de as-H 2 werkgroep van de DSM-IV zoals Hare, Hart &
Harpur wezen er in 1991 eveneens op dat de criteria voor de antisociale persoon-
lijkheidsstoornissen, zoals die staan vermeld in de DSM-IV, moeilijk te hanteren
zijn. Ze vonden dat deze te veel gericht zijn op het gedrag in plaats van op de
persoonlijkheidstrekken. Voor de rest hadden ze dezelfde kritiek als Kernberg
(1992).
Als men de definities van antisociale - en psychopathische persoonlijkheidsstoor-
nissen met elkaar vergelijkt, dan vallen de grote verschillen meteen op.
Slechts 3 van de 7 criteria, die gehanteerd worden in de definitie voor antisociale
persoonlijkheidsstoornissen in de DSM-IV hebben eveneens betrekking op de
categorie niet-criminele psychopaten, terwijl  dat  bij  alle 16 criteria van Cleckley
voor psychopathie het geval is (zie par. 1.5.2.).
In hun onderzoek bij een forensisch-psychiatrische populatie stelden Hart & Hare
(1989) vast, dat tussen de 60 en 64 (75-80%) van deze in totaal 80 patianten leden
aan antisociale persoonlijkheidsstoornissen volgens de DSM-III criteria. Slechts bij
12 tot 16 (15-20%) personen van deze groep konden psychopathische persoonlijk-
heidsstoornissen worden geconstateerd. De mate waarin de patienten psychopatisch
of antisociaal waren, werd vastgesteld met behulp van Psychopathy Checklist van
Hare. Hiermee kan men accuraat onderscheid maken tussen de antisociale - en
psychopathische persoonlijkheidsstoornissen.

Sthlenheim & Von Knorring (1996) onderzochten psychopathische patienten
(n=61) die waren opgenomen in een Zweedse forensisch-psychiatrische kliniek.
Van de 20 personen die voldeden aan de DSM-IIIR criteria voor antisociale
persoonlijkheidsstoornissen, waren 12 personen in hoge mate, 7 in vrij hoge mate
en 1 in lichte mate psychopathisch. Aan de andere kant voldeed een ander groep
die bestond uit 3 individuen die in hoge mate, 9 die in vrij hoge mate en 29 die in
lichte mate psychopathisch waren, in het geheel niet aan de criteria voor antisocia-
le persoonlijkheidsstoornissen. De mate van psychopathie werd vastgesteld met
behulp van Hares Psychopathy Checklist (zie par. 2.1.7.).
Geen van de 30 personen die in lichte mate, 8 van de 16 personen die een vrij
hoge  mate,  en  alle 15 personen  die  een  hoge  mate van psychopathie vertoonden,
konden met behulp van de DSM-IV criteria als antisociaal gediagnostiseerd
worden.
Meer dan de helft (n=38) van de in totaal 61 psychopathische delinquenten viel
dus niet onder de categorie antisociale persoonlijkheidsstoornissen volgens de

2 De as-II in de DSM wordt gebruikt om de persoonlijkheids- en mentale stoornissen aan te
duiden. Deze bevat een lijst van stoornissen die allemaal worden gekarakteriseerd door slecht
aangepast gedrag en een inadequaat afweermechanisme.
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DSM-IV criteria. lets meer dan tweederde (n=41) van de personen voldeed niet
aan de criteria van antisociale persoonlijkheidsstoornissen volgens de criteria van
de DSM-IIIR.
De studies van Hart & Hare en Sdlenheim & Von Knorring tonen aan dat boven-
genoemde twee diagnoses dus wel aan elkaar zijn gerelateerd, maar dat deze
elkaar slechts in geringe mate overlappen. Bovendien blijkt dat de gebruikte tests
onvoldoende onderscheid maken tussen antisociale - en psychopathische persoon-
lijkheidsstoornissen.
Deze studies hebben echter alleen betrekking op criminele psychopaten. Jammer
genoeg is dit verschil niet onderzocht bij niet-delinquente psychopaten. Naar mijn
mening wordt dan het verschil tussen de 2 diagnoses in deze categorie nog meer
evident. De reden hiervoor is, dat - zoals al eerder werd aangeduid - 4 van de 7
criteria voor antisociale persoonlijkheidsstoornissen in de DSM-IV direct betrek-
king hebben op crimineel gedrag, terwijl dat bij geen van de 16 Cleckley's criteria
voor psychopathie het geval is.
Schad6 & Koerselman (1994) constateerden dat de diagnose psychopathie ten
onrechte in onbruik is geraakt en samen met hen concludeer ik dat de criteria voor
antisociale - en psychopathische persoonlijkheden meer verschillen dan overeen-
komsten vertonen. Om die reden blijf ik in dit proefschrift de term psychopathie
hanteren voor zover dit mogelijk is. Ik sluit me aan bij Cleckleys en Hares
definitie van psychopathie, die elkaar in feite vrijwel geheel overlappen. De 16
criteria die Cleckley in 1964 presenteerde en die tot in zijn laatste editie van 'The
mask of sanity' (1988) gehandhaafd bleven, zijn:
1) Oppervlakkige charme en goede intelligentie;
2) Afwezigheid van wanen en andere tekenen van irrationeel denken;
3) Afwezigheid van nervositeit of psychoneurotische manifestaties;
4) Onbetrouwbaarheid;
5) Leugenachtigheid en onoprechtheid;
6) Gebrek aan wroeging of schaamte;
7) Inadequaat gemotiveerd, antisociaal handelen;
8) Slecht beoordelingsvermogen en onvermogen om te leren van ervaringen;
9) Pathologische egocentriciteit en een onvermogen tot liefhebben;
10) Oppervlakkige emotionele reacties;
11) Specifiek gebrek aan inzicht;
12) Onverantwoordelijk gedrag in interpersoonlijke relaties;
13) Neiging tot opgewonden en onaangenaam gedrag dat soms gepaard gaat met

alcoholconsumptie;
14) Zelfmoord wordt zelden gepleegd, en wanneer dit gebeurt, slagen de pogingen

vrijwel nooit;
15) Onpersoonlijk, triviaal en slecht geYntegreerd seksleven;
16) Onvermogen om het leven te plannen.
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Hare voegde in zijn lijst de volgende aandachtspunten toe, die in feite zijn afgeleid
van, en die voortvloeien uit empirisch onderzoek met betrekking tot Cleckleys
criteria (zie par. 2.1.7.):
-  Impulsiviteit en slechte gedragscontrole;
-  Gebrek aan empathie;
- Meerdere, kortdurende huwelijken;
- Lage tolerantie ten opzichte van verveling, monotonie, te grote regelmaat en

alledaagse sleur; behoefte aan stimulatie;
-  Een manipulerende houding;
-   Delinquentie en gedragsproblemen in de jeugd, en criminele onbestendigheid;- Parasitaire levensstijl;
-  Gevoel van grandioze eigenwaarde;
-  Herroeping van voorwaardelijke invrijheidstelling.

In dit proefschrift zal Cleckley's definitie van psychopathie van toepassing  zijn,
tenzij anders wordt vermeld.

1.5.2. Verschillende definities van psychopathie

In deze paragraaf zullen een aantal belangrijke theoretische stromingen aangaande
psychopathie behandeld worden. De meest beduidende onderzoekers en theoretici
op dit gebied zoals Cleckley, Hare, Blackburn, Kernberg zullen aan bod komen.

Cleckley en Hare

Er bestaan een aantal diagnostische systemen die een verschillend concept van
psychopathie reflecteren. Aan de ene kant bestaan er de criteria van Cleckley
(1976), en de Psychopathy Checklist van Hare et al. (1981, 1986, 1990, zie
eveneens par. 2.1.7.). Deze vragenlijst van Hare is gebaseerd op de criteria van
Cleckley, en die correleert hier zeer hoog mee.

De kern van de psychopathische persoonlijkheidsstoornissen, die door Cleckley en
Hare werd geformuleerd (zie vorige paragraaf), wordt volgens mij gevormd door
de volgende kenmerken: impulsiviteit, onbetrouwbaarheid, schaamteloosheid, een
(gedeeltelijk) emotioneel onvermogen, egocentrisme en onverantwoordelijkheid.
De impulsiviteit van de psychopaat, die volgens mij sterk samenhangt met andere
kenmerken, zoals een lage tolerantie ten opzichte van verveling en sensatiezoeken,
kan zich uiten in veelvuldige wisselingen van baan, een onrustige en onregelmati-
ge levensstijl, grillig en onaangepast gedrag.
De onbetrouwbaarheid van de psychopaat kan diverse vormen aannemen, zoals
fraude en oplichting, leugenachtigheid, simulatie en zich veinzen gedurende
bijvoorbeeld een gedwongen opname of gevangenschap. Op deze wijze weet hij
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vaak de situatie naar zijn hand te zetten, en profiteert hij van de naiviteit van
anderen. De eigenschap hangt nauw samen met zijn vermogen tot manipuleren.
Uit de schaamteloosheid van de psychopaat blijkt zijn gebrek aan ethische
vorming en geweten. Hij kan eventuele perversies zonder schroom uitleven, en de
mensen die hem het meest na staan, voor de gek houden, verwaarlozen, of in de
steek laten. Veelal voelt hij geen wroeging of spijt naar aanleiding van zijn
onverantwoordelijk gedrag.
Het emotioneel onvermogen bij de psychopaat hangt volgens mij sterk samen met
andere kenmerken, zoals een gebrek aan empathie en een onpersoonlijk en slecht
geYntegreerd seksleven. Hij is hierdoor niet of slecht in staat tot empathie, intieme
relaties, en echte betrokkenheid bij en consideratie met anderen. De affectieve
dimensie blijft voor hem vaak een verborgen domein.
Egocentriciteit is menselijk, maar bij de psychopaat kan het groteske vormen
aannemen. Wolman vroeg een van zijn psychopathische patienten wie hij het eerst
zou redden, als het huis van zijn geliefde, bejaarde moeder af zou branden. Hij
verklaarde dat hij natuurlijk het eerste zichzelf zou redden; dit vond hij vanzelf-
sprekend en logisch. Een manipulerende houding is ook een kenmerk van de
psychopaat, maar deze vloeit mijns inziens rechtstreeks voort uit zijn zelfgericht-
heid. De psychopaat vindt dat hij een uitzondering vormt op vrijwel alle regels, en
dat hij het recht heeft zijn gang te gaan en zijn grillen na te jagen, al gaat dit ten
koste van anderen. Hij vindt zichzelf belangrijker dan wie dan ook.
Het onverantwoordelijk en roekeloos gedrag van de psychopaat manifesteert zich
in roekeloos rijden, onbezonnen gedrag, wanbetaling, slechte zorg voor anderen
die van hem afhankelijk zijn en van zichzelf, alcoholisme, vechtpartijen, en
eventuele criminele handelingen. Dit onverantwoordelijk en roekeloos gedrag is
volgens mij sterk gerelateerd aan zijn impulsiviteit.

Blackburn

De aanhangers van de tweede stroming zien psychopathie eerder als een persoon-
lijkheidsafwijking dan een -stoornis. Blackburn is de meest prominente onderzoe-
ker en theoreticus binnen deze stroming.   In   zijn   werk

'
Special Hospital Assess-

ment of Personality and Socialisation (SHAPS)    uit 1982 legde   hij zijn eigen
criteria voor psychopathie vast. Helaas is dit een ongepubliceerd manuscript. De
volgende summiere gegevens heb ik uit de tweede hand.
Blackburn bekritiseerde de onderzoekslijn die bij psychopathie de nadruk legde op
sociale afwijking. Volgens hem identificeerden noch Cleckleys en noch Hares
criteria een homogene groep personen. Blackburn maakte onderscheid tussen twee
soorten psychopaten, en beide typen zijn in hoge mate impulsief. Het eerste type
wordt gekenmerkt door een adequate socialisatie en emotionele stoornissen en/of
gebrekkige emotionele ontwikkeling, terwijl het tweede type gekarakteriseerd
wordt door sociale teruggetrokkenheid en neurotische trekken (Dolan, 1994). Deze
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tweede stroming heeft niet zoveel aanhangers en de definitie van Blackburn wordt
door geen enkele auteur die door mij in dit proefschrift wordt geciteerd, gehan-
teerd. Ik bespreek Blackburn hier volledigheidshalve.

Kernberg

Zoals al eerder werd vermeld, had Kernberg (1992) net zoals Hare, Hart & Harpur
kritiek op de criteria die werden gehanteerd in de DSM-IV voor antisociale
persoonlijkheidsstoornissen. Als reactie hierop formuleerde hij zijn eigen criteria
voor persoonlijkheidsstoornissen en gedrag met antisociale kenmerken. Kernberg
definieerde persoonlijkheidsstoornissen als 'een constellatie van abnormale en
pathologische karaktertrekken, die dusdanig intens zijn dat ze het intrapsychische
en/of interpersoonlijk functioneren verstoren.' Hoewel Kernberg  de term antisoci-
aal handhaaft, heeft deze toch een heel andere betekenis dan in de DSM. Hij
verwijst hiervoor in feite naar de definitie voor psychopathie van Cleckley en
Hare. Kernberg categoriseerde de persoonlijkheidsstoornissen met antisociale
kenmerken als volgt:

1) Antisociale persoonlijkheidsstoornissen die onderverdeeld kunnen worden in:
a) het agressief-sadistische type;
b) het niet agressieve en passieve type;

2) Narcisme dat gepaard gaat met kwaadaardige trekken;
3) Narcistische persoonlijkheidsstoornissen met antisociale kenmerken;
4) Andere persoonlijkheidsstoornissen met antisociale kenmerken;
5) Neurotische persoonlijkheid met antisociale kenmerken;
6) Antisociaal gedrag als onderdeel van een symptomatische neurose;
7) Dissociale 3 reacties.

Kernberg ontwikkelde zijn eigen psychodynamische theorie over narcistische
persoonlijkheidsstoornissen, deze komt in paragraaf 2.1.11. aan bod.

1.5.3. Primaire en secundaire psychopathie

Er zijn in de loop van de tijd meningsverschillen geweest over het feit of de
psychopaat kan lijden aan neurotische stoornissen en innerlijke conflicten.
Karpman meende in 1941 dat er personen zijn die lijden aan neurotische stoornis-
sen, terwijl dat gepaard gaat met antisociaal of psychopathisch gedrag. Volgens
hem zou zo'n 85% van alle personen, die destijds als psychopathisch werden

' Conflict met de sociale omgeving door onverschilligheid tegenover de regels van de samen-
leving. Dit kan zich manifesteren in strijdzucht, verwaarlozing en crimineel gedrag. Psychopathie
en andere psychische stoomissen kunnen daarvan de oorzaak zijn.
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gediagnostiseerd, tot deze groep behoren. Diegenen zonder neurotische stoornissen
noemde Karpman primaire psychopaten, terwijl hij de individuen met neurotische
kenmerken als secundaire psychopaten betitelde.
In feite blijkt uit bovenstaande indeling van Kernberg (categorie 5 en 6) dat hij
ook van mening was, net zoals Kuiper (1984), dat er psychopaten waren die
neurotische trekken vertoonden. Secundaire psychopathie is gerelateerd aan
karakterologische angst (Hare & Schalling, 1978; Levenson, Kiehl & Fitzpatrick,
1995).

In 1948 was Karpman van mening veranderd en schreef: 'De echte psychopaat
lijdt niet aan innerlijke conflicten' (pag. 525). Cleckley (1988), Hare (1986),
Meloy (1988), Reid (1986) en Smith (1978) ondersteunden deze visie. Ik ben
eveneens overtuigd van het feit dat de echte psychopaat vrijwel vrij is van
intrapsychische conflicten en neurotische stoornissen. Toch kan naar mijn mening
zelfs de echte psychopaat als hij op zijn gevoeligste plek geraakt wordt, te maken
krijgen met innerlijk conflicten. In de gevalsbeschrijvingen in hoofdstuk 8 van dit
proefschrift zijn hiervan voorbeelden te vinden. Er bestaan volgens mij allerlei
overgangs- of mengvormen, die men pseudo-psychopathie zou kunnen noemen,
die neurotische trekken vertonen en voortdurend of frequent lijden aan innerlijke
conflicten.
Omdat de primaire psychopaat lijdt aan een gebrek aan angst is hij volgens Hare
en Schalling (1978) niet in staat om te leren van ervaringen. In de literatuur is
echter nergens een voorbeeld te vinden, waarbij geconstateerd werd dat secundaire
psychopaten vanwege hun angst 6n innerlijke conflicten beter in staat zouden zijn
om te leren van ervaringen en dat deze vorm van psychopathie minder duurzaam
zou zijn dan het primaire type. Dit lijkt in tegenspraak met wat bovengenoemde
auteurs beweren. Volgens mij is de veelal neurobiologisch bepaalde impulsiviteit
bij de psychopaat er mede de oorzaak van dat hij, in tegenstelling tot normale
individuen, ondanks zijn angst niet leert van ervaringen.
Naar mijn mening is er nog een ander groot onderscheid tussen de primaire en
secundaire psychopaat. De primaire psychopaat is vrij van lijdensdruk, terwijl de
neurotische of secundaire psychopaat dat niet is.
Hoogstwaarschijnlijk voldoet het grootste deel van de categorie secundaire
psychopaten momenteel aan de criteria voor borderline-persoonlijkheidsstoornissen
volgens de DSM-IV (zie par. 2.1.8.).

1.6. Conclusies en kritische overwegingen

Zoals  men in paragraaf  1.4.3. kan lezen, trachtte men vanaf de eerste versie  van
het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-I, American
Psychiatric Association, 1952) de negatieve bij-effecten, de waardeoordelen en de
subjectiviteit, die in verband staan met beschrijving van het verschijnsel psychopa-
thie, te vermijden. Men probeerde minder stigmatiserende namen te vinden voor
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dit fenomeen, zoals sociopathie en antisociale persoonlijkheidsstoornissen, en
tevens veranderde men de beschrijving van het verschijnsel.
Niet alleen de naam van dit fenomeen werd veranderd, maar door de verdere
uitholling en verandering van de definitie van dit verschijnsel uit 'humane' en
'wetenschappelijke' overwegingen, is het uiteindelijk een beschrijving geworden
van een ander ziektebeeld. Dit is mijns inziens de reden waarom de definitie van
antisociale persoonlijkheidsstoornissen die wordt gehanteerd in de DSM-IV zo
kwalitatief verschilt van de eerder vermelde omschrijvingen en definities van het
fenomeen psychopathie van Cleckley, Hare, Blackburn en Kernberg.
Het verschijnsel psychopathie heeft altijd zowel fascinatie als negatieve associaties
bij mensen opgeroepen, omdat de aan dit ziektebeeld gekoppelde realiteit de
grenzen van het voorstelbare overstijgt.
Die realiteit kan men echter niet omzeilen door namen te wijzigen of beschrijvin-
gen van het ziektebeeld oppervlakkiger te maken.

De criteria voor antisociale persoonlijkheidsstoornissen (overwegend gedragscrite-
ria) die in de DSM-IV worden vermeld, slaan op een groot deel van de gevange-
nispopulatie in Nederland, terwijl van dezelfde groep toch maar een klein percen-
tage lijdt aan psychopathische stoornissen (zie eveneens afscheidsrede 'Verleden
en heden verweven' van Beyaert, 1995).
Bij het fenomeen psychopathie gaat het niet alleen om gedragsstoornissen, maar in
hoofdzaak om persoonlijkheidsstoornissen. Deze persoonlijkheidsstoornissen
vormen de drijvende krachten achter de afwijkende gedragsmanifestaties. Als men
de persoonlijkheidsstoornissen beschrijft, dan duidt men op de bron van de
problemen, terwijl gedragsbeschrijvingen slechts verwijzen naar de symptomen.
De criteria voor antisociale persoonlijkheidsstoornissen die in de DSM-IV (en ook
de vorige versies) worden vermeld, voldoen niet aan de behoefte die er bestaat aan
een klinisch georienteerde omschrijving van het fenomeen psychopathie. Deze
criteria hebben bovendien slechts in geringe mate betrekking op de groep niet-
criminele psychopaten, waaraan in de vakliteratuur trouwens weinig aandacht
wordt geschonken. Deze 'verborgen' groep niet-criminele psychopaten is wellicht
nog groter dan de categorie criminele psychopaten.

Mijns inziens is Cleckley's definitie het meest treffend, specifiek, compleet en
geschikt voor onderzoek (bijvoorbeeld de vragenlijst voor psychopathie van Hare,zie par. 2.1.7.) en behandeling. Terwijl Blackburn en Kernberg verschillende
psychopathische typen betrekkelijk globaal omschrijven, geeft de definitie van
Cleckley een volledig beeld te zien van de 'universele' psychopaat die schuil gaat
achter iedere afzonderlijke categorie.
Als aanvulling op Cleckley's definitie van psychopathie (die ik ook zal hanteren),
stel ik de volgende extra kenmerken voor:
a) gebrek aan zelfkritiek en zelfhumor;
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b) het onvermogen tot het voeren van een innerlijke dialoog;
c) gebrekkige ethische ontwikkeling, blijkend uit een onvermogen tot ethisch

gevoel of - betrokkenheid, zonder dat er per se sprake is van afwezigheid van,
of gebrek aan moreel begrip.

Deze 3 kenmerken heb ik geconstateerd bij zowel de criminele als niet-delinquente
psychopaten, en ze behoren mijns inziens tot de basisstructuur van psychopathie.
Een gebrek aan zelfkritiek en zelfhumor geeft aan dat de betrokkene zichzelf niet
kan zien door de ogen van anderen. Het ontbreken van een innerlijke dialoog duidt
op het ontbreken van de denkbeeldige ander in de voorstellingswereld van de
psychopaat. Beide criteria duiden op een extreem gevoel van eigenwaarde van de
betrokkene.
Een gebrekkige ethische ontwikkeling bepaalt uiteraard in hoge mate de mentali-
teit en het handelen van de psychopaat.
Bovenstaande 3 kenmerken zijn volgens mij eveneens van toepassing voor
antisociale en narcistische persoonlijkheden, en in beperkte mate (veelal alleen
kenmerk a) bij personen met borderline-persoonlijkheden, die in hoofdstuk 2
behandeld zullen worden. Bovengenoemde persoonlijkheidsstoornissen zijn
verwant, en vertonen een overlap met psychopathie. Hierover wordt in hoofdstuk 2
verder uitgeweid. Voor de rest van de psychiatrische categorieen en de niet-
gestoorde individuen zijn de hierboven vermeldde 3 kenmerken echter niet
expliciet van toepassing.
In plaats van de term 'borderline-persoonlijkheid' zal in de rest van het proef-
schrift de term 'grenslijn-persoonlijkheid' worden gehanteerd.

Zoals uit de voorafgaande paragraaf blijkt, maakt Kernberg onderscheid tussen
diverse persoonlijkheidsstoornissen met antisociale kenmerken. In feite zou iedere
categorie heel specifiek onderzocht en omschreven dienen te worden. Er zouden
eveneens per categorie criteria gedefinieerd moeten worden, wil de onderverdeling
succesvol toepasbaar zijn bij onderzoek, behandeling en onderwijs.
Op deze wijze zou het diagnostisch systeem van Kernberg als een waardevolle
aanvulling kunnen dienen op het diagnostisch systeem van Cleckley en Hare. Met
de criteria van Cleckley en Hare zou men kunnen bepalen in welke mate een
persoon psychopathisch is, en met het diagnostisch systeem van Kernberg zou
men vervolgens een verdere indeling in categorieen kunnen maken.
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Hoofdstuk 2: Psychoanalytische en psychodynamische visies

2.1.1. Sigmund Freud

De grondlegger van de psychoanalyse, Sigmund Freud, heeft weinig geschreven
over psychopathie. Onder zijn spaarzame uitlatingen over dit thema behoort de
bewering, dat de psychopaten onder de criminelen een afzonderlijke categorie
vormen. Hij schrijft hierover: 'Onder de volwassen criminelen moeten we onge-
twijfeld een uitzondering maken voor diegenen, die misdaden begaan terwijl ze
geen schuldgevoelens, geen ethische gevoelens en belemmeringen hebben ontwik-
keld, en zij die in hun conflict met de maatschappij zichzelf rechtvaardigen in hun
acties' (Freud, 1916)

2.1.2. Id, libido, superego en ego

Id. Volgens Freud (1923) is het id (synoniem van Es) het donkere ontoegankelijke
deel van onze persoonlijkheid. Hij zag het als een verzameling van ongeorgani-
seerde instinctieve driften. De inhouden en psychische uitdrukkingen van de
driften zijn onbewust. Ze zijn enerzijds erfelijk en aangeboren, en anderzijds
verdrongen en verworven.
Volgens Freud is het id het hoofdreservoir van geestelijke energie. Dynamisch
gezien voert het id strijd met het ego en superego, die genetische differentiaties
van het id zijn. Het id behoort tot het onbewuste, en is niet onderworpen aan
normen of wetten van de moraal.
Kernberg (1975) ziet het id als een samenstelling van zelfbeelden, objectbeelden
(meestal voorstelling van geliefd persoon) en de affecten die hiermee in verband
staan. Driften manifesteren zichzelf alleen in de context van internalisatie van
interpersoonlijke relaties. Goede en slechte zelf- en objectrelaties (zie par. 2.1.12.)
worden respectievelijk gerelateerd aan libido en agressie.
Heden ten dage geloven de meeste psychoanalytici dat het id gedifferentieerd is
van het totale psychische apparaat. Het ego of superego zouden niet voortkomen
uit het id. Vrijwel allen zijn het er echter over eens dat het id wel aan het ego en
superego voorafgaat (Campbell, 1989, Psychiatric Dictionary).
Deze laatste mening ben ik ook toegedaan. Het id is volgens mij de wegvoorberei-
der voor het ego en superego in de allereerste levensfase van het kind. Hierbij is
het id de kracht die ons in contact brengt met onszelf en anderen.
Libido. Freud (1922) beschouwde het libido als de energie van de seksuele
driften. Hij noemde het de kracht waarmee het seksueel instinct in de geest
gerepresenteerd wordt. Via deze energie vindt er volgens Freud een transformatie
plaats van de seksuele driften die aanvankelijk op zichzelf gericht zijn, naar een
gerichtheid op een liefdesobject buiten zichzelf.
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Later was hij van mening dat de ik- en zelfhandhavingdriften 4 samenwerken met
het libido.
Klein (1961, 1967) stemde in met Freuds visie, dat agressie en libido de twee
basisinstincten zijn. Ze was eveneens van mening dat de agressie en het libido in
feite een uitbreiding vormen van het doodsinstinct.1
Klein veronderstelde dat agressie en libido na de geboorte worden uitgedrukt in
onbewuste fantasiean. Ze meende dat zich idealisering 6 en splitsing 7 voordoen,
als in de vroege ontwikkeling van het kind de agressie domineert over het libido.
Wanneer de verdere ontwikkeling bij het kind verstoord verloopt, wordt deze
splitsing volgens haar gecontinueerd.
Sinds Jung (1920, 1968), Klein (1961, 1967) en Holt (1962) verstaat men onder
het libido vaak de universele psychische energie. Naar mijn mening vormt de
universele energie de bron van het libido, die in bepaalde periodes wordt getrans-
formeerd in seksuele energie.
Superego. Hiermee bedoelde Freud (1923, 1932) een van de instanties van de

persoonlijkheid, die de rol van rechter of censor van het ego vervult. Freud be-
schouwde het geweten als een vorm van zelfwaarneming en als een functie van
het superego die een ideaalbeeld schept. De betreffende persoon kan ernaar
streven om aan dit beeld te voldoen. In de klassieke psychoanalyse ging men
ervan uit dat het superego ontstaat uit de verinnerlijking van de ouderlijke eisen en
verboden. Volgens Freud conformeert het superego het id aan de normen voor wat
juist of onjuist, goed of slecht, beloning en straf is.
Klein (1946-1963, 1975) meende dat de vorming van het superego begint voordat
het kind zich in het pre-oedipale stadium bevindt. Deze fase bevindt zich voor de
periode, waarin zich een geheel aan impulsen en conflicten voordoet, als gevolg
van een gefantaseerde vorm van seksuele liefde voor moeder, en rivaliteits- en
angstgevoelens jegens vader.
Klein beweerde dat het superego zich ontwikkelt vanuit een depressieve gesteld-
heid, waarin het onder zware druk staat. Deze druk veroorzaakt volgens haar een
regressie naar een paranoid-schizoYde s toestand. In deze depressieve periode

4 De zelfhandhavingsdriften zijn gericht op het behoud van leven en gezondheid. Honger is
hier een goed voorbeeld van. De ik-driften zijn gericht op de handhaving en ontwikkeling van het
ego.

' Dit is de tendens tot zelfvernietiging en terugkeer tot de anorganische toestand. Agressie
wordt gezien als naar buiten gerichte doodsdrift.

6 Dit is het psychische proces waarbij een liefdesobject in zijn betekenis wordt overschat.

7 Externe objecten worden gezien als al-goed en al-slecht.

8 Lijkt op schizofrenie en kenmerkt zich door: ongezelligheid, affectieve kilheid, onvermogen
om vijandigheid te uiten, achterdochtigheid en een naar binnen gekeerde houding.
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bevinden zich in het ego en superego alle verinnerlijkte objecten (meestal voorstel-
lingen van geliefde personen, zie par. 2.1.12.), waarmee het kind zich heeft
vereenzelvigd.
Het ego neemt die objecten in zich op, waarmee het zich positief kan identifi-
ceren. Het superego verzamelt de objecten om zich heen, die bepaalde eisen aan
het ego stellen en verboden uitvaardigen. Er worden door het superego hoofdzake-
lijk goede objecten opgenomen. Door het verlies van, of bezorgdheid over het
verlies van de ouderlijke liefde, worden de goede objecten waarmee de betrokkene
zich heeft vereenzelvigd, beschermd. Hoe meer veridealiseerde objecten in het
Superego worden opgenomen, des te perfectionistischer wordt de betrokkene.
SpitZ (1958) beweerde dat zeer vroege gedragingen en psychologische mechanis-
men er op duidden dat het superego al in een voorstadium verkeert.
Volgens Jacobson (1964) ontwikkelt het superego zich in drie fasen. Het vroege
superego bevat volgens haar archaYsche en sadistische voorstellingen die gebaseerdzijn op introjectieve en projectieve processen.9 De tweede fase omvat de fusie van
hun zelfbeeld en de ideale voorstelling van een object. Hieruit ontstaat de identiteit
van het ego-ideaal. Het ego-ideaal refereert aan de psychische structuur dat
geleidelijk een evolutie ondergaat vanaf het embryonaal stadium, waarin het nog
deel uitmaakt van het id, totdat het mill of meer zijn definitieve vorm voor het
latere leven heeft gevonden. Als het ego nieuwe structuren ontwikkelt, breidt het
zich uit van het id naar de realiteit. Het kind identificeert zich voortdurend met
anderen, met name met zijn ouders.
In de derde fase vindt er een internalisatie plaats van de realistische ouderlijke
eisen, waarden en normen.
Kernberg (1975) heeft dezelfde visie over het superego als Jacobson, die iktrouwens ook aanhang.
Ego. Het ego is volgens Freud (1923) evenzeer afhankelijk van de eisen van het
id, de bevelen van het superego, als van de vorderingen van de realiteit. Hoewel
het ego als bemiddelaar van de hele persoon optreedt, is zijn autonomie betrekke-
lijk gering.
Dynamisch gezien heeft het ego bij neurotische conflicten de functie van een
afweerpool van de persoonlijkheid. Het benut voor dit doel een reeks afweer-
mechanismen, die met waarneming van bedreigende of vreesopwekkende situaties
te maken hebben. Onder afweermechanisme verstaat Freud het geheel van
onbewuste psychische gebeurtenissen, die het ego moeten beschermen tegen de
bedreiging die van de realiteit, het superego, of het libido uitgaan.
Economisch gezien is het ego de bindingsfactor bij psychische activiteiten. Maar
bij de afweeroperaties vermengen zich de pogingen van het ego om de driften te

9 Bij een introjectie wordt het beeld van een ander, geliefd object in het eigen ik opgenomen.
Door middel van projectie worden eigen voorstellingen, wensen en gevoelens onbewust verlegdnaar de buitenwereld.



21

binden met bijzondere kenmerken van het onbewuste systeem (zie par. 2.1.18.).
Hierdoor neemt het dwangmatige, repeterende en irreele vormen aan.
Jacobson (1964) dacht dat het ego samen met het zelfbeeld en het objectbeeld
iemands ontwikkeling beYnvloedt. Als het ego rijper wordt, dan is het kind in staat

om aangename en onaangename ervaringen te integreren in de gedeeltelijk nog
primitieve zelf- en objectbeelden.
Vanaf het tweede levensjaar is het kind in staat om onderscheid te maken tussen
specifieke eigenschappen van het liefdesobject en krijgt het besef dat het is zoals
het geliefde object.
Kernberg (1975, 1993) legde in zijn theorievorming de nadruk op de splitsing van
het ego en de uitwerking van goede en slechte zelf- en objectvoorstellingen. Als
het kind ouder wordt, zal het een integratie van deze polen weten te bewerkstelli-
gen, tenminste wanneer het zich gezond ontwikkelt. Hieruit ontstaan gevoelens
van schuld, rouw en empathie.
Bij deze definitie van Kernberg, als aanvulling op de visie van Freud, sluit ik mij
aan. Mijns inziens zal het ego gaandeweg tijdens zijn ontwikkeling de kracht en
het inzicht moeten ontwikkelen om alle aspecten van het leven meer en meer
genuanceerd, en in de juiste samenhang en proporties, te zien.

De definities van Freud van bovenstaande begrippen zullen in het proefschrift van
toepassing zijn, tenzij anders wordt vermeld. Dit geldt met name voor de literatuur
tot de jaren 60.

2.1.3. Aichhorn

Aichhorn (1935) erkende het belang van vroege, pre-oedipale identificaties, terwijl
hij inzag dat latere, oedipale identificaties een belangrijke rol kunnen spelen in de
etiologie van psychopathie, of bij de ontwikkeling van het superego. De oedipale
identificatie vindt plaats aan het eind van de oedipale fase omstreeks het 5-de
levensjaar. De gefantaseerde liefde voor zijn moeder en haat en rivaliteitsgevoe-
lens jegens vader maken plaats voor angstgevoelens ten opzichte van hem.
Vervolgens vereenzelvigt het kind zich met vader. Hierbij worden alle vroegere
(seksuele) verlangens en wensen en de daarmee samenhangende angsten verdron-
gen.
Aichhorn beweert dat zich een 'verkeerd' superego kan ontwikkelen op basis van
erfelijk gedetermineerde, structurele gebreken of aangeboren defecten, die zijn
ontstaan uit een genetisch onvermogen tot object-cathdxis.'°
Aichhorn vindt het niet aannemelijk dat een individu van geboorte af aan crimi-
neel of psychopathisch is, en wijst op de vele externe omstandigheden die de

l0 Aichhorn definieerde dit als een mentale of emotionele concentratie op een persoon,
voorwerp, geestesproces of voorstelling.
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vorming van een sociaal acceptabel superego moeilijk of onmogelijk kunnen
maken. Een gewelddadige of een zwakke inconsistente vader, of een ouder die
zijn kind als speelgoed voor zijn eigen onbewuste driften gebruikt, een twistzieke
en ruwe moeder, of gescheiden ouders die het kind tegen elkaar uitspelen, kunnen
de ontwikkeling van het superego verstoren.

Vrij gelinterpreteerd, ging Aichhorn er destijds al vanuit dat genetisch bepaalde
determinanten alleen in wisselwerking met omgevings-, opvoedings- en psychoso-
ciale factoren een actieve rol spelen bij de vorming van het superego. De betrok-
ken persoon hoeft niet noodzakelijkerwijze crimineel of psychopathisch te worden,
alhoewel hij dit in aanleg wel is. In feite is deze visie een voorloper van de
biosociale theorie, die pas zo'n halve eeuw later in brede wetenschappelijke
kringen geaccepteerd zou worden.
In tegenstelling tot Aichhorn ben ik wel van mening dat het voorkomt dat iemand
dusdanig erfelijk belast geboren wordt, dat negatieve genetische bepaaldheden op
sociaal gebied meteen bij de geboorte al geactiveerd worden. Deze categorie
kinderen wordt van meet af aan gedreven door agressieve, destructieve en asociale
impulsen. In de kinderpsychiatrie zijn hier voorbeelden van te vinden. Vanaf het
tijdstip dat deze kinderen kunnen kruipen en zitten, zullen ze voortdurend andere
kinderen en huisdieren kwellen en pijn doen. Zij gedragen zich uitermate solitair
en zijn niet of nauwelijks geYnteresseerd in sociaal contact. Vanaf de geboorte zijn
deze kinderen in feite al lastig en ongenaakbaar. Wanneer deze kinderen fysiek
hiertoe in staat zijn, zullen zij delicten plegen. Vaak kan de oorzaak hiervoor niet
gevonden worden in de houding van de ouders, leefomstandigheden of andere
sociale factoren.

2.1.4. Patridge en Coriat

Volgens Patridge (1927) en Coriat (1927) was het psychopathische gedrag te
verklaren uit een infantiele, orale fixatie. Personen die hieraan lijden zijn in hun
ontwikkeling gefixeerd in de orale fase. In deze ontwikkelingsfase richt het kind
zijn aandacht op en rondom de mond. Deze fase duurt totdat het kind ongeveer
anderhalf jaar oud is. Het is de taak van het kind om in deze periode een funda-
menteel vertrouwen in de mensen om hem heen te verwerven. Ook verkrijgt het
als gevolg hiervan, als dit ontwikkelingsproces gunstig verloopt, een gevoel van
basisveiligheid. Bij de psychopaat zou deze ontwikkelingsfase gestoord zijn
verlopen.

2.1.5. Alexander, Wittels, Karpman en Levy

Gestimuleerd door Freuds paper 'Some Character Types Met within psychoanaly-
tic Work' (1916), schreef Alexander (1935) verschillende artikelen over het
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expansieve, robuuste, en instinctieve leven van de psychopaat. Hij wees tevens op
de psychogenetische en biogenetische oorsprong " van psychopathie.
Wittels (1937), Karpman (1941) en Levy (1951, 1969)(zie pag. 36) ontwikkelden
simpele typologieen voor psychopathie. Wittels (1937) suggereerde dat de
neurotische psychopaat zijn eigen bisexualiteit vreesde. Karpman (1941) maakte
daarentegen onderscheid tussen idiopathische psychopaten (echte gewetenloze
criminelen) en de symptomatische psychopaten (met neurotisch karakter en een
onbewust schuldgevoel (zie par. 1.5.3., en Freud, 1916).
Het blijkt dus dat de diepte-psychologische visies omtrent psychopathie gedifferen-
tieerder werden. Doordat men diverse vormen van psychopathie ging onderschei-
den en deze probeerde onder te verdelen in diverse categorieen trachtte men naar
mijn mening meer vat te krijgen op dit verschijnsel.

2.1.6. De Psychodynamica

De psychodynamica is de wetenschap die is gebaseerd op de psychoanalytische
methode van onderzoeken. Men bestudeert hierbij het psychische deel dat een rol
speelt bij de motivatie en controle van het organisme over zijn culturele omgeving.
Het beslaat het terrein van plezier en pijn, emoties en gedachten, verlangens en
handelingen.
De psychodynamica bestudeert de ontwikkeling en wisselwerking van de mentale
krachten onderling. Het is essentieel voor deze wetenschap om te formuleren hoe
de geest zich ontwikkelt, en hoe de veronderstelde energieen worden verdeeld in
haar diverse aanpassingsmanoevres.
De psychodynamica is dus een poging van de psychoanalyse om psychische ver-
schijnselen te verklaren als resultaat van onderlinge dynamische relaties van de
afzonderlijke persoonlijkheidsdelen. Faalangst en ook fobische angst laten zich
bijvoorbeeld verklaren uit de acties van de afzonderlijke instanties van het
psychische apparaat en hun onderling verband en wisselwerking.

2.1.7. Cleckley en Hare

De eerste editie van Cleckleys standaardwerk 'Mask of Sanity' verscheen in 1941,
en hierin verklaarde hij psychopathie op een psychodynamische wijze als een ver-
borgen of indirecte psychose.
Een psychose is een zodanig ernstige stoornis van de psychische functies en/of het
gedrag, dat de betreffende persoon daardoor niet in staat is de uiterlijke en
innerlijke werkelijkheid van elkaar te onderscheiden. Dit houdt in dat het contact
met de werkelijkheid is gestoord en dat de realiteitstoetsing faalt. Kenmerkend
voor psychotisch gedrag zijn: wanen, hallucinaties en denkstoornissen.

11 Invloed van psychische en biologische factoren op de ziekteontwikkeling.
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Tevens introduceerde Cleckley de term 'semantic dementia', die betrekking had op
het pathologische liegen van de psychopaat. Maar de meest belangrijke bijdrage
leverde hij met de zestien gedragscriteria voor psychopathie die hij beschreef,
namelijk: gebrek aan schaamte en verdriet, slecht beoordelingsvermogen, het
onvermogen om van ervaringen te leren, een pathologische egocentriciteit, het
onvermogen tot liefhebben, minimale affectieve reacties, en een specifiek gebrek
aan inzicht (zie par. 1.5.2.).
In de latere editie van Cleckleys boek 'Mask of Sanity' (1976) is een hele
ontwikkeling in zijn denken te bespeuren. Hij beschouwt de persoonlijkheid van
de psychopaat nu meer overeenkomstig de grenslijn-persoonlijkheid (zie volgende
paragraaf), in plaats van een psychotische vorm van persoonlijkheidsorganisatie.
Gestructureerde criteria werden gedefinieerd voor de identiteitsintegratie van de
psychopaat, zoals defensieve operaties en het testen van realiteit.

Deze criteria zijn later door Hare (1981, 1986, 1990) en Hart en Hare (1994)
empirisch onderzocht en gedefinieerd. Hare wilde de essentie van psychopathie,
die ten grondslag lag aan Cleckleys criteria, blootleggen. Hij begon een procedure
te ontwikkelen, waarmee  hij  de 16 criteria van Cleckley (zie hoofdstuk  1)  kon
analyseren.
Om de psychometrische 12 structuur van Cleckleys lijst met criteria te determine-
ren, werden de data van interviews en gevalsbeschrijvingen van 143 delinquenten
gebruikt. Door middel van een drie-punts schaal bepaalde hij bij ieder criterium in
welke mate dit aandachtspunt van toepassing was voor een betreffende persoon.
Hare ontwikkelde een nieuwe onderzoeksschaal en vragenlijst met de bedoeling
om psychopathie bij delinquenten te kunnen determineren. Het werd een 22-punts
vragenlijst, die valide bleek te zijn.
Door middel van een serie multivariate analyses 13 exploreerde Hare de factoren-
structuur van de lijst, en deze bleek accuraat onderscheid te kunnen maken tussen
diverse gradaties van psychopathie. Het generalisatie-coefficient met betrekking tot
data van 301 delinquenten, die gedurende vijf jaar werden bestudeerd, was .90:4
Deze vragenlijst (Psychopathy Checklist), die later uit praktisch oogpunt terugge-
bracht werd tot 20 punten, is dus een betrouwbaar en efficiant meetinstrument om
het fenomeen psychopathie te onderzoeken.
Over de hele wereld wordt deze vragenlijst thans gebruikt, terwijl hier in Neder-

12

Metingen van geestelijke vermogens door middel van wiskundige proefnemingen en
statistieken.

13 Door middel van multivariate analyses kan men de relatie tussen 3 of meer variabelen bestu-
deren.

'* Hieruit blijkt dat de generaliseerbaarheid van de resultaten, de overdraagbaarheid van deze
op een andere onderzoeksgroep, zeer hoog is.
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land merkwaardig genoeg er nauwelijks belangstelling voor bestaat. Hij is naar
mijn weten zelfs niet in het Nederlands vertaald.

2.1.8. Grenslijn-persoonlijkheidsstoornissen

Inleiding

2 tot 3% van alle inwoners, in ieder land ter wereld, lijdt aan grenslijn-persoon-
lijkheidsstoornissen (Kaplan & Sadock, 1995). Met de term grenslijn-persoonlijk-
heid worden vaak psychopathologische condities aangeduid, die zich op de grens
bevinden tussen neurose en psychose, en die een aanwijzing kunnen zijn voor
latente schizofrenie met neurotische symptomen. Over het algemeen worden deze
neurotische symptomen binnen de psychoanalytische wereld beschouwd als een
afweer tegen het ontstaan van een psychose.
De term werd in het verleden vaak gebruikt bij adoptiestudies, om het gedrag van
personen aan te duiden, dat in verband gebracht kon worden met schizofrenie.
Momenteel gebruikt men voor dit doel de term schizotypische persoonlijkheids-
stoornis IS (Kaplan & Sadock, 1995).
Deze term wordt echter ook gebruikt bij mensen die instabiel gedrag vertoonden.
Oorspronkelijk werd deze instabiliteit bij individuen die lijden aan grenslijn-
persoonlijkheidsstoornissen beschreven op psychodynamische wijze, en dit komt
later in deze paragraaf uitgebreider aan de orde. Deze betekenis zal in dit proef-
schrift van toepassing zijn.
De psychoanalyse heeft er veel toe bij gedragen dat deze categorie stoornissen -
die worden getypeerd door karakterneurose, labiliteit, perversies, een enorme
behoefte aan aandacht en een grote geneigdheid om de therapeutische grenzen te
overschrijden - onder de aandacht gebracht werden van de gehele psychologische,
psychotherapeutische en psychiatrische wereld.
Omdat de grenslijn-persoonlijkheidsstoornissen verwant zijn met psychopathie - in
het verleden werden deze zelfs met psychopathie verwisseld - wordt de term op
diverse plaatsen in het proefschrift gebruikt als gelijkwaardig aan psychopathie.
Deze 2 typen persoonlijkheidsstoornissen hebben een aantal gelijke karakteristie-
ken zoals impulsiviteit, vijandigheid en woede tegenover de buitenwereld, en
slecht aangepast gedrag.

Omschrijving ziektebeeld

Centraal in dit ziektebeeld staat het serieuze onvermogen om zich te hechten of te
binden aan iemand, en bepaalde voorspelbare gedragspatronen die getuigen van

" Personen die hieraan lijden, worden gekenmerkt door a) een duidelijk onvermogen tot het
aangaan van intieme relaties, b) cognitieve - en waarnemingsstoornissen en c) excentriek gedrag.
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een slechte aanpassing in geval van scheiding. Wanneer de grenslijn-patient zich
verzorgd en gesteund voelt, manifesteren zich bij hem depressieve trekken en
gevoelens van eenzaamheid en leegte. Wanneer zo'n ondersteunende relatie dreigt
weg te vallen, dan wordt het veridealiseerde beeld van de weldoener en verzorger
omgezet in een gedevalueerde voorstelling. Diegene die hem wil verlaten wordt
gezien als een onmens.
De dreigende scheiding veroorzaakt bij de grenslijn-persoonlijkheid een intense
verlatingsangst. Om deze angsten tot een minimum te reduceren en een scheiding
te voorkomen, beschuldigt hij de ander van wreedheid en slechte behandeling. Dit
gaat vaak vergezeld met woedend, zelfdestructief gedrag. Vaak lokt dit gedrag bij
diegene die hem wil verlaten een angstige, beschermende houding uit.
Wanneer een pati8nt deze ondersteunende, zorgzame en koesterende relatie moet
missen, doen zich bij hem vaak dissociatieve 16 ervaringen, of wanhopige impul-
sieve handelingen voor.
Het intense gevoel van de grenslijn-patiant, dat hij slecht of kwaadaardig is,
onderscheidt hem van de narcistische persoonlijkheid (zie par. 2.1.11.), die een
veridealiseerd zelfbeeld heeft (Kaplan & Sadock, 1995).
Hoewel veel grenslijn-patienten, net zoals psychopaten roekeloos en impulsief zijn,
is hun gedrag toch hoofdzakelijk interpersoonlijk gericht en heeft tot doel om
sociale ondersteuning te krijgen, en het is vrijwel nooit georienteerd op materieel
gewin (Kaplan & Sadock, 1995).

Verschillen in definitie en gebruik van de term grenslijn-persoonlijkheids-
stoornis

Kernberg, 1975; Gunderson & Kolb, 1978 beschreven de grenslijn-persoonlijk-
heidsstoornissen op psychodynamische wijze, en volgens hen worden deze geken-
merkt door:
a) ego-zwakte, bijvoorbeeld gebrekkige impulscontrole;
b) tendens tot irrationeel denken, in plaats van realiteitstoetsing;
c) gebruik van minder rijpe of volwassen afweermechanismen, zoals projectie en

ontkenning; en
d) een vage persoonlijke identiteit.

Kernberg (1975) benadrukte de volgende psychopathologische kenmerken:
a) diffuse angst;
b) de aanwezigheid van meervoudige, neurotische symptomen;
c) perverse, seksuele neigingen;
d) verslaving;

16 Splitsing van het bewustzijn, waarbij de co6rdinatiefuncties van het bewustzijn uitvallen.
Hierdoor ontstaat een toestand van geestelijke verwarring.
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e) pre-psychotische persoonlijkheidsstructuren (paranoyde 17, schizoide   ,  of
hypomanische 19 trekken)

Zie eveneens par. 2.1.11.

Kohut (1971) zag net zoals Kernberg (zie par. 2.1.11.) overeenkomsten en
verschillen tussen narcistische - en grenslijn-persoonlijkheden. Hij benaderde het
probleem evenals Kernberg vanuit een structureel, psychoanalytisch perspectief, en
niet gedragsmatig.
Volgens de structurele psychoanalytische visie is het psychische apparaat georga-
niseerd in drie functionele eenheden, namelijk: het id, ego en superego. Deze basis
persoonlijkheidsorganisatie vormt de theoretische structuur voor intrafysieke
conflicten tussen de instincten (id), eisen van de externe realiteit (ego) en morele
perceptie van normen en waarden (superego). Het ego bemiddelt tussen de
primitieve driften en de geinternaliseerde ouderlijke en sociale eisen.
Kohut veronderstelt dat de grenslijn-patient het gevaar loopt om een diepgaande
regressie te ondergaan, terwijl dit niet het geval is bij narcistische persoonlijkhe-
den. In tegenstelling tot grenslijn-persoonlijkheden zou bij narcistische persoonlijk-
heden geen fragmentatie en desintegratie van het zelf optreden in het geval van
regressie. Volgens Kohut komt dit, doordat de narcist volgens hem een veel
constanter zelfbeeld heeft dan de grenslijn-persoonlijkheid. Hierdoor zou de narcist
veel regressiebestendiger zijn dan de grenslijn-persoonlijkheid, zeker als het gaat
om diepgaande regressie.
Bij deze visie van Kohut sluit ik me aan. Het meest kenmerkende van de grens-
lijn-  persoonlijkheid is volgens mij niet zozeer de psychotische regressie, die zich
in trouwens lang niet alle gevallen voordoet. Wel het wankel, steeds wijzigend
zelfbeeld waar de betrokkene telkens over twijfelt, is mijns inziens karakteristiek
voor de grenslijn-patient. Bovendien blijken deze personen veelal te lijden aan
zelfhaat.

Abend et at. (1983) baseerden zich bij hun theorievorming in hoge mate op Freuds
visies omtrent de pre-oedipale problematiek bij de psychische ontwikkeling.
Nadat ze een groot aantal grenslijn-gevallen hadden bestudeerd (het aantal werd
niet vermeld), kwamen Abend et al. tot de conclusie dat de grenslijn-patienten
sterke identificaties met hun zwaar gestoorde ouders tot stand hadden gebracht. Dit
leidde tot pathologische karaktertrekken, pathologische gedachtenprocessen en

" Meer dan gewone of adequate achterdocht.

's Schizoide persoonlijkheden zijn niet geinteresseerd in en genieten niet van intieme relaties.
Ze tonen een zeer beperkte emotionele expressie, komen kil over en hun affecties zijn vlak.

19 Personen die hieraan lijden. vertonen een ziekelijk verhoogde activiteit, meestal in een
bepaalde richting.
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neurotische symptoomformaties. De zelfconcepten, hun superego en de concepten
die zij van anderen hadden, bleken in belangrijke mate beYnvloed te zijn door het
onvermogen om oedipale problemen op te lossen.
In de oedipale fase doen zich impulsen en conflicten voor als gevolg van een
gefantaseerde vorm van seksuele liefde, die gericht is op moeder. Dit wordt snel
gevolgd door haat en vrees voor vader. Door de toenemende angst worden de
seksuele gevoelens verdrongen en het jongetje gaat zich steeds meer met zijn
vader identificeren.
De onderzoekers stelden vast dat oedipale conflicten een grote rol spelen bij de
ontwikkeling van objectrelaties van grenslijn-patienten. Dit was een opzienbarende
conclusie, want over het algemeen wordt aangenomen dat personen die aan grens-
lijn-stoornissen lijden, de oedipale fase nooit echt bereikt hebben.

Spitzer (1979) pleitte voor meer objectieve criteria voor de diagnose van grenslijn-
persoonlijkheidsstoornissen, en dergelijke criteria zijn nu opgenomen in de DSM-
IV. Deze persoonlijkheidsstoornissen worden gekarakteriseerd door de volgende
kenmerken: 1) instabiele relaties, 2) impulsief gedrag dat gevaarlijk is voor de
patient, 3) wisselingen van gemoed, 4) gebrek aan controle over woede, 5)
herhaaldelijke zelfmoordpogingen, 6) onzekerheid over eigen identiteit, 7) chroni-
sche gevoelens van eenzaamheid, 8) pogingen om denkbeeldige of werkelijke
scheiding te vermijden, 9) paranoYde ideeen of dissociatieve symptomen die
gerelateerd zijn aan emotionele spanning.
De kern van deze stoornissen wordt gevormd door: impulsiviteit; slecht aangepast
gedrag; een onvermogen tot intieme relaties; instabiliteit betreffende zelfbeeld,
relaties en stemmingen, terwijl hier een lage scheidingstolerantie aan ten grondslag
ligt.
In de rest van het proefschrift zal deze laatste definitie van toepassing zijn,
behalve in paragraaf 2.1.11. en 2.1.21., want daar wordt de definitie van Kernberg
gehanteerd.

2.1.9. Horney

Horney (1945) verklaarde de interpersoonlijke exploitatie van anderen door de
psychopaat als een poging om zijn gevoel van dorheid en leegte af te zwakken of
te verdoezelen. Wanneer hij anderen verslaat, ervaart hij een triomfantelijke
verrukking die zijn feitelijke nederlaag camoufleert. Hierdoor continueert de
psychopaat zijn emotionele stemmingen en versterkt hij zijn gevoel van almacht.
Later heeft Bursten dit idee verder uitgewerkt (zie Bursten, 1973, par. 2.1.24.).

Naar mijn mening verschilt het gevoel van leegheid van de psychopaat niet zo van
dat van de normale mens. In verhouding heb ik net zo vaak innerlijke leegheid en
dorheid bespeurd bij normale mensen als bij psychopaten. Deze gevoelens zijn
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volgens mij dus niet kenmerkend voor psychopathie, in tegenstelling tot wat vaak
wordt beweerd.

2.1.10. Fenichel

Fenichel (1945) wees op het inconsistente van het object (zie eveneens par. 2.1.11,
2.1.12  en 3.2.4.) 2° in het karakter van de psychopaat, en op de gebreken en
stoornissen die betrekking hadden op vroege identificaties. Hij concludeerde dat
psychopaten hun zelfwaardering 'regelen' door na narcistische verwonding met
simpele ontkenning en een consequente toename van narcisme te reageren. Boven-
dien erkende Fenichel dat vroege identificaties essentieel zijn voor ieders ontwik-
keling.
Men kan de vroege identificatieprocessen beschouwen als oefeningen in het
inleven in anderen. Een verstoorde ontwikkeling op dit gebied kan leiden tot een
gebrekkig vermogen tot liefde en/of empathie.
Naar mijn mening kan een dergelijke ontwikkelingsstagnatie eveneens een
verstoord zelfbeeld, een gebrekkige zelfwaardering en -kennis veroorzaken. Dit
staat, dacht ik, weer in verband met een beperkt vermogen tot liefde en empathie.
Volgens Fenichel veroorzaken de diverse vormen van culturele spanningen en de
verschillen in waarden en normen een diversiteit aan karakterpatronen. Vanuit
psychoanalytisch gezichtspunt bezien, kan men het omschrijven als: het karakter
verwijst naar a) de typen van gewoontes, die door het ego opgeeist worden, en
naar b) latere compromissen inzake instinctieve driften, het superego en de externe
wereld. Eigenaardige patronen die ontstaan zijn door zo'n aanpassing worden
karakter genoemd.
Het biogenetische aspect van de karaktervorming laat Fenichel echter onberoerd.

2.1.11. Narcistische persoonlijkheidsstoornissen

Freuds visie

Freud legde het begrip narcisme in 1914 nader uit en maakte het hiermee tot een
sleutelbegrip. Narcisme noemt Freud die toestand van een individu, waarin het
libido gericht is op het eigen ik. Dit wordt ook wel zelfliefde genoemd.
Freud maakte onderscheid tussen primair en secundair narcisme. Bij primair
narcisme is er sprake van een voorstadium van een objectrelatie, waarbij het libido
op een andere persoon of voorwerp gericht wordt. In het geval van secundair

zo
Object-inconsistentie duidt op het onvermogen om het innerlijk beeld van een geliefd object

vast te houden.
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narcisme gaat het om een objectrelatie die ofwel onbezet 21, of weer opgegeven
is.

In dezelfde mate dat Freud de theorie van het libido en de objectrelatie (zie par.
2.1.12.) ontwikkelde, werd tegelijkertijd het begrip narcisme verder uitgewerkt.
Het begrip 'object' wordt in de psychoanalyse niet alleen in verband gebracht met
het libido. Met dit begrip wordt eveneens verwezen naar de aantrekkingskracht die
een liefdesobject op de betrokkene uitoefent.

Kohuts dubbele-as theorie

Kohut bemerkte bij de psychoanalytische behandeling van narcistische personen
dat deze vage klachten hadden, die gerelateerd waren aan teleurstellende relatiepa-
tronen en een hypergevoeligheid om veronachtzaamd te worden door anderen.
Hij ontwikkelde een theorie over narcisme, die direct was afgeleid van zijn
klinische observaties. De patienten van Kohut bleken twee typen van overdracht
te creeren; de spiegeloverdracht (mirror transference) en de idealiserende over-
dracht (idealizing transference). Onder overdracht verstaat men de neiging om
onbewuste gevoelens en eigenschappen, die tijdens de vroegste jeugd geassocieerd
waren met belangrijke personen uit de omgeving, over te brengen op personen in
het heden, bijvoorbeeld een psychotherapeut. Deze overdracht verhindert vaak dat
de betrokkene andere mensen adequaat bejegent en goed begrijpt.
De patienten, die een spiegel-overdracht bewerkstelligden, deden er alles aan om
de bewondering van de analyticus te verwerven. Kohut beschouwde deze spiegel-
overdracht als een terugkeer naar het infantiele stadium, waarin het kind een
bepaalde blik in de ogen van zijn moeder tracht op te vangen, waardoor het zich
bevestigd en gewaardeerd kan voelen.
Kohut noemde deze ontwikkelingsstoornis het grandioos-exhibitionistische zelf.
De patienten met de idealiserende overdracht beschouwden de analyticus als een
perfecte, alwetende ouder, die tegemoetkomt aan alle wensen van de patiant. Deze
patiEnten zijn niet echt geYnteresseerd in inzicht in, en begrip van hun problema-
tiek, omdat ze alleen in de glorierijke glans van de analyticus willen staan.
Kohut is van mening dat de analyticus vanwege dit feit de functie dient te
vervullen, die in de jeugd werd gemist.
Kohut (1971) bedacht een dubbele-as theorie die van toepassing zou zijn op de
wensen en objectliefde van de beide typen narcisten. Hij stelde bij de narcisten
vast dat de perfecte en gelukzalige band die ze vroeger hadden met hun moeder,
in hun jeugd werd verbroken. Deze band kan op twee manieren hersteld worden,
ofwel a) door het aankweken van gezonde ambities bij de personen die een
spiegeloverdracht bewerkstelligen, of b) door het crebren van een set met normen
en waarden bij narcisten waarbij een idealiseringsoverdracht tot stand komt.

21 Hierbij is het libido (zie par. 2.1.2.) niet gericht op een liefdesobject
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Deze twee polen van een gezonde zelfontwikkeling noemt Kohut het bipolaire
zelf.
Deze dubbele-as theorie accepteert in feite de verlangens van de narcistische
persoonlijkheid.

Kohut had kritiek op Freuds visie, dat de narcist zich verder zou dienen te ontwik-
kelen van primair narcisme (libido is uitsluitend op eigen ik gericht) naar object-
liefde (liefde voor een ander). Volgens Freud behoorde een narcist zich dusdanig
verder te ontwikkelen, dat hij in hoge mate rekening zou gaan houden met de
behoeften en gevoelens van anderen. Hij vond dit te moraliserend en hypocriet van
Freud. Kohut wees erop dat iedereen narcistische verlangens heeft, die essentieel
zijn voor zijn geluk en voldoening.
Deze kritiek op Freud deel ik niet. Hoewel iedereen narcistische verlangens heeft
is het toch sociaal gezien en voor de eigen ontwikkeling zeer wenselijk dat men
ook rekening leert houden met andere individuen. Het een hoeft het andere niet uit
te sluiten, en ik zie niet in waarom Freud in dit opzicht hypocriet moraliserend
was.
In grote lijnen stemt mijn visie overeen met die van Kohut. Naar mijn mening
bestaat er naast de genoemde 2 basistypen nog een derde categorie, namelijk die
de eigenschappen van beide 2 typen in zich hebben verenigd, wat helaas veelvul-
dig voorkomt. Deze personen zijn bijzonder moeilijk te behandelen. Van de
therapeut verwacht dit type patiant dat hij enerzijds perfect en almachtig is, en
anderzijds trachten ze door hem gewaardeerd en bewonderd te worden. Deze
patiEnten hebben dus buitengewoon hoge verwachtingen, waar de therapeut nooit
aan kan of wil voldoen. Dit leidt tot teleurstellingen en deze patienten zijn
nauwelijks, nog minder dan de categorieen die Kohut beschreef, in staat of bereid
om inzicht te verwerven in hun kernproblematiek.

Kernbergs theorie

Kernberg (1975) beschouwde de persoon met een narcistische persoonlijkheids-
stoornis als essentieel gelijk aan iemand die lijdt aan grenslijn-persoonlijkheids-
Stoornissen. Ze opereren volgens hem allebei vanuit hetzelfde niveau van persoon-
lijkheidsorganisatie. De hiermee corresponderende afweerreacties en pathologische
interne objectrelaties zijn aanwezig bij beide typen stoornissen.
Kernberg differentieerde de narcistische - van de grenslijn-patient op grond van de
aanwezigheid van een gel[ntegreerd, maar pathologisch grandioos zelf bij de
narcist, terwijl dit afwezig is bij de grenslijn-patient. Hij conceptualiseerde dit
grandioze zelf als een afweerstructuur bij de narcist, waarmee hij zijn afhankelijk-
heid van anderen kan ontkennen. Hij zag het grandioze zelf als een fusie tussen
het reele zelf, het ideale zelf en het ideaal object.
Onder het reele zelf verstaat men de mogelijkheden die in een persoon voorhanden
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voor zijn latere ontwikkeling. Het ideale zelf is een veridealiseerde voorstelling
van zichzelf. Het ideale object bestaat uit veridealiseerde voorstellingen van een
liefdesobject.

De narcistische persoonlijkheid houdt de illusie, dat hij genoeg heeft aan zichzelf
en niemand anders nodig heeft, in stand door middel van zijn grandioze zelf.
Kernberg onderscheidde de narcistische - van de grenslijn-patient doordat het ego
van de narcistische -, in tegenstelling tot het ego van de grenslijn-patiant, op een
hoog niveau functioneert. Eveneens zouden narcisten vanwege hun constante zelf-
representatie 22 veel stabieler overkomen en weinig veranderen in de loop van de
tijd, in vergelijking met grenslijn-patianten. Deze laatsten zijn veel labieler
vanwege hun steeds veranderende zelf-representaties.
Kernberg concludeerde dat narcistische karakters in vergelijking met grenslijn-
persoonlijkheden niet lijden aan depressies, sociaal beter functioneren, een betere
impulscontrole en hechtere ego-structuur hebben, de realiteit beter toetsen, tot
minder diepgaande regressie neigen, en bepaalde zelf- en objectbeelden bij
frustratie vernietigen.

DSM-IV criteria

De criteria van de DSM-IV voor narcistische persoonlijkheidsstoornissen zijn:
a) grandioos gevoel voor eigen belangrijkheid;
b) fantasieen over het eigen ongelimiteerde succes, macht of intellectuele begaafd-

heid, schoonheid of ideale liefde;
c) de overtuiging van de eigen uniekheid. Deze kan alleen begrepen, of dient

geassocieerd te worden met zeer speciale personen, of diegenen die een hoge
status hebben;

d) een verlangen om uitzonderlijk bewonderd te worden;
e) de betrokkene vindt het vanzelfsprekend dat hij allerlei voorrechten of bijzon-

dere behandeling krijgt;
f) afgunst op anderen, terwijl de betrokkene meent dat anderen jaloers op hem

zijn.
g) gebrek aan empathie; is niet van zins om gevoelens van anderen te herkennen

of te identificeren;
h) hooghartige en arrogante gedragingen of houdingen;
i) misbruik maken van anderen met het doel om er zelf voordeel uit te slaan of

om de eigen doelstellingen te bereiken.

Wanneer in dit proefschrift de term narcistische persoonlijkheidsstoornis wordt
gehanteerd dan is de DSM-IV definitie van toepassing, tenzij anders wordt

22 Het innerlijk beeld dat ze van zichzelf hebben, is stabiel en constant.
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vermeld.

2.1.12. De objectrelatietheorie

Zoals in de vorige paragraaf al werd vermeld, richt het libido van het kind dat
zich normaal ontwikkelt in de loop van de tijd meer en meer op externe objecten,
in plaats van op zichzelf (Freud, 1914).
Klein werkte in Groot-Britania in de jaren 30 en 40 van deze eeuw aan sommige
biologische en psychoanalytische aspecten van Freuds theorie. Zij ontwikkelde de
objectrelatietheorie verder, terwijl deze direct gerelateerd was aan speltherapie bij
kinderen.
Een essentieel concept in Kleins theorie (1921-1945, 1956, 1957, 1975) is 'het
object', een term die refereert aan een persoon die emotioneel belangrijk is voor
de betreffende persoon. Bovendien verwijst deze term naar een interne psychologi-
sche representatie van zo'n persoon.
Haar persoonlijkheidstheorie is met name gericht op de vroege ontwikkelingsfasen
van het kind, en de wijze waarop deze objecten een rol speelden in hun leven.
Ook vestigde ze haar aandacht op de instinctieve liefdes- en haatgevoelens die
volgens haar hiermee in verband staan.
Een objectrelatie duidt dus op de soort relatie die een persoon met de buitenwereld
heeft. Deze relatie moet breed worden gezien, want het betreft de wisselwerking
tussen de betrokkene en zijn geliefde objecten. Het impliceert de wijze waarop de
persoon zijn object 'construeert', maar ook de manier waarop het object de
activiteiten van het subject vorm geeft. Volgens Klein hebben de geYnternaliseerde
en geprojecteerde voorstellingen van objecten letterlijk invloed op het subject.
Jacobson (1964) zag de teleurstelling van het kind in het moederlijke object, niet
noodzakelijk als een falen aan moeders kant. In Jacobsons visie is teleurstelling
altijd gerelateerd aan specifieke, door de driften gedetermineerde eisen. Zij ziet de
plezierige en onplezierige ervaringen van het kind als de kern van de moeder-kind
relatie. Volgens haar creeren slechte ervaringen frustrerende objectbeelden, terwijl
goede ervaringen het tegenovergestelde bewerkstelligen. Een normale of pathologi-
sche ontwikkeling zal gebaseerd zijn op de evolutie van zelf- en objectbeelden.
Deze zal eveneens het vermogen tot objectrelaties bepalen.
Volgens Kernberg (1975, 1993) geven de objectrelaties zowel structuur aan de

persoonlijkheid, als aan de driften van de betrokkene. Volgens hem veroorzaken
goedheid en slechtheid in objectrelaties drift-cathexis:, Met andere woorden; het
tweevoudige instinct van libido en agressie wordt gevoed door objectgerichte
liefde en haat. Kernberg werd erg beYnvloed door de theoriean van Klein en
Jacobson.

De visies van Klein, Jacobson en Kernberg liggen in feite in elkaars verlengde en

23 Driften eWof liefde zijn gericht op liefdesobject.
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hierbij sluit ik me aan. Naar mijn mening hebben objectrelaties en voorstellingen
van objecten eveneens de functie van terugkoppeling, zelfcontrole en realiteitstoet-
sing. Hierdoor zal de persoonlijkheid gevormd worden en zal er een adequate
aanpassing aan de realiteit tot stand komen, die aan de ontwikkeling gekoppeld is.

De definitie van Klein zal in het hele proefschrift gehanteerd worden, tenzij anders
wordt vermeld.

2.1.13. Reich

Reichs bijdrage aan de psychodynamische theorieen over psychopathie bestaat uit
zijn formuleringen van het fallisch-narcistisch karakter. In 1916 stelde Freud vast
dat karaktertrekken bestendigingen, sublimaties 24 van, of een reactie zijn op de
oorspronkelijke impulsen. Karaktertrekken van een reactief type kunnen volgens
hem worden onderverdeeld in ontwijking (fobisch) en reactieformaties. De pre-
puberale problemen zouden volgens hem de identificatie met de 'seksuele moeder' 25
in de weg staan.
Een individu met een fallisch-narcistisch karakter wordt volgens de psychoanalyti-
sche theorie gekenmerkt door zelfingenomenheid en doordat deze seksualiteit
beschouwt als een uiting van macht.
Na Fenichel (1945) en Reich (1949) kan men de volgende psychoanalytische
classificatie maken van narcistische en psychopathische persoonlijkheidsstoornis-
sen OLeaff, 1978):

a) Individuen met een reactief type van karakterafweer. Door middel van bepaalde
persoonlijkheidstrekken bewerkstelligt men een afweer tegen onaangename prik-
kels uit de buitenwereld. Deze karakterafweer veroorzaakt een wijziging in deuiterlijke persoonlijkheid, zodat de doelstellingen van de driften tegengesteld lijken
aan de oorspronkelijke driften. Bijvoorbeeld uitzonderlijke nederigheid als afweer
tegen de onderliggende woede en sadisme.

b) Individuen met karakterafweer tegen angst. Deze behelst:
- tegen-fobische attitudes, zoals intimidatie van anderen. Dit zijn gedragingen,

handelingen, of onbewuste gebeurtenissen, die er op gericht zijn om een (psy-
chotische) angsttoestand te vermijden;

-  identificatie met de agressor. Het zich vereenzelvigen met een persoon die ons

24 Afweermechanisme, vermogen om driftimpulsen op een constructieve wijze om te zetten in
acceptabele activiteiten.

25 Dit is de fase waarin de betrokken persoon zijn moeder als seksueel wezen gaat ervaren. Zie
eveneens 'Oedipuscomplex' in de alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
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gewelddadig bejegent. Dit is een normaal stadium van onze superego-ontwikke-
ling. De bedreiging door of de kritiek van de agressor wordt dan door de be-
trokkene identifikatorisch verinnerlijkt, maar zijn agressie wordt naar
buiten afgevoerd. Het wordt nog niet op een zelfkritische wijze aangewend;

-  vluchten in activiteiten, of;
-  pogingen om een magisch object te verdedigen of veilig te stellen. Dit is een

object dat alleen existeert in de fantasiewereld van de betrokkene, en dat bui-
tengewoon belangrijk voor hem of haar is.

c) Personen met narcistische karakters. Deze zijn in conflict met hun archaische.
orale angsten, die samenhangen met een gebrekkige scheidingstolerantie en grote
scheidingsgevoeligheid. Primitieve egoervaringen zorgen voor een toename in zelf-
waardering en een herovering van een oud gevoel van almacht door identificatie.
Bij zulke individuen is sprake van een dualiteit van idealen. Deze is gebaseerd op
een dichotomie, die correspondeert met de oorspronkelijke identificatie met zijn
ouders, in goede en slechte objecten. Dit gaat vaak gepaard met een ambivalente
gespletenheid en verplaatsing naar de omgeving.

d) Personen met anale karaktertrekken. Deze karaktertrekken, die zijn terug te
voeren op de anale fase 28 kenmerken zich door: zin voor orde, betrouwbaarheid,
gewetensvol en punctueel gedrag, gierigheid, eigenzinnigheid, trots en naijver.
Deze individuen vrezen hun ongecontroleerde impulsen. Zij hebben 'altijd haast'.
Het typische anale karakter omvat zowel de weerstand als gehoorzaamheid. De
schijn van orde en netheid representeert volgzaamheid. Ongehoorzaamheid en
provocatie worden gel)ruikt als instrumenten in het gevecht met het superego,
terwijl de betreffende persoon streeft naar een gevoel van superioriteit. Zulke
personen gebruiken:
- reactieformatie. Dit is een belangrijk psychisch afweersysteem; een ontwikke-

ling van gedragspatronen en interessen, die tegengesteld zijn aan een verdron-
gen drift of verlangen. Bijvoorbeeld een moeder die het kind dat ze haat
overmatig goed verzorgt. Het gaat hier dus om een gelukte en succesvolle
afweer, omdat men zich hierbij noch van de driftwens, noch van de reactie
daarop bewust wordt. De reactieformatie staat in dienst van het ego, en niet-
acceptabele gedragsimpulsen worden omgekeerd in sociaal waardevolle gedra-
gingen;

-  isolatie van gevoel;
-  en het ongedaan maken van iets - dat de pregenitale driften en onbewuste vijan-

digheden die een narcistische bevrediging geven, tegenwerkt - zodat ze zelf

26 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
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minder de afweer tegen de repressie (verdringing) gewaarworden. Pregenitale
driften treden normaal gesproken op in een vroegkinderlijk stadium, van de
seksualiteitsontwikkeling, voordat het genitaalprimaat zich voordoet.

e) Individuen met een oraal karakter. Deze personen zijn gefixeerd in de orale fase 27

van de ontwikkeling. Het zijn individuen die worden gekenmerkt door het
buitensporig verkrijgen van bevrediging door onder andere orale erotiek. Deze
personen zijn afhankelijk van anderen en hun externe ondersteuning in verband
met hun zelfwaardering en narcistische bevrediging die hieruit voortvloeit. Externe
krachten zijn verantwoordelijk voor hun almachtig gevoel en welbehagen.

f) Individuen met fallisch-narcistische karakters. Fallische karakters zijn roekeloos,
verwaand en ongevoelig. Ze hebben zowel castratieangst (angst bij de man dat zijn
mannelijkheid hem wordt ontnomen) als narcistische behoeften en ze zijn frequent
oraal afhankelijk.

g) Personen met karakterafweer tegen het superego. Hiermee wordt bedoeld het
totaal aan (onbewuste) psychische handelingen of gebeurtenissen, die het ego
moeten beschermen tegen het superego. Deze groep kan onderverdeeld worden in
drie categorieen namelijk:
1) Diegenen met een karakterafweer tegen schuld. Dit komt voor bij verzamelaars

van onrecht, die voortdurend de behoefte hebben te bewijzen dat het die ander
is die onrecht heeft begaan. Hun obstinatie bevestigt hun macht. Het zijn
emotionele chanteurs, die hun ellende tentoonspreiden om te bewijzen dat ze
unfair zijn behandeld.
Hieronder vallen personen die criminele handelingen verrichten vanwege hun
onbewuste schuldgevoelens (zie Freud pag. 9). Ze ervaren een gevoel van
bevrijding wanneer ze ontdekt en gestraft worden.
Personen met masochistische 2, karakters beschermen hun superego en accepte-
ren kritiek en straf. Ze kunnen anderen bekritiseren als ze onbewust aanvoelen
dat die anderen hen bekritiseren. Als ze zelfkritiek hebben, heeft dat de bedoe-
ling om ondersteund te worden door hun omgeving. Ze kunnen bijvoorbeeld het
slachtoffer worden van zelf gearrangeerde ongelukken, die aan de ene kant
(symbolische) daden van 'rebellie' en aan de andere kant een 'opoffering'
moeten uitdrukken.
Ze kunnen hun hele leven spenderen aan het lijden aan 'tegenslagen', wanneer
doelstellingen die ze nastreven, gedeeltelijk door hun eigen toedoen, nooit
bereikt worden. Dit wordt ook wel 'noodlotsneurose' genoemd.

21 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
28 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
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2) Morele masochisten zijn personen, waarbij de rebellie tegen een sterk superego

is geseksualiseerd. Deze personen gedragen zich onderdanig tegenover mensen
met een leidende positie of houding, ten einde  iets te bereiken. Hun 'verge-
vingschantage' (bedelen om vergeving) dient als een vervormd soort seksueel
genot, dat frequent de symbolische betekenis weergeeft van het verlangen
geslagen te worden door vader. Freud beschrijft deze 'schipbreukelingen van
het succes' als mensen die schuldgevoelens hebben over hun impulsen, terwijl
ze een sterk superego hebben, dit hen niet toestaat succes te oogsten.

3) Ten slotte is er de psychopaat, een individu met een gebrek aan schuldgevoe-
lens. Zulke personen lijden aan een traumatische objectrelatie uit de vroege
kindheid, of aan een orale fixatie 29 en traumatische ervaringen, waardoor een
complete en uiteindelijke vorming van een effectief superego moeilijk te
bereiken is. Een objectrelatie duidt op de soort relatie die een persoon met de
buitenwereld heeft. De relatie representeert het complexe en totale resultaat van
een bepaalde persoonlijkheidsorganisatie, en min of meer gefantaseerde inter-
pretaties van objecten (personen) en zekere favoriete afweerfuncties, die de
betrokkene moet beschermen tegen de realiteit (zie par. 2.1.12).

Reich (1949) begreep dat de 'acting out' (ageren, provocerend gedrag; woord is
moeilijk te vertalen en blijft derhalve gehandhaafd) van de psychopaat een afweer
was. Het blijft in het betoog van Reich onduidelijk welke rol 'acting out' speelt in
de afweer.
Naar mijn mening is 'acting out' een vorm van stressverwerkend gedrag, waarbij
de betrokkene zijn spanningen afreageert op anderen, zonder dat hij of zij een
constructieve oplossing zoekt voor het afbouwen van de spanningen. Door middel
van deze 'acting out' hervindt hij zijn geestelijke balans weer. Volgens mij tracht
de betrokkene door middel van deze confrontatie met de buitenwereld en eventu-
eel de realiteit, zijn eigen plaats in het geheel telkens opnieuw te bepalen.

2.1.14. Afweermechanismen van het ego

Hieronder verstaat men de methode die de psyche gebruikt om hevige, pijnlijke, of
cultureel verboden gevoelens uit het bewuste weg te houden (zie eveneens par.
2.1.2.). Volgens Sigmund Freud (1915) zal de afweer bij ieder conflict, ziektebeeld
en genetische bepaaldheid, verschillend zijn.
Maar in het bijzonder door de bijdrage van Anna Freud (1936) werd dit een
belangrijk thema voor psychoanalytisch onderzoek. Ze gaf concrete voorbeelden
om de diverse functies, de complexiteit en de uitbreiding van het afweermechanis-
me te beschrijven. Ook gaf ze aan, van welke activiteiten het ego zich kan
bedienen voor dit doel, zoals rationalisatie en intellectualisering (zie verder in deze

29 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
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paragraaf.
Volgens Jung (1934) zijn de afweermechanismen van het ego beperkt tot repressie
en sublimatie (zie verder in deze paragraaf).
Horney (1950) beweerde dat er drie afweermechanismen bestaan, die de angst
reduceren en die tegemoetkomen aan neurotische eisen, namelijk: 1) expansiviteit;
2) zichzelf onzichtbaar maken; 3) resignatie.
Bibring et al. (1961) definieerden 24 basis afweermechanismen en 15 complexere
afweersystemen.
Vaillant (1977) bediscussieerde de pathologische afweermechanismen en aangepas-
te strategieen voor spanningshantering, en breidde de lijst van Bibring et al. uit.
Volgens het Comprehensive Textbook of Psychiatry/VI (Kaplan & Sadock, 1995)
bedient het ego zich van de volgende afweermechanismen:

A) Narcistische afweermechanismen

- Loochening. Speciale vorm van verdringing, waarbij wordt vermeden de bedrei-
gende aspecten van de interne en externe realiteit op te merken;

-  Projectie. De betrokkene schrijft hierbij zijn eigen ongewenste impulsen, gevoe-
lens of gedachten aan iemand anders toe;

-  Verdraaiing. De uiterlijke realiteit wordt omgevormd en aangepast aan de inner-
lijke behoeften;

B) Onvolwassen afweermechanismen

-      ' Acting out'. Hiermee wordt uitdrukking gegeven   aan een onbewuste   wens   of
impuls om door middel van acties de bewustwording van een bepaald feit, en
tevens de spanningen die hieraan zijn verbonden, te vermijden.

-  Regressie. De betrokkene keert hierbij terug naar een vroeger stadium van zijn
ontwikkeling;

- Passief-agressief gedrag. Betrokkene tracht door middel van passiviteit en
masochisme zijn agressie op de buitenwereld te richten.

- Projectieve identificatie. Hierbij vereenzelvigt men zich met iemand terwijl men
deze persoon zijn eigen ongewenste impulsen, gevoelens of gedachten toedicht;

- Blokkeren. Affecten, impulsen en gedachten worden tijdelijk geblokkeerd;
- SchizoYde fantasie8n. Dit is een poging om op autistische wijze conflicten op te

lossen. Hiermee wordt intimiteit vermeden en excentriciteit dient om anderen af
te weren. De betrokkene gelooft niet helemaal in zijn fantasieen.

- Introjectie. Hieronder verstaat men a) de vereenzelviging met een ander indivi-
due, b) het zonder integratie overnemen van attitudes, gedrag, gevoelens en
waardenoordelen. Hierdoor kan de betrokkene uit het psychisch evenwicht gera-
ken;

- Hypochondrie. Overdreven benadrukken van een ziekte, met het doel ontwij-
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king en regressie te bewerkstelligen. Het is een houding waarin afkeuring wordt
uitgedrukt vanwege het verlies van iemand, eenzaamheid, of onacceptabele
agressieve impulsen ten opzichte van anderen. Deze agressieve impulsen
worden getransformeerd in zelf-afkeuring, pijn en somatische ziekten.

- Somatisering. Hierbij worden psychische in lichamelijke symptomen omgezet.
Bij onopgeloste problemen kan zich dit voordoen.

C) Neurotische afweermechanismen

- Isolering. Hiermee verbreekt de betrokkene de relatie tussen een ontoelaatbare
handeling of gedachte en het affect dat aan een herinnering is gekoppeld. De
herinnering blijft bestaan, terwijl het affect vermindert of verdwijnt;

-  Repressie. De ideeEn en gevoelens worden hierbij onderdrukt voordat ze in het
bewustzijn opgenomen kunnen worden. Maar de betrokkene heeft datgene dat
wordt onderdrukt niet echt vergeten. Het onderdrukte kan zich manifesteren in
symbolisch gedrag;

- Seksualisering. Het overmatig toekennen van seksuele significantie aan een
object, om de angst die hieraan is gerelateerd, te neutraliseren;

- Rationalisering. Rechtvaardiging van gedrag waarmee de ware motieven van
iemands handelen, denken en voelen worden verhuld;

- Intellectualisering. Doordat de betrokkene zijn conflicten en gevoelens rationeel
tracht te formuleren, probeert hij er controle over te krijgen. Het gaat hierbij
om een overwicht van het abstracte denken tegenover de affecten en fantasieen
die zich manifesteren;

- Externalisatie. Elementen uit de eigen persoonlijkheid worden gezien als
externe objecten;

- Verplaatsing. Hierbij wordt een idee of driftbezetting verplaatst van het ene
idee of object naar het ander;

-  Controle. Door middel van het controleren van situaties en personen tracht de
betrokkene zijn angst tot een minimum te beperken en zijn innerlijke problemen
op te lossen;

- Dissociatie. Periodieke, drastische verandering van karakter of gevoel van
persoonlijke identiteit, om zodoende emotioneel leed te vermijden;

- Reactieformatie. Hierbij wordt een onacceptabele impuls omgezet in zijn tegen-
deel. Bijvoorbeeld een moeder die haar kind, aan wie ze een hekel heeft,
overmatig goed verzorgt;

- Remming. Bewuste beperking van sommige egofuncties (zie par. 2.1.26) om uit
een conflict met instinctieve impulsen, het superego, of krachten en personen
uit de omgeving te geraken.
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D) Volwassen afweermechanismen

- Sublimering. De betrokkene bevredigt zijn impulsieve driften en bereikt zijn
doelstelling doordat hij zijn energie kanaliseert en richt op een sociaal accepta-
bel, in plaats van een onacceptabel doel;

- AltruYsme. Iemand biedt andere individuen zijn diensten aan om een plaats-
vervangende ervaring te krijgen;

-  Ascetisme. De plezierige effecten van ervaringen worden geelimineerd;
- Onderdrukking. Bewuste of semi-bewuste, nadrukkelijke aandacht voor impuls

of conflict. Indien nodig wordt het onderdrukt, maar niet vermeden;
- Anticipatie. Men speelt in op de mogelijkheid van toekomstig innerlijk onge-

mak of lijden.
- Humor. Wijze om gevoelens te uiten zonder dat dit onaangename effecten heeft

voor zichzelf en anderen;

Naar mijn mening kunnen de afweermechanismen, die hierboven ingedeeld werden
bij de narcistische (A), net zo goed ondergebracht worden bij de onvolwassen
afweermechanismen (B).

2.1.15. Bender en Eissler

Bender (1947) beweerde, dat het onvermogen om relaties met anderen op te
bouwen, de belangrijkste afwijking van de psychopaat was. In haar visie was het
ontwikkelingsproces van de psychopaat gefixeerd in de vroege jeugd.
Mijns inziens is de psychopaat wel in staat relaties op te bouwen, maar niet
zonder dat hij die ander exploiteert.
Eissler (1949) leverde een belangrijke bijdrage aan de psychodynamische theorie-
vorming omtrent psychopathie. Hij duidde op de alloplastische '° aard van de
psychopaat en stelde dat het destructieve 'acting out' intrapsychisch " functio-
neert als een herhaaldelijke poging om de zelfwaardering op te vijzelen en het
testen van de realiteit in stand te houden. Deze alloplastische aard van de psycho-
paat houdt in dat deze zijn libido (zie par. 2.1.2.) richt op de buitenwereld.
Doordat libido zich fixeert op objecten die zich bevinden in de wereld om hem
heen, bestaat er een drang om zich aan te passen aan de realiteit.
Vrij vertaald zou men naar mijn mening kunnen stellen dat de lustgevoelens van
de psychopaat de realiteitsbinding (mede) in stand houden. Toch bestaan er ook
veel lustgevoelens zonder dat hierbij een realiteitstoetsing tot stand komt. Bij veel
mensen vormt de realiteit juist een bedreiging voor hun lustgevoelens. Bij de

30 Reactievorm ten nadele van de medemens.

31 Interacties die zich binnen de psyche afspelen.
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psychopaat is dit kennelijk niet het geval.
Eveneens merkte Eissler op dat de delinquent in zijn jeugd vaak geleden heeft
onder onrechtvaardige behandeling, terwijl hij tevens moeizame identificatiepro-
cessen doormaakte; hieruit vloeiden agressieve impulsen voort. Alleen via
geslaagde vereenzelvigingsprocessen zal men volgens mij in staat zijn om zich in
de ander te verplaatsen en hem of haar aan te voelen. Via het groeiend vermogen
tot empathie zullen de agressieve impulsen worden afgezwakt.
Met andere woorden; empathie transformeert de agressieve en destructieve energie
in een positieve en constructieve gerichtheid.

2.1.16. Schmideberg

Schmideberg (1948, 1961) daarentegen richtte haar aandacht meer op de verstoring
van de objectrelaties, dan op de ontwikkeling van het superego bij de psychopaat.
Zij benadrukte de rol van angst en depersonalisatie in de activiteit van de psycho-
pathische persoonlijkheid.
Depersonalisatie kan men omschrijven als een psychische gebeurtenis, waarbij het
gevoel opkomt dat we vreemd ten opzichte van ons eigen ego staan. Eveneens
worden afzonderlijke lichaamsdelen ervaren als vreemd, en niet bij het eigen ego
horend. Meestal ontstaat gelijktijdig de sensatie dat de gewoonste dingen en
normaal vertrouwde personen, vreemd, star, leeg en onwerkelijk zijn. Depersonali-
satie komt vaak voor bij mensen die lijden aan neurosen, depressies en schizofre-
nie.

Wat Schmideberg hierboven beweert staat volgens mij in schrille tegenstelling tot
wat doorgaans wordt beweerd, namelijk, dat psychopathie wordt gekenmerkt door
een gebrek aan angst en een afwezigheid van psychose en depersonalisatie. De
definitie van de American Psychiatric Association (APA) is hier een goed voor-
beeld van. De APA (1952) definieerde psychopathische persoonlijkheidsstoornis-
sen als defecten in de ontwikkeling, of als pathologische verschijnselen in de per-
soonlijkheidsstructuur. Deze gaan gepaard met een minimum aan subjectieve angst
en weinig of geen verdriet. Bovendien concludeerde de APA dat zich bij vele
personen met een psychopathische persoonlijkheid een stoornis manifesteert, die
zich meer kenmerkt door een levenslang durend patroon van bepaalde handelin-
gen, dan door mentale of emotionele symptomen. Psychopathische persoonlijk-
heden worden bovendien in staat geacht onder stress een regressie door te voeren
naar lagere niveaus van de persoonlijkheidsorganisatie en verder te functioneren
zonder dat zich bij de betreffende personen psychosen voordoen.

Het is mogelijk dat Schmideberg het hier heeft over de categorie personen met
grenslijn-persoonlijkheidsstoornissen, want die werden destijds vaak als psycho-
pathisch aangemerkt.
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De afwezigheid van emotionele banden bij psychopaten impliceert volgens
Schmideberg (1941, 1961) een intrapsychische stoornis of defect als gevolg van de
gemaakte identificaties. De daaruit voortkomende objectrepresentaties met een
instabiele, overheersende 'anhedonische' (ontbreken van wellustgevoelens)
ondertoon, staan de ontwikkeling van een sterk en toch flexibel superego in de
weg.
Objectrepresentaties hebben betrekking op de wijze waarop innerlijke beelden van
diverse personen zich voordoen aan de betrokken persoon.
Volgens Schmideberg vertonen deze innerlijke, 'lege' beelden van andere personen
zich op verwrongen wijze aan de psychopaat en daardoor zou het onbewuste
geweten en het superego zich verstoord ontwikkelen.
Helaas maakt Schmideberg niet duidelijk hoe dit in zijn werk gaat. Misschien is
het zo dat alleen een juiste innerlijke weergave van de realiteit tot de vorming van
een gezond superego leidt.
Maar hoe zit het dan met het alom geprezen realiteitsgevoel van de psychopaat?
Dit strookt toch niet met het idee dat hij een vertekend beeld van de werkelijkheid
heeft. Naar mijn mening spelen andere factoren, die al eerder werden vermeld in
par. 2.1.2. een rol bij de ontwikkeling van het superego. De visies van Jacobson
en Kernberg die daar werden weergegeven zijn mijns inziens het meest treffend en
compleet.

2.1.17. Anna Freud

Anna Freud (1949) constateerde dat de transformatie van het narcistische libido
naar het object-libido niet adequaat uitgevoerd kan worden als: a) de zorg voor het
kind gebrekkig was; b) er sprake was van een veelvuldige of permanente schei-
ding; c) een stabiele moederfiguur ontbrak. Adequate identificatie met de ouders
en andere belangrijke personen uit zijn omgeving deed zich niet voor.
Het libido kan zowel zichzelf als een andere persoon als object kiezen. Kiest het
zichzelf als object dan is er sprake van een narcistisch libido. Wanneer het libido
echter een ander individu als object kiest, dan gaat het om objectlibido. In het
laatste geval is de behoefte aanwezig, of tracht de betrokkene zijn egocentrisch
isolement te doorbreken (zie par. 2.1.12.).
Anna Freud meende dat vroege verwaarlozing leidde tot een inadequate binding
van agressieve impulsen. De vroege libidineuze ontwikkeling was volgens haar in
die gevallen verstoord en de agressieve impulsen bleven geYsoleerd en drukten
zich op blijkbaar tegenstrijdige wijze uit. Dit leidde volgens haar tot psychopathie.
In een normale ontwikkeling zijn zulke agressieve impulsen volgens Anna Freud
niet geYsoleerd. Deze maken dan juist deel uit van de relatie met het pregenitale
liefdesobject, van de relatie met moeder en de latere manifestaties van het
Oedipuscomplex.
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Wanneer oedipale en pre-oedipale 32 ervaringen te gewelddadig en te verstorend
zijn en ook verder onopgelost blijven, dan is het kind niet in staat om de nodige
differentiaties te maken tussen belangrijke figuren in de familie-setting en die in
de omgeving. De omgeving (dus niet de familie) wordt dan het slagveld voor de
'acting  out' van onopgeloste problemen en conflicten  die zich voordoen  in  de
familiesituatie. Agressieve en destructieve beelden uit de orale fase 33, sado-ma-
sochistische fantasietn 34 uit de anale fase 35, exhibitionistische fantasietin 36,
castratieangst 37, en een gevoel van geisoleerd en niet geliefd zijn, worden verlegd
naar de buitenwereld. Op deze wijze vormen ze echter een belemmering voor de
sociale aanpassing.
Zulke verstoringen veroorzaken op zichzelf geen psychopathie, maar deze kunnen
een kind wel angstig, gereserveerd en teruggetrokken maken. De gevoelens van
leegheid, van gediscrimineerd worden, en het ontbreken van zinvolle, beteke-
nisvolle relaties kunnen wel belangrijke factoren zijn, die de context van de
persoonlijkheid van de psychopaat kunnen vastleggen.
Voyeuristische 38 fantasieen en impulsen kunnen aan de realiteit getoetst worden,
als het kind getuige is van sadistische scanes tussen ouders. Exhibitionistische
fantasieen worden op school in praktijk gebracht.
Het kind kan gezien worden als het verstorend element, vanwege zijn fratsenmake-
rij en zijn pogingen om de held uit te hangen, door in opstand te komen tegen
leraren, te vechten, en ongevoelig te zijn voor realistische gevaren.
Verder concludeerde Anna Freud dat haatrelaties het belangrijkste zijn voor het
psychopathische kind. Als het volwassen wordt en liefdesrelaties aangaat, dan
wordt de gehate vijand in zijn onbewuste gerepresenteerd door de seksuele partner.
Hoewel hij een relatie met haar heeft, hoort zij toch bij de buitenwereld, die niet
te vertrouwen is. Volgens mij wordt met name de seksuele component van de
relatie door de psychopaat geassocieerd met agressie en de eeuwige oerstrijd met
de andere sekse. Deze partner is nabij en tegelijkertijd bedreigend. Naar mijn
mening kan de psychopaat bang zijn om met haar of hem te versmelten, of zo in

12 De stadia voor de oedipale fase.

" Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.

34 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.

35 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.

36 Dwangmatig zichzelf tonen. Ontblote geslachtsdelen tonen aan meestal personen van het
andere geslacht.

n Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.

38 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
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die ander op te gaan dat hij zijn identiteit verliest. De seksuele partner wordt
hierbij het object van zijn min of meer gestileerde agressie.

2.1.18. Het onbewuste en onderbewuste

Met het onderbewuste wordt die bewustzijnsinhoud bedoeld, waarvan men zich
zeer vaag bewust is, of dat buiten het actuele bewustzijn ligt en ontoegankelijk is.
Freud (1895) had de term onderbewustzijn in zijn vroege werk als synoniem voor
het onbewuste gebruikt. Maar hij liet deze term snel vallen vanwege zijn tweedui-
digheid. Freud (1913) verwierp deze, omdat het scheen te duiden op zoiets als een
tweede bewustzijn. Hij meende dat dit tweede bewustzijn, hoe afgezwakt en
ontoegankelijk ook, in kwalitatieve verbinding staat met het actuele bewustzijn.
In zijn ogen kan het onbewuste, door de ontkenning die het impliceert, alleen een
aanduiding zijn van een topografische splitsing van twee psychische gebieden. Dit
veroorzaakt een kwalitatief onderscheid tussen de gebeurtenissen die zich daar op
die twee verschillende terreinen afspelen.
Freud verklaarde oorspronkelijk de betekenis van dromen, iemands falen en
neurotische symptomen uit het feit dat er een conflict zou bestaan tussen een
onbewuste wens en zijn (voor)bewuste onderdrukking. Het onbewuste bleek een
bijzonder systeem van psychische inhouden, mechanismen en processen te zijn.
Freud achtte het noodzakelijk om twee typen van het onbewuste te onderscheiden.
Enerzijds is er het onbewuste, dat alle inhouden en gebeurtenissen omvat die
slechts latent of periodiek onbewust zijn. Deze kunnen ieder moment bewust
worden, en ze onderscheiden zich verder niet van het bewuste. Deze bewustzijns-
inhouden staan volgens Freud lijnrecht tegenover psychische processen zoals
verdringing. Dit noemde Freud het voorbewuste systeem.
Het tweede systeem, waarin de eigenschappen uit de hogere systemen niet zijn
terug te vinden, noemde hij het topische onbewuste systeem. Hierin bevinden zich
alle verdrongen inhouden. Deze inhouden kunnen alleen bewust worden, wanneer
de censuur die het bewuste en het onbewuste van elkaar scheidt, overwonnen of
omzeild wordt.
Het onbewuste herbergt volgens Freud in het bijzonder kinderlijke driftwensen.

Behalve over het collectieve onbewuste heeft Jung ook over het persoonlijke
onbewuste geschreven. Volgens Jung (1936) was de onbewuste geest geen
homogene eenheid; deze zou uit lagen, afdelingen, of compartimenten bestaan.
Hierin zou alles wat niet bewust is, zijn opgeslagen.
Adler (1939) zag het onderbewuste als een 'true' om de eigen verantwoordelijk-heid, plichten tot zelfbezinning te ontlopen. Waar men van af wil, dat kan men in
het onbewuste dumpen.
Horney (1950) wees erop dat het onbewuste in feite wordt veroorzaakt door
zwakte of ziekte. Volgens haar moeten mensen iets uit hun bewustzijn verdringen
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om hun leven draaglijk te houden. Op deze wijze kunnen de betrokkenen zich
redelijk veilig voelen.

Ik onderschrijf de visies van Freud en Horney. Zelf zie ik het onbewuste enerzijds
als een beveiligingssysteem, en anderzijds als een sluis tussen de harde realiteit
enerzijds en onze innerlijke wensen en behoefte aan veiligheid anderzijds.
In dit proefschrift is, mits anders vermeld, de definitie van Freud van toepassing.

2.1.19. Levy

Levy (1951) maakte een aanzet tot een theorie die betrekking had op de narcisti-
sche pathologie en de daaruit voortvloeiende objectrelaties. Zijn belangrijkste
bijdrage aan de psychoanalytische theorievorming was, dat hij als eerste een
onderscheid maakte tussen de verwaarloosde en verwende psychopaat (1969).
Deze verwende psychopaten zijn echter op een andere wijze verwaarloosd,
vanwege de materiele verwenning enerzijds, en een emotionele, pedagogische en
spirituele verwaarlozing anderzijds. Het is opmerkelijk dat er over deze categorie,
in vergelijking met de groep verwaarloosde psychopaten, relatief weinig is
geschreven.
Bij deze verwende psychopaten heb ik vaak een onbestemd gevoel en onrust
kunnen waarnemen. Dit wordt veelal gecompenseerd door overdadigheid, decaden-
tie, veel bravoure en een merkwaardige emotionele grilligheid, die af en toe
uitschieters vertoont naar een sadistische houding, minachting en leedvermaak.
Verder blijkt dit onderscheid niet bijzonder relevant te zijn.

2.1.20. Kaufman en Reiner

Kaufman & Reiner (1959) bestudeerden kinderen die getraumatiseerd waren door
het actueel of emotioneel verlies van hun ouders. De patienten deden alsof hun
ouders dood waren en gaven de indruk dat ze hen zochten. Ze ontkenden het
gevoel van verlies en poogden er mee om te gaan door plaatsvervangers voor hun
ouders te zoeken. Behandelaars en verplegend personeel konden als plaatsver-
vanger dienen.39 De kinderen uit deze groep die later psychopathisch werden,
bleken niet in staat om met deze plaatsvervangers een adequate, diepere, stabiele
en bevredigende relatie op te bouwen. Hierdoor waren ze niet in staat een gevoel
van basisvertrouwen en -veiligheid te ontwikkelen.

" Dit actief probleemoplossend - en spanningshanteringsgedrag staat in schrille tegenstelling
tot het apathische, hulpeloze of agressieve gedrag van andere kinderen in een dergelijke situatie.
De kinderen die dit gedrag vertonen, hebben of krijgen vaak een goede mentale conditie, doordat
ze op eigen kracht en op een positieve wijze hun leven trachten vorm te geven. Bovendien gaat
zo'n houding gepaard met hoop, verbetering van de eigen situatie en levensperspectief.
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De psychopaat voelt zich volgens Kaufman & Reiner niet in staat om te investeren
in, of afhankelijk te zijn van anderen. Zijn 'innerlijk' is vervuld van donkere,
schaduwachtige achtervolgers. Het is een wereld vol gevaren en paranoYde 40
angsten. Een patient illustreerde dat toen hij beweerde: "Als ik anderen niet
besodemieter, dan besodemieteren ze mij".
Veel andere personen, die niet direct als psychopathisch aangemerkt worden,
redeneren op een vergelijkbare wijze. Mijns inziens verraadt de mentaliteit van het
'normale' individu dat zoiets dergelijks beweert toch een asociale, niet-empa-
thische, verharde, ethisch zwakke en egocentrische levenshouding, die zeker
verwant is met die van de psychopaat. Veel personen die zich in dit grensgebied
tussen normaal en psychopathie bevinden, redeneren zo.

2.1.21. Kohut en Kernberg

Kohut (1971) en Kernberg (1965, 1967, 1972) hebben een systeem ontwikkeld,
waarmee we de narcistische persoonlijkheid van de psychopaat kunnen begrijpen.
De oppervlakkigheid, gevoelloosheid, hardheid, meedogenloosheid, gebrek aan
loyaliteit en manipulerend gedrag van de psychopaat worden begrijpelijk gemaakt
in termen van een narcistische persoonlijkheidsstructuur (zie par. 2.1.11.)

Volgens Kohut en Kernberg heeft de narcistische persoonlijkheid een grote
behoefte zich te identificeren met een almachtig en/of al-goed persoon. Hij wil
worden beschermd tegen de wereld vol vijandige beelden, die in feite in hem zelf
is, maar die hij naar buiten projecteert. Hij probeert de agressie die hij bij anderen
ziet, te controleren door een verscheidenheid aan mechanismen. Zijn basisbehoef-
ten bestaan uit het gevoel van almacht, perfectie, en de wens personen uit te
zoeken die deze almacht uitstralen. Verder heeft hij de behoefte om deze geYde-
aliseerde personen te controleren, te gebruiken, en hun agressie te temmen door
middel van projectieve identificatie en vleierij. Projectieve identificatie behelst een
geestelijk mechanisme, waarbij de betrokkene zich met iemand vereenzelvigt,
terwijl hij deze persoon zijn eigen ongewenste impulsen, gevoelens of gedachten
toedicht. Deze personen, die worden gebruikt en gecontroleerd, worden terzijde
geschoven als ze niet meer van nut zijn voor de narcistische persoonlijkheid.Met andere woorden, die anderen worden door de narcist gebruikt om zijn 'groots-
heid' te realiseren, te herstellen en in stand te houden.
Door de nare ervaringen die de narcistische persoonlijkheid in zijn jeugd heeft
opgedaan bij zijn ouders, voelt de narcistische persoonlijkheid zich mijns inziens
gedwongen om veiligheid en almacht te zoeken in relaties die hij kan controleren
en manipuleren. In feite blijkt hieruit hoe hulpeloos hij is. Voortdurend komt hijtot het besef dat zijn verbluffende capaciteiten op het gebied van manipulatie hem

40 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
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verdoemen tot de rol van 'opzichter' in plaats van medestander en/of geliefde.

Kernberg (1967) beargumenteerde dat psychopaten een lager niveau van grenslijn-
persoonlijkheidsstructuur vertonen, als men een elementaire psychodynamische
inschatting van hen probeert te maken. Zij lijden aan een 'teveel id' en een 'te
weinig superego' (zie par. 2.1.2.). Het is volgens hem zelden het geval dat zich bij
psychopaten een egogebrek - een gebrekkig vermogen om zichzelf als een gees-
telijke eenheid ten opzichte van anderen te ervaren - manifesteert.

2.1.22. Giovacchini

Giovacchini (1972) beweert dat zijn onderzoek naar verschillende karakterstoornis-
sen bij psychopaten aantoont, dat de patienten niet klagen over afzonderlijke
symptomen. Wel kan er bij hen verwarring over hun eigen identiteit ontstaan en
worden speciale problemen inzake het omgaan met de realiteit geconstateerd.
Psychopaten vertonen volgens de meeste onderzoekers een goede realiteitstoetsing,
maar ze handelen er niet naar. Naar mijn mening verhindert de impulsiviteit en
egocentriciteit van de psychopaat om rekening te houden met anderen en hun
realiteit. Andermans realiteit toetst hij niet, of slechts in die mate dat hij die ander
kan manipuleren. Bovendien ontbreekt bij hem de perceptie van de emotionele
realiteit van het leven. Deze emotionele realiteit wordt door hem derhalve in het
geheel niet of nauwelijks getoetst.

Patienten met ernstige karakterproblemen en -gebreken voelen volgens Giovacchi-
ni geen voldoening over de relatie die ze met hun ouders hadden in hun jeugd.
Waarschijnlijk veroorzaken deze teleurstellende en frustrerende relaties mede de
karakterproblemen.
Giovacchini conceptualiseert de karakterproblemen als 'eeuwigdurend', terwijl
deze bovendien gerelateerd kunnen worden aan diverse fasen in de ontwikkeling.
Iedere fase in de ontwikkeling is belangrijk en speelt een rol bij het aangaan en
opbouwen van relaties.
Repressie (verdringing) is volgens Giovacchini geen belangrijk mechanisme bij
karakterstoornissen, noch is het effectief als bij karakterneurosen, vanwege het
zwaarwegend egodefect. Het ego is te slecht gestructureerd om de repressiefunctie
te kunnen ondersteunen. Egodefecten die samengaan met karakterstoornissen heb-
ben echter wel defensieve elementen (zie par. 2.1.14.), die het ego beschermen
tegen het ontstaan van psychotische regressie. Bij een psychotische regressie, die
zich bij de psychopaat dus niet voordoet, vindt er een terugval plaats van een
hoger naar een lager gedragsniveau, terwijl dit gepaard gaat met waanvoorstellin-
gen, denkstoornissen en een verstoord contact met de werkelijkheid.
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Bovengenoemde egodefecten 41 zijn gerelateerd aan eisen die gesteld worden door
zowel de buitenwereld, als door de eigen innerlijke behoeften.
De traumatische realiteit uit de vroege kindheid is opgenomen in het ego als
destructieve, verengende introjecties (vereenzelviging met iemand of iets), die later
worden geprojecteerd in de buitenwereld en de afweer ertegen.
Hieruit is mijns inziens de vijandige houding van sommige psychopaten ten
opzichte van de wereld te verklaren. Toch weet iedere behandelaar die met
psychopaten te maken heeft, dat een aantal van hen geen uitgesproken vijandige
houding hebben tegenover de wereld. Cleckley (1976) schreef eveneens over deze
categorie. Vijandigheid is dus niet kenmerkend voor een bepaalde groep psychopa-
ten.

2.1.23. Johnson en Szurek

Het werk van Johnson & Szurek (1969) vormt een brug tussen de huidige
psychodynamische formuleringen en hun voorgangers. De cruciale rol van zowel
ego- als superego-pathologie werd erkend door een aantal auteurs zoals Kernberg
(1965, 1967, 1970, 1972, 1975), Kohut (1971), Giovacchini (1972) en Bursten
(1973, 1973).
Johnson toonde  in   1949  al het belang  aan  van het nauwkeurig begrijpen  van
karakterproblemen die verband houden met de aard van de ego- en superego-
defecten. Zij beschrijft een groep psychopathische jongeren bij wie wel een
gedeeltelijke afwezigheid, maar geen algemene zwakte van het superego te
constateren viel. Deze stond in relatie met bepaalde omschreven gedragsgebieden,
gebieden die ze 'superego lancunae' noemde. Ze constateerde dat de ouders hun
eigen, slecht geintegreerde verboden impulsen doorgaven aan hun kinderen, en dat
die impulsen weer terug te vinden waren in de 'acting out' van hun kinderen. De'
superego lancunae'    van   het kind corresponderen   met de verschillende defecten

van de ouders, die het op hun beurt hadden gekregen van hun ouders in de vorm
van onbewuste toegeeflijkheid.

Hierbij komt de sociale leertheorie natuurlijk om de hoek kijken en vormt een
dwarsverbinding met de psychodynamica als verklaringsmodel.
Naar mijn mening betekende deze visie omtrent een gedeeltelijke afwezigheid van
het superego een grote stap voorwaarts in de richting van een beter en genuanceer-der begrip van criminaliteit en psychopathie. Op de keper beschouwd, blijken
nogal wat 'gewone' mensen eveneens te lijden aan zo'n partieel superego-gebrek.

41 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
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2.1.24. Bursten

Bursten (1973, 1973) wijst op het belang van het doel dat de narcistische persoon-
lijkheid voor ogen heeft, als men de ontwikkeling van de intuYtie en de wisselval-
ligheid van het karakter van die betreffende persoon wil begrijpen. Hij concludeert
dat een narcist van mensen houdt, mits die personen hemzelf representeren en hij
zich kan identificeren met die personen met wie ze een relatie aangaan.
Volgens mij gebruikt de narcist die ander om het beeld van zijn eigen grandioos-
heid in stand te houden. Die ander wordt een verlengstuk van hemzelf.
Om de psychopathische persoonlijkheid te kunnen begrijpen is het volgens Bursten
essentieel om de narcistische persoonlijkheid te doorgronden. Volgens zijn mening
representeert de psychopathische persoonlijkheid een ernstige vorm van narcisme.
De psychopaat is volgens hem een individu met een narcistische persoonlijkheid
die gekarakteriseerd wordt door ernstige deformaties van het ego, superego en de
instinctieve integratie.
Bij objectrelaties doen zich bij hem intrapsychische problemen voor, waarbij de
afweer ' scheuren' vertoont.  Hier zijn primitieve structuren  in het verstoorde  ego  en
superego te bespeuren. Deze verstoring komt volgens hem voort uit een chaotische
moeder-kindrelatie. Zulks hangt samen met moeilijkheden die zich voordoen
tijdens de toenaderings- of verzoeningsfase, en met een vader die een actieve
'traumatizer' of een inadequate helper in nood is. Als het kind bij zijn vader geen
toevlucht kan zoeken, en als het een traumatische relatie met zijn moeder heeft,
ontstaan deze deformaties doorgaans.

Bursten (1973) ziet de psychopaat bovendien als manipulator. Hij beschouwt de
psychopathische persoonlijkheid psychodynamisch zoals hij dat zelf noemt, als
'putting something over' (overhalen, iemand iets wijs maken, aan de man bren-
gen). Hij manipuleert bijvoorbeeld om uit een conflict te geraken, of om zijn doel
te bereiken; hij voert in feite een machtsstrijd. Het verschil tussen de machtsstrijd
van de psychopaat en die van de 'normale' mens is, dat de psychopatische
manipulator weinig of geen interesse heeft in de andere persoon, behalve als
diegene zijn behoeften kan bevredigen. Die andere persoon wordt door hem gede-
valueerd en gezien als een verlengstuk van zichzelf. Er komt geen echte relatie in
de volwassen zin tot stand.
Men zou naar mijn mening, als aanvulling op deze visie van Bursten, dit manipu-
leren van de psychopaat kunnen beschouwen als een soort kat en muisspel,
waarbij hij een aangename spanning ervaart. Los van het beoogde doel of profijt is
het juist de spanning die gepaard gaat met zo'n machtsstrijd, welke hem stimuleert
en op de been houdt. Hierdoor wordt zijn chronische toestand van corticale under-
arousal (zie hoofdstuk 4 en 7) tijdelijk opgeheven. De term arousal of prikkelstaat
verwijst naar een toestand van waakzaamheid naar aanleiding van zintuiglijke
prikkels. In de rest van het proefschrift zal de term arousal worden vervangen door
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prikkelstaat of prikkels.
Wanneer een psychopaat iemand iets wijs maakt, veracht of vernedert, dan wordt
daardoor zijn eigen zelfwaardering versterkt. Andere dynamische motieven voor
manipulatie staan volgens Bursten in relatie met de behoefte aan macht, sadis-
me/masochisme, behoefte om andere personen te controleren en de drang naar
oedipale competitie (de strijd tussen vader en kind in de oedipale fase).

2.1.25. Mahler

Mahler et al. (1975) ontdekte dat de familie van de psychopaat 'en plein public'
hun conflicten uitvocht door middel van verhulde boodschappen. Verborgen en
verboden activiteiten bleken voor hen acceptabel, zolang het imago maar intact
bleef. De indruk die het publiek van hen heeft, blijkt voor hen belangrijker te zijn
dan de waarheid.
In feite zouden we naar mijn mening die personen, die Mahler hierboven be-
schreef - die zo onverschillig ten opzichte van de waarheid staan en vrijwel alleen
geinteresseerd zijn in de effecten van hun gedrag - mentale fraudeurs kunnen
noemen. De hele familieomgeving van de psychopaat wordt dus vaak gekarakteri-
seerd door een geaccepteerde vorm van mentale fraude en asociaal gedrag.

2.1.26. Egofuncties

Ego-psychologen, waaronder S Freud (1936), A. Freud (1938), Jacobson (1964),
Hanmann (1964), Kohut (1977), Kernberg (1965, 1967, 1970, 1972), hebben de
volgende set functies geidentificeerd, die het ego karakteriseren:
a) Controle over, en regulatie van instinctieve driften. Hierbij is het ego een

intermediair tussen het id en de buitenwereld;
b) Beoordelingsvermogen. Hiermee is men in staat om te anticiperen op de con-

sequenties van de eigen handelingen;
c) Relatie tot de realiteit. De bemiddeling tussen de innerlijke wereld en de

uiterlijke realiteit is een belangrijke functie van het ego. Deze relatie met de
buitenwereld kan in 3 aspecten worden onderverdeeld, namelijk: realiteitsge-
voel, realiteitstoetsing en aanpassing aan de realiteit:

d) Objectrelaties (zie par. 2.1.12.);
e) Synthetische egofunctie. Via deze capaciteit is het individu in staat om diverse

elementen te integreren in een groter geheel. Hierdoor is de betrokkene in staat
om te organiseren, te coilrdineren, of om een grote hoeveelheid data te versimplifi-
ceren;

f) Primaire, autonome egofuncties. Deze refereren aan een rudimentair psychisch
systeem, dat aanwezig is vanaf de geboorte. Dit systeem zorgt voor een ont-
wikkeling die plaatsvindt, onafhankelijk van de intrapsychische conflicten
tussen de driften en de afweer, en die zorgt voor de gemiddeld meest accepta-
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bele conditie. Tot deze functie behoren intuitie, waarneming, intelligentie,
taalbegrip.

g) Secundaire autonome functies. Deze functies identificeren in de conflictvrij psy-
chische ruimte de gebieden van de primaire egofunctie. Ze kunnen dienen als
afweer tegen driften. Zie reactieformatie (par. 2.1.14.)

h) Afweerfuncties van het ego, zoals repressie, reactieformatie, projectie, het
ongedaan maken van iets, identificatie, sublimatie, agressie op zichzelf richten

(zie par. 2.1.14.).

2.1.27. Blatt en Stichman

Blatt & Stichman (1981) beweerden dat er geen disfunctie van het superego bij de
psychopaat te constateren is, maar dat zich bij hen wel een defect of verstoring in
de egofuncties voordoet (zie vorige paragraaf). Egofuncties die staan in dienst van
het ik zijn: oordeelsvorming, het testen van eigen meningen en voorstellingen aan
de realiteit, het onderscheid kunnen maken.
Bovenstaande auteurs beweren het tegendeel van wat Kernberg veronderstelt.
Volgens Kernberg lijdt de psychopaat aan een gebrekkige ontwikkeling van het
superego, terwijl het zelden voorkomt dat bij hen een egogebrek vastgesteld kan
worden. In tegenstelling tot Blatt en Stichman stemt Kernbergs visie wel overeen
met de gangbare visies over, en criteria voor psychopathie. Want juist een gebrek-
kige gewetensfunctie en goede realiteitszin zijn kenmerkend voor deze groep.

Volgens Wolman (1987) en Meloy (1988) werden de onderzoekers op het vlak
van de psychodynamica zich steeds meer bewust van het feit dat het verschijnsel
psychopathie raakvlakken heeft met diverse gebieden en disciplines, zoals sociolo-
gie, criminologie, rechtspraak, psychiatrie, pedagogiek, biologie, genetica.

Vanaf de eind jaren 80 tot heden zijn er amper opmerkelijke ontwikkelingen te
bespeuren in de theorievorming rond psychopathie binnen de psychoanalytische
wereld. Wel werden de inzichten met betrekking tot het fenomeen narcisme verder
verdiept. Zoals al eerder in dit hoofdstuk werd vermeld, wordt psychopathie
gekenmerkt door narcistische persoonlijkheidstrekken.

2.1.28. Khan, Bolas, Miller en Hunt

Kohut (1971) bekeek het narcisme vanuit het ontwikkelingsperspectief van een
persoon. Een geYdealiseerd zelfbeeld beschouwde hij als een normaal stadium in
de ontwikkeling van het zelf. Bij de toekomstige narcistische persoonlijkheid blijft
dit zelfbeeld grandioos, en het wordt niet omgevormd in de loop van de tijd tot
een meer realistisch beeld (zie ook par. 2.1.11., 2.1.21. en 2.1.24.).
Een grandioos zelfbeeld uit zich in fantasieen over de eigen grote vermogens, het
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succes en de macht, waarvan de betrokkene meent dat hij die nu al heeft, of in de
naaste toekomst zal krijgen.
Zowel Kohut (1984) als Miller (1994) legden de nadruk op het belang van de rol
van empathie van de ouders in een normale ontwikkeling. Zij wezen erop dat een
gebrek aan empathie mede narcisme kan veroorzaken. Als er namelijk een
empathische ander aanwezig is, dan verzacht dit de pijnlijke ervaringen. Hierdoor
kan een persoon die een normale ontwikkeling doormaakt, aanvallen op zijn
zelfwaardering door de buitenwereld verdragen, zonder dat hij meteen hoeft te
vluchten in een grandioze zelffantasie (Hunt, 1995).
Als het kind in zijn omgeving, en met name bij zijn ouders geen empathische
houding ervaart, dan gaat het zich wanhopig, verlaten, en waardeloos voelen. In
het geval dat het kind wel empathie vanuit zijn omgeving voelt, zal het zich
voldoende sociaal ondersteund voelen en emotionele rugdekking krijgen. Zodoende
zal het zich sterk en zelfverzekerd genoeg voelen om de confrontatie met de
wereld aan te gaan. Alleen wanneer het kind kan terugvallen op een empathische
nestsituatie kan het gedijen en tot volledige ontplooiing komen.
Khan (1979) en Bollas (1987) beschrijven een andere grotere stap in de ontwikke-
ling van het grandioze zelf, namelijk de relatie die het kind heeft tot moeders'
fantasie over zijn toekomst. Misschien veridealiseert zij hem en ziet ze hem als
een toekomstig idool. Idealisering betekent hier, dat er een poging wordt gedaan
iets beters dan de realiteit te scheppen. De term 'idolization' (verafgoding) geeft al
duidelijk weer, in wat voor beperkte mate de moeder haar echte, reele kind voor
zich ziet; ze ziet slechts haar idool, een perfect ideaalbeeld.
Het kind zal in een dergelijke situatie waarschijnlijk beslissen om via een geschik-
te formule te leven, teneinde aan moeders ideaalbeeld te kunnen voldoen. Het kind
denkt dat het haar hiermee gelukkig kan maken. Maar zulke moeders, vooral als
ze zijn geknternaliseerd 42, zijn onverzadigbaar, en het project is gedoemd te
mislukken vanwege de intrinsieke condities (Hunt, 1995).
Volgens mij kan men hieruit concluderen, dat zelfs als het kind zou voldoen aan
moeders (of vaders) dromen en/of fantasieen, het zichzelf niet gezien voelt.
Slechts de succesvolle, perfecte kant mag door het kind getoond worden. De rest
van zijn persoonlijkheid wordt door de ouder oninteressant of ongewenst geacht.
Mijns inziens   gaat  het  kind   deze

'
schaduwzijde' van zichzelf  op   den duur haten

en/of ontkennen, en begint het zichzelf als slachtoffer en paria van zijn succes te
voelen.

2.2.1. Samenvatting en conclusies

Psychopathische persoonlijkheden worden in staat geacht om onder stress een
regressie door te voeren en verder te functioneren zonder dat zich bij de betref-

42 Het beeld van moeder is opgenomen in het eigen ego.
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fende personen psychosen voordoen. Deze regressie is een afweermechanisme,
waarbij de betrokkene terugkeert naar het functioneringsniveau van een vroeger

ontwikkelingsstadium. Hierdoor probeert deze persoon op onbewuste wijze het ego
te beschermen tegen de gevaren van de realiteit. Zelfs onder extreme stress kan de
psychopaat functioneren zonder dat zich bij hem stoornissen in het denken en
realiteitstoetsen manifesteren.
De psychopaat is doorgaans niet in staat te investeren in een relatie met anderen.

Zijn egocentrische houding, zijn gebrekkig empathische - en inlevingsvermogen,
zijn gebrek aan waarachtige interesse in anderen zijn hier debet aan.
Vanwege de negatieve ervaring die hij had met zijn ouders (labiele moeder,
emotioneel afwezige vader, onopgeloste problemen thuis, te weinig empathische
houding van ouders, chaotisch familieleven), voelt het psychopathisch kind zich
gedwongen zijn veiligheid en almacht te zoeken in relaties die hij kan controleren
en manipuleren. Ook als het kind volwassen wordt, blijft dit gedrag bestaan. Door
een gebrekkige zorg van de ouders voor het kind komt er bij hem een inadequate
binding van agressieve impulsen tot stand.
In zijn jeugd heeft de psychopaat vaak geleden onder onrechtvaardige behandeling,
terwijl hij tevens moeizame identificatieprocessen doormaakte; ook hier vloeiden
agressieve impulsen uit voort. De afwezigheid van emotionele banden veroorzaak-
te een intrapsychische stoornis of defect. Deze stoornis wordt weerspiegeld in de
gemaakte identificaties en de daaruit voortkomende objectrepresentaties met een
instabiele, overheersende 'anhedonische' (ontbreken van wellust) ondertoon. De
ontwikkeling van een sterk en toch flexibel superego wordt daardoor onmogelijk.
Vereenzelvigingen met anderen, en de wijze waarop de innerlijke beelden van
diverse personen zich openbaren aan de betrokken persoon, hebben dus een ver-
gaande invloed op de ontwikkeling van het superego. Een verstoorde superego-
ontwikkeling heeft weer consequenties voor het vermogen tot het voeren van een
innerlijke dialoog.

Opmerkelijk zijn het inconsistente van het object in het karakter van de psycho-
paat, en de gebreken en stoornissen die betrekking hebben op vroege identificaties.
Met de term 'inconsistentie van het object' duidt men op het onvermogen om het
innerlijk beeld van een andere persoon vast te houden, en goede en slechte eigen-
schappen van individuen om hem heen te integreren in een beeld. Hierdoor
ontstaat een splitsing tussen al-goed en al-slecht.
Op narcistische verwonding (krenking) reageert de psychopaat met simpele
ontkenning en een consequente toename van narcisme. Wanneer een psychopaat in
zijn 'acting out' iemand vernedert of kwetst, vijzelt hij hiermee zijn zelfwaarde-
ring op. Hierdoor krijgt hij een gevoel van macht. Opnieuw denkt hij zijn omge-
ving en zijn leven te kunnen controleren.
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2.2.2. Eigen gezichtspunten

Stagnaties of stoornissen kunnen in de identificatieprocessen van het kind een
verkeerd zelfbeeld, een gebrekkige zelfwaardering en -kennis veroorzaken. Door
middel van identificatie wordt door de betrokkene een aspect, een attribuut, of een
eigenschap van een andere persoon opgenomen in zijn persoonlijkheid. Hierbij
verandert de betrokkene (een deel van) zijn persoonlijkheid naar het voorbeeld van
de ander. Door identificatie wordt de persoonlijkheid van de betreffende persoon
gevormd en verrijkt en wordt het ik-ideaal gevormd. Het ik-ideaal is die instantie
van de persoonlijkheid die door de convergentie van a) het narcisme (veridealise-
ring van het ik) en b) identificatie met de ouders, de substituten voor de waarden
en normen van de ouders en collectieve idealen bewerkstelligt. Deze identificatie-
processsen vormen de basis van onze persoonlijkheid, zelfbeeld en -kennis.
Verstoorde identificatieprocessen staan tevens in verband met een beperkt vermo-
gen tot liefde en empathie, zoals zich dat bij de psychopaat manifesteert.
Door de negatieve ervaringen die de psychopathische persoonlijkheid in zijn jeugd
heeft opgedaan bij zijn ouders, voelt hij zich gedwongen om veiligheid en almacht
te zoeken in relaties die hij kan controleren en manipuleren. In feite blijkt hieruit
hoe hulpeloos hij is. Voortdurend komt hij tot het besef dat zijn verbluffende
capaciteiten op het gebied van manipulatie hem verdoemen tot de rol van 'opzich-
ter' in plaats van medestander en/of geliefde.
Zijn impulsiviteit en egocentriciteit verhindert hem om rekening te houden met
anderen en hun realiteit. Andermans realiteit toetst hij niet, of slechts in die mate
dat hij die ander kan manipuleren. Bovendien ontbreekt bij hem veelal de percep-
tie van de emotionele realiteit van het leven. Deze emotionele realiteit toetst hij
derhalve in het geheel niet of slechts gedeeltelijk.
Objectrelaties en voorstellingen van objecten hebben eveneens de functie van
terugkoppeling, zelfcontrole en realiteitstoetsing. Hierdoor wordt de persoonlijk-
heid gevormd en zal er een adequate aanpassing aan de realiteit tot stand komen,
die aan zijn ontwikkeling gekoppeld is. Bij de psychopaat ontbreekt het vaak aan
consistente objectrelaties en daarom is bovenstaande ontwikkeling niet of onvol-
doende tot stand gekomen
In feite neutraliseert de psychopaat zijn eigen slachtoffergevoel doordat hij iemand
anders tot zijn slachtoffer maakt. De 'acting out' functioneert bij de psychopaat
intrafysiek eveneens als een herhaaldelijke poging om meer greep op zijn leven te
krijgen en het testen van de realiteit in stand te houden. Bovendien reageert hij
zijn spanningen en frustraties af op de buitenwereld. Deze 'acting out' heeft tevens
een afweerfunctie, en hiermee tracht de betrokkene zichzelf onbewust te bescher-
men tegen, en af te leiden van de bedreigingen van de realiteit.
In tegensteliing tot veel onderzoekers ben ik van mening dat de psychopaat niet
meer dan de normale mens lijdt aan innerlijke leegheid. Hij lijdt echter wel aan
een innerlijke triestheid en eenzaamheid, dat maar al te vaak over het hoofd wordt
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gezien. Dit bleek uit de gevalsbeschrijvingen van Cleckley (1988) en de personen
die ik zelf heb onderzocht; hierover wordt gerapporteerd in hoofdstuk 8.

De lustgevoelens van de psychopaat houden zijn realiteitsbinding (mede) in stand.
Veel normale individuen krijgen lustgevoelens zonder dat hierbij een realiteitstoet-
sing tot stand komt. Vaak vormt de realiteit juist een bedreiging voor deze
lustgevoelens. Bij de psychopaat is dit dus kennelijk niet het geval.
Waarschijnlijk is dit zo omdat de psychopaat in vergelijking tot veel normale
mensen oog in oog leeft met de meedogenloze realiteit zonder dat hij zich
hiervoor de ogen kan sluiten. Dit komt omdat veel psychopaten in vergelijking tot
normale mensen van kinds af aan te lijden hebben gehad onder verwaarlozing,
afwijzing en/of mishandeling door gezinsleden, chaotische familieomstandigheden
en een asociale mentaliteit die heerste in de familie. Hierdoor werden ze van
kleins af aan voortdurend geconfronteerd met een harde realiteit die ze niet
konden ontlopen of negeren. Als gevolg hiervan wordt de psychopaat argwanend
en vijandig en gaat de realiteit negatief beoordelen. Veel gewone individuen
proberen daarentegen de werkelijkheid juist fleuriger voor te stellen en te interpre-
teren, dan ze is.

Volgens mij wordt met name de seksuele component van de relatie door de
psychopaat geassocieerd met agressie, en de eeuwige oerstrijd met de andere
sekse. Deze partner is nabij en tegelijkertijd bedreigend. De psychopaat is bang
om met haar of hem te versmelten, of zo in die ander op te gaan dat hij zijn
identiteit verliest. De seksuele partner wordt hierbij het object van zijn min of
meer gestileerde agressie.

Bij veel verwende psychopaten (al dan niet uit gegoede huize) heb ik vaak een
onbestemd gevoel en onrust kunnen waarnemen, die wordt gecompenseerd door
overdadigheid, decadentie, veel bravoure en een merkwaardige emotionele
grilligheid. Af en toe vertoont het gedrag van deze psychopaten uitschieters naar
een sadistische houding, minachting en leedvermaak. Deze categorie psychopaten
gedraagt zich vaak ook excentriek, opzichtig en extreem ijdel. Ondanks alles lijden
ze aan een diepe ontevredenheid.

Het probleem van sommige begaafde kinderen is dat hun ouders hen totaal voor
zichzelf opeisen. Ze moeten voldoen aan de toekomstdromen die de ouders van
hun hebben.

Zelfs als het kind voldoet aan moeders (of vaders) dromen en/of fantasieen, voelt
het geen echte aandacht voor zijn ware zelf. Slechts de succesvolle, perfecte kant
mag door het kind getoond worden. De rest van zijn persoonlijkheid wordt door
de ouder oninteressant of ongewenst geacht.
Het kind gaat deze 'schaduwzijde' van zichzelf op den duur haten en/of ontkennen
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en begint het zichzelf als slachtoffer en paria van zijn succes te voelen. Het kind
krijgt allengs een verwrongen ideaalbeeld van zichzelf, dat enerzijds is opgedron-
gen door zijn ouder(s) en beinvloed is door de haat betreffende, en schaamte over
het niet-ideale deel van zichzelf. Het ideaalbeeld kan in zo'n geval een krampach-
tige en fanatieke lading krijgen. De betrokkene kan ondanks de zelfhaat niet meer
zonder de bewondering van anderen en zichzelf. En de ontwikkeling van een nar-
cistische persoonlijkheid is een logisch voortvloeisel hiervan.
Zoals al eerder bleek uit de definities van de psychopathische - en narcistische
persoonlijkheidsstoornissen, zijn deze twee ziektebeelden niet identiek aan elkaar.
Ze overlappen elkaar echter wel gedeeltelijk en de geemschappelijke hoofdken-
merken zijn een pathologisch egocentrisme en gebrek aan empathie.
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Hoofdstuk 3: Etiologie

3.1.1. Ontwikkelingspatronen van de psychopaat

De psychoanalytische theorieen veronderstellen dat persoonlijkheidsstoornissen
min of meer gerelateerd zijn aan ontwikkelingsfasen, hoewel men er voor waar-
schuwt om deze relatie niet te star te interpreteren of te simplificeren.
Het kind zal zich op een bepaalde manier gedragen tijdens een bepaalde ontwikke-
lingsfase, en dat is weer afhankelijk van wat het aan positieve en/of negatieve
ervadngen heeft verzameld. De subfasen gaan bovendien vloeiend in elkaar over.
De vroegste stoornissen in de ontwikkeling openbaren zich vooral als psychotische 43

aandoeningen (Mahler, 1968), waarbij het contact met de realiteit, dat wil zeggen
met de ander en het zelf verloren is gegaan. Stoornissen tijdens de separatie-in-
dividuatiefase leiden vooral tot persoonlijkheidsstoornissen. Latere stoornissen in
de identiteitsvorming krijgen een geheel andere vorm, omdat de basale persoon-
lijkheid reeds is ontplooid. Het contact met de realiteit blijft intact en aldus mani-
festeren zich de stoornissen in de vorm van identiteitszwakte, als gevolg van
neurotische conflicten (Mahler, 1975).

3.1.2. De autistische fase

Het kind brengt zijn tijd in deze fase (van de geboorte totdat het 6 weken oud is)
voornamelijk slapend door. Geheel centraal in zijn leven staan de fysiologische
processen die betrekking hebben op motorische activiteiten, drinken, waken,
slapen. Het heeft relatief weinig aandacht voor prikkels van buitenaf, het schermt
zich de meeste tijd hiervoor af, hoewel er toch duidelijk momenten te bespeuren
zijn waarop het wel dingen uit de buitenwereld op lijkt te nemen. Het fysiologisch
rijpingsproces ontstaat na ongeveer vier weken en komt tot uitdrukking via het
elektroencefalogram van het kind (Benjamin, 1961). Mahler (1975) stelt vast dat
de 'autistische schelp' dan gebroken is. Het kind begint zich minder, maar ook
selectiever van de buitenwereld af te schermen en hierdoor wordt een relatie met
een vast ouderfiguur mogelijk (Mahler, 1975).

3.1.3. De symbiotische fase

Als gevolg van de activiteiten van het kind zoals eten, spugen, plassen enzovoort,
maar ook door de manier waarop de verzorger met het kind omgaat, ontstaat er
het besef van het onderscheid tussen aangename en onaangename gevoelens. Er
vormen zich geheugeneilandjes, die de gewaarwording vasthouden (Mahler en

43 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst
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Gosliner, 1955). In deze fase (tussen 1 en 5 maanden) wordt het kind zich bewust
van de moederfiguur als bron van behoeftebevrediging. Samen met zijn moeder
functioneert het als een twee-eenheid 'the mother-child dual unity' (Mahler, 1968).

De moeder bepaalt echter het wel en wee van het kind. Er ontstaat in deze fase
een band tussen moeder en kind, en de verzorgende ouderfiguur doet dienst als het
hulp-ego van de baby (Spitz, 1965). Het kind neemt de moeder in zich op, omdat
deze zijn behoefte bevredigt. Ook de zintuiglijke waarnemingen, bijvoorbeeld door
middel van het strelen en de ervaring van de dieper gelegen organen, geven het
kind een gevoel dat het bestaat. Het neemt nu een zekere ordening en structuur
waar en ontdekt een samenhang in de wereld om hem heen. Ook begint het kind
te glimlachen (Spitz, 1965, zie ook Treffers, 1981).
Naar mijn mening wordt het kind zich in deze fase ook bewust van zijn vermogen
tot manipuleren. Het tracht uit te testen welke handelingen een gunstig effect
hebben op zijn ouders.

3.2. De separatie-individuatiefase (subfasen: differentiatiefase, oefenfase,
terugkeerfase, en de fase van de objectconstantheid)

3.2.1. Differentiatiefase

Het kind gaat nu gericht glimlachen naar de moeder (Spitz, 1965). Treffers (1981)
brengt de glimlach van het kind in verband met de blijde herkenning van moeder,
alsook vanwege de eerste sensationele ervaringen omtrent veiligheid, welzijn en de
eigen groeiende vaardigheden. Naar mijn mening zou deze glimlach eveneens een
van de vroegste uitingen van sympathie kunnen zijn.
Steeds meer gaat het zich interesseren voor de wereld om hem heen en toont een
actieve belangstelling voor details van de moederfiguur, bijvoorbeeld voor haar
oren of neus. Ook ontdekt het geleidelijk aan het onderscheid tussen zijn eigen
lichaam en dat van zijn moeder (Mahler, 1975).
De omgeving wordt nu bekeken vanuit de persoon van de moeder, en het kind
gaat al een beetje zijn eigen gang, al blijft het bij moeder in de buurt. In deze fase
(tussen  4  en 10 maanden) worden alle gezichten  met  dat van moeder vergeleken
Mahler, 1975).
Kinderen kunnen, wanneer ze nog geen optimaal vertrouwen in hun moeder
hebben opgebouwd, angst krijgen als ze ongeveer 8 maanden oud zijn. Deze angst
kan zich acuut voordoen, of in mildere vorm, uitgestrekt over een langere periode,
terwijl deze wordt afgewisseld door geYnteresseerd gedrag. Wanneer het kind
geinteresseerd blijft in anderen, kan de eerste stap naar socialisatie worden gezet,
en er ontstaat een emotionele constantheid jegens anderen.
Bij onvoldoende basisvertrouwen wordt weinig zelfgevoel opgebouwd. Ook geeft
het verkennen van moeder te weinig bevrediging, omdat dit gepaard gaat met
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angst, hoewel het kind wel probeert visueel greep te houden op zijn leefwereld.
Het kind blijft als gevolg hiervan steken in de symbiotische fase. De autonoom
ontwikkelde egofuncties zijn nog fragiel en worden slechts ten dele benut,
waardoor verdere emotionele ontwikkeling stagneert en er een leegte ontstaat. Het
zien en gezien worden speelt in deze fase een belangrijke rol (Mahler, 1975).
De moeder controleert het gemoed en welbevinden van haar kind. Nu is het de tijd
dat het kind vaak gericht naar moeder kijkt om te zien of alles naar wens verloopt.
De moeder die het differentiatieproces van het kind ignoreert of negeert, be-
werkstelligt dat het kind niet genoeg positieve terugkoppeling krijgt om hiermee
door te gaan. Het kind zal op deze wijze geen 'zelf' ontwikkelen en het blijft een
verlengstuk van moeder, net als moeder een verlengstuk van de peuter zal blijven
(Mahler, 1975).

3.2.2. De oefenfase

Nu kan het kind zich oprichten, terwijl het zich vasthoudt en aan het einde van
deze fase (tussen   10  en 18 maanden)  kan het lopen.   Het  kind  gaat de wereld
verkennen en keert af en toe naar moeder terug om emotioneel bij te tanken. Met
vallen en opstaan doet het dingen en dit versterkt weer zijn gevoelens van
eigenwaarde en zelfdifferentiatie. De nadruk komt nu meer te liggen op samen-
doen dan op samenzijn met moeder. Door het lopen scheidt het kind zich in feite
af van moeder (Mahler, 1975).
Het kan voorkomen dat moeder niet goed raad weet met deze pas verworven
vrijheid en zelfstandigheid. Als het kind dit voelt, blijft het in het vervolg dichter
bij moeder en de ontdekkingsvreugde zal verdwijnen.
In deze fase reageren peuters bedrukt wanneer moeder de kamer verlaat, hun
bewegingen worden trager, en zij laten zich moeilijk door anderen troosten. Hun
gemoed klaart meteen op als moeder terugkomt. Dit duidt op een discrepantie
tussen de wens om op zichzelf te zijn en de behoefte aan de beschikbaarheid van
een moederfiguur (Mahler, 1975).
In feite kunnen deze observaties van Mahler net zo goed anders worden geYnter-
preteerd. Deze bedrukking bij het kind kan een uitdrukking zijn van zich in de
steek gelaten voelen. Als het zijn moeder plotseling weer ziet, realiseert het kind
dat het niet door moeder is verlaten. Volgens mij is het kind gewoon blij omdat
moeder terugkomt, zonder dat er sprake hoeft te zijn van bovengenoemde discre-
pantie.

3.2.3. De rapprochementfase

Zelfstandiger wordt  het  kind  in  deze fase (tussen   18  en 24 maanden), hoewel  het
ook meer behoefte krijgt om alles wat het heeft geleerd met moeder te delen. In
deze fase is de emotionele toegankelijkheid van moeder van groot belang, want
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het kind zoekt nu doelgericht naar, of vermijdt juist, lichamelijk contact. Het
verkennen van de wereld is voor de peuter in deze fase lang niet altijd gemakke-
lijk. Bovendien gaat de peuter zichzelf nu beleven als klein en hulpeloos, terwijl
hij niet meer meteen door moeder wordt getroost. Kinderlijke woedeaanvallen,
'temper tantrums', vloeien hieruit voort. Het zelfbeeld van het kind wordt tot stand
gebracht door de moederliefde voor de peuter, met al zijn verworvenheden,
onkunde en onhebbelijkheden.
De peuter lijkt te schrikken van zijn eigen zelfstandigheid en moeder wordt weer
de belangrijkste. Moeders eisen worden de zijne en zo begint de ontwikkeling van
zijn geweten. Het kind krijgt angst voor liefdesverlies van de kant van zijn ouders,
want het weet dat het niet meer onlosmakelijk met hem verbonden is (Mahler,
1975).

Ik zie geen reden waarom het kind ineens angst zou krijgen voor liefdesverlies.
Mahler legt dit niet uit. Er is geen ontwikkelingspsychologisch onderzoek dat
Mahlers bewering bevestigt.
Het kind gaat zich afhankelijk voelen van de goed- of afkeuring van zijn ouders
en het wordt daar bij tijd en wijle boos over. Afwisselend vertoont de peuter
vastklampend en afwerend gedrag. De hele wereld wordt gesplitst in absoluut
'goede' en 'slechte' deelrelaties. Dit absoluut goede en slechte heeft te maken met
de eigen onrijpheid en de intensiteit van het gevoelsleven. Daardoor kunnen deze
twee polen niet - 'aan een persoon verbonden' - ervaren worden. Het goede moet
tevens extra goed zijn zodat het 'kwade' gecompenseerd kan worden.
Blijft deze splitsing, als gevolg van een gestoorde ontwikkeling, een essentieel
onderdeel van het omgaan met de omgeving, dan vormt zich bij die persoon een
grenslijn-persoonlijkheidsorganisatie. De meer dan normale verlatingsangst is een
signaal voor deze scheefgroei. Duurzame, ernstige slaapstoornissen vormen
hiervoor aanwijzingen, terwijl voorbijgaande slaapstoornissen in deze fase heel
normaal zijn (Mahler, 1975).
Vader wordt in deze fase eveneens belangrijk (Abelin, 1971, 1973). Tussen de 16-
de en 21-ste maand ontdekt het kind het anatomisch geslachtsverschil.
Wanneer de moeder afwerend reageert op de pogingen van het kind om een
symbiose-achtige situatie te bewerkstelligen, treden er stoornissen op. Omdat ze
eenmaal gewend is geraakt aan de toenemende zelfstandigheid kan de moeder,
wanneer het kind opnieuw een emotioneel beroep op haar doet, de peuter als lastig
ervaren. Dit hernieuwde emotionele appel kan bij haar echter ook vreugde
oproepen, omdat ze denkt dat het kind weer helemaal van haar is, of bij haar wil
zijn. Maar als het kind wederom de neiging vertoont erop uit te gaan, zal ze dat
proberen tegen te werken. Bij het kind zal de angst om zijn identiteit bij zijn
moeder te verliezen, afgewisseld worden met de angst om in eenzaamheid zijn
identiteit te verliezen. Als hier geen oplossing voor wordt gezocht, kan dit patho-
logisch worden (Mahler, 1975).
Ik vraag me af of het kind in een dergelijke situatie werkelijk bang is om op
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bovengenoemde wijze zijn identiteit te verliezen. Volgens mij voelt het kind
vooral dat het in de situatie, die door Mahler werd geschetst, niet goed kan
gedijen. Dit hoeft helemaal niet gepaard te gaan met angst voor identiteitsverlies.

3.2.4. De fase van de objectconstantheid

Vanaf het 3-de levensjaar kan het kind op cognitieve en gevoelsmatige wijze het
innerlijke beeld van zijn moeder vasthouden. Het is steeds meer in staat om goede
en slechte eigenschappen van personen om hem heen te integreren in een beeld en
hiermee maakt het kind de splitsing, die voorheen bestond tussen goed en slecht,
ongedaan. Dit noemt men de fase van de objectconstantheid.
De emotionele objectconstantheid komt geleidelijk tot stand en in dit complex
gebeuren spelen alle aspecten van de voorafgaande psychische ontwikkelingen een
rol, zoals realiteitstoetsing, angst- en frustratietolerantie en een beheerst omgaan
met impulsen. De ambivalente relatie met moeder wordt een rijpere relatie van
geven en nemen. Het kind is geleidelijk aan in staat om een innerlijk beeld van de
moeder vast te houden, niet alleen van de stimulerende en accepterende moeder,
maar ook van de afkeurende.
De integratie van goede en slechte eigenschappen is in feite het ongedaan maken
van de splitsing tussen helemaal goed en helemaal slecht. Het vermindert boven-
dien gevoelens van haat en rancune en nuanceert liefdesgevoelens. Dit proces gaat
in feite het hele leven door (Mahler, 1975).

Als het kind aan de relatie met de verzorgende ouderfiguur een zekere continuiteit
en stabiliteit kan ontlenen, zal het zichzelf ook als zodanig gaan beleven. De
afwezigheid van de moederfiguur kan dan ook getolereerd worden en hierdoor
krijgt het kind een beter begrip van uitstel van (andere) bevredigingen. Als er
echter op een willekeurige en onvoorspelbare manier met het kind wordt omge-
gaan, mobiliseert het kind agressieve gevoelens als reactie op die indrukken en
gaat het zichzelf als gespannen en agressief ervaren. De vorming van een object-
constantheid zorgt voor een consistente zelfbeleving van het kind. Het beleeft
zichzelf, zoals zijn moeder hem tijdens hun samenzijn heeft ervaren (Mahler,
1975).

Er ontstaat bij het kind een reelere beleving van zijn ouders, maar ook van
anderen. Dit rijpingsproces van objectconstantie en zelfconstantie duurt in feite het
gehele leven (Mahler, 1975).

3.2.5. Visies van Stern met betrekking tot de vroege ontwikkelingsfasen

Volgens Stern (1985) is het vanuit de visie van de ontwikkelingspsychologie
gezien, zeer dubieus om klinische verschijnselen te koppelen aan ontwikkelingsfa-
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sen. Hij wijst erop dat een relatieve dominantie van protoklinische 44 verschijnse-
len in een bepaalde leeftijdsperiode illusoir, en methodologisch en klinisch niet
aan te tonen is. Klinische fenomenen gelden volgens hem voor de gehele levens-
duur. Psychische trauma's of andere letsels   in een bepaalde   fase   of  op   een
bepaalde leeftijd, zouden volgens Mahler moeten resulteren in specifieke pro-
blemen later, maar daar is helemaal geen evidentie voor.
Naar aanleiding van zijn onderzoek bij kleine kinderen richtte Stern zich bij zijn
theorievorming op een breed scala van aangeboren processen en hun invloeden op
de eerste ervaringen van het kind met betrekking tot zijn lichaam, en het ontstaan
van  het  'zelf.
Zijn studie van de variaties in het sensomotorisch systeem 45 en bewustzijnsregu-
latie 46, maken duidelijk dat al deze niet-orale intrinsieke factoren een beduidende
rol spelen in de vroege patronen van wisselwerking tussen endogene 47 /instinc-
tieve enerzijds en externe/omgevingsstimulatie anderzijds, en daardoor de ontwik-
keling van het kind beYnvloeden.

Het lijkt mij plausibel dat vele factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van het
kind, zoals de aanwezigheid of het ontbreken van bijvoorbeeld: sociale steun en
opvang bij problemen; een liefdevolle, inspirerende en goed gestructureerde
omgeving; genetische belasting; inspirerende en creatief probleemoplossend gedrag
van familieleden en vrienden; sociaal economische status; veerkrachtigheid en
intelligentie, cognitieve vaardigheden en tal van persoonlijkheidseigenschappen.
Elke ontwikkelingsstagnatie die wordt opgelopen, kan naar mijn mening ten alle
tijde opgeheven worden. Of dit slaagt is afhankelijk van het specifieke samenspel
van vele factoren en invloeden (zie hierboven), eventueel ook therapeutische, die
een probleemoplossende werking hebben in het specifieke geval. In mijn praktijk
heb ik dit ervaren. Naar mijn weten (ik heb de databanken van Medline en Psych-Lit geraadpleegd) bestaat er geen psychologische of psychiatrisch onderzoek dat
aantoont dat ontwikkelingstoornissen, die opgelopen werden in een bepaalde fase,
alleen in bepaalde periodes te behandelen zouden zijn.
Eveneens kunnen trauma's en ontwikkelingsstoornissen die in de diverse fasen
worden opgelopen hun weerslag vinden in gezondheidsproblemen, die zich mani-
festeren in verschillende leeftijdsfasen. Dit zal afhangen van bovengenoemde
factoren en invloeden.

44 Verschijnselen die voorafgaan aan de klinische fase.

45 De sensomotoriek behelst de codrdinatie van zintuigwaarnemingen, alsmede de lichaamsbe-
wegingen, en de motorische reactie op zintuiglijke informatie.

46 Besturing van het bewustzijn.

47 Ontstaat van binnenuit.
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3.2.6. Latentieperiode

Erikson (1972) beschrijft in zijn boek 'Childhood and Society' de latentieperiode
als volgt: 'In deze fase is het kind in staat om zich onafhankelijk en krachtig te
bewegen. Het is niet alleen klaar om de rol op zich te nemen die bij zijn geslacht
past, maar het begint ook zijn rol in de economie te begrijpen; in ieder geval
begrijpt het welke rollen het waard zijn om te imiteren. Het leert nu dingen op een
indringende manier en het kind komt in aanraking met nieuwe feiten en activi-
teiten en het wordt zich acuut bewust van het verschil tussen de seksen. Hiermee

48begint het stadium van de kinderlijke seksuele bewustwording. De genitaliteit
van het kind blijft echter rudimentair, het is meer een voorgevoel van de dingen
die komen gaan.
Als de seksuele belevenissen niet specifiek worden uitgelokt door speciale frustra-
ties of gewoonten (zoals seksspelletjes in groepen), zal het tot niet meer dan
fascinerende ervaringen leiden. Zijn deze belevenissen beangstigend en moeilijk te
duiden, dan zullen ze onderdrukt worden gedurende  deze  fase'.
Freud noemde de latentieperiode het lange, trage totstandkomen van fysieke
seksuele rijpheid. De seksuele orientatie van de jongen is fallisch. Een versnelde
seksuele ontwikkeling is gevaarlijk, omdat de te vroege seksuele impulsen op een
van de ouders wordt gericht, vooral als er een taboe rust op dit verlangen. Omdat
het kind trots is en vindt dat het bijna net zo goed is als vader en moeder, gaat het
(in de genitale sfeer) een van beiden als inferieur zien. Het kind ziet zich in de
toekomst de rol van vader spelen in de seksuele relatie met zijn moeder als het
een jongen is, en het omgekeerde geldt als het een meisje is. Freud noemde dit het
Oedipuscomplex.

Een aantal psychoanalytici meende, hoewel dit nogal betwist is, dat jongens hun
eerste genitale affectie voelen voor die vrouwelijke volwassenen, die hen lichame-
lijk verzorgd hebben. Ze zouden hun eerste seksuele rivaliteit met name richten
tegen de seksuele partners van deze moederlijke personen.
In deze fase probeert het kind eveneens 'in het lijf van anderen te dringen' door
middel van fysieke aanvallen, het probeert in andermans oren en geest te dringen
door middel van agressief gepraat, het probeert in te dringen in de ruimte door
middel van krachtige bewegingen, en het dringt door in het onbekende door
middel van het consumeren van curiositeiten. Kinderen van deze leeftijd zien de
seksuele handelingen van volwassenen als gemuteerde agressie (Erikson, 1972).

In de leeftijd tussen 6 en 12 jaar ontwikkelen kinderen een sterke band met hun
ouders, in het bijzonder met de ouder van dezelfde sekse. Ze bewegen zich in de

48 Het stadium waarin de betrokkene seksueel volwassen wordt. Seksuele driften en verlangens
worden binnen normale relaties bevredigd.
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richting van de psychoseksuele identificatie en ze worden heel afhankelijk van de
leiding, controle en goedkeuring van hun ouders. Deze afhankelijkheid kan ernstig
gefrustreerd worden door een gebrek aan liefde van en verwerping door de ouders
(Bandura en Walters, 1959). Evenzeer is dat het geval, wanneer de vader onver-
schillig is en verzuimt om liefde, aandacht en leiding te geven. Onder dergelijke
omstandigheden is het kind niet in staat een interne controle te ontwikkelen (het
kan zich slecht beheersen en vertoont gebrekkige impulscontrole), en geraakt in
een sociaal isolement gedurende de latentieperiode. Het kind heeft grote moeite
met de schoolautoriteiten: het wordt rebels.
Het kind blijft zich impulsief gedragen, terwijl het niet in staat is afstand te doen
van het 'lustprincipe'. Het gedrag   van  het kind wordt   nu   voor een groot  deel
bepaald door de drang naar onmiddellijke behoeftebevrediging. Het kind, dat
inmiddels duidelijk psychopathisch gedrag vertoont, heeft voortdurende externe
controle nodig wil het zich naar de schooldiscipline kunnen voegen (Friedlander,
1949).

Vervolgens faalt het kind bij het onderscheiden van emotioneel belangrijke en
onbelangrijke mensen, respectievelijk emotioneel ondersteunende en niet onder-
steunende mensen. Dit leidt onherroepelijk tot teleurstellingen en frustrerende
ervaringen. Hierdoor zal zijn vijandigheid meer en meer versterkt worden en zich
nog steviger verankeren in zijn karakter.
Bovengenoemde drang naar onmiddellijke behoeftebevrediging is volgens mijn
visie een uitdrukking van het innerlijk ongeduld en de honger naar aandacht en
liefde. Deze innerlijke nood probeert het te compenseren door middel van uiterlij-
ke behoeftebevrediging.
Het kind begint sterkere paranoYde neigingen te krijgen als het alle mensen begint
te beschouwen als zijn onderworpenen. Onderwerpen zij zich echter niet aan hem,
dan ziet hij ze als potentiele vijanden (Wolman, 1987).

Volgens mij zal de psychopaat diegenen die zich aan hem onderwerpen, wantrou-
wen, zeker als ze zich volgens zijn idee te gemakkelijk laten manipuleren. Dit zal
zijn diepliggende onzekerheid over zijn eigen identiteit oprakelen. Want iemand
die volgzaam is, en zich overgeeft aan hem, moet in zijn ogen blind of gek zijn,
ofwel hij voert iets in zijn schild en is nog doortrapter dan hijzelf.

3.3.1. Socialisatie

Socialisatie is een belangrijk gevolg van een normale ontwikkeling van een kind
in een familieomgeving. Door middel van dit proces bewandelt het kind de weg
van het maatschappelijke leven en wordt het uiteindelijk een competente deelne-
mer. Overeenkomstig hieraan ontwikkelt het de capaciteit om zich te conformeren
aan de maatschappelijke regels. Daardoor is het in de gelegenheid om te genieten
en te profiteren van interpersoonlijke relaties. In het milieu waarin het kind zich
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bevindt, kan het deze vermogens op een persoonlijk bevredigende wijze realiseren,
wat een sociale bijdrage betekent (Claussen, 1980).
Claussen wijst erop dat evenals alle ontwikkelingen, het proces van socialisatie
vertraging, stilstand en zelfs een achteruitgang kan vertonen. Een optimale
socialisatie komt als gevolg hiervan niet tot stand en dit leidt weer tot psychische
stoornissen.
Helaas legt Claussen niet uit hoe dit verband tussen gebrekkige socialisatie en
psychische stoornissen eruit ziet. Mijns inziens kan deze relatie nooit een eendui-
dige en directe zijn. Een ingewikkeld samenspel van neurobiologische en psycho-
sociale factoren zullen zo'n stoornis veroorzaken.
Chess (1979) volgde 15 tot 19 jaar lang de gedragsontwikkeling van 136 kinderen
in New York, vanaf de vroege kindheid tot de volwassenheid. Er werd onderzocht
hoe de kinderen functioneerden op school, thuis, in standaard testsituaties, hoe de
houding van, en de opvoeding door de ouders was, of er speciale omstandigheden
waren, de reacties van het kind op dergelijke situaties, en op welk niveau zij
intellectueel functioneerden.
In het geval dat het kind bepaalde symptomen van psychische problemen vertoon-
de, werd het psychiatrisch en neurologische onderzocht, of op een speciale wijze
getest. Ieder kind werd samen met zijn ouders gel[nterviewd, wanneer het de
leeftijd van 16 jaar bereikte.
Uit de resultaten bleek dat zich bij 43 kinderen gedragsstoornissen ontwikkelden
voor, en bij 5 personen tijdens de adolescentie. De gegevens van de personen met
en zonder gedragsstoornissen werden met elkaar vergeleken. Er bleek geen
determinerend verband te bestaan tussen een gebrekkig socialisatieproces in de
kleutertijd en kindheid enerzijds en psychische stoornissen in latere fasen in de
kindheid, adolescentie en volwassenheid anderzijds.
Het is mijns inziens opvallend dat een zeer groot deel van de kinderen (48 van de
133, 38,5%) leed aan gedragsstoornissen.
Kagan  (1979)  kwam na analysering  van  de  data  van 13 ontwikkelingspsychologi-
sche studies tot een gelijkluidende conclusie. Er werd niet vermeld hoeveel
kinderen in totaal bij deze studies betrokken waren.
Het proces dat tot socialisatie leidt, en waarin het kind en de volwassene actief
participeert, is aanhoudend, veerkrachtig en rekbaar. Volgens Chess en Kagan
presenteren de gemiste kansen zich vroeg of laat opnieuw en openen zich telkens
nieuwe perspectieven. 49
Hiermee weerleggen Chess en Kagan (1979) de bewering van Claussen (1980) dat

49 Het ontstaan, het verloop en de gevolgen van het socialisatieproces schijnen dus evenmin als
het ontstaan van mentale stoornissen fasegebonden te zijn. De ontwikkeling en genezing van
mentale stoornissen blijken eveneens in alle fasen te kunnen plaatsvinden. Er zijn personen die pas
op latere leeftijd aan psychopathische persoonlijkheidsstoornissen leden, als gevolg van een trauma
(bijvoorbeeld slachtoffers uit concentratiekampen, Vianamveteranen).
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er een strikt, duidelijk en determinerend verband zou bestaan tussen aan de ene
kant een verstoord socialisatieproces, en aan de andere kant psychische stoornis-
sen.

3.3.2. Familiestructuur

Volgens Robins (1966) openbaren zich de eerste tekenen van antisociaal gedrag
gewoonlijk vddr het 12-de levensjaar en manifesteren zich in weglopen van huis,
fysieke agressie, impulsiviteit, wreedheid, onverantwoordelijk gedrag en het
ontbreken van schuldgevoelens. Het antisociaal gedrag begint zich in de adoles-
centie te uiten in de vorm van rancuneus gedrag.
De familiestructuur, de relaties tussen de ouders, en de ouder- kindinteractie zijn
hoogstwaarschijnlijk zeer belangrijke factoren in de etiologie van de psychopathi-
sche persoonlijkheid (Glueck & Glueck, 1962; Kraus & Kraus, 1977; Sadoff,
1978; Wolman, 1983). De jeugdgeschiedenissen van psychopaten vertonen in hun
algemeenheid opvallend veel overeenkomsten. Ze komen vaak uit uiteengevallen
of chaotische families. Hun aanpassing aan de wereld kan beschreven worden in
termen van manipulatie en impulsieve gedragingen, zonder dat er sprake is van
neurotische patronen.
Volgens mij vertonen ze manipulerend gedrag en extreme controle als overreactie
op de chaotische situatie thuis. Achter deze houding gaat angst voor afhankelijk-
heid van anderen schuil. Deze 'anderen' toonden zich in het verleden onverschil-
lig, wreed, kil en onbetrouwbaar.
Karakterstoornissen met het daarmee gepaard gaande psychopathisch gedrag
kunnen thuis vaak veroorzaakt worden door uiteenlopende factoren zoals: ont-
wrichting van de familie, verhuizingen, wisselingen van baan, ouders die thuis
openlijk vochten, een van de ouders die verschillende perioden wegging, het
hebben van vrijpostige ouders, kadaverdiscipline of juist een gebrek aan discipline,
gebrek aan leiding, een chaotisch familieleven dat geen adequate rolmodellen so
biedt en waarin geen zin voor richting en normen te bespeuren valt, en niet in de
laatste plaats het ontbreken van ouderlijke liefde en warmte (Hart de Ruyter, 1963;
Mahler et al., 1975; Leaff, 1978; Grotstein, 1982; Wolman, 1987).
Kinderen zijn volgens mij buitengewoon afhankelijk van het onbewuste of bewus-
te negatieve waardensysteem van hun ouders en vrienden, want ze zijn heel kwets-
baar en beinvloedbaar in deze periode. Bovendien zullen de sociaal-economische
status van het gezin en de plaats die het kind in de hiararchie thuis en in de buurt
inneemt, eveneens bepalende factoren zijn bij de ontwikkeling van karakter-
stoornissen.

50 Dit zijn modellen voor gedrag die overeenstemmen met relevante factoren zoals sekse, leef-
tijd, maatschappeluke status.
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Wolman (1973) ontdekte dat psychopaten vaak opgroeiden in armoedige gezinnen,
waarin de ouders niet in staat waren, of geen zin hadden om zich om hun kinderen
te bekommeren. Sommige psychopaten kwamen uit rijke families, waar ze wel
geld, maar geen affectieve aandacht kregen (Levy, 1951).
Alcoholische en/of psychopathische ouders - met name vaders - spelen volgens
hem een belangrijke rol bij de vorming van psychopathie van hun kinderen
(Wolman, 1987).51
Naar mijn mening hoeven psychopaten niet per se psychopathische ouders te
hebben. Toen ik de dossiers bestudeerde van de psychopaten die opgenomen
waren geweest in de Pompekliniek, bleek minder dan de helft van de gevallen
tenminste 1 psychopathische ouder te hebben. Schizofrene en depressieve moeders
blijken eveneens inconsistent te zijn in het leiding geven en stellen van grenzen
aan hun kinderen, die vaker psychopaten worden dan verwacht.
In het kader van preventie en interventie is het volgens mij van belang dat deze
groep psychopaten en hun moeders getraceerd en goed begeleid worden.

Psychopaten hadden vroeger vaak een vader die bruut was tegen zijn kinderen.
Ook hadden zij nogal eens een moeder die antisociaal was in die zin, dat ze zich
misbruikt en verwaarloosd voelde door haar man en zich daardoor vastklampte aan
haar kinderen met een bijna fobische angst voor de buitenwereld. Zij kan manipu-
lerend zijn geweest, en bedrogen hebben omdat zij zelf bedrogen werd. Bovendien
was zij tegenstrijdig in haar waarden en normen, terwijl dat weer gepaard ging
met  ' superego lancunae'  52 of gespletenheid.

Als er een conflict bestaat tussen de ouders over het kind, kan dit het huwelijk
tussen de ouders juist in stand houden. De moeder kan aan haar kind gaan hangen
als surrogaat voor haar man, die zij niet als liefdevol en bevredigend ervaart. Er
kan een onbewuste oraal-oedipale configuratie ontstaan, die bestaat uit een
koestering van het kind, dat weer helend werkt voor een van de ouders. Deze zorg
en koestering heeft de ouder vroeger zelf moeten missen. Bij deze oraal-oedipale
configuratie ontstaat als onderdeel van een normale ontwikkeling een driehoeksre-
latie tussen vader, moeder en het kind. Het kind probeert in deze periode in de
smaak te vallen bij de persoon van het andere geslacht en rivaliseert met de

" Wolman schrijft niet hoe dat in zijn werk gaat. Komt dit omdat alcoholistische vaders vaker
emotioneel onbereikbaar, impulsief, agressief, onverschillig, grillig en maatschappelijk uitgeran-
geerd zijn dan niet-alcoholistische vaders? Alcoholistische vaders blijken bovendien vaak depressief
te zijn geweest voordat ze veel dronken. Heeft het alcoholgebruik ook nog invloed op de
genetische overdracht? Het zou interessant zijn om de verschillen te onderzoeken tussen de
ontwikkelingen van die kinderen die een vader hadden die voor hun geboorte al alcoholist was, en
zij waarbij de vader pas naderhand alcoholist werd.

52 Dit zijn bepaalde omschreven gebieden van het superego die gebrekkig functioneren.
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persoon van zijn eigen geslacht.
Een dergelijke moeder, die zich zo aan haar kind vastklampt, zal de ontwikkeling
van het kind als autonoom en zelfstandig wezen in de daarvoor meest geschikte
leeftijdsfasen verstoren.
Volgens mij zal het kind zijn natuurlijke drang tot autonomie onderdrukken, uit
angst om zijn moeder te frustreren. Deze onderdrukte drang tot autonomie zal
onbewust omgevormd worden tot onmachtsgevoelens en faalangst op een aantal
gebieden.
Als de adolescent in staat is aan de ouderlijke omgeving te ontsnappen, zal hij de
intolerabele autoriteit die hij bij zijn ouders ervaart ook in de buitenwereld
tegenkomen; deze is dan geYnternaliseerd (Wolman, 1987; Leaff, 1978).
Naar mijn mening zullen zijn gedrag en gedachten worden bepaald door de
normen van zijn ouders die hij zich eigen heeft gemaakt, en die hij bovendien
probeerde te ontvluchten. Op deze wijze kan hij zich nog steeds niet aan de
invloed van zijn ouders onttrekken, zelfs als een deel van hem zelf zich daar tegen
afzet.
De personen die door de psychopathische adolescent worden uitgezocht voor
identificatie, zijn jongeren die al problemen met de autoriteiten hebben gehad en
die ontevreden en woedend zijn over hun eigen familieomstandigheden. Deze
vrienden zullen hun eigen negatief gedrag alleen maar versterken.
De gevolgen van de hierboven geschetste ontwikkeling zijn: van school gestuurd
worden, falen op school en werk, spijbelen, niet te corrigeren gedrag, vechten,
stelen, roekeloos rijden, alcoholmisbruik, druggebruik en aanvaringen met de
politie.
Deze jongeren zien hun ouders als overdreven controlerend, opdringerig, achter-
lijk, achtergesteld, veeleisend en onderdrukkend. Algemene woede en verwerping
doen zich bij hen voor als vader of moeder laten merken dat zij hen haten en/of
dat ze hen verwensen (ik wou dat je dood was; enzovoort)(Kraus & Kraus, 1977;
Sadoff, 1978; Leaff, 1978).
Ze voelen zich door hun ouders verworpen, onderdrukt en vervloekt. De onver-
schillige nietsontziende houding van veel van deze kinderen kan hieruit verklaard
worden. Ze voelen dat hun bestaansrecht ontnomen is door diegenen van wie ze
het meest afhankelijk, en kwetsbaar bij waren. Doordat ze zich tot in de kern van
hun wezen afgewezen voelen door de eigen bloedverwanten krijgen ze onbe-
teugelbare wraak- en destructiegevoelens. Deze gevoelens zijn op vrijwel de
gehele buitenwereld gericht.

De structuren van, en de verwachtingen omtrent werk, huwelijksrelatie, militaire
autoriteit en andere situaties zullen leiden tot een reactivering van de fixaties " en
conflicten die thuis bestonden. In overeenstemming met de identificaties en patro-

53 Het blijven bestaan van bepaalde elementen uit een vroegere stadium van de ontwikkeling.
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nen van vroeger, zoals een dreigende onbestendigheid naar aanleiding van een
eventuele scheiding, is een zeker niveau van ego-afweer 54 gedetermineerd. De
persoon kan reageren met manipulerend, mogelijk psychopathisch gedrag, terwijl
de onderliggende behoeften aan, en verwachtingen omtrent een almachtige zorg en
behandeling aanwezig zijn (Leaff, 1978).
Deze honger naar aandacht, die velen van hen lange tijd hadden moeten ontberen,
kan mijns inziens een agressieve lading krijgen. Er kan zich zelfs een niets-
ontziende houding bij hen ontwikkelen om hetgeen dat werd gemist, alsnog te
verkrijgen of af te dwingen. Voor hun gevoel is dit de enige manier om de zorg
en de aandacht te krijgen waar ze recht op hadden, en waar ze op een onweer-
staanbare wijze naar verlangen. Bij veel seriemoordenaars zoals Jeffrey Dahmer
was dit het geval. Er kan zich bij hen een combinatie ontstaan tussen lustgevoe-
lens en een diep verlangen naar totale controle.

Het is opvallend dat de psychopaat vindt dat iedere mogelijke helper agressief
aangevallen en vernietigd moet worden met het doel zichzelf (onbewust) te
bewijzen, dat vertrouwen en eerlijkheid geen deel uitmaken van de levensverwach-
tingen. In feite maakt hij zicllzelf dan wijs dat de eigenlijke frustrators en diegene
die zogenaamd misbruik van hem wilden maken, ontmaskerd zijn (Wolman,
1987).

Doordat de psychopaat zichzelf bewijst dat niemand te vertrouwen is, brengt hij
naar mijn mening de werkelijkheid terug tot twee dimensies en wordt de wereld
voor hem overzichtelijk. Want hoe genuanceerder men de wereld waarneemt, des
te gecompliceerder wordt het verwerkings- en interpretatieproces dat deze 'input'
moet integreren in het eigen mentale systeem. Dit vereist een groot inlevings- en
onderscheidingsvermogen en een vorm van mentale creativiteit, die de psychopaat
niet bezit.
Bovendien is de psychopaat zo vaak teleurgesteld in zijn leven dat hij denkt dat
dit zal voortduren. Hij heeft geleerd dat vertrouwen voor de dommen is.

3.3.3. Aandacht

Het wijsgebaar en het volgen van andermans blik vormen de eerste openlijke
handelingen van een baby, die verwijzen naar het delen van aandacht (Stern.
1985). De moeder wijst en het kind wijst. Als de moeder begint te wijzen, moet
het kind weten wanneer het moet stoppen met kijken naar de hand, om vervolgens
te kijken in de richting waarin gewezen wordt, het bedoelde object (Stern, 1985).
Murphy en Messer (1977) hebben aangetoond dat een 9 maanden oude baby in
staat is om het kijksprongetje te maken van de wijzende hand naar de denkbeel-
dige lijn, die in de richting van het doel wijst. Voordat het kind 9 maanden oud is,

54 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst
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verkeert het nog in een voorstadium van deze ontdekkingsprocedure; het volgt
namelijk het blikveld van de moeder, wanneer ze haar hoofd draait (Scaife &
Bruner, 1975), net zoals de moeder het blikveld van het kind volgt. Door middel
van observaties heeft men kunnen vaststellen dat een 9 maanden oude baby net als
moeder een bijzondere 'attentional focus' (specifieke aandachtsgerichtheid) kan
hebben, en dat deze mentale toestanden vaak op elkaar afgesteld zijn, maar soms
ook niet. Als dit wel het geval is, dan is er sprake van 'inter-attentionality', ofwel
interactieve aandachtsgerichtheid (Stern, 1985).
Stern beschrijft verder dat dit 'delen van aandacht' later wordt uitgebreid met het
'delen van intenties' en het delen van affectie, hoewel dit toch in het teken van
delen van aandacht blijft staan.

Het geven en delen van aandacht uit zich in de verdere jeugd en uiteraard ook in
de rest van een mensenleven door middel van een grotere diversiteit aan expres-
sies; de taal (en de verbale communicatie) gaat gaandeweg een meer en meer
voorname rol spelen. Eveneens worden er nieuwe non-verbale middelen ontdekt
die een uitdrukking kunnen zijn van het geven en delen van aandacht, zoals bij-
voorbeeld bij de seksuele gemeenschap (Stern, 1985).
Waarachtige en persoonlijke aandacht is naar mijn mening essentieel voor onze
mentale ontwikkeling. Men voelt zich hierdoor gezien en erkend, en men krijgt het
gevoel dat men er mag zijn. Deze factoren kunnen op hun beurt geestelijke
veerkracht bevorderen of bewerkstelligen. De aandacht die we krijgen, bevestigt
onze goede intenties en capaciteiten, en geeft ons mentale terugkoppeling: het
houdt ons een spiegel voor door middel van liefdevolle opbouwende kritiek.
Hierdoor worden we gekoesterd in onze pijnlijke momenten, krijgen we vleugels
en het gevoel dat er iemand met ons meeleeft en meevoelt.
Heeft men de aandacht moeten ontberen, dan is de kans groot dat men zich een
paria gaat voelen (Bendermacher, 1994).55

Voor jonge kinderen is aandacht een teken van liefde en interesse. Als het kind
echter geen aandacht krijgt, kan dat resulteren in agressief gedrag. Robins (1985)
stelde vast door middel van een groots opgezet epidemiologisch onderzoek dat
kinderen afkomstig uit gezinnen waar weinig aandacht werd gegeven, agressiever
waren dan kinderen die thuis wel de nodige aandacht kregen. Er werd niet
vermeld hoeveel personen betrokken waren bij dit onderzoek.

55 Aandacht moedigt ons niet alleen aan om op een positieve, constructieve en empathische
wijze met onze medemens om te gaan, maar het legt tevens de basis voor een mogelijke innerlijke
beschaving of - aristocratie. Hieruit kan weer een ethische, spirituele en maatschappelijk bewuste
levenshouding voortvloeien. Aandacht kan ons laten voelen hoe anderen ons beleven en zien en het
legt de kiem voor een gezonde zelfbeleving en -kritiek.
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Uit het onderzoek van Robins kan men concluderen, dat een gebrek aan aandacht
een tweearlei effect heeft; enerzijds ontstaat een behoefte aan attentie, anderzijds
brengt het een gevoel van frustratie en woede teweeg. Eveneens zal een gebrek
aan aandacht een labiele of verstoorde zelfbeleving en/of -waardering in de hand
werken.

Rutter (1979) beweert, dat als het kind niet de kans heeft gehad om zich de eerste
2 tot 3 jaren aan iemand te hechten, of met iemand een band te vormen (dit hoeft
niet per se familie te zijn), de persoonlijkheid van het kind negatieve tekenen kan
gaan vertonen. Een gebrek aan schuldgevoelens en een onvermogen om intieme
relaties op te bouwen kunnen een feit worden. Dit zijn de voorbodes van psycho-
pathie.
Naar mijn mening zal het hechtingsproces de verbondenheid, identificaties en het
medeleven met de ander aan wie men zich hecht, bevorderen. Hierdoor wordt
eveneens de ontwikkeling van het geweten op gang gezet. Door deze band met de
ander ontstaat er zowel de uiterlijke als de innerlijke dialoog .

Volgens Winnicott (1959) ontwikkelt zich bij jonge kinderen, die geen bemoede-
ring of echte zorg hebben ervaren in de tweede helft van het eerste levensjaar, een
antisociale tendens. Door het ontbreken van warmte en affectie, groeien de
kinderen op als wezen, en zijn gedwongen voor zichzelf te zorgen en te vechten
om te overleven. Het kind slaagt er niet in enige conceptie te ontwikkelen over
wat goed of slecht is, en het is niet in staat schuldgevoelens te ervaren.
Vanaf zijn vroege jeugd heeft het psychopathische kind alleen op zichzelf kunnen
bouwen en was het niet in de gelegenheid te vertrouwen op menselijke vriend-
schap, sympathie en affectie. Hierdoor ontwikkelt  zich  bij   hem  een   'zink  -  of
zwem-mentaliteit', die resulteert   in een perceptie   van de wereld als vijandige
plaats, waar gerechtigheid, medelijden en consideratie niet existeren. Men kan er
alleen overleven ten koste van anderen (Grotstein, 1982; Mahler et al., 1975;
Wolman, 1987).
De psychopaat heeft dus een vertekende en boosaardige conceptie van de wereld,
die ontleend is aan de perceptie van leegheid, egocentrisme, hebberigheid en strijd
in zijn omgeving.

Het psychopathische kind beschouwt elk innig contact met zijn moeder als een
potentiele bedreiging. Hij werd immers altijd op een inconsistente wijze behandeld
door deze veel afwezige en/of instabiele moeder. Het kind gaat zich antisociaal
gedragen, en dit is voor hem een manier om met het verlies van zijn ouders om te
gaan. Het is bovendien een middel om die bevrediging te verkrijgen, die zijn
ouders hem niet hebben gegeven (Wolman, 1987).
Een inadequate, inconsistente relatie tussen ouders en kind draagt dus bij tot de
vorming van een psychopathische persoonlijkheid. Het psychopathische kind slaagt
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er niet in om sociale controle te accepteren, omdat hun ouders ineffectief waren in
het begeleiden van het socialisatieproces van het kind (Barron, 1954).56
Naar aanleiding van de gevallen die ik bestudeerde, kan ik vaststellen dat de
psychopaat niet bereid is om sociale controle te accepteren, omdat de buitenwereld
in zijn ogen niet het recht heeft, en evenmin in staat is om te oordelen over zijn
leven. Iedere psychopaat voelt dat hij anders is dan de normale mens. Hij zal zich
net zomin als personen uit minderheidsgroepen die afwijken van de norm, zoals
politieke activisten, door de heersende eisen en normen aan banden laten leggen.

3.4. Conclusies en eigen gezichtspunten

Hoewel sommige theoretici beweren dat psychische stoornissen gekoppeld zijn aan
een bepaalde ontwikkelingsfase, is dit idee nogal omstreden. Bovendien is hier
wetenschappelijk gezien geen bewijs voor geleverd.
Het is evident dat vele factoren een al dan niet positieve rol spelen bij de ontwik-
keling van het kind, zoals de aanwezigheid of het ontbreken van bijvoorbeeld:
a) sociale steun en opvang bij problemen;
b) een liefdevolle, inspirerende en goed gestructureerde omgeving;
c) genetische belasting en neurobiologische factoren;
d) inspirerende en creatief probleemoplossend gedrag van familieleden en vrien-

den;

e) sociaal economische status;
f) veerkrachtigheid en intelligentie;
g) cognitieve vaardigheden en tal van persoonlijkheidseigenschappen.

Iedere ontwikkelingsstagnatie die optreedt in een bepaalde fase kan ten alle tijden
opgeheven worden. Of dit lukt, is afhankelijk van het specifieke samenspel van
vele (ook therapeutische) factoren en invloeden (zie  punt a tot g), die een
probleemoplossende werking hebben.
Eveneens kunnen trauma's en ontwikkelingsstoornissen die in de diverse fasen
worden opgelopen hun weerslag vinden in gezondheidsproblemen. Dit hangt ook
af van bovengenoemde factoren en invloeden.

Kinderen ontwikkelen in de latentieperiode een sterke band met hun ouders, vooral
met de ouder van dezelfde sekse. Ze bevinden zich vlak voor de fase van psycho-
seksuele identificatie en worden afhankelijk van de leiding, controle en goedkeu-

56 Het begeleiden van het socialisatieproces schijnt van groot belang te zijn voor een gezonde
ontwikkeling van het kind. Veel onderzoekers die preventie- en interventieprogramma's samenstel-
den, hebben getracht door middel van het bieden van ondersteuning bij de opvoeding aan ouders
uit de risicogroep deze begeleiding van het socialisatieproces effectiever te maken. De resultaten
zijn over het algemeen bemoedigend (zie Juffer, Yzendoorn & Duyvesteyn (1994).
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ring van hun ouders. Deze afhankelijkheid kan ernstig gefrustreerd worden door
gebrek aan liefde, aandacht en leiding van, en verwerping door de ouders.
Het kind is dan niet in staat een interne controle te ontwikkelen en het geraakt in
een sociaal isolement; het wordt rebels. Het gaat zich impulsief gedragen, terwijl
het gedrag van het kind nu voor een groot deel wordt bepaald door de drang naar
onmiddellijke behoeftebevrediging.
Vervolgens faalt het kind, dat inmiddels psychopathisch gedrag vertoont, bij het
onderscheiden van emotioneel belangrijke en onbelangrijke mensen. Dit leidt
onherroepelijk tot teleurstellingen. Hierdoor zal zijn vijandigheid meer en meer
versterkt worden en zich steeds steviger verankeren in zijn karakter.
Naar mijn mening is bovengenoemde drang naar onmiddellijke behoeftebevredi-
ging een uitdrukking van het innerlijk ongeduld en de honger naar echte aandacht
en liefde. Deze innerlijke nood probeert het individu te compenseren door middel
van uiterlijke behoeftebevrediging.
Door middel van het proces van socialisatie leren kinderen zich gewoonlijk aan te
passen aan de sociale regels van de samenleving. Dit proces is bij de psychopaat
verstoord. Maar het proces dat tot socialisatie leidt is aanhoudend, veerkrachtig en
rekbaar en de gemiste kansen presenteren zich vroeg of laat opnieuw. Dat dit
eveneens voor de psychopaat geldt, blijkt uit hoofdstuk 8 van dit proefschrift,
waarin ik verslag doe van mijn kwalitatief onderzoek naar het fenomeen narijping.

Het hechtingsproces zal de verbondenheid, identificaties en het medeleven met de
ander aan wie men zich hecht, bevorderen. Door de hechting zullen solidari-
teitsgevoelens ontstaan en de gevoelens en belangen van die ander worden
onderkend; er vindt consideratie plaats. Hierdoor wordt de ontwikkeling van het
geweten bevorderd. Deze band met de ander brengt door de betrokkenheid bij de
(denkbeeldige) ander zowel de uiterlijke als de innerlijke dialoog op gang. Een
verstoord socialisatieproces veroorzaakt een gebrekkig hechtingsproces, en
omgekeerd. Deze twee processen zijn bij de psychopaat gestagneerd.

De psychopaat is vaak niet bereid om sociale controle te accepteren, omdat
volgens hem niemand het recht heeft, noch in staat is om te oordelen over zijn
leven. Net zomin als personen uit andere minderheidsgroepen (die eveneens
afwijken van de norm, zoals politieke activisten), is de psychopaat bereid zich
doorgaans door de heersende eisen en normen aan banden laten leggen.
De aanpassing van de psychopaat aan de wereld kan beschreven worden in termen
van manipulatie en impulsieve gedragingen, waarbij er van neurotische patronen
geen sprake is.
Ze vertonen manipulerend gedrag en extreme controle als overreactie op de
chaotische situatie die er thuis heerste. Achter deze houding gaat angst voor
afhankelijkheid van anderen schuil. Deze 'anderen' toonden zich in het verleden
onverschillig, wreed, kil en onbetrouwbaar.
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Doordat de psychopaat zichzelf telkens bewijst dat niemand te vertrouwen is, geeft
hij uiting aan zijn diepgeworteld wantrouwen. Hij is zo vaak teleurgesteld in zijn
leven dat hij denkt dat dit altijd zo zal blijven. Hij heeft geleerd dat het niet
verstandig is om anderen te vertrouwen.
Bovendien maakt hij de werkelijkheid op deze wijze overzichtelijk. Want hoe ge-
nuanceerder men de wereld waarneemt, des te gecompliceerder wordt het verwer-
kings- en interpretatieproces, waarmee de nieuwe informatie wordt geYntegreerd in
het eigen mentale systeem. Dit vereist een groot inlevings- en onderscheidings-
vermogen en een vorm van mentale creativiteit, die de psychopaat niet heeft.

Psychopaten komen vaak uit uiteengevallen of chaotische families. Psychopaten
hadden vroeger vaak een vader die bruut was tegen zijn kinderen en een moeder
die emotioneel onbereikbaar en egocentrisch was.
De kinderen uit deze gezinnen voelen zich door hun ouders verworpen, onderdrukt
en verwaarloosd. Volgens mij is de onverschillige en nietsontziende houding van
veel van deze kinderen hieruit te verklaren. Ze voelen dat hun bestaansrecht
ontnomen is door diegenen van wie ze het meest afhankelijk waren. Omdat ze
zich tot in de kern van hun wezen afgewezen voelen door de eigen bloedverwan-
ten, krijgen ze onbeteugelbare wraak- en destructiegevoelens. Deze gevoelens zijn
onverzadigbaar en veelal op de gehele buitenwereld gericht.

Kinderen zijn volgens mij afhankelijk van het al dan niet negatieve normen- en
waardensysteem van hun ouders en vrienden. De sociaal-economische status van
het gezin en de plaats die het kind in de hierarchie thuis en in de buurt
inneemt zijn bepalende factoren bij de ontwikkeling van karakterstoornissen.
De interesses en tijdsbestedingen van diegenen die hen omringen, spelen hierbij
eveneens een rol.
De gedragingen en gedachten van het psychopathische kind worden bepaald doorde normen van hun ouders. Zo kan hij zich niet aan hun invloed onttrekken, zelfs
als hij zich tegen zijn ouders afzet.

Waarachtige en persoonlijke aandacht is naar mijn mening essentieel voor onze
mentale ontwikkeling, want:
a) men voelt zich hierdoor gezien en erkend;
b) men krijgt het gevoel dat men er mag zijn;
c) het bevordert geestelijke veerkracht;
d) het bevestigt de goede intenties en capaciteiten;
e) het geeft mentale terugkoppeling: het houdt ons een spiegel voor door middel

van liefdevolle en opbouwende kritiek;
f) het koestert in pijnlijke momenten;
g) het kan vleugels geven;
h) het geeft het gevoel dat er iemand meeleeft en meevoelt;
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i) het stimuleert een positieve ontwikkeling, en;
j) het stimuleert een pro-sociaal, positief en creatief gedrag waarmee de betrokke-

ne problemen oplost, zich aanpast in moeilijke situaties.

Gemis aan aandacht leidt tot een intens verlangen naar affectie, en bewerkstelligt
tegelijkertijd frustratie en woede over het ontbreken hiervan. Eveneens voert een
gebrek aan aandacht tot een labiele of verstoorde zelfbeleving en/of -waardering.
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Hoofdstuk 4: Neurologische en biologische aspecten van
psychopathie

4.1. Inleiding

Dat neurologische en biologische factoren en processen een rol van betekenis
spelen bij de ontwikkeling van psychopathische persoonlijkheidsstoornissen is
sinds lange tijd bekend. In toenemende mate, en door steeds meer beroepsdiscipli-
nes die te maken hebben met individuen die lijden aan dergelijke persoonlijkheids-
stoornissen, wordt het belang onderkend van een multidisciplinaire benadering van
dit verschijnsel. Hierbij worden de neurobiologische visies eveneens in ogen-
schouw genomen.
Ons gedrag wordt bepaald door genetische invloeden, biologische processen in ons
lichaam, ervaringen en datgene wat we leren door middel van de perceptie van
anderen.
Adoptie- en tweelingstudies hebben uitgewezen dat genetische factoren een
belangrijke rol kunnen spelen bij de vorming van psychopathie. Het blijkt dat
zowel de psychopaten als hun ouders vaak abnormale EEG-patronen vertonen.
Elliott (1978) bestudeerde de rapportages van 24 neurofysiologische studies,
waarbij de EEG-patronen van naar schatting ruim 2600 psychopaten werden
onderzocht. Hij stelde vast dat, afhankelijk van het onderzoek, bij zo'n 50-80 %
(n=1850) van de psychopaten EEG-afwijkingen werden geconstateerd.
Psychopathie kan ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld hersenletsels, zoals
vastgesteld werd bij veel slachtoffers van de encephalitis lethargica epidemie in
het begin van deze eeuw.
Er wordt in de psychiatrie onderscheid gemaakt tussen twee typen mentale
stoornissen, namelijk:
a) organische, indien deze zijn veroorzaakt door genetische of fysico-chemische

omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld vergiftiging en infectie;
b) functionele, wanneer er geen bewijs bestaat voor organische stoornissen.

In dit hoofdstuk komt het onderzoek naar organische en functionele stoornissen,
evenals de samenhang, en de wisselwerking tussen de twee typen stoornissen, aan
bod.

4.2. Psychopathisch gedrag in relatie tot organische hersenziekten

4.2.1. Inleiding

Elliott (1978) beweert dat bijna alle klinische kenmerken van psychopathie
veroorzaakt kunnen worden door organisch-cerebrale stoornissen in de hersenen,
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zoals bijvoorbeeld bij patienten die lijden aan minimal brain dysfunction 57, epi-
lepsie, hersentumor, multiple sclerosis 58, beroerte, Alzheimer 59, hoofdletsel,
encephalitis lethargica 60 en hartritmestoornissen. Misschien is het meest dramati-
sche voorbeeld van het verband tussen organische ziekte en psychopathisch gedrag
wel te vinden bij de slachtoffers van de encephalitis lethargica (slaapziekte)
epidemie in de jaren 20 en 30 van deze eeuw. Bij ten minste 30% (er werden geen
absolute aantallen vermeld) van de kinderen die deze ziekte hadden, deden zich
psychische stoornissen voor. Na de acute fase ontwikkelden zich bij hen gedrags-
stoornissen, zonder dat er sprake was van intellectuele gebreken of neurologische
defecten. (Wilson, 1940; Elliott, 1978).61
Bender (1962) schrijft over deze kinderen: 'Ze zijn impulsief en destructief, ze
stelen, liegen, vernielen, stichten brand, plegen seksuele misdrijven en ze staan
bovendien onverschillig tegenover straf. Als ze spijt betuigen, dan leidt dit niet tot
verandering van hun gedrag.'
Kanner (1968) beweert hetzelfde als Bender, maar hij voegt er nog aan toe dat
deze kinderen vaak hun gevoel van empathie kwijt zijn. Ze voelen dat ze er niets
aan kunnen doen, omdat ze een onweerstaanbare drang ervaren die hen drijft tot
bepaalde daden. Ze krijgen spijt, maar het impulsieve gedrag blijft.
Enerzijds stelt Kanner dat deze kinderen geen empathie ervaren, en anderzijds
beweert hij dat ze wel spijt betuigen. Volgens mij is spijt ondenkbaar zonder
empathisch vermogen.
Zowel Bender als Kanner stelden vast dat bij een aantal van bovengenoemde
kinderen een impulsieve, onverantwoordelijke daad werd gevolgd door spijt.
Hieruit kan men volgens mij afleiden dat hun geweten en empathisch vermogen
tot op zekere hoogte was ontwikkeld en dat ze inzicht in hun gedrag en/of
ziektebeeld hadden. Toch bleek dit niet voldoende te zijn om gedragsverandering
teweeg te brengen. Uit het feit dat ze spijt betuigden kan men mijns inziens
opmaken dat tenminste periodiek de wil of de wens, of althans het intellectueel
inzicht aanwezig was om anders te zijn.

n Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst. Tegenwoordig wordt dit verschijnsel
ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) genoemd.

58 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordentijst.

59 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.

60 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.

61 Oliver Sacks schrijft in zijn werk 'Awakenings' eveneens over deze slachtoffers van de
encephalitis lethargica epidemie. Hij concludeerde dat veel van deze personen lijden aan parkinso-
nisme en dat ze eveneens autistisch of psychopathisch gedrag vertoonden. Parkinsonisme kenmerkt
zich onder andere door een voortdurende tremor van rustende spieren, bemoelijkte willekeurige
bewegingen, gebrek aan aandrang en een maskergelaat.
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4.2.2. Gesloten hoofdletsels in relatie tot cognitieve en emotionele stoornissen

Patienten die aan een gesloten hoofdletsel (GHL) leden, ervaren naderhand vaak
aanhoudende fysieke, cognitieve en psychosociale disfuncties (Brooks, 1984). Het
is dus niet verwonderlijk dat emotionele stoornissen, depressie, angst en een lage
zelfwaardering vaak worden gerapporteerd door GHL-patienten (McKinlay et al.,
1981; Fordyce et al., 1983; Newton & Johnson, 1985; Kinsella et al., 1988).
De onderzoekers maken niet duidelijk hoe de disfuncties in verband staan met de
emotionele stoornissen. Volgens mij zijn de individuen, die lijden aan cognitieve
en psychosociale stoornissen, niet in staat om hun innerlijke en uiterlijke leven te
controleren. Dit geeft hen een machteloos gevoel.
De emotionele stoornissen zouden na verloop van tijd minder worden en de
patienten zouden meer zicht krijgen op de omvang en de ernst van hun fysieke,
cognitieve en sociale disfunctie (Fordyce et al., 1983; Bond, 1984; Prigatano,
1986).
Of het ziekte-inzicht een vermindering van emotionele stoornissen veroorzaakt, of
omgekeerd, wordt door de onderzoekers in het midden gelaten.

In een follow-up studie bestudeerden Godfrey et al. (1993) eveneens het verloop
van de inzichtstoornis en emotionele disfunctie bij patienten, die tussen de  15  en
65 jaar oud waren, na een GHL. De patienten werden een half jaar (n=24),  1 jaar
(n=19), of 2 tot 3 jaar (n=23) naderhand onderzocht en vergeleken met een
controlegroep van 27 patienten, die niet aan een GHL leden.
Ze stelden vast dat de patienten in het 1-ste, 2-de en 3-de jaar van de follow-up
een duidelijk groter inzicht kregen in de omvang van hun gedragsmatige gebreken,
terwijl de stoornis gepaard ging met een sterke mate van emotionele disfunctie.
Godfrey et al. hebben geen verklaring voor deze relatie. Het is naar mijn mening
mogelijk dat het toegenomen inzicht in de omvang van de stoornissen een zodanig
verstoring van het zelfbeeld kan bewerkstelligen, dat de betreffende personen
emotioneel uit balans kunnen raken. Het is bijvoorbeeld bekend dat kinderen die
de LOM-school bezoeken, plotseling gaan beseffen dat ze afwijken van de
normale kinderen en inzicht krijgen in hun stoornissen en problematiek. Meestal
kunnen ze dit moeilijk verwerken. Hun zelfbeeld is verstoord en het duurt een tijd
voordat ze het hebben geaccepteerd.
Opvallend is echter wel dat de onderzoeksresultaten van Godfrey et al. enerzijds,
en die van Bond, Fordyce en Frigatano anderzijds, elkaar tegenspreken. Volgens
de ene groep onderzoekers gaat ziekteinzicht wel en volgens de andere groep niet
gepaard met emotionele stoornissen. Misschien is deze tegenspraak slechts schijn
en worden deze verschillen veroorzaakt door het feit dat de GHL-patienten in
verschillende sub-categorieen ondergebracht kunnen worden.

Psychopathie kan veroorzaakt worden door diverse organische hersenziekten of -
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stoornissen. Bij een aantal patienten die leden aan een hoofdletsel en aan emotio-
nele stoornissen die hier het gevolg van waren, trad er in de loop van de tijd
verbetering op; deze stoornissen werden minder en ze kregen meer inzicht in hun
disfuncties. Maar tevens blijkt dat de hervinding van inzicht gerelateerd is aan een
verhoogde kans op emotionele disfunctie. Het is evenwel onduidelijk wat de aard
is van deze relatie en op welke wijze deze emotionele stoornissen worden veroor-
zaakt.

4.3. Frontale Kwablaesies (F.L.)

4.3.1. Psychoanalytische verklaring betreffende de effecten van frontale
kwablaesies

Frontale kwablaesies veroorzaken diverse symptomen, die allen aanduidingen zijn
van een ernstige vermindering van de zelfcontrole bij de betreffende patient. Deze
symptomen kunnen gedefinieerd worden als een afwezigheid van het superego, dat
gepaard gaat met een totaal gebrek aan zelfkritiek, consideratie met andere
personen, een afwezigheid van ethische/zedelijke principes en een regressie tot een
narcistische persoonlijkheidsorganisatie (Wolman, 1987). Het narcistisch gedrag
wordt volgens Wolman gekarakteriseerd door een zelfingenomen houding die
gepaard gaat met a) een voortdurend patroon van grootheidsgevoelens, b)
fantasieen over eigen succes, macht en vermogens, c) een gebrekkig empathisch
vermogen, d) overdreven aandacht vragen en e) overgevoeligheid voor kritiek.
F. L. staan gewoonlijk in verband met impulsief gedrag, slechte oordeelsvorming,
het onvermogen om oorzaak en gevolg van iets, alsmede de consequenties van het
eigen handelen te zien, en een geneigdheid tot gedachteloze en onbeschaamde
acties; dit duidt allemaal op een ernstige beschadiging van het ego en een infantie-
le regressie naar het oncontroleerbare id-niveau 62 (Wolman, 1987).

Volgens Wolman vormen F. L. dus de biologische basis voor een afwezig
superego en een ernstige beschadiging van het ego. Naar mijn mening is deze
visie van Wolman absoluut en nogal ongenuanceerd. Slechts bij weinig narcisten
is het superego volledig of voor een groot deel afwezig. Bij veel van hen is een
redelijke gewetensfunctie aanwezig, die maar weinig verschilt van het geweten
van de normale mens. Wellicht wordt dit superego en de daaraan gekoppelde
gewetensfuncties vaker en voor langere tijd 'verblind' door het intense verlangen
naar de eigen grootheid. Tegelijkertijd weet de narcistische persoonlijkheid diep in
zichzelf dat hij niet werkelijk grandioos is, maar dit moet verdrongen worden. Zijn
hoogmoed, arrogantie en zelfzuchtigheid wordt soms verstoord door een ernstige

62 Door Freud geintroduceerde term ter aanduiding van onbewuste wensen, verlangens of
strevingen (zie par. 2.1.2.).
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twijfel over zijn eigen identiteit, die door de afweer heen breekt. Het geestelijk
evenwicht wordt echter telkens met ijzeren hand hersteld, omdat deze narcistische
verlangens vaak sterker zijn dan de twijfels.

4.3.2. Neuropsychologische tests van cognitieve en emotionele stoornissen ten
gevolge van frontale kwablaesies

Gorenstein (1982) onderzocht de aanwezigheid van frontale kwablaesies, de
cognitieve flexibiliteit en het mentale uithoudingsvermogen bij 20 psychopaten, 23
psychiatrische controlepatienten,   en een controlegroep die bestond  uit 18 normale
personen. Alle onderzoekspersonen waren volwassen mannen. Voor dit doel
werden ze aan een aantal neuropsychologische tests onderworpen. Door middel
van ingewikkelde taken, die doorkruist werden door frustrerende omstandigheden,
trachtte men het mentale uithoudingsvermogen van de proefpersonen te onderzoe-
ken.

De psychopaten vertoonden in tegenstelling tot de individuen uit de 2 controle-
groepen prestatiepatronen, die vergelijkbaar waren met die van patienten die leden
aan frontale kwablaesies. Ze gaven blijk van cognitieve gebreken, werden snel
afgeleid en toonden weinig mentaal uithoudingsvermogen. De onderzoeksresulta-
ten toonden volgens Gorenstein aan dat psychopathie voornamelijk veroorzaakt
wordt door gebrekkige cognitieve functies. Deze zijn gerelateerd aan een disfunc-
tie van de frontale hersenkwab.
Naar mijn mening hangt het geringe mentale uithoudingsvermogen (tenminste in
deze testsituaties) samen met de laboratoriumsituatie. Veel psychopaten hebben
een hekel aan dergelijke kunstmatige situaties, waarin ze dingen moeten doen
waarvan zij de zin niet of nauwelijks inzien. Ze conformeren zich veel minder snel
dan normale mensen aan de eisen die men aan hen stelt. Volgens mij deden ze
gewoon minder hun best, en probeerden ze minder braaf tegemoet te komen aan
wat er van hen verwacht werd.
Mijn ervaring met psychopaten heeft mij geleerd dat zij een meer dan gemiddeld
uithoudingsvermogen hebben, maar dat ze dit slechts selectief benutten. Een aantal
psychopathische TBS-patienten geven blijk van een enorme inzet en volharding op
bepaalde vlakken, zo blijkt uit de dossiers en de gesprekken die ik heb gevoerd
met behandelaars.

Gorenstein (1982) beargumenteerde dat psychopathie geen ziekte of aandoening is
van de frontale hersenkwab, maar eerder een ontregeling in het frontale systeem,Dit systeem vormt het bestuurscentrum en dient voor de regulatie van affect,
aandacht en cognitie. Storingen in dit systeem kunnen dus volgens hem tot
gedragingen leiden, die wij psychopathisch noemen.
Men zou erover kunnen twisten of een dergelijke frontale disfunctie, of ontrege-
ling zoals Gorenstein dat noemt, toch als ziekte aangemerkt kan of dient te
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worden. Het gedrag dat door een F. L. wordt veroorzaakt, kan mijns inziens zowel
gestoord als ziek worden bestempeld.
In een recent neurologisch onderzoek, dat werd uitgevoerd bij 31 moordenaars,
stelden Blake, Pincus & Buckner (1995) vast dat 20 personen (64,5%) leden aan

een disfunctie van de frontale hersenkwab. De opvatting van Gorenstein werd
hiermee dus ondersteund.

Volgens Luria (1973) heeft de frontale hersenkwab ook een beslissende taak bij a)
het tot stand komen van plannen en intenties en b) de verificatie en regulatie van
connplex gedrag.
Aansluitend op deze visie van Luria zou ik willen concluderen dat F. L. samen-
hangen met chaotisch gedrag. Dit kan gepaard gaan met verkeerde of ongenuan-
ceerde inschatting van situaties andermans gedrag, vanwege de cognitieve stoor-
nissen die door de laesies veroorzaakt kunnen worden.

Miller (1987) analyseerde de onderzoeksdata van 29 neuropsychologische studies
die  in  de  loop  van  de  tijd werd verricht  bij naar schatting  ruim 1100 agressieve
psychopaten. Hij concludeerde dat een letsel of slecht functioneren van de links-
temporale hersenkwab of van het frontale hersendeel is gerelateerd aan geweldda-
dig psychopathisch gedrag. Eveneens stelde Miller een relatie vast tussen het
functioneren van de frontale hersenkwab en de linker hersenhelft, alsmede de
vermogens die nodig zijn om ons verbaal uit te drukken (met inbegrip van de con-
ceptuele integratie) enerzijds, en de consequenties van ons gedrag in te zien,
anderzijds.
Miller veronderstelde dat de agressieve psychopaat lijdt aan het onvermogen om
een eigen conceptueel classificatiesysteem te cretren, ten behoeve van de gedrags-
controle. Het gevolg van dit onvermogen is een ontremdheid in situaties waar
sprake is van stress en interpersoonlijke ambiguiteit.
Cognitieve disfunctie en misdaad schijnen volgens Miller eveneens met elkaar
samen te hangen, maar hij maakt niet duidelijk hoe.
Cognitieve disfunctie houdt in: gebrekkige en inadequate informatieverwerkings-
processen, een verminderde capaciteit voor herkenning, hetonderscheiden en
verwerven van kennis. Men zou naar mijn mening kunnen stellen dat een cognitie-
ve disfunctie een gebrekkig inschattings- en ethisch vermogen in de hand werkt.
Hieruit kan delinquentie voortvloeien.

Cantwell (1979), Gittleman et al. (1985), Lewis, (1980), Prinz et al. (1981),
Robins (1974) en Stabeneau (1984) ontdekten een relatie tussen een geschiedenis
van aandachtsstoornissen bij psychopaten enerzijds en frontale ontregeling die
samenhangt met een toestand van ontremming anderzijds. Het ging hierbij om
totaal 505 onderzoekspersonen, terwijl gebruik gemaakt werd van de data,
afkomstig uit neurologisch onderzoek, vragenlijsten en/of medische dossiers.
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4.3.3. Frontale kwablaesies en neurologische 'zachte tekenen'

Met de term neurologische 'zachte tekenen' wordt verwezen naar niet lokaliseer-
bare neurologische verschijnselen, die zich voordoen bij de afwezigheid van een
ernstig neurotisch ziektebeeld. Hieronder kunnen fenomenen vallen zoals: onwille-
keurige bewegingen, moeilijkheden bij het uitvoeren van snel wisselende bewegin-
gen, apraxia's, ofwel stoornissen in de uitvoering van een aangeleerde beweging
die niet te verklaren is uit een gebrek aan begrip en aandacht, zwakte, ongevoelig-
heid of sufheid. Neurologische 'zachte tekenen' kunnen gerelateerd zijn aan
karakterstoornissen die gepaard gaan met emotionele labiliteit, hyperactiviteit, en
aandachtstekortstoornissen in de jeugd.
Neurologische 'zachte tekenen' kunnen bruikbare aanduidingen zijn van niet-
specifieke hersenbeschadigingen en komen pregnant voor bij agressieve en
impulsieve individuen, en zijn minder uitgesproken bij normale personen.
De neuropsychiatrische disfunctie, die in verband staat met impulsieve persoon-
lijkheidsstoornissen, werd onderzocht door Stein et al., (1993). 28 agressieve
patienten (15 mannen en 13 vrouwen) die leden aan persoonlijkheidsstoornissen,
die werden gekarakteriseerd door impulsiviteit, werden vergeleken met 28 normale
personen (17 mannen   en    11    vrouwen)   uit de controlegroep. Alle agressieve
personen voldeden aan de criteria voor grenslijn-persoonlijkheidsstoornissen
(BPD) en bij 10 personen konden eveneens antisociale persoonlijkheidsstoornissen
(ASP) gediagnostiseerd worden volgens de criteria van de DSM-IIIR.
De proefpersonen werden onderworpen aan een selecte serie neuropsychologische
testen. Door middel van een neurologische 'zachte tekenen' testbatterij werden de
lichaamscoordinatie, onwillekeurige bewegingen, zintuigfuncties en visueel-spatiele
functies onderzocht. Door middel van deze testen werden de functies van de
hersenhelften en de frontale hersenkwab bestudeerd.
De 'zachte tekenen'-scores van de personen die leden aan alleen BPD en diegenen
die leden aan BPD en ASP verschilden niet van elkaar.
Het bleek dat linksgeorianteerde neurologische 'zachte tekenen' zich significant
vaker voordeden bij patienten, dan bij de normale personen uit de controlegroep.
Het bleek dat patienten met een voorgeschiedenis van agressie (8 mannen en 1
vrouw) significant meer rechtsgeorienteerde 'zachte tekenen' vertoonden dan de
enige patiant zonder zo'n voorgeschiedenis.
Patienten met en zonder depressieve symptomen verschilden niet van elkaar wat
betreft de 'zachte tekenen'-scores. De meest duidelijke neurologische 'zachte
tekenen' stonden in relatie met een disfunctie van de frontale kwabfunctie.
Dus 'zachte tekenen' en frontale kwablaesies enerzijds en impulsiviteit, agressie,
grenslijn- en antisociale persoonlijkheidsstoornissen anderzijds kunnen sterk aan
elkaar gerelateerd zijn. Impulsiviteit is volgens mij de variabele die ten grondslag
ligt aan bovengenoemde stoornissen, en die in hoge mate correleert met 'zachte
tekenen'.
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In bovengenoemd onderzoek werd dus aangetoond dat zowel agressie, grenslijn -
en antisociale - en psychopathische persoonlijkheidsstoornissen gerelateerd kunnen
zijn aan een disfunctie van de frontale hersenkwab.

4.4. Hersenhelftfuncties en gedragsstoornissen

4.4.1. Verstoorde hersenhelftfuncties in relatie tot agressie en psychopathie

Flor-Henry (1973) en Yeudall (1977) stelden de hypothese dat psychopathie is
gerelateerd aan de functies van de linker hersenhelft. Deze hypothese was geba-
seerd op de bevindingen van Serafetinides (1965) die 100 epileptici neurologisch
had onderzocht. Hij constateerde fysieke agressiviteit bij 36 van de 100 epileptici,
die trouwens allen leden aan een defect van de temporale hersenkwab.63 De
meesten van hen hadden een linker temporale hersenkwab-focus.
Deze bevindingen werden door zowel Falconer en Taylor (1970), als Lishman
(1966) en Taylor (1969, 1972) bevestigd.
Yeudall, Fromm-Auch & Davies (1982) onderzochten met behulp van neuropsy-
chologische onderzoek 64 mannelijke en 35 vrouwelijke adolescente criminelen.
De onderzoeksresultaten van deze groep werden vergeleken met die van een
controlegroep, die bestond   uit 29 mannelijke   en 18 vrouwelijke niet-criminelen.
Alle onderzoekspersonen waren tussen de 15 en 17 jaar oud.
Vergeleken met de niet-criminelen gaven de delinquenten blijk van een beduidend
hoger percentage abnormale neuropsychologische profielen en anteriore kwabdis-
functies 64. Deze manifesteerden zich in de meeste gevallen in de niet-dominante
rechter hersenhelft. Er werd geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen
binnen de onderzoeksgroepen.

Naar aanleiding van hun neuropsychologisch onderzoek bij personen met neuro-
psychologische stoornissen stelden Yeudall en Fromm-Auch (1979) vast dat 72
van de 100 gewelddadige criminelen en 26 van de 100 niet-gewelddadige delin-
quenten een verstoorde linker hersenhelftfunctie hadden. Vrijwel alle gewelddadige
criminelen (n=95) hadden een gebrekkig functionerende rechter hersenhelft, terwijl
dit bij 79 niet-gewelddadige delinquenten werd geconstateerd.
Bij personen met affectieve stoornissen werden door Yeudall en Fromm-Auch
eveneens verstoorde rechter hersenhelften aangetoond, maar er werden geen
aantallen genoemd.
Nachshon (1983) analyseerde de data die afkomstig waren uit 192 neurologische
en neuropsychologische studies, en waarbij naar schatting ruim 20.000 criminele

63 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.

64 Deze zijn gesitueerd aan de voorzijde van de hersenkwab.
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psychopaten en personen met gedragsstoornissen bij betrokken waren. Evenals
Yeudall & Fromm-Auch (1979) stelde Nachshon vast dat gewelddadig gedrag in
verband stond met een gebrekkig functioneren van de linker hersenhelft. Affectie-
ve stoornissen bleken gerelateerd te zijn aan een gebrekkig functionerende rechter
hersenhelft.
Er werd door de onderzoekers niet verder uitgeweid over de aard van deze relaties
en ze lichtten hun onderzoeksresultaten ook niet toe.
Yeudall & Wardell (1978) deden neurofysiologisch vergelijkend onderzoek bij
gewelddadige - en niet-gewelddadige criminelen. Ze toonden aan dat gedurende
het proces van verbale stimuli, alleen de gewelddadige delinquenten niet in staat
waren tot het ontwikkelen van normale activiteitspatronen, met name in de linker
hersenhelft. 91% van de gewelddadige delinquenten vertoonden bovendien
significante tekenen van neurologische stoornissen; 73% van hen leed aan een
ernstiger disfunctie van de linker dan van de rechter hersenhelft.
In deze onderzoeksrapportage werden geen absolute aantallen vermeld.

Deze onderzoeksresultaten van deze 3 studies zijn naar mijn mening moeilijk te
interpreteren. In de eerste studie werd een relatie aangetoond tussen verstoorde
rechter hersenhelftfuncties enerzijds, en affectieve stoornissen, gewelddadige - en
niet-gewelddadige criminaliteit anderzijds.
Deze disfunctie blijkt dus niet uitsluitend aan gewelddadigheid te zijn gerelateerd.
Uit bovenstaande studies blijkt dat gewelddadigheid en criminele psychopathie wel
sterk gerelateerd is aan een linker hersenhelftdisfunctie, terwijl andere onderzoeken
die nog worden behandeld, deze resultaten niet bevestigen.
Er moet nadrukkelijk op gewezen worden dat zowel in voorgaand onderzoek als in
de rest van dit hoofdstuk de categorie niet-criminele psychopaten niet werd
onderzocht. Als er wordt gesproken over psychopaten dan worden hiermee de
criminele psychopaten bedoeld. Het is derhalve volstrekt onduidelijk of, en in
welke mate de onderzoeksresultaten die betrekking hebben op criminele psychopa-
ten, overdraagbaar zijn op de categorie niet-criminele psychopaten. Het is zelfs
voorstelbaar dat alleen de factor criminaliteit voor een groot deel de uitslag van
het onderzoek bepaalt.

Hare (1979) bekritiseerde de studies van Yeudall, want hij concludeerde dat het
erg moeilijk was om de onderzoeksresultaten van hun studies te evalueren, omdat
er weinig informatie was gegeven over de gevolgde onderzoeksprocedure, en de
wijze waarop de cerebrale disfuncties werden gediagnostiseerd. Sommige onder-
zoeksresultaten waren bovendien vastgelegd in moeilijk toegankelijke en verkrijg-
bare interne rapporten.
Hare (1984) onderzocht 146 mannelijke gevangenen en 159 mannelijke niet-
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criminelen door middel van een verbale dichotische luistertest.65 De criminelen
werden onderverdeeld in psychopaten, niet-psychopaten en een gemengde groep
(normaal, maar met enkele psychopathische trekken). De resultaten wezen uit dat
de psychopaten in tegenstelling tot de andere twee groepen een abnormaal laag
asymmetrische prikkelstaat-niveau 66 in de linker hersenhelft vertoonden, dat
duidde op een disfunctie.
Tijdens een vroeger onderzoek had Hare (1979) geen verschillen kunnen ontdek-
ken in de hersenhelftfuncties tussen 22 psychopaten en 23 niet-psychopaten,
terwijl ze toen aan tachistoscopische herkenningstests 67 onderworpen werden.
Wellicht kan het feit dat er in de twee onderzoeken verschillende testmethoden
werden gebruikt hier mede de oorzaak van zijn.
Waarschijnlijk is de dichotische luistertest betrouwbaarder en nauwkeuriger wat
betreft het determineren van abnormale hersenhelftafwijkingen. Ook hier is naar
mijn mening geen eenduidigheid in de onderzoeksresultaten te bespeuren. Ver-
stoorde hersenhelftfuncties blijken dus niet op een expliciete en ondubbelzinnige
wijze aan psychopathie te zijn gerelateerd. In een studie kon men op dit vlak geen
verschil vinden tussen wel en niet psychopaten.

25 agressieve psychopaten, 25 depressieve - en 25 normale personen werden door
Yeudall & Fromm-Auch (1979) neuropsychologisch getest. Het bleek dat 15
(60%) psychopaten, 22 (88%) depressieven en geen van de normale individuen
verstoorde hersenhelftfuncties vertoonden.
In een andere studie vergeleken Yeudall & Fromm-Auch (1979) de neuropsycho-
logische data van 25 gewelddadige, criminele psychopaten met die van 25 niet-
gewelddadige delinquenten. 16 (64%) van psychopaten en 20 (80%) niet-geweld-
dadige criminelen hadden verstoorde hersenhelftfuncties.
Naar mijn mening blijkt uit deze studies van Yeudall & Fromm-Auch dat ver-
Stoorde hersenhelftfuncties dus niet per se samen hoeven te hangen met geweldda-
digheid en/of een toestand van ontremdheid van de betrokken persoon.
Uit deze twee studies bleek dat zowel een hoger percentage depressieve personen
als een hoger percentage niet-agressieve delinquenten in vergelijking met psycho-
paten aan dergelijke disfuncties leed. Men kan zich afvragen wat voor functie
hersenhelftonderzoek heeft bij psychopaten, want het blijkt dat verstoorde hersen-

65 Hierbij moet de proefpersoon op twee dingen tegelijk letten.

66 Reactietoestand naar aanleiding van stimuli. Ook activering, alertheid en waakzaamheid ge-
noemd.

61 Worden in de fysiologische psychologie gebruikt om attentie en cognitieve processen te
meten. Er worden meestal in minder dan 1/10 van een seconde afbeeldingen vertoond. De eerste
stap in aandacht is de registratie van een waargenomen afbeelding in een zintuiglijke indruk. Dit
wordt het iconische geheugen genoemd, en dat wordt getest.
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helftfuncties niet expliciet met dit ziektebeeld samenhangen.

4.4.2. Omgevingsfactoren en hersenhelftstoornissen

Yeudall et al. (1982) beweerden dat omgevingsfactoren evenzeer een beduidende
rol spelen bij het ontstaan van psychopathie en dat gebrekkig functionerende
hersenhelften van belang zijn bij de etiologie van crimineel gedrag. Yeudall en
zijn collega's (1981) veronderstelden dat de relatie tussen gebrekkig functione-
rende hersenhelften en gewelddadig gedrag waarschijnlijk indirect is. Logisch
gezien zou een gebrekkig functioneren van de hersenen effect hebben op iemands
visie op de wereld, en het vermogen tot verwerking en omgaan met frustrerende
gebeurtenissen. Een verdere uitleg lieten Yeudall en collega's achterwege.
Yeudall (1980) en Yeudall & Wardell (1978) deden de suggestie dat een disfunc-
tie van de hersenhelften de orientatieresponsen kan verstoren, die normaal de
responsiviteit 68 reguleren. Rusteloos en impulsief gedrag kan hiervan het gevolg
zijn.
Volgens Yeudall (1980) kan een disfunctie van de rechter hersenhelft een gebrek-
kige controle over de emoties in de hand werken. Impulsieve uitbarstingen en
gewelddadig gedrag zijn hiervan het gevolg.

Volgens mij heeft het gebrekkig functioneren van de hersenen effect op het
cognitief vermogen 69 van de betreffende persoon. Hierdoor zal de wereld onover-
zichtelijker worden en het vermogen tot het maken van juiste keuzes en ethisch
genuanceerdere overwegingen verstoord of beperkt zijn. De betrokken persoon zal
hierdoor niet in staat zijn om adequaat te reageren op de wereld om hem heen. In
tegenstelling tot wat Yeudall beweert, zou ik willen vermelden dat we nog niet
goed weten hoe we de onderzoeksresultaten moeten interpreteren. Sommige
verstoringen kunnen ontremming en agressie en andere zullen misschien depressie
teweegbrengen. Misschien is het zelfs zo dat verstoorde hersenhelftfuncties
veroorzaakt kunnen worden door de invloed die de mentale gesteldheid heeft op
het neurologisch systeem. In de psychosomatische geneeskunde gaat men hiervan
uit (zie par. 4.15.).

4.4.3. Cerebrale stoornissen en neurologische 'zachte tekenen'

Krober et al. (1994) onderzochten de cerebrale disfunctie en de neurologische

68 Controleert en co6rdineert de zintuigwaarnemingen en lichaamsbewegingen, de motorische
reacties op zintuiglijke informatie, de slaap/waak-cyclus, rustige en alerte periodes, kijken, en de
reacties op aandacht en troost.

69 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
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symptomen bij aanhoudende delinquentie. Ze onderzochten de biologische,
biografische en sociale factoren, die van belang konden zijn voor de ontwikkeling
en voortduring van geweldsmisdrijven bij 129 volwassen criminelen. Deze onder-
zoekspopulatie gaf blijk van hoge concentraties van linker en rechter neurologi-
sche 'zachte tekenen' (zie par. 4.3.3.). Deze symptomen stonden in verband met
slechte sociale aanpassing en gedragsstoornissen in de jeugd, cognitieve disfunctie,
verminderde emotionele responsen, een extraverte levensstijl en recidivisme.
Uit deze onderzoeksresultaten zou men mijns inziens kunnen afleiden dat deze
neurologische 'zachte tekenen' duiden op een ontremmingstoestand, die vergezeld
gaat met impulsief, ongecontroleerd en onverantwoordelijk gedrag.

In een aantal studies werd vastgesteld dat gewelddadigheid, delinquentie en
psychopathie op al dan niet directe wijze gecorreleerd kunnen zijn aan slecht
functionerende hersenhelften (meestal de linker). Het bleek dat verstoorde hersen-
helftfuncties eveneens gerelateerd kunnen zijn aan affectieve stoornissen, en zelfs
bij normale mensen werden deze disfuncties vastgesteld. De relatie tussen ver-
stoorde hersenhelftfuncties en psychopathie en/of gewelddadigheid is verre van
helder. Omdat alleen de categorie criminele psychopaten werd onderzocht is het
maar de vraag of de onderzoeksresultaten ook gelden voor de groep niet-criminele
psychopaten. Voor de andere studies, die betrekking hebben op psychopathie in dit
hoofdstuk, geldt dit probleem ook.

4.5. EEG-patronen en neuro-anatomische substraten

4.5.1. EEG-patronen en gewelddadigheid

Er bestaan retrospectieve studies van gewelddadige individuen, waarbij gebruik
gemaakt werd van elektro-encefalografische meetgegevens om elektro-anatomische
onregelmatigheden vast te stellen. Mednick et al. (1982) bestudeerden de data van
15 elektro-encefalografische onderzoeken bij gewelddadige individuen. In 7 van
deze studies werden de EEG-patronen van in totaal 193 moordenaars onderzocht.
Het bleek dat, varierend per onderzoek, 24% tot 65% (n=91) van hen EEG-
afwijkingen vertoonden.
In 8 studies werden in totaal 1097 gewelddadige criminelen (geen moordenaars)
aan een EEG-onderzoek onderworpen. De resultaten wezen uit dat bij 25-50%
(n=411) van de gewelddadige individuen uit alle bestudeerde onderzoeksgroepen
EEG-afwijkingen voorkwamen (Mednick et al., 1982), tel:wijl zulks bij slechts
5-10% (in totaal  n=107)  van  de 1152 normale mensen  uit de controlegroepen  het
geval was. Deze percentages verschilden eveneens van onderzoek tot onderzoek.
De EEG-activiteit bij agressieve personen wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk
langzame - (theta range, 4 tot 7 Hz), of juist snelle golfbeweging (beta range,  13
tot 40 Hz). Er is blijkbaar sprake van een bimodale verdeling (Mednick et al.,
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1981, 1982). Het blijkt dat bij gewelddadige individuen in verhouding tot niet-
agressieve personen 2,5 tot 5 maal zo vaak EEG-afwijkingen voorkomen.
Opmerkelijk is dat 5-10% van de normale individuen precies dezelfde EEG-
patronen vertoonden dan de psychopaten. Bij de helft of meer van de gewelddadi-
ge delinquenten werd geen EEG-afwijkingen vastgesteld. Gewelddadigheid en/of
psychopathie zijn dus niet uitsluitend gerelateerd aan EEG-afwijkingen. Het is naar
mijn mening wel mogelijk dat EEG-afwijkingen bij normale mensen een signaal
kunnen zijn voor een (biologische) aanleg voor ontremd gedrag zonder dat zich
dat al feitelijk heeft gemanifesteerd.

Blake, Pincus & Buckner (1995) stelden eveneens EEG-afwijkingen vast bij 8 van
de 20 moordenaars (40%) die neurologisch werden onderzocht. De resultaten van
dit onderzoek kwamen overeen met die van bovenstaand onderzoek van Mednick
et al.

Hare (1970) en Hare & Cox (1978) analyseerden de onderzoeksresultaten van een
aantal elektro-encefalografische studies bij psychopaten. Bij 13 van de 14 onder-
zoeken werd melding gemaakt dat, varierend per onderzoek, 31-58% (n=760) van
de in totaal 1610 onderzochte psychopaten EEG-afwijkingen vertoonden. In 7
andere studies werden 700 psychopaten elektrofysiologisch onderzocht. Afhanke-
lijk van het onderzoek werd bij 29-48% (n=266) van hen EEG-afwijkingen geme-
ten in de vorm van langzame golfbewegingen.
Ook hier blijkt ongeveer de helft van de psychopaten geen EEG-abnormaliteiten te
vertonen. EEG-afwijkingen zijn dus eveneens niet expliciet gerelateerd aan
psychopathie.

In tegenstelling tot de normale volwassene vertoont de psychopaat een langzame
golfactiviteit, die vergelijkbaar is met die van een normaal kind. Hare & Cox
stelden dat hieruit geconcludeerd kan worden dat:
1) psychopathie gerelateerd kan zijn aan een vertraagde corticale rijping;
2) de langzame golfactiviteit enige onderliggende corticale en subcorticale disfunc-

ties kan weergeven.
Hoewel Hare en Cox niet ingingen op verdere overeenkomsten tussen psychopaten
en kinderen, zijn deze mijns inziens wel aan te wijzen, zoals: impulsiviteit,
egocentriciteit, het onvermogen om een doel na te streven, lage tolerantie met
betrekking tot verveling, en sensatiezoeken.
Ondanks deze overeenkomsten met het kind moet toch worden vastgesteld dat
meeste kenmerken van de psychopaat niet zo kinderlijk zijn.

4.5.2. EEG-activiteit en criminaliteit

Er is retrospectief onderzoek uitgevoerd met het doel een eventuele relatie vast te
stellen tussen EEG-activiteit en latere criminaliteit bij kinderen. Mednick en
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collega's (1981) onderzochten bij 265 Deense kinderen in de leeftijdsgroep tussen

de  11  en  13 jaar de EEG-patronen. Deze groep  werd  7 jaar later opnieuw elektro-
encefalografisch onderzocht. Alleen de mannen (n=129) werden uitgeselecteerd, en
op basis van gegevens die afkomstig waren uit de Deense criminaliteitsregisters,
werden ze onderverdeeld in categorieEn namelijk: de niet-criminelen (n=57), de
eenmalige overtreders (n=36) en de meervoudige overtreders (n=36).
Bij de meervoudige overtreders werden langzamere EEG-frequenties gemeten dan
bij de personen uit de andere twee groepen. De onderzoekers selecteerden vervol-
gens 72 personen uit die psychisch gestoorde ouders hadden. 36 van hen leden aan
een psychiatrisch ziektebeeld en bij de overige 36 personen was dit niet het geval.
Statistische analyses van de onderzoeksdata betreffende de uitgeselecteerde
individuen enerzijds en de overige personen anderzijds, wezen uit, dat uit lang-
zame EEG-activiteit bij normale jongens een grotere voorspelbaarheid van delin-
quent gedrag af te leiden was dan bij jongens met een psychiatrisch ziektebeeld.
Een later replicatie-onderzoek bij 22 recidivisten in Zweden onderstreepte de
resultaten van Mednick (Mednick et al., 1982).
Ook in het handboek 'Forensic Psychiatry' van Gunn et al. (1993) wordt op vele
plaatsen aangetoond dat criminaliteit niet gerelateerd is aan psychische stoornissen.
Deze relatie tussen EEG-afwijkingen en voorspelbaarheid van criminaliteit wordt
door de onderzoekers niet nader toegelicht, Het is volgens mij onduidelijk welke
neurologische stoornissen schuil gaan achter de EEG-afwijkingen. Dit dient eerst
goed onderzocht te worden voordat we de resultaten op zinvolle wijze kunnen
interpreteren.

4.5.3. Alcoholisme, EEG-patronen en antisociale persoonlijkheidsstoornissen

Bauer & Hesselbroek (1993) onderzochten bij 78 niet-alcoholistische mannen
(21-25 jaar) de EEG-patronen en de autonome, subjectieve reacties op alcohol. Ze
werden onderverdeeld in 4 groepen naar aanleiding van de aan- of afwezigheid
van alcoholisme in de familie (FH) en een persoonlijke geschiedenis van antisocia-
le persoonlijkheidsstoornissen (ASP) volgens de criteria van de DSM-IIIR. De vier
groepen werden aan een alcoholtest en een placebo-alcoholtest onderworpen.
Gedurende de nullijn-periode, na het drinken van alcohol, vertoonden de ASP-
positieve een significant snellere frontale EEG-activiteit dan de ASP-negatieve
proefpersonen. Hieruit kan men naar mijn mening het toegenomen onbesuisde,
roekeloze en gewelddadige gedrag van personen met antisociale persoonlijkheids-
stoornissen die alcohol hebben genuttigd, verklaren.
Na de placebo-alcoholconsumptie vertoonden de FH-positieve personen significant
snellere frontale alfa-activiteit, die op het midden was geconcentreerd, dan de
FH-negatieve proefpersonen.
Naar mijn mening kan deze snellere alfa-activiteit geYnterpreteerd worden als een
grotere frontale ontregeling en gedragsontremming bij personen waarbij alcoholis-
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me in de familie voorkwam, in vergelijking met de individuen waarbij dit niet het
geval was.

4.5.4. Biosociale factoren en EEG-activiteit

Elliott (1992) concludeert dat de rol die culturele krachten spelen in de ontwikke-
ling van interpersoonlijk geweld duidelijk is. Neurologen en andere klinische
onderzoekers hebben volgens hem aangetoond dat agressie een neuro-anatomische
(blijkend uit de EEG-patronen) en chemische basis heeft. Ontwikkelings- en
hersenstoornissen kunnen volgens hem mede interpersoonlijk geweld veroorzaken,
terwijl daar zowel biologische als sociale factoren bij betrokken zijn.
Elliott (1992) bediscussieerde de relatie tussen interpersoonlijke gewelddadigheid
enerzijds en anatomische en neurologische abnormaliteit anderzijds. Experimenten
met dieren en zijn ervaringen uit zijn klinische praktijk wezen uit dat de capaciteit
voor agressie en de controle hierover is gevestigd in een centrum van neurale
ordening dat is gelegen in de neocortex. Onder normale condities voert de
neocortex enige controle uit over dit ordeningssysteem. Maar zijn herstelcapaciteit
is fragiel en kan ineenstorten onder druk van endogene of exogene provocatie.
Terugkerend naar de EEG-metingen zou ik met de nodige voorzichtigheid willen
stellen, dat de EEG-patronen (indirecte) afspiegelingen zijn van de effectiviteit van
het functioneren van eerder genoemd ordeningssysteem.

Uit bovenstaand onderzoek blijkt dat er een relatie bestaat tussen EEG-afwijkingen
enerzijds en gewelddadigheid, delinquentie en psychopathie anderzijds. Het is
onduidelijk hoe de data geinterpreteerd moeten worden, want het blijkt geen
eenduidige, expliciete relatie te zijn.

4.6. Reacties van het autonome zenuwstelsel

4.6.1. Inleiding

Gedurende de laatste 25 jaar heeft een aantal onderzoekers de relatie tussen het
functioneren van het perifere autonome zenuwstelsel en het gedrag bij psychopaten
onderzocht. De onderzoeksresultaten ondersteunen sterk en consistent de hypo-
these dat het autonome zenuwstelsel van de psychopaat hyporeactief is, zoals
blijkt uit metingen van de huidweerstand. Het perifere autonome zenuwstelsel
wordt gezien als een psychofysiologisch intermediair tussen emotionaliteit en
emotionele reacties met betrekking tot onszelf en anderen en kan dus in relatie
staan met persoonlijkheidsstoornissen (Meloy, 1988).
Met andere woorden, de emotionele reacties die naar binnen en buiten zijn gericht,
komen tot stand door tussenkomst van het autonome zenuwstelsel, dat waarschijn-
lijk ook dienst doet als stabilisator en katalysator. Bij de psychopaat reageert dit
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zenuwstelsel zwakker dan bij de niet-psychopaat. Dit houdt volgens mij in dat de
geringe reacties van het autonome zenuwstelsel bij de psychopaat in vergelijking
tot de normale mens, een middel zijn om een neurologische overbelasting te
voorkomen. Deze overbelasting kan veroorzaakt worden door de impulsieve,
onrustige, en geagiteerde levenshouding van de psychopaat, die vergezeld gaat met
heftige, vijandige en negatieve emoties. Door middel van de gereduceerde werking
tracht het zenuwstelsel zoveel mogelijk stabiliteit in het neurologische systeem te
bewaren, zodat het zo optimaal mogelijk kan functioneren.

i In de periodes tussen de impulsieve explosies kunnen psychopaten opmerkelijk
ontspannen zijn.

4.6.2. Elektrofysiologisch onderzoek

De elektrodermale activiteit werd door Hare (1978a) onderzocht bij twee groepen
volwassen, crimineel psychopathische mannen. De personen uit de eerste groep
(n=24) waren in hoge mate psychopathisch, terwijl de individuen uit de tweede
groep (n=40) dit in lichte mate waren. Zowel onder spanning als in normale
situaties werd bij de personen, die in hoge mate psychopathisch waren, een lagere
huidweerstand gemeten. Als ze reageerden, keerden ze langzamer terug naar de
'nul-lijn', dan diegenen die in mindere mate psychopathisch waren.
Naar aanleiding van analyses van de onderzoeksresultaten van andere fysiologi-
sche studies concludeerde Hare (1978a) dat de autonome 'nul-lijn'-activiteit van
de psychopaat consistent lager is dan die bij het niet-psychopathische individu,
hoewel dat het verschil niet altijd significant is. Uit de rapportage wordt niet
duidelijk om hoeveel studies het gaat en hoeveel onderzoekspersonen hierbij
betrokken waren.

Dat het verschil in autonome reacties tussen wel en niet-psychopaten niet altijd
significant is, toont mijns inziens aan dat we voorzichtig moeten zijn met het
interpreteren van de onderzoeksresultaten. Het is eveneens moeilijk te bepalen
welke betekenis dit onderzoek heeft voor het exploreren van het fenomeen
psychopathie.
Spontane autonome reacties, waarbij externe stimuli afwezig waren, deden zich in
mindere mate voor bij psychopaten dan bij niet-psychopaten, maar ook dit verschil
was niet significant (Hare, 1972; Schalling et al., 1973; Hare & Craigen, 1974;
Hare, 1975). Hiervoor werden in totaal 360 psychopaten en 405 niet-psychopaten
elektrofysiologisch onderzocht.
Naar mijn mening staat de intensiteit van deze spontane autonome reacties in
verband met innerlijke stimuli zoals de verbeeldingskracht van de betrokkene. Er
zijn bijvoorbeeld neurofysiologische experimenten gedaan, waarbij mensen zich
van allerlei situaties voor de geest proberen te halen die emoties oproepen. Deze
personen reageerden fysiologisch op die verbeeldingsactiviteit (zie eveneens
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Patrick et al., 1994 in par. 4.6.3.).
Een geringe autonome activiteit hangt samen met een lage prikkelstaat. De term
prikkelstaat verwijst naar een toestand van waakzaamheid naar aanleiding van
zintuiglijke prikkels. Door middel van huidweerstand kan men het niveau van de
prikkelstaat meten, doordat men de reacties van het autonome zenuwstelsel op
deze prikkels registreert.
De prikkelstaat wordt beYnvloed door in- (zoals verbeeldingskracht) en uitwendige
stimuli. De verbeeldingskracht wordt dus via de bemiddeling van de prikkelstaat
omgezet in autonome activiteit. De lage autonome nul-lijn bij de psychopaat kan
er volgens mij voor zorgen, dat wanneer stimulatie zich voordoet, de activiteit van
zijn autonome zenuwstelsel langzamer op normaal niveau komt, dan bij de gewone
mens. Ook de omzetting van verbeeldingskracht in autonome reacties kan derhalve
trager verlopen. Misschien zou men kunnen concluderen uit het feit dat de
psychopaat minder spontane autonome activiteit vertoont dan de niet-psychopaat,
dat zijn verbeeldingskracht minder intensief werkt. Dit verschil kan ook (me(le)
worden veroorzaakt door de lagere 'nul-lijn' bij de psychopaat in vergelijking tot
een normale individu.

Hare en Craigen (1974) onderzochten de hartslag  en de huidweerstand  bij   17
psychopathische en 17 niet-psychopathische delinquenten, terwijl ze geplaatst
werden in een spelsituatie. Bij iedere fout die de tegenstander maakte, mochten ze
de ander een elektrische schok toedienen, of ze mochten zichzelf op deze manier
straffen, wanneer zij een fout hadden gemaakt. Uit de resultaten bleek dat er geen
verschil was in hartslag tussen de twee groepen. Wel reageerden de psychopaten
fysiologisch minder op de elektrische schokken (door anderen en bij zichzelf
toegediend) dan de niet-psychopaten.
In een reeks elektrofysiologische studies werden de tonische autonome - en de
cardiovasculaire activiteit gemeten bij psychopaten en niet-psychopaten.
De psychopaten vertoonden niet alleen een significant lagere, autonome prikkel-
staat, maar ook een snellere hart:slag dan de niet-psychopaten, wanneer ze antici-
peerden op een negatieve ervaring in de laboratoriumsituaties, waarin ze bloot-
gesteld werden aan elektrische schokken, hard geluid enzovoort (Lykken, 1957;
Wadsworth, 1975; House & Milligan, 1976; Hare, 1978a). In totaal waren zo'n
245 psychopaten en 248 niet-psychopaten betrokken bij deze studies.
Hare en Cox (1978) stelden vast dat bij een aantal andere psychofysiologische
studies geen verschillen werden waargenomen in de hartslag tussen psychopaten
en niet-psychopaten. Ze vermeldden niet over hoeveel studies het ging en hoe
groot de totale onderzoeksgroep was.
De resultaten van cardiovasculaire metingen geven aan dat psychopaten in dit
opzicht in een aantal studies wel en in andere onderzoeken niet verschillen van
niet-psychopaten. Hartslagpatronen, als reactie op negatieve stimuli, blijken dus
niet op een consistente wijze samen te hangen met psychopathie.
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4.6.3. Autonome reacties en emoties

Het is bekend dat psychopaten abnormale of gebrekkige emotionele reacties
vertonen. De psychopaat kent wel de 'woorden' van emotie maar niet de 'muziek'
(Johns & Quay, 1962).
Patrick et al. (1993) onderzochten de emoties van de psychopaat naar aanleiding
van  het  zien  van  dia' s,   die  bij de normale proefpersonen emoties opriepen.   Voor
dit doel werd hun schrikreflex (startle reflex modulation) elektrofysiologisch
gemeten.
De onderzoeksgroep bestond uit 54 onbehandelbare, seksuele delinquenten die
werden onderverdeeld in psychopaten, niet-psychopaten en een gemengde groep
(n=18 per groep) naar aanleiding van dossier - en interviewdata. De personen uit
de gemengde groep hadden slechts enkele psychopathische kenmerken.
De individuen uit de gemengde groep en de niet-psychopaten reageerden emotio-
neel   intenser   bij   dia' s die onprettige,   dan die prettige emoties opriepen.   Bij   de
psychopaten brachten  deze  dia's geen autonome reacties of zelfgerapporteerde
effecten teweeg. Deze resultaten duidden op een stoornis in de verwerking van
emotionele stimuli bij de psychopaten.
Uit bovenstaand onderzoek blijkt dat er een duidelijke relatie bestaat tussen de
autonome reactiviteit en de intensiteit van de emotionele reacties.
In een vervolgstudie van Patrick et al. (1994) werden bij 54 gevangenen, die
gediagnostiseerd waren als zwak en sterk psychopathisch, elektrodermale - '°,
cardiale - en gezichtsspiermetingen verricht tijdens imaginaire vreesopwekkende
en neutrale testsituaties. De personen die in lichte mate psychopathisch waren,
vertoonden sterkere fysiologische reacties op denkbeeldig vreesopwekkende
situaties, dan zij die dat in hoge mate waren. Scores, die een aanduiding waren
van een hoge mate van psychopathie, correspondeerden conform de voorspelling
met imaginaire respons-stoornissen. De resultaten waren consistent met het idee
dat de semantische en emotionele processen bij de psychopaat gescheiden van
elkaar verlopen.
Mijns inziens kan men hieruit afteiden dat de emotionele lading van woorden,
uitdrukkingen of betekenissen de psychopaat grotendeels ontgaat. Hierdoor mist hij
een dimensie in zijn leven, en is niet, of slechts gebrekkige in staat tot emotionele
communicatie.

4.6.4. Autonome reacties en biosociale aspecten

De autonome hyporeactiviteit bij psychopaten inspireerden Mednick en collega' s
(1977, 1980, 1982) om een biosociale theorie te ontwikkelen, die kan verklaren

70 Hiermee wordt de elektrische activiteit in de huid gemeten, en met name de verandering in
weerstand. Indirect worden op deze wijze de reacties van het autonome zenuwstelsel geregistreerd.
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waarom de psychopaat niet in staat is te leren van ervaringen. Mednick stelde de
hypothese, dat bij niet-psychopaten een toename van vrees voor straf op zeer
sterke wijze de agressie remt. Volgens hem remmen psychopaten hun agressie niet
af, omdat bij hen een gebrek aan angst als een negatieve versterker werkt. Angst
is bij hen bijna altijd sterk verminderd of zelfs afwezig. Psychopaten vertonen
volgens hem zeer geringe angstreacties, die, indien aanwezig, slechts bestaan uit
een milde anticipatie op een bedreigende of angstige situatie. Het meest significant
is dat hun angstresponsen op een tragere manier verdwijnen in vergelijking met
niet-psychopaten. Dit langzame verdwijnen van angst bij de psychopaten wordt
geYnterfereerd door een langzamer herstel van de huidweerstand, dan bij niet-psyc-
hopaten. Deze meting van perifere autonome activiteiten toont volgens Mednick
aan dat de psychopaat langzamer terugkeert naar zijn autonome 'nul-lijn' als hij
eenmaal reageert, dan bij normale personen het geval is.
Autonome hyporeactiviteit heeft eveneens cruciale, vergaande consequenties voor
het vermogen om te leren bij een individu. Hierdoor zullen de ontwikkeling van
inzicht en tijdige angst, in verband met negatieve ervaringen, verstoord of geremd
worden en zal zijn geneigdheid voor een sensatiezoekende extraverte levensstijl
versterkt worden (Meloy, 1988).

Mednicks biosociale theorie zette diverse onderzoekers, waaronder Hare et al.
(1978), ertoe aan om hun eigen onderzoeksdata nogmaals te analyseren. Onder
meer maten zij opnieuw het herstel van de huidweerstand bij 35 psychopathische -
en 35 niet-psychopathische criminelen als reactie op bedreigende of negatieve
stimuli. Het significant langzamere autonome herstel bij de psychopaten in
vergelijking met de niet-psychopaten bleek valide te zijn.
Uit dit minder snel reageren en trager herstellen van de huidweerstand bij psycho-
paten in vergelijking met niet psychopaten kan men mijns inziens afteiden dat het
autonome zenuwstelsel bij psychopaten:
A) in sterkere mate dienst doet als buffer tegen stress en bedreigingen dan bij de

niet-psychopaten;
B) door zijn 'massieve' invloed en compenserende werking om het gemoed onbe-

wogen te houden, remmend werkt op alle invloeden en reacties daarop.

4.6.5. Voorspellingen van delinquentie en recidivisme

Voorspelling van delinquentie

Wadsworth (1975) volgde 2196 personen van hun geboorte tot hun 26-ste levens-
jaar. Het bleek dat 336 (15,3%) personen binnen dit tijdvak delinquent waren
geworden. De meeste kinderen pleegden een misdrijf toen ze tussen 12 en 18 jaar
waren, terwijl zich een piek voordeed op 16-jarige leeftijd. Wadsworth onderzocht
de sociale factoren die een bijdrage konden leveren aan het ontstaan van crimineel
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gedrag. Hij stelde vast, dat geen van de sociale factoren delinquent gedrag zou
kunnen voorspellen. Een lage sociaal-economische status van het gezin en crimi-
nele activiteiten van de ouders stonden echter wel in verband met een verhoogd
risico voor delinquent gedrag bij de kinderen. De psychofysiologische determi-
nanten zouden volgens hem de missende schakel kunnen vormen voor zo'n be-
trouwbare voorspelling.
In toenemende mate bestudeerde men fysiologische factoren, die een bijdrage
konden leveren aan een voorspelling van crimineel gedrag.
Sutker (1970), Hare & Craigen (1974), House & Milligan (1976) deden onderzoek
naar de polsslagfrequentie en andere autonome reacties bij jongens in de leeftijds-
groep van 3  tot  11 jaar. Zij vonden een significant lagere polsslag, en lagere auto-
nome reacties (p < 0.01) tijdens de anticipatie op een negatieve ervaring bij71

jongens, die in de toekomst criminele handelingen zouden gaan verrichten, dan bij
jongens bij wie dit niet het geval was. Deze fysiologische kenmerken leverden een
bijdrage aan voorspellingen van hun criminele toekomst 10 jaar later. Het totaal
aantal onderzoekspersonen dat betrokken was bij deze studies bedroeg 239 per-
sonen.

Een voorspellend onderzoek van Loeb en Mednick (1977) wees uit, dat men aan
de hand van de autonome respons amplitude bij jonge adolescenten (n=7), een
bijdrage kon leveren aan de voorspelling van hun criminele daden 10 jaar later.
De autonome reacties van kinderen (n=104) die tussen de 10 en 18 jaar waren,
werden voor dit doel gemeten. Op het tijdstip van het onderzoek had nog niemand
een delict gepleegd. Tien jaar later bleek dat 7 personen crimineel waren gewor-
den. De fysiologische data van deze 7 personen werden vergeleken met 7 wille-
keurige niet-delinquente personen uit de onderzoeksgroep. De delinquenten
vertoonden naar aanleiding van 2 verschillende soorten conditioneringstests
Significante lagere autonome reacties [F(1/12)=15.11, p < 0.005) en F(2/24)=6.07,
p < 0.01)]. De amplitude van hun autonome reacties naar aanleiding van stimulatie
was 5 tot 10 keer kleiner dan bij de niet-delinquenten.
Het was echter nog niet duidelijk op welke wijze deze fysiologische data in relatie
stonden met latere delinquentie.

Venables (1987) analyseerde deze onderzoeksdata opnieuw en stelde eveneens vast
dat de kinderen   die   op 11-jarige leeftijd delinquent waren een significant   (p
<0.003) hogere huidweerstand hadden op 3-jarige leeftijd dan zij die niet crirnineel
waren geworden. Hij kwam bovendien tot de conclusie dat delinquente en

" De waarschijnlijkheid van een foul die is toegestaan in een statistische test, wordt het
significantieniveau genoemd. In de psychologie is dat meestal 5%, en dit maximale foutpercentage
wordt aangegeven  door  p  <  0.05.  Is de maximale  kans  op  een fout slechts   1 %  is dan wordt  dit
aangegeven door p < 0.01. De andere informatie die in deze paragraaf hieraan is toegevoegd, geeft
aan hoe de data statistisch zijn verwerkt. Deze informatie is helaas alleen toegankelijk voor
diegenen die goed thuis zijn in de statistische analysemethoden.
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agressieve gedragspatronen    op    9    tot 11-jarige leeftijd gerelateerd waren    aan
hyperactiviteit op 3-jarige leeftijd, maar deze relatie was niet significant. Venables
ontdekte verder dat een hoog percentage van de kinderen, dat werd uitgeselecteerd
vanwege neurofysiologische afwijkingen, leed aan hyperactiviteit. Hyperactieve
kinderen bleken bovendien een significant (p < 0.001) snellere hartslag te vertonen
dan de kinderen die niet hyperactief waren. Tegenwoordig betitelt men hyperctivi-
teit als ADHD (attention deficit hyperactivity disorder, aandachtstekort- en
hyperactiviteitsstoornis).

Door Pliszka, Hatch, Borcherding et al. (1993) werd aangetoond dat ADHD-
kinderen (n=34) significant lagere autonome reacties vertoonden, dan de kinderen
die niet leden aan ADHD (n=22). De kinderen waren tussen de 8 en 12 jaar oud.
Voor de groepsverschillen in meetgegevens bij de 6 conditioneringstesten golden
de volgende niveaus van significantie: a) F(1.49)=98.0, p < 0.01), b) F(7.343)=
2,66, p < 0.01), c) F(1.49)=32.7, p < 0.05), d) F(1.49)=32.7, p < 0.01), e) F
(3.147)=66.66, p < 0.01), f) F(1.49)= 15.3, p < 0.01).
Dat ook EEG-afwijkingen significant vaker voorkwamen bij ADHD- dan normale
kinderen werd aangetoond door Mann, Lubar, Zimmerman et al. (1992) en
Matsuura, Okubo, Toru et al. (1993).
Matsuura, Okuba. Toru et al. (1993) vergeleken de EEG-patronen van ADHD
(n=91) met die van normale (n=83) kinderen, die allen 8 jaar waren. Op drie van
de vier frequenties bleek er een significant verschil te bestaan tussen de groepen,
namelijk:
- bij de delta-frequentie (F==2,71, p < 0.01);
- bij de theta-frequentie (F==4.31, p < 0.05);
- bij de alpha-frequentie (F==4.91, p < 0.01).
De onderzoekers veronderstelden bovendien dat biologische disfuncties en een
hersenonrijpheid ten grondslag lagen aan de ADHD-symptomen.
Mann, Lubar, Zimmerman et al. (1992) toonden in hun onderzoek eveneens aan
dat de ADHD-kinderen (n=25) significant (p < 0.01) afwijkende EEG-patronen
vertoonden dan de normale kinderen (n=27) uit de controlegroep). De onderzochte
kinderen waren tussen de 9 en 12 jaar.

Uit de bovenstaande data blijkt dat ADHD significant is gerelateerd aan EEG-
afwijkingen en lage autonome reacties. Deze neurofysiologische kenmerken
hangen dus sterk samen met ADHD. Venables (1987) toonde al aan dat deze
kinderen, die op 3-jarige leeftijd autonome afwijkingen vertonen, een verhoogd
risico lopen voor latere criminaliteit. Het is echter niet bekend hoe sterk ADHD
gerelateerd is aan criminaliteit. Er werd helaas nog niet onderzocht welk percenta-
ge van de ADHD-kinderen reeds op 3-jarige leeftijd bovengenoemde neurolo-
gische afwijkingen vertonen. In het onderzoek van Venables werd dit evenmin
vermeld.
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Het lijkt mij wenselijk en nuttig om eens te onderzoeken hoe deze leeftijdsgebon-
den fysiologische processen in verband staan met ander psychologische en sociale
factoren, die tevens van invloed zijn op de ontwikkeling van een persoonlijkheid.
De aard van de relatie tussen criminaliteit en autonome reacties zal mijns inziens
een complexe en indirecte zijn, omdat deze niet expliciet gerelateerd is aan delin-
quentie.

Voorspelling van recidive

Siddle et al. (1973, 1981), Hare (1975), Hare et al. (1978) vonden een significante
correlatie tussen het herstel van huidweerstand en de voorspelling van recidivisme
in een elektrofysiologisch onderzoek bij in totaal 210 psychopathische en 213
niet-psychopathische gevangenen. De psychopaten bleken ook in deze studie
significant (p < 0.01) minder autonome reacties te vertonen en trager autonoom te
herstellen dan de niet-psychopaten, wanneer ze blootgesteld werden aan al dan
niet aangename stimuli. Bij de psychopaten werden overigens normale cardio-
vasculaire reacties op zowel aangename als onaangename stimuli gemeten.
In het onderzoek van Hare (1978b) werd aangetoond dat het verschil in tonische
autonome reacties tussen psychopaten en niet-psychopaten in zeer hoge mate
significant was (x2=35,26, df=16, p < 0.005). De groep psychopathische en niet-
psychopatische delinquenten die autonoom minder dan normaal reageerden, bleken
significant (p < 0.01) vaker te recidiveren dan de groep waarbij dit niet het geval
was.
De mate van autonome reacties in testsituaties wordt hier op directe wijze in
verband gebracht met recidive. Zoals uit voorgaand onderzoek blijkt, reageert ook
zowel een percentage van de psychopathische - als van de niet-psychopathische
criminelen autonoom minder dan 'normaal' op aangename en onaangename
stimuli. Deze data zijn moeilijk te interpreteren, maar het blijkt dat psychopathie,
delinquentie en recidive niet op directe en eenduidige wijze gerelateerd is aan
bepaalde autonome reacties. Het is volgens mij wel mogelijk dat de lage autonome
prikkelstaat en het sensatiezoeken dat kan voortvloeien uit bovengenoemde
autonome abnormaliteiten, een sterke samenhang vertonen met delinquentie en
recidive.

4.6.6. Autonome spanningshantering

Hare & Quinn (1971), Hare & Craigen (1974), Hare et al. (1978), Hare (1986)
interpreteerden de resultaten van hierboven vermelde voorspellende recidivestu-
dies, terwijl ze gebruik maakten van een model van Lacey en Lacey (1974). Zij
concludeerden dat in die gevallen, waarbij een toename van de hartslag wordt
waargenomen, de toegenomen druk in de halsslagader in relatie stond met een
afname van corticale prikkelstaat en een verwerping van, en afweer tegen zintuig-
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lijke indrukken.
Met andere woorden, de cardiovasculaire reacties spelen bij psychopaten een
belangrijke rol bij de controle over, en het eventueel buitensluiten van informatie
die via de zintuigen tot hen komt, en die als (onbewust) bedreigend wordt ervaren
voor het ego. Deze patronen, die bij de psychopaat werden waargenomen, vloeien
voort uit een actief coping-systeem, dat onder andere de prikkelstaat remt in geval
van vrees. Deze fysiologische reacties zorgen dus voor een afname van spanning-
en en vrees.
Coping-gedrag behelst het hanteren en verwerken van frustraties en psychische of
fysiologische spanningen; tevens duidt het op aanpassingspogingen in moeilijke
omstandigheden. In de rest van dit proefschrift zal de term 'coping' worden
vervangen door spanningshantering.
Naar mijn mening wordt door de vermindering van spanning en vrees een algeme-
ne reductie van het prikkelstaat-niveau veroorzaakt. Omdat het prikkelstaat-niveau
hoogstwaarschijnlijk samenhangt met de intensiteit van de gevoelens, zal een
gevoelsarmoede optreden als gevolg van een laag prikkelstaat-niveau. De prikkel-
staat vormt volgens mij de 'basis-substantie' voor affecties.

Venables (1985, 1987) beargumenteerde dat de bovengenoemde cardiovasculaire
reacties zich voordoen bij psychopaten teneinde elektrodermale reacties tijdig af te
remmen tot een significant lager niveau in vergelijking met die bij niet-psychopa-
ten.72 Hieruit volgt volgens Venables dat:
1) voor psychopaten onaangename en negatieve ervaringen geen consequenties

zullen hebben voor hun gedrag;
2) het inzicht door de psychopaat snel geleerd en geYmiteerd zal worden, maar dat

dit inzicht zal bestaan zonder affectieve dimensie 73;
3) de overheersend agressieve driften minder geremd zullen worden in vergelijking

met normale mensen, ondanks de slechte ervaringen die ze hiermee in hun ver-
leden hadden;

4) als gevolg hiervan zullen de afgeleide agressieve driften worden versterkt;
5) als de psychopaat wordt gestraft, hij of zij dit zal ervaren alsof hij of zij door

de wereld wordt verworpen.

72 Bij de psychopaten kan men de werkzaamheid van specifieke fysiologische mechanismen
voor spanningshantering naar aanleiding van stress vaststellen, zoals: cardiovasculaire reacties,
afremmen van elektrodermale reacties, vermindering van corticale prikkels en modulatie van
zintuiglijke input. Dit mechanisme is een interessant gegeven en dient verder te worden onder-
zocht. In hoeverre lijdt het hart van de psychopaat onder de telkens terugkerende acceleraties?
Komen deze vaker en heftiger voor dan bij normale mensen?

73 De emotionele lading van woorden, uitdrukkingen of betekenissen ontgaat de psychopaat
waarschijnlijk grotendeels.
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De hyporeactiviteit van het autonome zenuwstelsel bij psychopaten blijkt gerela-
teerd te zijn aan weinig angst, een verminderd vermogen om te leren van (negatie-

ve) ervaringen en een verstoord emotioneel verwerkingsproces, in vergelijking met
niet-psychopaten. Maar, als de psychopaat angstig wordt, verdwijnt deze angst ook
trager dan bij niet-psychopaten.
Bovendien is de autonome reactiviteit gerelateerd is aan de intensiteit van de de
emoties. De hartslag van de psychopaat, die wordt blootgesteld aan stimuli, bleek
in sommige studies wel, in andere studies echter niet te versnellen.
Er werd in bovenstaand onderzoek weliswaar een (waarschijnlijk indirect, niet-
expliciet) verband aangetoond tussen verminderde autonomische activiteit naar
aanleiding van negatieve en positieve stimuli enerzijds en psychopathie, delinquen-
tie en recidive anderzijds. Het is onduidelijk hoe deze verschijnselen in verband
staan met autonome activiteit.

4.7. Reacties van het centrale zenuwstelsel

De ongewone hoeveelheid langzame golfactiviteit, die de EEG-patronen van psy-
chopaten laten zien, kan in verband worden gebracht met een verlaagd niveau van
de prikkelstaat van het centrale zenuwstelsel in een situatie, die minder spanning
opwekt bij psychopaten dan bij niet-psychopaten. Veel onderzoekers zoals Hare
(1970) en Quay (1965) hebben beargumenteerd dat een groot deel van het gedrag
van de psychopaat te verklaren is uit het feit dat hij als gevolg van een te lage
corticale prikkelstaat een pathologische behoefte heeft aan stimulatie.
Volgens Hare & Cox (1978) is Eysencks theorie, die extraversie met biologische
processen in relatie brengt, hier relevant (zie paragraaf 10).

4.8. Biochemische aspecten van agressie

4.8.1. Serotoninegehalte en gewelddadigheid

Inleiding

Volgens Moyer (1968, 1971, 1976) kan agressief gedrag in zeven categorieen
worden ingedeeld, namelijk: roofachtig, vreesopwekkend, prikkelbaar, territoriaal,
moederlijk, instrumentaal en intermannelijk. Volgens Reis (1974) bestaat agressief
gedrag uit twee hoofdcategorieen, namelijk de roofachtige en affectieve.
Bepaalde neurotransmitters van het centrale zenuwstelsel (CZS) zoals serotonine
(5-HT), gamma-amino-boter-zuur (GABA), en dopamine (DA) die in sterke mate
het centrale zenuwstelsel remmen en norepinefrine, een neurotransmitter, evenals
acetylcholine, die juist een opwekkend effect hebben en het zenuwstelsel stimule-
ren, zijn gerelateerd aan agressie bij dieren (West, 1977).
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Er zijn aanwijzingen dat agressief gedrag gerelateerd is aan het aminozuur
metabolisme (Brown & Goodwin, 1984, 1984). Ook parachlorophenylalanine
schijnt bij te dragen tot psychopathisch gedrag. Een verlaging van het serotonine-
gehalte, dat wordt veroorzaakt door een laesie van de raphe nucleY, kan agressie
veroorzaken. Blijkbaar is het gehalte van serotonine metaboliet 5-hydroxyindolea-
zijnzuur in de cerebrospinale vloeistof negatief gecorreleerd aan gewelddadig
gedrag (Brown et al., 1979).
De peptidegroep van neurotransmitters schijnt impulsief en agressief gedrag te
stimuleren. Benzodiazepines, zoals chlorodiazepoxide en diazepam stimuleren
psychopathisch, gewelddadig gedrag. Psycho-stimulatoren zoals amphetamines
behoren eveneens tot de substanties die agressie in de hand werken. Het is echter
de vraag hoeveel psychopaten worden beYnvloed door bovengenoemde biochemi-
sche stoffen.
Mijns inziens kan men zich beter afvragen in welke specifieke situaties en in
welke mate bepaalde neurobiologische stoffen invloed hebben op het gedrag van
de psychopaat. Dit zal uiteraard van geval tot geval verschillen.

4.8.2. Agressie, impulsiviteit en zelfmoord

Menselijke agressie en zelfmoord zijn integraal aan elkaar gerelateerd volgens
sommige auteurs. De bekendste hiervan is Freud en deze schrijft hierover: 'Wij
hebben het al lang geweten, en het is waar dat er geen neurotisch gekoesterde ge-
dachte bestaat over zelfmoord, die ook niet veranderd zou kunnen worden in
moordzuchtige impulsen ten opzichte van andere individuen. We zijn echter nooit
in staat geweest om te begrijpen hoe de wisselwerking tussen deze krachten
uiteindelijk tot de uitvoering van deze gedachten leidt' (1917/1953 herdruk, pag.
239-258).
Hoewel Freud dit niet aanstipt, bestaat er mijns inziens een vorm van zelfmoord
waarbij de daad beschouwd kan worden als een intentie van geweld ten opzichte
van zichzelf 6n anderen. Het kan een element van wraak bevatten tegenover
anderen, vanwege bijvoorbeeld slechte behandeling of verlating.

Recenter zijn de studies van Asberg en collega's (Asberg, ThorBn & Traskman,
1976; Asberg, Traskman & Thordn, 1976; Brown et al., 1979, 1982) die de
verbanden onderzochten tussen agressie, impulsiviteit en zelfmoord enerzijds en
neurobiologische reacties anderzijds. Deze onderzoeken richtten zich voornamelijk
op de rol die het centrale zenuwstelsel hierbij speelt.
Asberg, Thoran & Traskman (1976) onderzochten de relatie tussen concentraties
serotonine in de cerebrospinale vloeistof van 68 depressieve patienten, die leden
aan affectieve stoornissen volgens de criteria van de DSM-II. Ze ontdekten dat de
ernst van de depressie significant correleerde met serotonine-concentraties, mits
deze beneden de 15 nanogram per milliliter was. Dit was bij 20 van de 68
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depressieve patienten het geval.
Asberg, Traskman & Thoan (1976) bestudeerden vervolgens bij deze 68 depres-
sieve patianten het aantal zelfmoordpogingen dat werd gepleegd.
Van   de 20 depressieve patienten   die een serotoninegehalte van beneden   de    15
nanogram per milliliter hadden, trachtten 8 personen (40%) zelfmoord te plegen,
terwijl er 2 (10%) als gevolg hiervan stierven. Geen van de 48 depressieve
patienten die een hoger serotoninegehalte hadden, stierven als gevolg van zelf-
moord, hoewel 7 (14,5%) personen hier wel een poging toe deden.
In de groep met lage serotoninegehaltes vonden 2 maal zoveel zelfmoordpogingen
plaats, dan in de categorie met hogere serotoninegehaltes.

GeYnspireerd door de studies van Asberg en collega's wilden Brown et al. (1982)
onderzoeken of deze onderzoeksresultaten ook behaald konden worden bij patien-
ten die niet leden aan affectieve stoornissen.
Brown et al. (1982) onderzochten bij patiEnten (n=12), die volgens de criteria van
de DSM-III leden aan grenslijn-persoonlijkheidsstoornissen, de serotonine-gehaltes
in de cerebrospinale vloeistof, en de voorgeschiedenis van zelfmoord- en agressief
gedrag. Deze mannen leden niet aan ernstige affectieve stoornissen. Zelfmoord- en
agressief gedrag bleken significant gerelateerd te zijn aan elkaar, en afzonderlijk
correleerden ze in hoge mate met lage serotoninegehaltes in de cerebrospinale
vloeistof.
Uit dit onderzoek van Brown et al. bleek dat zelfmoord niet per se aan affectieve
stoornissen gerelateerd hoeft te zijn. Hierna volgde veel onderzoek dat qua opzet
vergelijkbaar was.
53 veteranen die volgens de DSM III-criteria leden aan persoonlijkheidsstoornissen
(gemengde typen) werden samen met hun familieleden door Coccaro et al. (1994)
neurobiologisch onderzocht. Het bleek dat een verminderde respons op 5-HT
transmitter fenfluramine bij patienten met persoonlijkheidsstoornissen was gerela-
teerd aan een verhoogd risico voor impulsieve persoonlijkheidsstoornissen bij
eerstegraads familieleden. Het onderzoek toonde aan dat het functioneren van het
5-HT systeem een sensitieve parameter is, die een belangrijke rol kan spelen bij de
identificatie van deze familietrek.
Naar mijn mening kan men uit de onderzoeksresultaten van Coccaro et al. aflei-
den dat impulsieve gedragskenmerken en persoonlijkheidsstoornissen genetisch
overdraagbaar zijn. Hun bevindingen zouden op nuttige wijze hun neerslag kunnen
vinden in preventie-, interventie- en behandelprogramma's.

Brent et al. (1994) onderzochten de risicofactoren voor familie van adolescenten
die zelfmoord pleegden. Hiervoor vergeleken ze 67 adolescenten die gestorven
waren vanwege zelfmoord, met 67 adolescenten uit een controlegroep die wille-
keurig werd samengesteld. De personen uit de controlegroep hadden in het
verleden geen zelfmoordpogingen gedaan.



102

De onderzoekers concludeerden dat diegenen die zelfmoord gepleegd hadden a)
meer blootgesteld waren aan spanningen, zoals relatiestoornissen met hun ouders,
b) vaker fysiek misbruikt werden, c) minder vaak bij hun biologische familie
leefden, d) meer neigden tot drankmisbruik en tot depressie, en e) een grotere resi-
dentiele instabiliteit vertoonden, dan de normale personen uit de controlegroep.
Het bleek dat met name een verstoorde ouder-kindrelatie, de aanwezigheid van
depressies in de familie en drankmisbruik sterk gecorreleerd waren aan zelfmoord
bij adolescenten. De voorgeschiedenis van zelfmoordgedrag werd vaak gekenmerkt
door een hoog agressieniveau en gedragspatronen, die gerelateerd waren aan
verminderde concentraties van de neurotransmitter metaboliet-5-hydroxyindole-
azijnzuur in de cerebrospinale vloeistof van het centrale zenuwstelsel (CZS,
hersenen en ruggemerg) (CZS-5-HIAA). Er werden significant hogere agressie-
niveaus waargenomen bij personen die ooit een zelfmoordpoging hadden gedaan,
dan bij de personen uit de controlegroep.
De relatie tussen een zelfmoordpoging en agressie enerzijds, en lage CZS-5-HIAA
gehaltes anderzijds, werd aangetoond door Brown & Goodwin (1984). Hiervoor
vergeleken de onderzoekers een groep  van   11   mannen,  die al eerder zelfmoordpo-
gingen hadden gedaan,  met een groep  van 15 mannen, waarbij  dit niet het geval
was. Het bleek dat de personen uit de zelfmoordcategorie agressiever en in een
hogere mate psychopathisch waren, dan de personen uit de controlegroep.
Volgens mij is het feit, dat juist de personen die in hogere mate psychopathisch
waren tot de zelfmoordgroep behoorden, in tegenspraak met de criteria van
Cleckley (1976). Deze geven aan dat psychopaten zelden zelfmoord (proberen te)
plegen, en dat zij vrij zijn van nervositeit en depressies. Men kan zich afvragen of
het hier om psychopaten gaat. Waarschijnlijk gaat het hier om grenslijn-pati8nten,die in het verleden vaak als psychopathisch werden aangemerkt.

Brown & Goodwin (1984) stelden bovendien vast dat er veel wetenschappelijke
rapportages bestaan, die aantonen dat een toe- of afname van het serotonineniveau
het impulsieve - en zelfmoordgedrag bij mensen kan wijzigen. Volgens Ayuso
(1994) is het evident dat met name de 5-HT functie gerelateerd is aan het verlies
van impulscontrole. Hiermee ondersteunden deze onderzoekers de hierboven
vermeldde resultaten.

4.8.3. Neurobiologische aspecten van alcoholisme, impulsieve en gewelddadige
delinquentie en gedragsstoornissen

Virkkunen et al. (1994a) onderzochten de relatie tussen CZS-5-HIAA- en testoste-
ron-concentraties in de cerebrospinale vloeistof enerzijds en het gedrag anderzijds
bij de volgende vier onderzoeksgroepen :
A) 23 alcoholistische, impulsieve delinquenten die volgens de DSM-IIIR-criteria

leden aan antisociale persoonlijkheidsstoornissen (zie hoofdstuk 1);
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B) 20 alcoholistische, impulsieve criminelen, die volgens de DSM-III leden aan
een 'intermittent explosive disorder' (periodieke explosieve stoomis) 14;

C) 15 niet-impulsieve delinquenten (fraudeurs);
D) 21 gezonde, normale individuen.

Bij de onderzoekspersonen werd een persoonlijkheids-, een frustratietest afgeno-
men, en ze werden aan een neurobiologisch onderzoek onderworpen.
De onderzoeksresultaten wezen uit dat bij de criminelen met antisociale persoon-
lijkheidsstoornissen, lage concentraties serotonine in de cerebrospinale vloeistof
correleerden met een algehele, geYrriteerde houding en een gebrekkige impulscon-
trole. Deze relatie werd bij de andere proefpersonen niet gevonden.
Ze stelden bovendien vast dat bij de alcoholistische, impulsieve, en gewelddadige
delinquenten hoge testosteronconcentraties in de cerebrospinale vloeistof gerela-
teerd was aan een hoge mate van geYrriteerdheid, agressiviteit, het vermijden van
monotonie, het zoeken van sensatie, achterdocht en verminderde socialisatie.
In hun vervolgstudie behaalden Virkkunen et al. (1994b) gelijkluidende onder-
zoeksresultaten, Voor dit onderzoek, werden de data van de vorige studie
gebruikt. Virkkunen et al. ontdekten bovendien dat:
a) impulsieve, alcoholistische delinquenten (n=23) met antisociale persoonlijkhe-

den lage serotoninegehaltes 6n hoge testosteronconcentraties hadden;
b) bij de impulsieve, alcoholistische criminelen (n=20), die leden aan een periodie-

ke explosieve stoornis, alleen lage serotoninegehaltes werden gemeten;
c) bij de niet-impulsieve delinquenten (n=15) een hoger serotoninegehalte werd

vastgesteld dan bij de andere 3 groepen;
d) de 21 normale personen een normaal serotoninegehalte in de cerebrospinale

vloeistof hadden.

Virkkunen et al. vestigden opnieuw de aandacht op de invloed van het testosteron-
gehalte op het menselijk handelen. Volgens mij is het met name de combinatie
van een laag serotonine- met een hoog testosterongehalte, waar Virkkunen et al.
niet op wezen, die het gedrag van een persoon uiterst explosief kan maken.

74 Deze stoornis staat in de DSM-HI geclassificeerd onder de 'stoornissen van de impulscontro-
le  die niet ergens anders zijn geclassificeerd'. De criteria hiervoor  zijn:
- Emstig periodiek verlies van controle over de agressieve impulsen dat emstige vernieling van

eigendommen of bedreiging/mishandeling van andere personen tot gevolg heeft.
- Buiten-proportionele gedragsuiting naar aanleiding van psychosociale gebeurtenissen die span-

ningen uitlokken.
-   Afwezigheid van tekenen van algemene impulsiviteit of agressiviteit buiten bovengenoemde pe-

riodes om.
-  Wordt niet veroorzaakt door schizofrenie, antisociale persoonlijkheidsstoornissen, en gedrags-

stoornissen.
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De relatie tussen biochemische parameters en gedragsproblemen werd door Gabel
et al. (1994) onderzocht bij 20 jongens, die tussen de 8 en 15 jaar waren. Sensatie-
zoeken bleek negatief gecorreleerd te zijn aan niveaus 3-methoxy-4-hydroxyphe-
nylglycol bij jongens boven de 12 jaar. Een toename in sensatiezoeken stond in
relatie met versterkte delinquente gedragstendenties. Er was bij een aantal jongens
een nor-adrenaline ontregeling waar te nemen en er bestond een sterke relatie
tussen sensatiezoeken en antisociale persoonlijkheidsstoornissen volgens de criteria
van de DSM-I[IR.
Volgens mij is hier sprake van een schijnverband omdat sensatiezoeken een van
de onderliggende variabelen is van zowel antisociale persoonlijkheidsstoornissen
als delinquentie, terwijl tussen deze laatste twee ook een grote overlap bestaat (zie
hoofdstuk 1).

Linnoila et al. (1994) analyseerden de onderzoeksresultaten van 32 neurobio-
logische studies en stelden vast dat een serotonerge disfunctie algemeen voorkomt
bij gewelddadige, impulsieve alcoholisten. Bij hen werden ook lage CZS-5-HIAA
concentraties en een toenemende kans op suYcide geconstateerd. Bovendien
concludeerden ze dat de vermindering van het antisociale gedrag van deze
criminelen na hun 40-e levensjaar in relatie stond met een afname van CZS-
testosteron en een toename van CZS-5-HIAA concentraties. Er werd niet vermeld
hoeveel personen in totaal werden onderzocht.
Het zou mijns inziens interessant zijn om de relatie tussen de afname van CZS-
testosteron-gehaltes en een toename van CZS-5-HIAA concentraties te onderzoe-
ken en na te gaan hoe dit verband samenhangt met de factor leeftijd.

Naar mijn mening is impulsiviteit, die wordt veroorzaakt door een laag serotonine-
gehalte, de onderliggende variabele van het agressieve, psychopathische en zelf-
moordgedrag.
In de psychosomatische geneeskunde werd de afgelopen 50 jaar zeer intensief de
werking van de psyche op het lichamelijk functioneren bestudeerd. Uit veel
onderzoek blijkt dat de psyche invloed uitoefent op neurobiologische processen
van de betrokkenen. In par. 4.14.2. wordt melding gemaakt van het feit dat de
sociale status van een bepaalde aap invloed heeft op zijn testosteron-gehalte.
Sociale omstandigheden hebben bij mensen eveneens invloed op hun geestelijkwelbevinden en volgens mij ook op het neurobiologisch functioneren.
Het is mijns inziens mogelijk dat een bepaalde psychische gesteldheid de neurobi-
ologische processen in de cerebrospinale vloeistof en dus ook het serotoninegehal-
te beYnvloeden. Dit kan weer een slechtere impulscontrole veroorzaken met alle
gevolgen van dien.
Hier ligt een uitdaging voor toekomstig onderzoek.
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4.8.4. Relatie tussen cholesterol- en serotoninegehalte enerzijds en geweldda-
digheid anderzijds

Er is redelijk veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen een laag cholesterolge-
halte en bepaalde typen mortaliteit. Muldoon et al. (1990) onderzochten 24,847
mannen, die een verhoogd risico liepen voor hart- en vaatziekten, met het doel de
effecten te meten van een cholesterol-arm dieet. De totale follow-up bedroeg
gemiddeld zo'n 5 jaar per persoon. In deze periode overleden 1147 personen. De
onderzoekers stelden vast dat beduidend meer personen met een laag choles-
terolgehalte, in vergelijking tot diegenen die niet cholesterol-arm aten, stierven aan
een andere oorzaak dan ziekte. Opvallend veel individuen uit de dieetgroep
stierven als gevolg van ongelukken, zelfmoord en geweld, in vergelijking met de
personen uit de controlegroep.
Cohortstudies hebben eveneens aangetoond dat een significant groter aantal
personen met een laag cholesterolgehalte een gewelddadige dood stierven, dan bij
de personen uit de controlegroep het geval was (Trial Research Group 1992).
Het primaire doel van deze Trail Research Group was het testen van de effecten
van een speciaal interventieprogramma bij mannen die behoorden tot de risico-
groep voor hart- en vaatziekten (n=6428), in vergelijking met de mannen die niet
tot de risicogroep (n=6438) behoorden en die een normaal interventieprogramma
aangeboden kregen. Het bleek dat gedurende een bepaalde periode 10.6 % van de
individuen uit beide groepen stierven aan hart- en vaatziekten. Hiermee werd een
reductie van maar liefst 24% van de sterfgevallen bereikt. Merkwaardigerwijs nam
het overlijden vanwege andere gewelddadige oorzaken, zoals auto-ongelukken en
zelfmoord, met bijna 8% toe.
Deze toevallige ontdekking van de Trial Research Group bracht een flinke op-
schudding teweeg. De groots opgezette anti-cholesterol-campagnes zouden het
impulsiviteits- en agressiviteitsniveau van hele bevolkingsgroepen omhoog kunnen
drijven. Nader onderzoek was onontbeerlijk.

In een indrukwekkende reeks studies (Kaplan et al. 1991; Kaplan et al. 1992)
werd aangetoond dat apen, die een laag cholesterolgehalte in hun bloed hadden,
zich agressiever en solistischer gedroegen dan apen met een hoog cholesterol-
gehalte. De onderzoekers veronderstelden dat de 'antisociale' gedragseffecten als
gevolg van een laag cholesterolgehalte tot stand komen door middel van een
gereduceerde CZS serotonine-functie. Dit blijkt uit de geringere prolactine-respon-
sen op fenfluramine en lage CZS-5-HIAA-niveaus bij dieren met lage cholesterol-
gehaltes.

Engelberg (1992) rapporteerde in de 'Lancet' eveneens dat een verlaging van het
cholesterolgehalte bij personen uit de risicogroep voor hart- en vaatziekten, door
middel van aanpassingen van het dieet, weliswaar minder cardiovasculaire ziekten
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tot gevolg had, maar dat er bij hen helaas ook een toename van zelfmoord en
gewelddadigheid te constateren viel. Volgens hem onderdrukt serotonine in het
centrale zenuwstelsel gevaarlijke gedragsimpulsen. Door een verlaging van het
cholesterolniveau wordt het aantal serotoninereceptoren verminderd, waardoor de
controle over agressieve impulsen slechter wordt.
De studies van Kaplan et al. (1994) en Takei (1994) en de literatuurstudie van
Santiago & Dalen (1994) waarbij 61 onderzoeken werden bestudeerd, toonden
deze relatie ook aan. In totaal waren hier naar schatting ruim 7000 onderzoeksper-
sonen bij betrokken.

Goble & Worcester (1992) hadden vastgesteld dat mannelijke patiEnten die een
gewelddadige dood stierven (met name zelfmoord), in de periode die daaraan
voorafging, leden aan depressies. Deze depressies gingen gepaard met gebrek aan
eetlust en gewichtsverlies. De onderzoekers veronderstelden dat dientengevolge het
cholesterolgehalte bij deze personen laag was, en dat dit in verband stond met
zelfmoord en ander gewelddadig gedrag.
Takei (1994) wilde dit verder onderzoeken, en hiervoor onderzocht hij de data van
139 patitinten uit een ziekenhuis in Tokio, die een zelfmoordpoging hadden
gedaan. Hij vergeleek deze groep met 2 controlegroepen, namelijk een groep van
96 psychiatrische pati8nten zonder voorgeschiedenis van suYcide, en een groep die
bestond uit 54 niet-psychiatrische patienten.
Bij de patiEnten die een zelfmoordpoging hadden gedaan, werden de volgende
diagnoses gesteld volgens de criteria van de DSM-IIIR:
- functionele psychose;
- persoonlijkheidsstoornissen;
- neurotische stoornissen.
Takei vermeldde niet hoeveel personen er uit iedere diagnostische groep bij dit
onderzoek betrokken waren. De cholesterolgehaltes van deze 3 groepen werden
met elkaar vergeleken. Bij 105 van de 139 (75.5%) suicide-patienten, bij 8 van de
96 (89) patienten uit de psychiatrische - en bij 1 van 54 (1.8%) personen uit de
normale controlegroep werd een significant lager cholesterolgehalte vastgesteld
dan bij de rest van de proefpersonen. Merkwaardig genoeg werden bij de depres-
sieve patienten de hoogste, gemiddelde cholesterolconcentraties gemeten.

De veronderstelling van Goble & Wocester, hoe aannemelijk en logisch deze ook
klinkt, blijkt ongegrond. Lage cholesterolconcentraties zijn dus niet specifiek
gerelateerd aan depressiviteit. Zelfmoord hoeft dus niet gepaard te gaan met
depressie, maar is mijns inziens wel met wanhoop verbonden. Wanhoop en
depressie zijn mijns inziens kwalitatief verschillende gemoedstoestanden, hoewel
ze wel aan elkaar gerelateerd kunnen zijn.
In feite kan men uit de onderzoeksresultaten opmaken dat bij personen, die lijden
aan persoonlijkheids-, psychotische of neurotische stoornissen, een laag choleste-
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rolgehalte tot hetzelfde wanhopige gedrag kan leiden. Takei was de eerste die dit
onderzocht.
Het zou interessant zijn om te onderzoeken of een laag cholesterolgehalte bij de
neurotische en psychotische patiEnten, in vergelijking met andere categorieen, in
dezelfde mate naar buiten gerichte agressie bewerkstelligt.

Naar aanleiding van hun onderzoek bij gewelddadige psychiatrische patienten in
een forensisch-psychiatrische kliniek constateerden Hillbrand et al. (1995) dat een
verlaging van het cholesterolgehalte bij deze groep een gedrag bewerkstelligt, dan
dat nog gewelddadiger is dan bij normale individuen. Helaas vermeldden de
onderzoekers niet de diagnostische categorietn waarin de patienten vielen.
Hillbrand et al. bestudeerden namelijk de relatie tussen de mate en frequentie van
agressiviteit en serum cholesterol bij 102 forensisch-psychiatrische patienten. Er
werd zowel een positieve als een negatieve relatie gevonden tussen serum choles-
terol en agressief gedrag. De groep van 70 patianten (66%) met een laag choleste-
rolgehalte (minder dan 220 mg/(11) vertoonde frequenter en beduidend agressiever
gedrag, dan de groep van 36 patienten (34%) met een cholesterolgehalte dat hoger
was dan 220 mg/(11. Het cholesterolgehalte van de totale onderzoekspopulatie lag
trouwens beneden het niveau van de gewone bevolking.

Uit bovenstaande onderzoeksresultaten blijkt naar mijn mening dat er een kritische
grens is bij de verlaging van het cholesterolgehalte, die men zeer goed in de gaten
moet houden. Een laag cholesterolgehalte beYnvloedt kennelijk het serotonine-
gehalte en omgekeerd. Uit voorgaand onderzoek bleek dat een laag cholesterolge-
halte zorgt voor een vermindering van het aantal serotoninereceptoren, hetgeen
een slechtere impulscontrole en agressie heeft veroorzaakt. Er is dus voor iedere
persoon een juiste balans tussen het cholesterol- en het serotoninegehalte, waarbij
hij het beste functioneert. Binnen de forensische psychiatrie kan men, gelet op
deze balans, de behandeling effectiever maken
Gewelddadigheid en zelfmoord blijken gerelateerd te zijn aan een serotonine-
disfunctie (lage concentraties in de cerebrospinale vloeistof). Ook een te laag
cholesterolgehalte kan diverse vormen van gewelddadigheid (waaronder zelf-
moord) veroorzaken.

4.9. Biochemische aspecten van het Ieervermogen dat betrekking heeft op het
vermijden van negatieve ervaringen

Lewis (1991) schrijft in zijn overzichtsartikel 'Neurochemical Mechanisms of
Chronic Antisocial Behavior' dat dierenstudies hebben aangetoond dat manipula-
ties, die een verlaging van de serotonerge activiteit van het centrale zenuwstelsel
bewerkstelligen, leiden tot een verminderd leervermogen met betrekking tot het
passief vermijden van negatieve ervaringen. Volgens hem bestaan er sterke
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aanwijzingen voor het feit dat een disfunctie van het systeem van neurotransmit-
ters gerelateerd kan zijn aan het onvermogen van de psychopaat om te reageren op
straf. Het is volgens Lewis evident dat serotonine-metabolisme een belangrijke rol
speelt bij de expressie van antisociaal gedrag. Tevens veroorzaakt een laag
serotoninegehalte bij een individu emotionele ontregeling en impulsiviteit als
reactie op spanningen en frustraties.
Lewis maakt niet duidelijk op welke wijze een laag serotoninegehalte een vermin-
derd vermogen tot het vermijden van negatieve ervaringen veroorzaakt. Naar mijn
mening zijn de impulsiviteit en agressiviteit - met de daaraan gepaard gaande
prikkelbaarheid, ongedurigheid en cognitieve disfunctie - die worden veroorzaakt
door een laag serotoninegehalte, debet aan dit onvermogen om te leren van
negatieve ervaringen.

Volgens Gonzalez-Heydrich & Petrovtka (1990) zal de determinering van de rol,
die serotonerge disfunctie speelt bij het ontstaan van chronisch psychopathisch
gedrag, een moeilijke opvae zijn vanwege de heterogeniteit van de groep personen
die als psychopathisch worden gediagnostiseerd. Ook speelt het vermogen van
deze personen om van alles en iedereen misbruik te maken, hun affectieve stoor-
nissen en de ongelofelijke complexiteit van het systeem van neurotransmitters,
hierbij een rol van betekenis.
Ellis (1987) beweerde dat serotonine duidelijk niet de enige factor is die een
voorname rol speelt bij delinquentie en recidivisme, en dat ook andere biologische
- en omgevingsfactoren in beschouwing moeten worden genomen. Maar deze con-
clusie van Ellis is volgens mij ook van toepassing voor iedere vorm van crimineel
gedrag en waarschijnlijk ook voor niet-delinquent gedrag.

Het serotonine metabolisme speelt waarschijnlijk een rol bij het onvermogen om te
leren van negatieve ervaringen.

4.10. Hormonale invloeden

4.10.1.Inleiding

Hormonen zijn de trage neven van de neuronen en ze kunnen een biochemische
invloed uitoefenen op de synaptische 73 activiteit (Eichelman et al., 1981).
Het biologische feit dat het neurologische systeem bij agressie door hormonen
gevoelig wordt gemaakt, blijkt uit de evidentie dat een gereduceerd androgeen
niveau de drempel voor agressieve uitingen verhoogt (Valzelli, 1981, pagina

75 Synapsis is de functionele verbinding tussen neuronen, waarbij een impuls wordt doorgege-
ven van de ene neuron naar de andere. Dit gebeurt gewoonlijk door tussenkomst van een neuro-
transmitter.
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114-115).

Alle vormen van agressie, zo blijkt uit dierenstudies, met uitzondering van de
roofachtige, schijnen androgeen afhankelijk te zijn en worden versterkt door
geslachtsspecifieke gonadale hormonen (Valzelli, 1981).
Agressie bij mensen wordt doorgaans beschouwd als een mannelijk dominante
activiteit en vormt volgens velen een van de weinige biologische verschillen
tussen de seksen.
Macoby & Jacklin (1980) maakten meta-analyses van 32 observatiestudies van
kinderen beneden de 6 jaar en vonden geen steun voor de stelling dat meisjes in
een groep meer agressie zouden vertonen dan jongens. Per keer werden 55 jongens
en meisjes bestudeerd, terwijl de verhouding tussen het aantal jongens en meisjes
telkens verschilde. In 24 studies bleken de jongens agressiever te zijn dan de
meisjes, en bij de overige 8 studies werden er geen verschillen waargenomen.
Volgens de onderzoekers schijnt agressiviteit reeds in de vroege ontwikkeling
geslachtsgebonden en genetisch bepaald te zijn. De invloeden van ouders en
bekenden die zich doen gelden door middel van sociaal aangeleerd, geYmiteerd
gedrag kunnen daar weinig aan veranderen.
In 8 van de 24 studies werd er dus geen geslachtsgebonden verschil in agressie
waargenomen. Helaas werd niet vermeld waar dat aan zou kunnen liggen dat de
jongens uit de 8 studies niet agressiever waren dan de meisjes.
Voordat de invloeden van ouders en anderen zich manifesteren door middel van
aangeleerd gedrag bij het kind, wordt het toch al in hoge mate door hen gevormd.
Ook de regulatie van agressieve impulsen kan bij kinderen beneden de 6 jaar door
de ouders in aanzienlijke mate gestuurd worden. Het door de bovengenoemde
auteurs beschreven geslachtsgebonden verschil is naar mijn mening veel minder
evident dan men op basis van hun onderzoek zou kunnen aannemen. Iedere vorm
van gedrag (dus ook het agressieve) wordt voor een deel aangeleerd, en voor een
deel is het genetisch bepaald. Deze evidentie blijkt uit vele jaren psychiatrisch en
psychologisch onderzoek.

Bij volwassenen correleren hoge testosteron-niveaus en agressie met elkaar. De
niveaus van testosteron kunnen echter worden beYnvloed door variabelen die
samenhangen met sociale dominantie.76 Dit geldt in het bijzonder voor adoles-
centen en volwassenen (Persky et al., 1971; Kreuz & Rose, 1972; Ehrenkranz et
al., 1974; Rada et al., 1976; Scaramella & Brown, 1978).
Uit deze studies waarbij in totaal 541 personen werden onderzocht, blijkt dat
sociale factoren invloed hebben op ons biologisch functioneren. Het kan volgens
mij bijzonder nuttig zijn om te onderzoeken op welke wijze en via welke tussen-
stappen deze sociale aspecten de biologische veranderingen veroorzaken.

76 Plaats in de sociale rangorde.
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4.10.2. Pre-menstruele agressie

Bij vrouwen kan zich in de pre-menstruele periode agressie in de vorm van irri-
tatie voordoen. Uit de in totaal 1050 bestudeerde gevangenisrapporten bleek, dat
zich een significante toename van geweldsdelicten voordeed gedurende de pre-
menstruele week (Dalton, 1961). De pre-menstruele periode wordt gekenmerkt
door een daling van het progesteronniveau (Hamburg et al., 1968) en een verhoog-
de concentratie oestrogeen (Bardwick, 1971).
D'Orban rapporteerde in het boek van Gunn et al. (1993) over een aantal studies
op dit gebied (pag. 605-608). De conclusies van het merendeel van deze studies
komen in grote lijnen overeen met die van de hier genoemde studies.

4.10.3. Irritatie, impulsiviteit, gewelddadigheid en zelfmoord

Verhoogde prolactine-niveaus, gekoppeld aan lage gehaltes progesteron kunnen
eveneens bijdragen tot angst en agressie bij irritatie (Carroll & Steiner, 1978).
Bergman & Brismar (1994) onderzochten de correlaties tussen persoonlijkheids-
en biochemische factoren, die betrekking hadden op bedreigend - en zelfmoordge-
drag bij 49 alcoholisten. Drie groepen werden met elkaar vergeleken:
-Groep  1: 11 personen  die ooit fysiek gewelddadig waren geweest;
-Groep 2: 15 personen die herhaaldelijk fysiek geweld gebruikten;
-Groep  3: 13 personen die tenminste eenmaal een zelfmoordpoging deden.
Er bleek een significante correlatie (r==0.33) te bestaan tussen de mate van
agressief gedrag en zelfmoordpogingen enerzijds en biochemische reacties
anderzijds. De biochemische reacties van de personen uit groep 1 waren vrijwel
normaal. De personen uit groep 2, die herhaaldelijk periodiek fysiek gewelddadig
waren tegenover anderen, vertoonden verhoogde niveaus serum testosteron en lage
concentraties cortisol, vergeleken met de personen die niet tegenover de bui-
tenwereld agressief waren. De personen uit groep 3, die impulsieve trekken ver-
toonden, zonder dat ze hun agressie op de buitenwereld richtten, maakten zichzelf
tot object van hun agressie en deden zelfmoordpogingen. Hun hormoongehaltes
weken niet af van die van de andere twee groepen.
Waarschijnlijk hangt het afwijkend agressieniveau van groep 2 samen met een
verstoorde hormonenbalans. In vergelijking tot de 2 andere groepen werden er bij
groep 2 hogere testosteron-gehaltes gemeten. Zoals in paragraaf 4.8. al werd
beschreven, spelen het serotonine- en cholesterolgehalte eveneens een rol bij
agressie en zelfmoord. In dit onderzoek bleven deze aspecten buiten beschouwing
en het is mijns inziens mogelijk dat de gevonden relaties werden veroorzaakt door
factoren die niet werden bestudeerd.

De seksuele psychopaat, de sadistische verkrachter, en de seriemoordenaar
vertonen gewelddadig gedrag, dat bij hen seksuele opwinding veroorzaakt of
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versterkt. Door de neurologische nabijheid van de seksuele en agressieve centra in
de hypothalamus kunnen de concentraties androgenen worden beinvloed (Zill-
mann, 1984). De seksuele opgewondenheid en het intense genot is gedurende de
gewelddadige handelingen bij bovengenoemde personen aanwezig. Dit blijkt uit de
casestudies die betrekking hadden op de subjectieve ervaringen van in totaal 27
psychopaten tijdens het gewelddadig handelen (von Krafft-Ebing, 1965; O'Brien,
1985; Abrahamsen, 1985).
Volgens Bremer (1959) en Campbell (1967) blijkt castratie effectief te zijn met
betrekking tot het beheersen van geweld bij sommige gewelddadige criminelen. Er
zijn echter nog maar weinige onderzoekers die dit idee nog aanhangen. Bovendien
is het tegenwoordig algemeen bekend dat bij veel gecastreerde seksuele delinquen-
ten de honger naar macht over, en de vernedering van personen uit een bepaalde
doelgroep blijft bestaan. Na castratie maken zij zich vaak schuldig aan gewelds-
misdrijven.
Wel blijken oestrogenen en andere anti-androgene medicijnen, zoals cyproteron en
medroxy-progesteron zowel het agressief als seksueel bedreigend gedrag bij
mannelijke delinquenten te kunnen reduceren (Chatz, 1972; Laschet, 1973).

Bij mannen is een verhoogd testosterongehalte en bij vrouwen een verhoogd
oestrogeengehalte, dat gepaard gaat met een daling van het progesteron-gehalte,
gerelateerd aan agressief gedrag. Verhoging van het oestrogeen-gehalte bij
gewelddadige mannen schijnt bij hen dus gepaard te gaan met een reductie van de
agressie.

4.11. Genetische dispositie

4.11.1. Inleiding

Het genetisch onderzoek onderging de afgelopen eeuw een geweldige metamorfo-
se. In de dagen van Freud was de genetica nog gerelateerd aan Mendels wetten
van dominantie en recessiviteit." Men geloofde toen dat mensen 48 chromoso-
men hadden, die onveranderlijk en paarsgewijs aan elkaar waren gekoppeld.
Toen men Freud vroeg naar de rol die de genetica speelt in de etiologie van
mentale stoornissen, antwoordde hij: 'Gestoorde ouders hebben geen genen nodig,
want ze kunnen hun kinderen op directere wijze beYnvloeden.'

Tegenwoordig is het alom bekend dat menselijke individuen 46 chromosomen

77 Indien bij een ongelijk genenpaar in een chromosoomketen het ene gen tot uiting komt dan
heet het overheersende gen dominant, terwijl het andere gen recessief wordt genoemd.
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hebben en niet 48. Bovendien zijn de chromosomen 78 niet altijd paarsgewijs aan
elkaar gekoppeld, ze kunnen bijvoorbeeld trisomen 79 vormen of ze kunnen zich
zelfs splitsen.
Een gamma van DNA s° en RNA w kan een verscheidenheid aan genetische
kenmerken en een onbeperkt aantal geno- 82 en fenotypen :3 produceren. Wanneer
men een eitje met sperma bevrucht, zijn er 8 miljoen combinaties van genen
mogelijk (Wolman, 1987).
Bovendien kunnen bepaalde symptomen veroorzaakt worden door verschillende
mentale en fysieke factoren, dus het onderscheid tussen organische en niet-or-
ganische stoornissen is ongelofelijk complex geworden.
Wolman (1980) stelde vast dat infantiel autisme u zowel organisch als psychoge-
netisch 85 veroorzaakt kan worden. Hij bestudeerde beide typen en kwarn tot de
conclusie dat ze vrijwel identiek aan elkaar waren, ondanks hun verschillende
organische of psychogenetische etiologieEn.

4.11.2. Het XXY- en XYY-syndroom

Heden ten dage weten we ook dat het Klinefelter-syndroom wordt veroorzaakt
door abnormaliteiten in de gameten (geslachtscellen). De genotype-structuur van
dit Klinefelter-syndroom is XXY en dat resulteert in een fenotype van een man
met mannelijke geslachtsdelen, terwijl de secundaire geslachtskenmerken ont-
breken. Verder is bekend dat de Tay-Sachs ziekte (amaurotic familial idiocy)
doorgegeven wordt door middel van autosomale 86 recessieve genen. De sympto-

78 Draadvormige structuren in de celkern die de genen bevatten. Iedere chromosoom bevat een
spiraalvormig gewonden DNA-molecule.

79 Het aanwezig zijn van 3 in plaats van 2 chromosomen van dezelfde soort in de celkern.

80 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
81 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
82 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.

83 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.

34 Volgens de DSM-IIIR gaat deze ernstige mentale stoornis in de kindheid gepaard met: a) een
kwalitatief onvermogen tot sociale interacties. b) gebrek aan besef van andermans gevoelens, c)
het onvermogen om troost te zoeken bij verdriet, d) gebrek aan imitatie, e) gebrek aan interessen
en repertoire op het gebied van verbale en nonverbale communicatie.

s' Zie alfabetisch geordende, verklarende vragenlijst.

86 Een 'gewoon' chromosoom (ter onderscheiding van geslachtschromosoom).
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men van deze ziekte doen zich meteen voor tijdens het eerste levensjaar en
kenmerken zich door een ernstig verstoorde mentale ontwikkeling, niet goed
functionerend gezichtsvermogen, krampen, cherry-rode vlekken en spierzwakte
(Wolman, 1987).

De wetenschappers zijn zich steeds meer bewust geworden van de rol die de
genetica speelt in geestelijke gezondheid en bij mentale stoornissen. Bepaalde
abnormaliteiten in de geslachtschromosomen kunnen diverse symptomen zoals een
slecht aanpassingsvermogen veroorzaken.
Bij normale mannen is de structuur van de geslachtschromosomen XY en bij
normale vrouwen XX. In vroeger onderzoek meende men aangetoond te hebben
dat XYY-syndroom in relatie stond met asociaal gedrag. Er werd beweerd dat
relatief veel mannen die aan het XYY- syndroom leden, gevangen zaten of
gevangen hadden gezeten.
Mednick & Hutchings (1978) analyseerden de onderzoeksdata van 19 neurobiolo-
gische studies, waar naar schatting in totaal ruim 3600 onderzoekspersonen bij
betrokken waren, en concludeerden dat er weinig basis was voor bovenstaande
conclusie.
Witkin et al. (1976) onderzochten 31.455 mannen op de aanwezigheid van het
XYY-syndroom. Bij slechts 12 mannen werd dit syndroom geconstateerd en bij
deze mannen kon geen ernstig gewelddadig verleden worden vastgesteld. WeI
werd bij deze XYY-mannen een opmerkelijk langzame alfa - en een excessieve
theta hersengolfactiviteit waargenomen, wat een aanwijzing kan zijn voor ontwik-
kelingsonrijpheid.
Dit verschijnsel werd ook bij psychopaten waargenomen. Jammer genoeg hebben
de onderzoekers de eventuele ontwikkelingsonrijpheid bij deze groep niet onder-
zocht. Het is mogelijk dat bij hen, net zoals bij psychopaten, de opmerkelijke alfa
- en (een excessieve) them hersengolfactiviteit gerelateerd is aan ontwikkelingson-
rijpheid.

4.11.3. Tweeling- en adoptiestudies

Concordantie tussen tweelingen

De differentiatie tussen genotype- en fenotype-invloeden werd het best bestudeerd
door middel van het tweeling- en het adoptieonderzoek. De tweeling-studies
zorgden voor metingen van concordantie tussen paren mono- en dizygotische
tweelingen. De gegevens van deze twee groepen werden met elkaar vergeleken.
Bij het best uitgewerkte onderzoek van concordantie tussen tweelingen met
betrekking tot criminaliteit werd gebruik gemaakt van het nationale criminali-
teitsregister van Denemarken. De gegevens van alle tweelingen (n=3.586) die in
bepaalde gebieden tussen 1881 en 1910 werden geboren, werden onderzocht
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(Christiansen, 1977-b). Er bleek 35% concordantie tussen de monozygotische en
13% concordantie tussen de dizygotische tweelingen te bestaan.

Genetische invloeden bij tweelingen

De erfelijkheid van zelfgerapporteerde persoonlijkheidstrekken - die betrekking
hadden op geYrriteerdheid, impulsiviteit, assertief en agressief gedrag - werd door
Coccaro et al. (1993) onderzocht bij 500 gezonde monozygotische en dizygotische
tweelingen. De helft van het aantal tweelingen werd samen, terwijl de andere helft
apart van elkaar werd opgevoed. Twee factoren die gerelateerd waren  aan  '(een
gebrek aan) assertiviteit/agressie' (factor 1) en 'geYrriteerde impulsiviteit' (factor 2)
werden onderzocht met behulp van factoranalyses  87  en de traditionele 'model-
fitting' u

procedure. Het bleek dat de zelfgerapporteerde 'geYrriteerde impulsivi-
teit'  en   ' (een gebrek aan) assertiviteit/agressiviteit' ontstaan waren onder substanti-
Ble genetische invloed, hoewel deze invloed op de twee factoren verschillend
scheen te zijn.
Het blijft echter onduidelijk hoe groot deze 'substantiale erfelijke invloed'   is.
Psychosociale aspecten, die een rol spelen bij het ontstaan van bovenstaande
karaktertrekken, werden niet bij het onderzoek betrokken.

Imitatie van antisociaal gedrag bij tweelingen

Carey (1992) onderzocht door middel van observatie de imitatie van antisociaal
gedrag bij mono- en dizygotische tweelingen. Er deden 4233 personen mee aan
deze studie. Er werd een lineair model ontwikkeld, waarmee alle observatie- en
interviewdata konden worden verwerkt. Door middel van dit model konden de
interacties tussen de tweelingen worden geanalyseerd, terwijl er een aantal
parameters in opgenomen waren zoals: a) fenotype, b) genotype, c) gezamenlijke
omgeving, d) eigen omgeving, en e) imitatie.
Het bleek dat monozygotische tweelingen elkaar significant meer beYnvloeden dan
dizygotische.
Naar mijn mening is het mogelijk dat de grotere (wederzijdse) actieve beYnvloe-
ding en beinvloedbaarheid bij monozygotische - in vergelijking met dizygotische
tweelingen, genetisch bepaald is. Het zou kunnen dat het antisociaal gedrag in
meer gelijke mate erfelijk wordt doorgegeven aan monozygotische - dan aan dizy-

n Dit zijn technieken om lineaire combinaties van variabelen te zoeken, waardoor de voorspel-
ling van een bepaald criterium gemaximaliseerd kan worden. Factoranalyses worden gebruikt bij
studies naar de relaties van een set variabelen onderling, zonder de referentie van een criterium.

ss Door middel van de modelfitting-analyses kunnen de data op een meervoudige wijze worden
geanalyseerd, de assumptie is expliciet en het is mogelijk om de relatieve 'fit' van diverse mo-
dellen te testen.
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gotische tweelingen. Juist deze grotere, gelijkmatige, erfelijke belasting, kan lijken
op een wederzijdse beYnvloeding, terwijl er gewoon sprake is van een grotere
gelijke geaardheid, of gelijksporigheid bij monozygotische in vergelijking met
dizygotische tweelingen.
Carey constateerde bovendien dat de genetische invloed op geregistreerde crimina-
liteit juist minder is dan in het verleden werd gedacht.

Psychopathie bij adoptiekinderen en hun familie

In zijn adoptiestudie gebruikte Schulsinger (1977) een methode om genetische - en
omgevingsinvloeden van elkaar te scheiden. Schulsinger selecteerde 75 psychopa-
ten uit een groep van 5483 Kopenhaagse adoptiekinderen aan de hand van data,
die afkomstig waren uit psychiatrische en politierapporten van de kinderen. Hij
vergeleek deze 75 psychopatische - met 75 niet-psychopathische kinderen op de
volgende punten: geslacht, leeftijd, sociale klasse, de buurt waarin ze woonden, en
de leeftijd waarop ze werden geadopteerd door de adoptiefamilie.
In de biologische familie van de groep psychopaten bleek significant meer
psychopathie voor te komen dan in die van de niet-psychopaten. Uit de onder-
zoeksrapportage werd niet duidelijk of er ook niet-criminele psychopaten betrok-
ken waren bij het onderzoek.
De onderzoeksresultaten bevestigen het vermoeden dat psychopathie een sterke
genetische component heeft. Toch blijkt ook dat psychopathie lang niet in alle
gevallen erfelijk bepaald hoeft te zijn. Bij een aantal psychopaten uit het onder-
zoek bleek geen psychopathie in de familie voor te komen.

Delinquente adoptiekinderen en hun families

In een van de grootste adoptiestudies, die werden uitgevoerd door Mednick et al.
(1984), werd een groep van 14.427 voormalige mannelijke en vrouwelijke adoptie-
kinderen onderzocht die een strafblad hadden. Ze werden uitgeselecteerd uit het
totale aantal adoptiekinderen dat tussen  1924  en  1947 in Denemarken  was  gebo-
ren. In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van data, die afkomstig waren uit de
adoptie- en criminaliteitsregisters.
Een cross-fostering analyse van 4065 mannen, die na verdere selectie uiteindelijk
overbleven, wees uit dat van de voormalige adoptiekinderen die delicten pleegden:
- 13,5% (549) geen delinquente biologische en adoptieouders had;
-  14,7% (598) geen delinquente biologische, maar wel criminele adoptieouders

had;

- 20% (813) wel misdadige biologische, maar geen delinquente adoptieouders
had;

-  24,5% (996) criminele biologische en adoptieouders had.
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Bij de bovenstaande groepen waren de delinquente ouders allemaal veroordeeld.
Er werd een significante correlatie vastgesteld tussen delinquentie bij de onder-
zoekspersonen en eigendomsdelicten die door de biologische ouders werden
gepleegd. Er werd echter geen verband gevonden tussen het type delict dat het
kind pleegde, en de aard van het misdrijf dat de ouders begingen.
Misdaad schijnt volgens Mednick et al. gerelateerd te zijn aan a) sociale klasse en
b) genetische factoren. Verder wijden Mednick et al. hier niet over uit. Delinquen-
tie bleek echter tegen de verwachting in niet in verband te staan met sociaal-
economische status, want voormalige adoptiekinderen uit alle milieus maakten
zich hieraan schuldig.
De resultaten van deze studie toonden aan dat biologische factoren een grotere rol
spelen bij criminaliteit dan omgevingsinvloeden. Uit dit onderzoek bleek boven-
dien dat een kwart (n=1506) van de adoptiekinderen onmiddellijk na hun geboorte,
de helft (n=2031) voor hun eerste levensjaar, en 13% (n=528) voordat ze 2 jaar
oud waren, in zo'n adoptiegezin werd geplaatst.
De leeftijd waarop het kind in het adoptiegezin werd geplaatst, bleek niet van
invloed te zijn op de relatie tussen de criminaliteit van de biologische ouders en
de delinquentie van het adoptiekind. De periode waarin de biologische ouders hun
misdaden begingen (voor of na de geboorte van hun kind) bleek evenmin gere-
lateerd te zijn aan de crirninaliteit van het adoptiekind.

Mijns inziens komen Mednick et al. tot een paradoxale conclusie. Sociale klasse
schijnt volgens hen wel, en sociale econornische status blijkt niet gerelateerd te
zijn aan criminaliteit van het voormalige adoptiekind. Hoewel sociale klasse niet
geheel identiek is aan sociaal economische status kunnen deze 2 begrippen zonder
problemen als elkaars synoniem gebruikt worden.
Waarschijnlijk bedoelen ze dat niet een bepaalde sociale klasse gerelateerd is aan
criminaliteit. De sociale klasse waarin de betrokkene opgroeit, is echter wel van
invloed op het ontstaansproces van delinquent gedrag.
Het is opvallend dat 13,5% van de adoptiekinderen geen criminele biologische en
adoptieouders hadden. Uit de resultaten bleek dat erfelijkheid niet de alles
bepalende factor is bij delinquentie, maar dat het wel een substantiele rol speelt in
een groot aantal gevallen.

4.11.4. Biosociale aspecten van antisociaal gedrag en delinquentie

Mednick  en zijn collega' s   (1982,   pag. 55) definieerden deze biosociale interactie
als volgt: 'Wanneer de sociale ervaringen van een antisociaal kind uit criminolo-
gisch oogpunt niet interessant zijn, zullen biologische factoren onderzocht moeten
worden. De waarde van biologische factoren is niet beperkt tot het voorspellen van
antisociaal gedrag bij personen die in criminele en slechte sociale omstandigheden
opgroeien' (pagina 55).
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Ook hier weer een pleidooi voor een brede multidisciplinaire benadering van
antisociaal gedrag. Merkwaardig genoeg worden de psychologische factoren -
zoals intellectuele en morele capaciteiten, mentale veerkracht, die een intermediair
vormen tussen het biologische en sociale - bij deze benadering buitengesloten.

Zowel de resultaten van de tweeling- als de adoptiestudies ondersteunen de hypo-
these dat onbekende genetische en/of biologische factoren in verband staan met
crimineel gedrag. In tegenstelling tot wat vroeger werd verondersteld, blijkt het
XYY-syndroom niet gecorreleerd te zijn aan delinquentie of gewelddadigheid.

4.12. Extraversie

4.12.1. Inleiding

Met extraversie bedoelt men de neiging van een bepaald persoonlijkheidstype om
zijn interesse voornamelijk te richten op gebeurtenissen in de buitenwereld, de
uiterlijke werkelijkheid en haar praktische belangen, en deze met vreugde tege-
moet te treden (Jung, 1912). Jung spreekt over een naar buiten keren van het
libido. Met andere woorden; iemand die zich in een extraverte toestand bevindt,
denkt, voelt, en handelt met betrekking tot een object (zie par. 2.1.12.) op een
directe en waarneembare wijze.
Introverten kunnen volgens Jung gezien worden als egocentrisch en onaangepast,
omdat ze voornamelijk gefixeerd zijn op hun eigen innerlijk. Op de tweede plaats
komt de buitenwereld, en ze bepalen hoe deze past bij hun innerlijk.
Volgens Jung (1917) werkt het onbewuste complementair; wanneer de bewust-
zijnsinstelling introvert is, neigt het onbewuste naar extraversie en omgekeerd.
Eysenck (1962) meende dat extraverten slechter dan introverten te conditioneren
zijn.
Volgens Eysenck wordt het zenuwstelsel van de hysteriepatiant gekenmerkt door
sterke remmingspotentialen. Het zenuwstelsel van de psychopaat wordt volgens
hem getypeerd door een impulsieve staat van opgewondenheid. Volgens Eysenck
zijn sterke, en zich langzaam oplossende remmingspotentialen van het zenuwstel-
sel, gerelateerd aan extraversie. Daarentegen wordt introversie volgens hem geken-
merkt door geringe, kortdurende, remmende werkingen van het zenuwstelsel.

4.12.2. Eysencks theorievorming rond extraversie

Extraversie blijkt volgens Eysenck (1947, 1957, 1967), Shields (1962) en Scarr
(1965) een onafhankelijke persoonlijkheidsdimensie te zijn, die genetisch beladen
en in hoge mate betrouwbaar is. De karaktertrekken, die betrekking hebben op
gezelligheid en impulsiviteit, zijn geidentificeerd als subfactoren van extraversie;
ze schijnen redelijk met elkaar te correleren (0.50) (Eysenck & Eysenck, 1963).



118

Eysenck ontwierp een biologische theorie om deze persoonlijkheidsdimensies te
verklaren. Deze theorie was gebaseerd op bevindingen, die uitwezen dat extraver-
sie positief correleerde met een lage corticale prikkelstaaL een hoge stimulidrem-
pel en een lage sedatieve drempel (Eysenck, 1967). De sedatieve drempel geeft de
mate aan waarin activatie en opgewinding wordt afgeremd.
Tijdens neurofysiologisch onderzoek, waarbij introverten en extraverten werden
blootgesteld aan positieve en negatieve stimuli, werden hun autonome tonische
reacties werden gemeten. Het bleek dat de extraverten significant minder reageer-
den op beide typen stimuli dan introverten (Claridge, 1967; Gray, 1972).
Om de sedatieve drempel te meten, werden drugsexperimenten uitgevoerd (zie par.
4.12.3.). Het bleek dat extraverten een lagere sedatieve drempel hadden. In totaal
werden de data van 86 studies bestudeerd, zonder dat bekend werd om hoeveel
personen het ging.
Bij psychopaten werden vergelijkbare autonome reacties vastgesteld (zie par. 4.6.).

Hoewel Eysencks theoriean nogal omstreden zijn, worden de hier vermelde
onderzoekslijnen wel algemeen geaccepteerd binnen de forensische neurologie en
psychiatrie. Bovendien is veel later onderzoek gebaseerd op en geinspireerd door
de theorieen van Eysenck (o.a. dat van Hare).
Uitgaande van de resultaten van zowel zijn eigen onderzoek, als die van de studies
van MacLean (1960), Gellhorn & Loofbourrow (1963) stelde Eysenck (1967) de
hypothese, dat de verschillen in extraversie samenhangen met verscheidene
drempels in de diverse delen van de reticulaire formatie.
Deze reticulaire formatie bestaat uit een netwerkvormige samenstelling van
zenuwcellen. Deze heeft een structuur van onderling sterk verbonden zenuwcellen,
die grotendeels gelegen is in de hersenstam. De reticulaire formatie heeft verbin-
dingen met de grote hersenen, de kleine hersenen en het ruggemerg. Als een
bepaald deel van deze reticulaire formatie wordt geprikkeld, zorgt dit ervoor dat
de betrokken persoon onmiddellijk in slaap valt, terwijl prikkeling van een ander
deel de persoon juist klaarwakker maakt. Dit zou dus het slaap- en waakcentrum
genoemd kunnen worden. Het evenwicht tussen deze beide centra bepaalt de mate
van waakzaamheid, die kan varieren van diepe slaap tot grote opwinding.

Eysenck suggereerde dat er een corticulaire lus bestaat, waarin aanvoerwegen
uitkomen die naar de cortex en de reticulaire formatie lopen. Via deze lus worden
prikkelstaat-boodschappen naar de cortex gestuurd. Hierop kan de cortex dan
reageren door het opwekken van meer prikkels, of door middel van het sturen van
een tegenboodschap. Op dezelfde wijze houdt een viscero-reticulaire lus de
informatievoorziening in stand tussen de limbische structuren en de reticulaire
formatie. Deze autonome activering, die wordt gestuurd vanuit de hypothalamus, is
gedeeltelijk afhankelijk van de corticale prikkels, die worden verspreid via de
cortico-reticulaire lus.
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Corticale prikkels kunnen zich echter ook voordoen zonder autonome activering,
hoewel deze alleen plaatsvinden tijdens extreme stimuluscondities, die intern of
extern gestuurd worden (Eysenck, 1967).
Eysenck postuleerde verder dat introverte persoonlijkheden een hoger niveau van
inherente, corticale prikkelstaat hebben, dan extraverte persoonlijkheden, en dat
extraverte persoonlijkheden een sterkere corticale remming vertonen. Bovendien
stelde Eysenck (1962) vast dat het leren en conditioneren bij introverten sneller
verliep dan bij extraverten.

Onder de gevangenen komen significant meer extraverten voor dan onder de
normale bevolking (Eysenck & Eysenck, 1968). Helaas beschrijven de onderzoek-
ers niet hoe ze dit hebben onderzocht, en hoe groot de onderzoeksgroep was.
Eysenck & Eysenck (1968) veronderstelden een sterke correlatie tussen psycho-
pathie en extraversie, en het zoeken van sensatie (Farley & Farley, 1967).
Hier is naar mijn mening sprake van een schijnsamenhang, omdat het zoeken van
sensatie een van de kenmerken is van psychopathie. Dit zoeken naar sensatie bij
de psychopaat hangt volgens mij samen met een neurobiologisch bepaalde impul-
siviteit en een te lage prikkelstaat. Bovendien gaat dit sensatiezoeken bij de
psychopaat vaak gepaard met roekeloos gedrag, terwijl dat hoeft niet op te gaan
voor de extraverte persoonlijkheid. Evenmin hoeft bij de extraverte persoon een
neuro(bio)logisch bepaalde impulsiviteit, die eerder in dit hoofdstuk al aan de orde
kwam, of een te lage prikkelstaat een rol te spelen bij het sensatiezoeken. Het
sensatiezoeken heeft waarschijnlijk bij beide typen een heel ander karakter en
wordt door verschillende factoren veroorzaakt.

4.12.3. Drugsexperimenten

Drugsexperimenten die tot doel hadden om Eysencks theorie met betrekking tot de
verschillen tussen inherente prikkelstaat w bij introverten en extraverten te testen,
wezen uit, dat de onderdrukkende drugs een extraverte invloed en dat stimulerende
drugs een introvert effect hadden op de betrokkenen (Franks & Trouton, 1958;
Rachman, 1961; Holland, 1963; Sinha, 1964).
Hieruit bleek dat Eysencks theoretische constructie klopte en werkbaar was (zie
eveneens vorige paragraaf). Mijns inziens is er een redelijk grote 'overlap' tussen
psychopaten en extraverten, hoewel niet alle psychopaten per definitie extravert
hoeven te zijn en omgekeerd. De gemeenschappelijke factor is impulsiviteit, en
misschien veroorzaakt deze persoonlijkheidstrek wel in hoge mate de afwijkende
autonome reactie.

s' Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
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4.12.4. 'Stop-' en 'startsysteem' bij extraverten

Gray (1972) wijzigde Eysencks theorie door middel van de stelling, dat de
reticulaire formatie, het middelste septum 90, de hippocampus 91 en de orbitale
frontale cortex 92 allemaal deel uitmaken van het centrale zenuwstelsel. De deter-
minanten van extraversie en de conditioneerbaarheid van extraverten en introverten
moeten volgens hem begrepen worden als een gevoeligheid voor straf (Newman et
al, 1985).
Gray beweerde ook dat introverte persoonlijkheden een meer reactief septohippo-
campal

'
stopsysteem' hebben dan extraverten. Extraverten zouden eveneens   een

reactiever 'medial forebrain bundle' 93 en lateraal hypothalamisch 'startsysteem'
94 hebben dan introverten.

4.12.5. Pijn en straf bij extraverten

Volgens sommige onderzoekers hebben extraverten een hogere pijndrempel dan
introverten (Eysenck & Eysenck, 1963; Haslam, 1967)
Eysenck & Eysenck (1963) onderzocht bij 20 extraverte (11 mannen en 9 vrou-
wen)  en 15 introverte individuen (8 mannen  en 7 vrouwen) de gevoeligheid  voor
pijn. Via hun hoofdhuid werden aan de proefpersonen elektrische schokken
toegediend. Er werd geregistreerd wanneer de schokken pijnlijk werden. De
introverten schenen een significant lagere pijndrempel te hebben dan de extraver-
ten. Tussen de mannen en vrouwen werd geen significant verschil gevonden.
Hieruit zou men mijns inziens eveneens de ongevoeligheid van de extraverten
voor straf kunnen verklaren (zie Newman et al, 1985). Bovendien vertonen ze opdit vlak overeenkomsten met psychopaten.
Meikle (1970) analyseerde de data van 12 fysiologische studies, waarbij in totaal
696 onderzoekspersonen betrokken waren. Hij stelde vast dat het sympathischezenuwstelsel van extraverten minder sterk reageert dan dat van introverten opzowel aangename als onaangename stimuli.
Naar mijn mening is dit een verrassend resultaat. Men zou verwachten dat het

90 Middelste tussenschot in de hersenen.

" Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
92 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.

"  Middelste deel van de voorhersenen.

94 Het 'stopsysteem' werkt gedragsremmend en het 'startsyteem' stimuleert de ontremming van
het gedrag, Wellicht is het mogelijk om bij diverse mentale stoornissen, die gekenmerkt worden
door een te gre remming of ontremming van gedrag, invloed uit te oefenen op deze systemen om
zodoende het evenwicht te herstellen.
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sympathische zenuwstelsel bij extraverten - waarvan wordt gezegd dat ze zo open
staan voor de wereld om hen heen, en zeker voor de aangename kanten daarvan -
heftiger zou reageren op aangename stimuli, dan bij de introverten.

4.12.6. Reacties van pupillen op taboewoorden

In hun studie naar het verschil in reacties van de pupillen op taboe-woorden
onderzochten Stelmack en Mandelzys (1975) 3 groepen, namelijk: 11 introverten,
11   extraverten  en   11   personen   uit de gemengde groep (geen extravert   en   geen
introvert). Stemack en Mandelzys stelden vast dat extraverten minder reageerden
dan de introverten en de personen uit de gemengde groep. De introverten hadden
de grootste pupillen in alle testcondities. Hieruit concludeerden de onderzoekers
dat de introverten de hoogste prikkelstaat-niveaus van alle drie de groepen hadden.
Volgens mij is deze relatie, die de onderzoekers hier leggen tussen pupilreacties
en prikkelstaat-niveau, nogal onduidelijk. Ze leggen niet uit hoe deze relatie er
precies uitziet. Als dit verband een realistische basis heeft, dan zou men daaruit
voorzichtig kunnen concluderen, dat de prikkelstaat het neurologisch fundament
vormt voor allerlei vormen van gevoelsactiviteiten. Als gevolg hiervan zullen de
individuen met een lage prikkelstaat hoogstwaarschijnlijk minder intense gevoelens
hebben dan diegenen met een hoge prikkelstaat.

4.12.7. Extraversie en emotie

De extraverte persoonlijkheid blijkt meer geneigd te zijn dan de introverte mens
om op een routinematige manier affectief op zijn omgeving te reageren, en is meer
geneigd om zijn behoeften te bevredigen via extrinsieke dan door innerlijke
ervaringen, dan de introverte persoonlijkheid (Exner, 1986).
In een onderzoek van Smith et al. (1995) werd de laterale hersenhelftactiviteit
(met betrekking tot emotie) en de verschillende neurale processen (die verband
houden met de prikkelstaat) bestudeerd bij 24 extraverte en 24 introverte individu-
en, die een hoge mate van emotionele instabiliteit vertoonden. Iedere groep
bestond voor de helft uit vrouwen, terwijl de andere helft mannelijk was.
De onderzoekspersonen werden blootgesteld aan twee positieve en twee negatieve
emotionele stimuli onder drie verschillende condities (affectief, cognitief en
neutraal), terwijl hun EEG- en elektrodermale activiteit werd gemeten. De resulta-
ten toonden aan dat de introverten meer corticaal geprikkeld werden dan de
extraverten. Affectieve condities bleken trouwens voor beide groepen, wanneer ze
blootgesteld waren aan negatieve stimuli, met name in de linker hersenhelft de
meeste prikkels te veroorzaken. Bij positieve stimuli gold het tegenovergestelde.
Het werd uit bovenstaand onderzoek niet duidelijk op welke wijze de onderzoeks-
resultaten met rechtshandigheid samenhangen.
Alleen in de groep extraverten onderscheidden zich de vrouwen van de mannen
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wat betreft de laterale neurale activiteitspatronen. Dit is volgens mij het eerste
onderzoek, waarbij een duidelijk geslachtsgebonden verschil in het neurofysiolo-
gisch verwerkingsproces bij extraverten werd aangetoond. Dit verschil zou zich
dan ook kenbaar moeten maken in het cognitief functioneren, want dit wordt naar
mijn mening in hoge mate neurofysiologisch gedetermineerd. De cognitieve
functies worden ondersteund door het neurofysiologisch (informatie-) verwerkings-
systeem. Het geslachtsgebonden verschil in het neurofysiologisch verwerkingspro-
ces zal zich derhalve uiten in een onderscheid in cognitief functioneren tussen
mannen en vrouwen.

Er blijkt een relatie te bestaan tussen extraversie en psychopathie. Extraverte
personen schijnen minder snel te leren van ervaringen, een lagere pijndrempel te
hebben, minder gevoelig te zijn voor straf, en ze kunnen minder gemakkelijk
geconditioneerd worden dan introverten. Bovendien reageren extraverten routine-
matig affectief op hun omgeving en in dit opzicht lijken ze eveneens op psychopa-
ten.

4.13. Neuropsychologische aspecten

4.13.1. Inleiding

Volgens Miller (1987) lijdt de psychopaat aan een neurologische ontwikkelings-
achterstand. Deze stagnatie is volgens hem mede verantwoordelijk voor het rel-
atieve onvermogen van de psychopaat tot het voeren van een innerlijke dialoog,
die noodzakelijk is om attentie, affectie, gedachten en gedrag te moduleren. Onder
condities van sociale frustratie of ambiguiteit treedt er bij de psychopaat ge-
dragsregressie op, die er toe dient om de beschikking te krijgen over primitievere
en agressievere responsstrategieen. Deze moeten op hun beurt een verandering in
de sociale omgeving bewerkstelligen. De factor intelligentie vormt een interactie
met het vermogen tot het voeren van een (innerlijke) dialoog.
In aansluiting op de visie van Miller zou ik willen stellen, dat er naast de door
hem aangeduide gebrekkige neurologische ontwikkeling en intelligentie andere
factoren zijn - zoals een verstoorde emotionele, psychologische en morele ontwik-
keling - die het tot stand komen van een innerlijke dialoog geheel of gedeeltelijk
kunnen belemmeren.
Het zou interessant zijn om te onderzoeken of er een verband bestaat tussen een
verstoorde neurologische ontwikkeling en een lage intelligentie. Mijns inziens
zullen bij alle mentale activiteiten neurobiologische functies betrokken zijn; ze
liggen er in feite aan ten grondslag. De neurobiologische functies vormen dus ook
de basis voor de intelligentie. Ik kan me voorstellen dat er sommige gebieden
binnen het intelligentieapparaat 'aangetast' zijn en andere weer niet, terwijl dit
samenhangt met bepaalde neurobiologische stoornissen.



123

4.13.2. Intelligentie en cognitie in relatie tot delinquentie en psychopathie

Miller wijst erop dat een laag IQ op zich niet altijd hoeft te betekenen dat het bij
de betrokkene ontbreekt aan cognitieve middelen om het gedrag te controleren,
terwijl een hoog IQ evenmin zo'n capaciteit garandeert.
Bij een gebrek aan vermogen tot innerlijke dialoog zullen de personen met lagere
intelligentie volgens Miller juist een hoop voordeel op andere gebieden trachten te
verschaffen. Hierdoor wordt het specifiek gebrek (gedeeltelijk) gecompenseerd.
Helaas wijdt Miller hier niet verder over uit, maar men zou kunnen denken aan
een intensieve ontwikkeling van allerlei praktische vermogens, zoals humor of
ontwijkend gedrag in bedreigende situaties. De betrokkene kan op deze wijze zijn
positie in de buitenwereld handhaven.
Bij de intelligente psychopaat zal een ernstig verstoord vermogen tot innerlijke
dialoog gepaard gaan met verschijnselen zoals gebrek aan zelfcontrole. Tegelijker-
tijd blijken zijn gedachtenprestaties en intellectuele capaciteit juist superieur te zijn
ten tijde van een conflict of stressvolle situatie (Miller, 1987).
Merkwaardig genoeg veronderstelt Miller dat het gebrek aan innerlijke dialoog bij
de minder intelligente psychopaat niet, en bij de intelligente psychopaat wel
gepaard gaat met gebrek aan impulscontrole. Miller maakt niet duidelijk waarom
dat zo is.
Naar mijn mening kan men uit deze visie van Miller afteiden dat het mogelijk is
dat een persoon een hoge intelligentie bezit, terwijl hij tegelijkertijd niet in staat is
tot het voeren van een innerlijke dialoog. Dit blijken dus twee zelfstandige en
onafhankelijke grootheden. Toch lijkt het paradoxaal, want naar mijn idee is er
voor de ontwikkeling van intelligentie het vermogen tot het voeren van een
innerlijke dialoog onontbeerlijk, en omgekeerd.

Het IQ van de psychopaat varieert van het laagste tot het hoogste niveau. Miller
(1987) bestudeerde de onderzoeksresultaten van 14 studies, waarin de relatie werd
onderzocht tussen PIQ (Performance Intelligence Quotient) en de VIQ (Verbal
Intelligence Quotient)  bij naar schatting  ruim 1600 psychopaten. Hij constateerde
dat de PIQ hoger was dan de VIQ, en dit gold zeker voor adolescente psychopa-
ten. Deze hogere PIQ in relatie tot VIQ bij psychopaten bleek niet afhankelijk te
zijn van het verschil in ras, geslacht en setting.

Holland et al. (1981) onderzochten de relatie tussen enerzijds de ernst van het
misdrijf en anderzijds het intelligentieniveau en persoonlijkheidsfactoren van de
misdadiger. Ze vonden een negatieve correlatie (hoe lager de intelligentie was, des
te ernstiger was het misdrijf). Voor dit doel werden de onderzoeksdata van 209
gewelddadige met die van 181 niet-gewelddadige criminelen vergeleken. Bij de
proefpersonen werden diverse persoonlijkheidsvragenlijsten (Waaronder de
Minnesota Multiphasic Personality Inventory) en intelligentietesten afgenomen.
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De resultaten van het onderzoek tonen aan dat minder intelligente misdadigers
slechts een beperkt gedragsrepertoire tot hun beschikking hadden. Dit leidde tot
moeilijkheden met betrekking tot a) het oplossen van interpersoonlijke problemen
en b) het omgaan met seksuele en/of economische frustraties op een niet-geweld-
dadige manier.

Volgens mij is de mate van intelligentie sterk gerelateerd aan de omvang van het
gedragsrepertoire. Naarmate een persoon intelligenter is, kan hij meer gedragsalter-
natieven en -nuanceringen construeren.
De relatie tussen delinquentie en intelligentie werd bestudeerd bij 878 13-jarige
jongens in een longitudinaal onderzoek van Lynam et al. (1993). Deze jongens
behoorden tot de hoge risicogroep voor delinquentie.
Iedere jongen en zijn ouders/verzorgers werden geYnterviewd met behulp van de
'Child Behavior Checklist', terwijl deze werd aangevuld met items van een
delinquentievragenlijst. Eveneens werden IQ-testen afgenomen. Tevens werden
volgende aandachtspunten bij het onderzoek betrokken: ras, criminele status,
gedragsimpulsiviteit, schoolprestaties, interesse in de test, aanwezigheid/absentie
op school.
Zij stelden vast dat een laag IQ gerelateerd was aan het plegen van een misdrijf.
De factoren die gerelateerd waren aan delinquentie bleken niet een laag IQ te
veroorzaken, in tegenstelling tot wat in de hypothese werd gesteld. Een lage
intelligentie schijnt crimineel gedrag in de hand te werken. De kinderen met een
laag IQ behoorden vaak tot een lage sociale sociaal-economische klasse, en
woonden in slechtere buurten waarin delinquentie min of meer gemeengoed was.
Het waren bovendien slecht gemotiveerde leerlingen, die vanwege hun lage
intelligentie geringe leerprestaties behaalden. Door hun lage status, het gebrek aantoekomstperspectief, het niet mee kunnen komen op school, en de aanwezigheid
van een crimineel netwerk in de wijk waar ze woonden, kwamen deze jongens inde verleiding om misdrijven te plegen.
Bij de zwarte jongeren bleek het nadelige effect van het lage IQ op het gedrag
afgezwakt of versterkt te worden door de schoolprestaties, terwijl dit bij de andere
jongeren niet het geval was.
Mijns inziens is dit onderscheid tussen zwart en blank betreffende de invloed van
de schoolprestaties op het delinquente gedrag te wijten aan het feit dat jongerenuit een minderheidsgroep die in laag aanzien staat, bijzonder gevoelig zijn voor
externe waardering. Goede schoolprestaties en waardering van de leraren zullen bij
de betreffende persoon zelfrespect, trots en een pro-sociale houding in de hand
werken.

4.13.3. Impulsiviteit en delinquentie

White en collega's (1994) onderzochten bij 414 jongens, die deelnamen aan een
longitudinaal onderzoek, de relatie tussen impulsiviteit en delinquentie.
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11 verschillende impulsiviteitsmetingen, die in verband stonden met twee factoren

(cognitief en gedragsmatig), werden geexploreerd door middel van factoranaly-
95

seS.

Cognitieve impulsiviteit 96 bleek sterker gerelateerd te zijn aan IQ dan gedragsim-

pulsiviteit (hoe lager de intelligentie, des te heviger was de impulsiviteit). Ge-
dragsimpulsiviteit bleek echter weer sterker dan cognitieve impulsiviteit samen te
hangen met delinquentie bij 10-, 12- en 13-jarige jongens. De resultaten toonden
consistent aan, dat met name gedragsimpulsiviteit in relatie stond met ernstige
delinquentie en dat deze relatie in de loop van de tijd stabiel bleef.
In een longitudinale studie trachtten Tremblay et al. (1994) de voorspelbaarheid
van antisociaal gedrag (volgens de criteria van de DSM-IIIR) op jonge leeftijd te
onderzoeken.
Deze jongens zaten op een kleuterschool in 1984 en namen tot 1991 deel aan het
longitudinaal onderzoek. Op het tijdstip dat het onderzoek werd afgerond waren de
jongens tussen   de    10   en    13   jaar   oud.   Er   werd een groep   van 1161 jongens
uitgeselecteerd met behulp van interviews en zelfgerapporteerde delinquentie.
Toen ze op de kleuterschool zaten, werd bij hen een vragenlijst afgenomen die
betrekking had op impulsief en angstig gedrag, en gevoeligheid voor beloning.

97Een logistische regressie-analyse werd toegepast om dimensies betreffende
delinquentie en niet-delinquentie, die gemeten werden door middel van de
vragenlijst op de kleuterschool, te exploreren.
Tremblay et al. (1994) stelden vast dat jongens - die een hoge mate van cognitieve
- of gedragsimpulsiviteit, een laag IQ, een geringe mate van angst en beperkte
gevoeligheid voor beloning vertoonden - een verhoogd risico liepen om betrokken
te raken bij criminele activiteiten. Bovendien werd bij hen vastgesteld dat zij leden
aan antisociale persoonlijkheidsstoornissen.
In beide studies werd aangetoond dat gedragsimpulsiviteit in relatie stond met
criminaliteit. De neurobiologische factoren, die vaak ten grondslag liggen aan
impulsiviteit, werden buiten beschouwing gelaten. Naar mijn mening is de voor-
spelbaarheid die Tremblay et al. aantoonden slechts schijn. De kinderen die op de
kleuterschool impulsief waren, bleken dit jaren later nog te zijn. In feite is het
antisociale en criminele gedrag gedurende de pubertijd gewoon een voortzetting
van hetzelfde impulsieve gedrag in de vroege jeugd.

95 Zie noot 88.

06 De cognitieve functies (zie verklarende woordenlijst) worden verstoord door impulsiviteit.

97 Via dem analysetechniek tracht men voorspellingen te doen omtrent het binaire resultaat op
basis van diverse onafhankelijke variabelen. Deze analysetechniek is populair binnen de psycho-
logie en psychiatrie.
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4.13.4. Psychopathie, intelligentie en delinquentie

In een follow-up studie werden door Heilbrun (1982) 168 mannelijke psychopaten
bestudeerd. Een van de doelstellingen van dit onderzoek was het verzamelen van
data, waarmee meer specifieke modellen geconstrueerd konden worden, en waarbij
het verband tussen geweld en psychopathie tot uitdrukking zou komen. De aan-
vullende cognitieve factoren en hun relatie tot intelligentie en agressie werden
hierbij eveneens in ogenschouw genomen.
De 168 personen werden onderzocht met behulp van:
- enkele psychopathie-vragenlijsten, waaronder de MMPI (Minnesota Multiphasic

Personality Inventory);
-  impulsiviteits- en zelfcontroletests (subschalen MMPD;- de 'Empathy Scale' (Hogan, 1969), met als doel het empathisch vermogen te

meten;
- cognitieve controletests (The Stroop Color Word Test en de Mirror Tracing

Test).
Uit de onderzoeksresultaten bleek dat psychopaten met een lage intelligentie veel
eerder geneigd waren tot het plegen van geweldsdelinquenten, dan zij met een
hoge intelligentie. Vooral de gebrekkige cognitieve controle en het geringe
empathische vermogen zijn hier debet aan. Vanwege de gebrekkige cognitieve
vermogens is het socialisatieproces van de psychopaat met een laag IQ verstoord
verlopen.

Heilbrun presenteerde naar aanleiding van de onderzoeksresultaten twee modellen
voor psychopathie.
Het ene model is van toepassing op de psychopaat met een lage intelligentie.
Hiermee wordt het grote risico voor gewelddadigheid in combinatie met een
slechte impulscontrole, geringe empathie, en fysieke agressieve ontremheid en een
verstoorde socialisatie verklaard.
Het tweede model is bestemd voor het verklaren van sadistische psychopathie.
Deze vorm van psychopathie gaat volgens Heilbrun gepaard met een hogere mate
van empathie dan de psychopaat met een laag IQ, een goede impulscontrole, en
een hoge intelligentie. Volgens Heilbrun stelt met name dit empathisch vermogen
de sadistische psychopaat in staat tot het besef dat zijn slachtoffer lijdt.

Heilbrun trekt hier naar mijn mening een vreemde conclusie. Hij stelt het besef
van de sadistische psychopaat dat zijn slachtoffer lijdt op een lijn met empathie,die nota bene gekenmerkt wordt door medeleven. De sadistische psychopaat kanechter genieten van het lijden van zijn slachtoffer, omdat hij zich er niets van
aantrekt. Hij voelt het lijden wel aan, maar hij voelt niet mee.
Empathie wordt door Rogers (1967) omschreven als het vermogen om de erva-ringswereld van de ander te beleven alsof die van jezelf is, zonder overigens het
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alsof-karakter van dit beleven uit het oog te verliezen. Bij de sadistische psycho-
paat kan dus geen sprake zijn van empathie.
Aansluitend op de bevindingen van Heilbrun stel ik vast dat een verminderde
cognitieve controle en lagere intelligentie bij deze onderzoeksgroep aan elkaar
gerelateerd schijnen te zijn. De verminderde cognitieve controle houdt in: inade-
quate informatieprocessen, een verminderde capaciteit tot herkenning en onder-
scheiden, en het verwerven van kennis.
Noodzakelijkerwijs zal het patroon van delinquentie bij deze onderzoeksgroep
gekenmerkt worden door een verkeerde inschatting van situaties, gedrag en
bedoelingen van mensen, en wat juist en niet-juist is. Het lijkt me plausibel dat
een gebrekkige cognitieve controle, criminaliteit in de hand kan werken.

De psychopaat lijdt aan een relatief onvermogen tot het voeren van een innerlijke
dialoog en de factor intelligentie staat hiermee in verband. Het schijnt dat een laag
IQ niet per se betekent dat de cognitieve middelen ontbreken bij betrokkene om
het gedrag te controleren, net zomin als een hoge intelligentie een garantie biedt
voor zo'n controle. Er is reden om aan te nemen dat de mate van impulsiviteit
toeneemt, naarmate de intelligentie lager wordt. Ook bleken de minder intelligente
personen over een geringer gedragsrepertoire te beschikken. Daardoor raakten ze
sneller betrokken bij delinquente aangelegenheden. Bovendien waren ze niet in
staat om hun leven op een niet-agressieve manier te beheersen. Het nastreven van
doelen en de bevrediging van behoefte lukt bij deze personen amper op een niet-
gewelddadige wijze.

4.14. Relatie tussen biologische en sociale factoren enerzijds en crimineel
gedrag anderzijds

4.14.1. Inleiding

De psychische structuur en - functies zijn gebouwd op de biologische substraten
98 van het menselijk organisme. Kernberg (1980) zegt over deze substraten, dat ze
biologisch gedetermineerde en aangeboren affectrangschikkingen zijn, die een
samenhang vormen met de aangeboren perceptuele - en gedragspatronen. Volgens
Kernberg bestaat de psychodynamica niet uit een intrapsychisch vacuiim, maar be-
invloedt het biologische in de mens al het intrapsychische en interpersoonlijke
gedrag.

Er bestaat geen biologische factor, abnormaal of normaal, die ons gedrag determi-
neert, omdat het gedrag een product is van de wisselwerking tussen biologische en
omgevingsfactoren ( Bach Y Rita, 1975; Moyer, 1976, 1980; Christiansen, 1977a;
Yeudall, 1977; Jeffrey, 1978; Buikhuisen, 1979; Addad, 1980; Benton, 1981;

98 Een substantie waarin een enzym actief is.
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Fishman, 1981; Rubin, Reinisch & Haskett, 1981; Yeudall, Fedora, Fedora &
Wandell, 1981; Bohrman, Cloninger, Sigvardson & von Knorring, 1982; Nachs-
hon, 1982; Yeudall, Fromm-Auch & Davies, 1982).
Wolfgang (1972, 1975) beweert dat mensen nooit van oorsprong crimineel zijn, en
hij wijst erop dat het concept van criminaliteit sociaal is gedefinieerd en varieert
in tijd en plaats." Ook is het volgens hem zo dat criminelen de meeste wetten
wel eerbiedigen of gehoorzamen. Alles wat wij volgens hem weten, is dat crimi-
neel gedrag klaarblijkelijk is aangeleerd. De bio-sociale benadering houdt volgenshem in dat noch sociale factoren, noch biologische factoren, alleen de complexiteit
van het menselijk gedrag kunnen verklaren.
Hierbij sluit de visie van Wolfgang aan bij die van bovenstaande onderzoekers. Ik
zou willen stellen dat alleen door bestudering van de wisselwerking tussen sociale,
biologische en psychologische factoren, delinquent en ieder ander gedrag verklaard
kan worden. In de biosociale theorie wordt merkwaardigerwijze de psychologische
component van het geheel buiten beschouwing gelaten. Deze vormt in feite de
intermediair tussen ons lichamelijk, biologisch systeem en de buitenwereld.

4.14.2. Criminaliteit en gewelddadigheid in relatie tot psychopathie

Wilson & Hernnstein (1985) en Hare (1981) stelden een significante relatie vast
tussen criminaliteit, agressie en gewelddadigheid enerzijds en psychopathie
anderzijds.
Hare (1981) onderzocht de relatie tussen criminaliteit en psychopathie. Hiervoor
vergeleek hij de data, die afkomstig waren uit gevalsbeschrijvingen en de crimina-
liteitsregisters, van 100 criminele psychopaten met die van 100 niet-psychopa-thische criminelen. Het bleek dat de psychopaten bij de eerste veroordeling
gemiddeld 18,1 jaar en de niet-psychopaten 20 jaar oud waren.
Gedurende de follow-up periode die varieerde tussen 15 maanden   en   11   jaarbleken de psychopaten op crimineel    vlak '

succesvoller'    te    zijn    dan    de    niet-psychopaten. Meer dan twee keer zo vaak dan bij de niet-psychopaten gingen de
delicten die de psychopaten pleegden, vergezeld met geweld. Er werden geenabsolute aantallen genoemd.

99 wat Wolfgang daar stelt is nogal verwarrend. Bedoelt hij dat wat in de ene cultuur oftijdsperiode crimineel wordt genoemd, in een andere cultuur of tijdvak niet als zodanig beoordeeld
hoeft te worden? Heeft het fenomeen misdadigheid volgens Wolfgang geen universele betekenis en
objectieve waarde? Het zou logischer zijn geweest als hij had beweerd dat delinquentie in feite eenillusie is en alleen maar in onze subjectieve beleving bestaat.
Het probleem is dat het verschijnsel niet wordt gedefinieerd. Al wordt in diverse culturen en tijden
anders tegen het verschijnsel aangekeken, in de kem van de zaak blijft misdadigheid altijd een
overtreding van de heersende regels en wetten.
Wolfgang bedoelt waarschijnlijk dat alles, dus ook criminaliteit moet worden aangeleerd en dat eenkind geboren wordt als een blanco blad.
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In een vervolgstudie onderzocht Hare (1981) de relatie tussen geweld en psycho-
pathie. Voor dit doel werden 243 gevangenen geselecteerd met behulp van de door
Hare ontwikkelde psychopathie-vragenlijst, die is gebaseerd op de criteria van
Cleckley (zie hoofdstuk 2). 75 personen bleken psychopathisch, 104 waren niet-
psychopathisch en 64 personen vertoonden slechts enkele psychopathische trekken.

Er werden analyses gemaakt van de diverse gewelddadige delicten die werden
gepleegd door de individuen uit de drie categoriean. Eveneens analyseerde men de
gevalsbeschrijvingen en de data die afkomstig waren uit de criminaliteitsregisters.
73 van de 75 psychopaten (93%), 58 van de 64 personen uit de middengroep
(78%), en 71 van de 104 niet-psychopaten (72%) werden tenminste eenmaal
veroordeeld wegens een geweldsmisdrijf. De psychopathische gevangenen waren
over het algemeen agressiever dan de individuen uit andere groepen. Hare wees
erop dat uit veel ander onderzoek bleek, dat een groter percentage psychopaten
dan niet-psychopaten eveneens neurobiologische afwijkingen vertoonden en
interpersoonlijke en sociale problemen hadden en/of veroorzaakten. Cleckley
(1976, 1988), Wolman (1987) en Meloy (1988) kwamen tot dezelfde conclusies
als Hare. De relatie tussen biologische en sociale factoren blijkt met name bij
psychopaten evident te zijn (zie eveneens par. 4.4.3. en 4.5.4.).
Ook andere onderzoekers concludeerden dat psychopathische criminelen meer dan
niet psychopathische delinquenten geneigd zijn tot gewelddadig gedrag en
recidivisme (Kozol et al., 1972; Ganzer & Sarason, 1973; Hare & Mc Pherson,
1984, 1988).
Omdat een veel hoger percentage psychopathische - dan niet-psychopathische
delinquenten werd veroordeeld wegens het plegen van een geweldsmisdrijf, lag de
uitslag van bovenstaande onderzoeken van te voren al vast. Natuurlijk zal de groep
waarvan het grootste percentage individuen gewelddadige delicten pleegden, ook
meer agressief gedrag vertonen dan de groep, waarbij een lager percentage
personen geweldsdelicten hadden gepleegd.
Het is mijns inziens van belang om er op te wijzen dat psychopathie niet noodza-
kelijkerwijs gepaard gaat met gewelddadigheid en/of delinquentie. Er bestaat een
vrij grote groep niet-criminele psychopaten, waarvoor dit niet geldt. Deze groep is
hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk groter dan de groep criminele psychopaten.
In hoofdstuk 8 van dit proefschrift komt deze categorie niet-criminele psychopaten
aan de orde.

De relaties tussen psychopathie enerzijds en agressie, gewelddadigheid en crimina-
liteit anderzijds zijn mijns inziens alleen te verklaren door middel van een bio-
psychosociaal model, want alleen door middel van inzicht in de complexe wissel-
werking tussen biologische, psychologische en sociale factoren kan het verschijn-
sel psychopathie in al zijn verschijningsvormen verklaard worden. Er kan bijvoor-
beeld een disfunctie optreden of er kan sprake zijn van een aangeboren afwijking
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op biologisch en/of psychologisch gebied. Feiten en gebeurtenissen op sociaal
gebied kunnen de latente of beginnende persoonlijkheidsstoornis tot leven roepen
of intensiveren.
Volgens Jeffrey (1978) zijn biologische factoren, zoals een disfunctie van een
hersenhelft, gerelateerd aan gedrag, maar alleen door tussenkomst van niet-biolo-
gische factoren. Mensen worden namelijk tevens beinvloed door interacties met
hun omgeving (Jeffrey, 1978).
Hij noemt als voorbeelden psychopathie en alcoholisme en concludeert dat deze
fenomenen niet erfelijk zijn, maar dat er wel een voorbereiding voor zo'n gedrag
aanwezig is in de hersenen. Deze kan onder bepaalde omstandigheden en/of in een
bepaald type omgeving psychopathie endof alcoholisme voortbrengen.
Hoewel Jeffrey een dergelijke voorbereiding in de hersenen niet als erfelijk
beschouwt, is deze aanleg naar mijn mening wel mede genetisch bepaald.

Er is relatief weinig onderzoek verricht naar de invloed van psychosociale factoren
op het biologische functioneren van de mens. Zeker op het gebied van psychopa-
thie is dergelijk onderzoek schaars. Het grote belang van dergelijke studies is
mijns inziens gelegen in het feit dat ze nieuw licht kunnen werpen op de uitwer-
king van psychosociale beinvloeding, bijvoorbeeld met betrekking tot behandeling
en therapie. Men zou kunnen nagaan hoe men op deze wijze het biologisch
functioneren van de psychopaat kan bevorderen, zodat de basis van pro-sociaal
gedrag gelegd of verstevigd wordt.

Op het gebied van geweld kan er een positieve correlatie worden gevonden bij
rhesusapen tussen het niveau van mannelijke geslachtshormonen, plasma testoste-
ron en agressief gedrag. Rose, Bernstein, Gordon & Catlin (1974) toonden aan dat
als eenmaal de sociale status van een bepaalde aap in een kolonie gevestigd was,
een eventuele wijziging van het testosterongehalte in het lichaam van die aap niet
van invloed was op zijn sociale status. Veranderingen in zijn sociale status waren
daarentegen wel van invloed op zijn testosterongehalte.
Opmerkelijk was dat als de mannetjes-apen tussen zwakkere apen werden ge-
plaatst, hun testosterongehalte toenam, terwijl het afnam als ze tussen sterkere
apen werden geplaatst. Hieruit kan men concluderen dat omgevingsfactoren vaninvloed kunnen zijn op biologische (hormonale) condities.
Het is misschien vollediger om te stellen dat er een wisselwerking plaatsvindt
tussen omgevingsfactoren en biologische condities, aangezien deze factoren elkaar
wederzijds beinvloeden.
Uit bovenstaand onderzoek blijkt dus dat sociale status en omgevingsfactoren bij
apen een invloed hebben op hun testosterongehalte en de mate van agressief
gedrag. Dit onderzoek werd niet bij mensen gerepliceerd, en het zou me niet
verbazen als er bij mensen vergelijkbare resultaten vastgesteld zouden worden.
Minuchin et al. (1967) kwamen in hun kwalitatief, descriptief en exploratief
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onderzoek bij mensen uit achterbuurten tot vergelijkbare conclusies. Wel moet
vermeld worden dat in deze studie de neurobiologisch aspecten buiten beschou-
wing werden gelaten. Men stelde vast dat een lage pro-sociale status en negatieve
omgevingsfactoren gerelateerd waren aan agressief en delinquent gedrag.

4.14.3. Gedragsstoornissen

Gedragsstoornissen bij kinderen en adolescenten hebben verstrekkende gevolgen
op psychosociaal en fysiek gebied, voor zowel de kinderen als hun familie.
Daarom veroorzaken emotionele - en gedragsstoornissen frequent gezondheids-
klachten (Offord, 1985; Robins, 1991).
Robins (1991) stelde vast naar aanleiding van epidemiologische studies dat 3,2%
van alle 10-jarige jongens van het eiland Wight, 5,5% van alle 5-16 jarige jongens
in Ontario, 6,7% van alle minderjarige jongens in Queensland, en 6,9% van alle
minderjarige jongen in Dunedin leden aan gedragsstoornissen. Het komt helaas
vaak voor dat dit gedrag op volwassen leeftijd geen mildere vormen aanneemt.
Uit deze gedragsstoornissen in de jeugd, die vaak een neurobiologische basis
hebben, vloeien vaak in hoge mate alcohol- of drugsmisbruik en psychopathische
persoonlijkheidsstoornissen voort tijdens de volwassenheid (Kazdin, 1991, 1992;
Robins & Price, 1991; Robins, Tipp & Przybeck, 1991).
In feite gaat het hier dus in de kern om dezelfde gedrags- en persoonlijkheids-
stoornissen, die zich in de loop van de tijd verder ontwikkelen.
Phelps et al. (1994) wijzen erop dat de huidige onderzoeksresultaten de indruk
wekken dat het mogelijk is om kinderen - die een verhoogd risico lopen voor
duurzame delinquentie, blijkend uit de symptomen in de pre-schoolfase of in de
fase dat ze net naar school gaan - uit te selecteren, om ze vervolgens te behande-
len. Ook hierbij kan men gebruik maken van het bio-sociale model.

Psychopathisch gedrag ontstaat in een krachtenspel waarin sociale, psychologische
en biologische factoren op elkaar in werken. Hoewel dit misschien triviaal klinkt,
is dit voor veel mensen nog steeds geen voor de hand liggende gedachte. Sociale
status en omgevingsfactoren schijnen gerelateerd te zijn aan de mate van agressief
en delinquent gedrag.

4.15. Biologie, neurobiologie en psychosomatische geneeskunde

Het blijkt in toenemende mate uit de resultaten van laboratoriumstudies dat
algemene vijandigheid de gezondheid ondermijnt. De biologische risicofactoren die
gepaard gaan met vijandigheid zijn aan het licht gebracht. Suarez & Williams
(1989) toonden aan dat 28 vijandige personen (VP) een grotere cardiovasculaire
hyperreactiviteit vertoonden dan 27 niet-vijandige personen (NVP). In een
experimentele setting, waarin ze onder frustrerende omstandigheden taken moesten
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uitvoeren, werden hun fysiologische reacties (waaronder bloeddruk, reacties van
het hart) gemeten. Er werd bovendien vastgesteld dat alleen bij vijandige perso-
nen, grote woede en geirriteerdheid in relatie stond met een verhoogde cardiovas-
culaire hyperreactiviteit.
Suarez et al. (1992) onderzochten 30 gezonde vijandige en 30 niet-vijandige
individuen. Er werden allerlei fysiologische metingen verricht onder alledaagse
omstandigheden en in laboratoriumsituaties. Het onderzoek wees uit dat VP, in
tegenstelling tot de NVP een verhoogde sympathische reactiviteit vertoonden. Dit
was niet alleen het geval in laboratoriumsituaties, maar ook in het normale
dagelijkse leven (zie Figuur  1,  pag.   133).
Verder ontdekten Suarez et al. (1991) dat de cholesterolgehaltes bij 31 VP positief
correleerden met plasma epinefrinereacties als respons op een mentale stressor
too, terwijl er op dit vlak bij 31 NVP sprake was van een negatieve relatie.
Om deze onderliggende mechanismen te kunnen verklaren, moeten we volgens
Williams (1994) gebruik maken van principes en technieken die worden toegepast
in de cellulaire en moleculaire biologie.

Williams stelde bovendien vast, nadat hij de data van 49 studies had geanalyseerd,
dat bij NVP een negatieve correlatie bestaat tussen het catecholamine- en choles-
terolgehalte. Ook toonde hij aan dat VP een cluster van karakteristieken vertonen,
namelijk: woede/irritatie, een verhoogde sympathische reactiviteit, een verlaagde
parasympathische functie, veel roken, veel eten, veel alcoholgebruik (zie Figuur 2,
pag. 133; Tabel 1, pag. 134). Volgens Williams tonen de huidige resultaten van
relevant neurobiologische onderzoek aan, dat karakteristieken zoals een verhoogde
agressie en activiteit van het parasympathische zenuwstelsel, veel eten en forse
alcoholconsumptie, het resultaat kunnen zijn van onderliggende neurochemische
condities; een disfunctie van het centrale zenuwstelsel (de serotonerge functie). In
zijn rapportage werd niet vermeld hoeveel onderzoekspersonen er in totaal
betrokken waren bij die 49 studies.
Williams stelde tevens vast dat een verminderde CZS (centrale zenuwstelsel)
serotoninefunctie een afname van CZS 'uitstroom', en daardoor een verhoogd
risico voor gewelddadig en vijandig gedrag kan veroorzaken (zie Figuur 3, pag.
134; Tabel 1, 134).
Hij wijst erop dat alle epidemiologische studies aantoonden dat vijandigheid een
verhoogd risico voor vroegtijdig overlijden met zich meebrengt naar aanleiding
van diverse oorzaken, inclusief kanker en cardiovasculaire ziekten. Verder conclu-
deert Williams dat dezelfde persoonlijkheidstrek, namelijk vijandigheid, die de
oorzaak is van zoveel gezondheidsproblemen, ook zaken zoals politiek kan
beYnvloeden, zodat het eveneens politieke en sociale schade kan toebrengen.

'co Een factor die stress/spanningen veroorzaakt.
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Genen----------- ----  Ontwikkelingsproces , Persoonlijkheid,
Omgevingsstimuli----  verwachtingen

Genen --------, Hersenen
A - Motorische boodschappen
- Somatomotorische zenuwen
- Autonomische zenuwstelsel
- Neuro-endocriene substan-

ties

--------I Organen, gedrag--------

Gedurende het leven
Symptomen en ziekten 1

Figuur 1. Conceptueel model dat de relatie tussen persoon en
omgeving weergeeft, waarin de hersen-lichaam functies dusdanig
worden beinvloeden dat er een ziekte ontstaat.

Stress

'

liBi:iatee:holamine response---1
B Receptorfunctie lipolysis, LDL receptoren

A

------- Cholesterol 4-------
A

Dieet/genen

Figuur 2. Theoretisch model dat de relatie weergeeft tussen
stressinducerende catecholamine-reacties,  dieet/genen induce-
rende cholesterolgehaltes,  en S-adrenergische receptor-func-
ties.

Figuren 1,  2,  3 en Tabel 1 Overgenomen uit: Williams, R. B.
(1994). Neurobiology, Cellular  and  Molecular Biology, and
Psychosomatic Medicine. Psychosomatic Medicine, 56, pag. 308-
315.
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-- ATHEROSCLEROSE 1----------
1

*

. 1
Gewijzigde Lage hersenserotonine
levensstijl

-

Stimulatie van sympathische zenuwstelsel,
Roken, eten, drinken, stimulatie van het
parasympathische zenuwstelsel

* Gewijzigde macrofage active-Chemische bemiddeling ring

V

KANKER

Figuur 3. Samenvattend model waarin de effecten van lagereniveaus hersenserotonine OP bio-gedragsparameters worden
weergegeven, die op hun beurt weer de macrofage functie be-
invloeden op die wijze dat  atherogenesis  en tumorogenesis
ontstaan.

Tabel 1. Hostiliteitssyndroom: bio-gedragscomponenten en
serotonerge bases

Biologisch-gedragsmatige  Evidentie voor serotonerge bases
componenten

- verhoogde niveaus CSF 5-HIAA correlaten en agressie bijvan woede en irrita- mannen. Serotonine-werking  verlaagttie in het echte le- het agressieniveau bij apen en men-ven en laboratorium- sen. Proclatine responsen op fenflu-
situaties. ramine correleert negatief met hosti-

liteitsscores.
-  Verhoogde reacties Activering van serotoninereceptorenvan het sympathische reduceert de sympathische 'uit-
zenuwstelsel in lab. stroom'.
en echte leven.
- Verlaagde active- Activering van serotoninereceptoren
ring van het parasym- leidt tot een verhoogde  'uitstroom'
pathische zenuwstel- van de nervus vagus, het 10-de her-
sel. senzenuwpaar.
- Veel roken. Het rookgenot door middel van nicoti-

negebruik komt tot stand met behulp
van activering van serotoninerecepto-
ren.  Trytofan en buspiron reduceren
het roken.

- Veel eten en toege- Afname van serotoninegehalte hangtnomen lichaamsge- samen met meer eten,  een hoger li-wicht. chaamsgewicht en vetzucht bij ratten.
Fluoxetine reduceert de vraatzucht en
het  lichaamsgewicht bij mensen en
ratten.

- Hoog alcoholgebruik CSF 5-HIAA-gehalte is lager bij alco-
holisten. Verhoging van serotoninege-
halte reduceert alcoholgegebruik.
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Hoewel bovenstaande studies dit buiten beschouwing laten, kan vijandigheid ander
ongewenst gedrag veroorzaken zoals: agressie, gewelddadigheid, criminaliteit,
onaangepastheid, gebrek aan inlevingsvermogen, intolerantie, agerend gedrag, en
rigiditeit. Dit gedrag kan eveneens worden waargenomen bij psychopaten.
Het meest belangwekkende is echter dat door middel van bovenstaand onderzoek
werd aangetoond dat een bepaalde geestesgesteldheid een neurobiologische
uitwerking kan hebben.

Vijandigheid heeft een schadelijke neurobiologische uitwerking op het lichaam en
ondermijnt de gezondheid. Maatschappelijk en sociaal gezien heeft een vijandige
houding een destructieve invloed op al diegenen die er mee te maken krijgen met.

4.16.1. Conclusies

Zowel impulsiviteit, agressie, grenslijn -, antisociale - en psychopathische persoon-
lijkheidsstoornissen als delinquentie kunnen in verband staan met disfuncties van
de frontale hersenkwab. Naar mijn mening is impulsiviteit de onderliggende factor
bij bovengenoemde stoornissen en waarschijnlijk is deze factor het sterkst gerela-
teerd aan neurologische 'zachte tekenen'.
Diverse organische hersenziekten kunnen psychopathie veroorzaken.
Gesloten hoofdletsels (GHL) veroorzaken bij de patienten vaak aanhoudende
fysieke, cognitieve en psychosociale disfuncties. Als gevolg hiervan manifesteren
zich emotionele stoornissen, depressie, angst en een lage zelfwaardering bij deze
patienten.
Het is niet duidelijk hoe de disfuncties in verband staan met de emotionele
stoornissen. Waarschijnlijk zijn de individuen die lijden aan cognitieve en psycho-
sociale stoornissen niet in staat om grip te krijgen op hun innerlijke en uiterlijke
leven. Dit geeft hen een hulpeloos gevoel.
Bij een aantal patianten met een hoofdletsel, trad in de loop van de tijd verbete-
ring op: de stoornissen werden minder. De patienten kregen meer inzicht in hun
disfuncties. Deze hervinding van inzicht is echter gerelateerd aan een verhoogde
kans op emotionele disfunctie. Het is evenwel onduidelijk wat de aard is van deze
relatie en op welke wijze deze emotionele stoornissen ontstaan.

Gewelddadigheid, criminaliteit en psychopathie kunnen op al dan niet directe
wijze gecorreleerd zijn met slecht functionerende hersenhelften (meestal de linker).
Maar verstoorde hersenhelftfuncties kunnen eveneens gerelateerd zijn aan depressi-
viteit, en zelfs bij normale mensen werden deze disfuncties vastgesteld. Het
verband tussen verstoorde hersenhelftfuncties en psychopathie en/of gewelddadig-
heid is dus verre van eenduidig.
Dit geldt eveneens voor de relatie tussen EEG-afwijkingen enerzijds, en criminali-
teit, gewelddadigheid en psychopathie anderzijds. Het is onduidelijk hoe de data
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geinterpreteerd moeten worden.
Gewelddadigheid en delinquentie hoeven echter niet gerelateerd te zijn aan
psychopathie. Er is wel een statistische samenhang tussen de twee variabelen en
dus een verhoogde kans dat deze aan elkaar zijn gerelateerd.
Er bestaat echter een grote groep niet-criminele psychopaten. Een aanzienlijk deel
van deze groep vertoont geen abnormale agressieve en/of gewelddadige kenmer-
ken. Cleckley heeft over deze laatste groep uitgebreid gerapporteerd.
Alle psychopaten die werden onderzocht, waren delinquent. Of de onderzoeksre-
sultaten overdraagbaar zijn op de categorie niet-criminele psychopaten moet nog
worden uitgezocht.
Er werd een relatie gevonden tussen aan de ene kant psychopathie, delinquentie en
recidive en aan de andere kant autonome hyporeactiviteit. Deze fysiologische
variabele blijkt dus niet noodzakelijkerwijs in een direct of exclusief verband te
staan met genoemde verschijnselen.
Geringe angst, een verstoord emotioneel verwerkingsproces, en het verminderd
vermogen om te leren uit ervaringen blijken samen te hangen met een hyporeac-
tiviteit van het autonome zenuwstelsel.
In sommige studies, waarbij de reacties van het autonome zenuwstelsel gemeten
werden, vertoonden de psychopaten wel sterkere cardiovasculaire reacties op
aangename en onaangename stimuli dan de niet-psychopaten. Bij hen werd in
andere studies echter wel een normale respons van het hart waargenomen. Dit
fysiologisch verschijnsel is dus een weinig betrouwbare onderzoeksvariabele met
betrekking tot psychopathie.

Het blijkt dat zelfmoord en gewelddadigheid gerelateerd zijn aan een serotonine-
disfunctie (lage concentraties in de cerebrospinale vloeistof). Een te laag choleste-
rolgehalte kan eveneens diverse vormen van gewelddadigheid (waaronder zelf-
moord) veroorzaken. Serotonine metabolisme schijnt in verband te staan met een
onvermogen om te leren van negatieve ervaringen.
Het effect van de wisselwerking tussen serotonine- en cholesterolgehalte dient
nader bestudeerd te worden
Een verhoogd testosterongehalte bij mannen en een verhoogd oestrogeengehalte,
dat gepaard gaat met een daling van het progesteron-gehalte bij vrouwen, staat in
relatie met agressief gedrag. In tegenstelling tot vrouwen, werkt een verhoging van
het oestrogeen-gehalte bij gewelddadige mannen een reductie van de agressie in de
hand.

De resultaten van tweeling- en adoptiestudies wijzen uit dat onbekende genetische
en/of biologische factoren bij een individu kunnen samenhangen met
crimineel gedrag. Dit gebied zou grondig onderzocht moeten worden, maar het
krijgt betrekkelijk weinig wetenschappelijke aandacht. In tegenstelling tot wat
vroeger werd verondersteld, blijkt het XYY-syndroom niet gecorreleerd te zijn met
delinquentie of gewelddadigheid.
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Het blijkt dat extraversie overeenkomsten vertoont met psychopathie. Extraverte
personen schijnen net zoals psychopaten moeilijk te leren van ervaringen, een
lagere pijndrempel te hebben, minder gevoelig te zijn voor straf, en kunnen
minder gemakkelijk geconditioneerd worden dan introverten. Ze reageren routine-
matig affectief op hun omgeving en in dit opzicht lijken ze eveneens op psychopa-
ten.

Het relatief onvermogen van de psychopaat tot het voeren van een innerlijke
dialoog heeft zijn weerslag in de wijze waarop hij zijn intelligentie hanteert. De
dialoog met de 'denkbeeldige' ander ontbreekt hierbij en zijn intelligentie zal in
hoge mate zelfzuchtig aangewend worden.
Een laag IQ betekent niet per se dat de cognitieve middelen ontbreken bij de
betrokkene om zijn gedrag te controleren, net zomin als een hoge intelligentie
hiervoor een garantie biedt. De mate van impulsiviteit schijnt toe te nemen
naarmate de intelligentie lager wordt. De minder intelligente personen blijken over
een kleiner gedragsrepertoire te beschikken, waardoor ze sneller betrokken dreigen
te raken bij delinquente aangelegenheden. Ze zijn vrijwel alleen in staat om hun
leven op agressieve wijze te controleren.
Het biosociaal onderzoek naar en de theorievorming rond het verschijnsel psycho-
pathie staat nog in de kinderschoenen. Een breed opgezet multidisciplinair
onderzoek, waarbij de complexe verwevenheid van allerlei factoren die in relatie
staan tot psychopathie wordt betrokken, heeft nog niet plaatsgevonden.
Agressie, gewelddadigheid, criminaliteit, onaangepastheid, gebrek aan inlevings-
vermogen en tolerantie, agerend gedrag en rigiditeit kunnen voortkomen uit een
vijandige grondhouding. Deze gedragskenmerken kunnen waargenomen worden bij
psychopaten.
Vijandigheid blijkt bovendien een buitengewoon schadelijke neurobiologische
uitwerking op het lichaam te hebben.

4.16.2. Eigen gezichtspunten

Individuen met cognitieve en psychosociale stoornissen, die werden veroorzaakt
door gesloten hoofdletsels, zijn moeilijk in staat om hun innerlijke en uiterlijke
leven te controleren. Dit geeft hen een machteloos gevoel.
Cognitieve disfuncties - die in verband staan met frontale kwablaesies, hersenhelft-
disfuncties en mogelijk met vrijwel alle neurobiologische stoornissen - gaan vaak
samen met een gebrekkig inschattings- en ethisch vermogen. Hieruit kan delin-
quentie voortvloeien.
In tegenstelling tot Wolman ben ik van mening dat frontale kwablaesies niet op
expliciete wijze de basis vormen voor een afwezig superego bij narcistische
persoonlijkheden. Volgens mij is slechts bij weinig narcisten het superego volledig
of voor een groot deel afwezig. Velen onder hen hebben een redelijk functione-
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rend geweten, dat maar weinig verschilt van dat van de normale mens. Wellicht
wordt dit superego en de daaraan gekoppelde gewetensfuncties vaker en voor
langere tijd dan bij normale individuen 'verblind' onder invloed van het intense
verlangen naar de eigen grootheid.
Naar mijn idee hangen frontale laesies samen met chaotisch gedrag, een ongenu-
anceerde inschatting van anderen - en een gebrek aan zelfbeheersing.

Hoewel dit nog niet werd vastgesteld, kunnen volgens mij sommige specifieke
stoornissen in de hersenhelften ontremming (agressie) als depressie teweegbren-
gen. Misschien is het zelfs zo dat verstoorde hersenhelftfuncties veroorzaakt
kunnen worden onder invloed van de mentale gesteldheid op de hersenen. In de
psychosomatische geneeskunde gaat men hier bijvoorbeeld van uit (zie par. 4.15.).
Het is onduidelijk welke neurologische stoornissen schuil gaan achter EEG-
afwijkingen. Door middel van het elektroencefalogram meet men als het ware het
collectieve gedrag van de neuronen. EEG-patronen geven registraties te zien van
potentiaalschommelingen, die zich voordoen in de hersenschors. Het is onduidelijk
hoe deze potentiaalschommelingen worden veroorzaakt, en hoe ze samenhangen
met organische en neurobiologische disfuncties. Dit dient eerst goed onderzocht te
worden voordat we de resultaten op zinvolle wijze kunnen interpreteren.
Mijns inziens kunnen zowel een gebrekkige neurologische ontwikkeling als een
lage intelligentie - naast factoren zoals een verstoorde emotionele, psychologische
en morele ontwikkeling - het tot stand komen van een innerlijke dialoog geheel of
gedeeltelijk belemmeren. De innerlijke dialoog omvat een complexe wisselwerking
van diverse mentale vermogens en neurologische functies die met elkaar verbon-
den zijn. Hierbij spelen een rol van betekenis: a) het geweten, b) empathie, c)
rationele vermogens, d) inlevings- en voorstellingsvermogen, e) het geheugen, f)
het inschattingsvermogen, g) realiteitszin, h) ethisch vermogen, i) logische en
cognitieve vermogens en diverse j) neurologische functies. Deze moeten zorgen
voor een neurologische 'rust' ten behoeve van zelfbezinning, bespiegeling of afwe-
ging.  Vaak  mist de psychopaat deze neurologische  'rust'.

Zoals eerder werd vermeld, reageert het autonome zenuwstelsel bij psychopatenzwakker dan bij niet-psychopaten. Dit houdt in dat bij psychopaten de stabiliseren-
de en compenserende werking van dit zenuwstelsel sterker is dan bij niet-psycho-
paten. Volgens mij komt dit doordat af en toe een impulsieve energie door de
neurologische buffer van het autonome zenuwstelsel heen breekt. In de periodes
tussen de impulsieve explosies kunnen psychopaten opmerkelijk ontspannen zijn.

De onderdrukking van, en afweer tegen spanning en angst bij de psychopaat ver-
oorzaakt een reductie van het prikkelstaat-niveau. Omdat het prikkelstaat-niveau
hoogstwaarschijnlijk in relatie staat met de intensiteit van de gevoelens, zal een
gevoelsarmoede optreden als gevolg van een laag prikkelstaat-niveau. De prikkel-
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staat vormt de 'basis-substantie' voor affecties.
Impulsiviteit, die wordt veroorzaakt door een laag serotoninegehalte in het bloed,
is de onderliggende variabele voor het agressieve (psychopathisch- en zelfmoord-)
gedrag en het gebrekkig vermogen om te leren van ervaringen.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er een kritische grens is bij de verlaging van
het cholesterolgehalte, die men goed in de gaten moet houden. Een laag choleste-
rolgehalte beYnvloedt kennelijk het serotoninegehalte en omgekeerd. Uit voorgaand
onderzoek bleek dat een laag cholesterolgehalte zorgt voor een vermindering van
het aantal serotoninereceptoren, en dat dit weer een slechtere impulscontrole en
aldus agressie veroorzaakt. Iedere persoon behoeft een dusdanige balans tussen het
cholesterol- en het serotoninegehalte, waardoor hij optimaal functioneert. Binnen
de forensische psychiatrie kan men, gelet op deze balans, de behandeling effectie-
ver maken. Men kan bijvoorbeeld het cholesterolgehalte controleren en serotonine
re-uptake remmers verstrekken.

De relaties tussen psychopathie en agressie enerzijds, gewelddadigheid en crimina-
liteit anderzijds zijn alleen te verklaren door middel van een bio-psychosociaal
model. Want alleen met behulp van inzicht in de complexe wisselwerking tussen
biologische, psychologische en sociale factoren kan psychopathie verklaard
worden. Er kan bijvoorbeeld een disfunctie optreden of een aangeboren afwijking
zijn op biologisch en/of psychologisch gebied. Ook feiten en gebeurtenissen op
sociaal gebied kunnen de latente of beginnende persoonlijkheidsstoornis tot leven
roepen of intensiveren.
Het is van belang om er op te wijzen dat psychopathie niet noodzakelijkerwijs
gepaard gaat met gewelddadigheid en/of delinquentie. Er bestaat een vrij grote

groep niet-criminele psychopaten. Deze groep is hoogstwaarschijnlijk beduidend
groter dan de groep criminele psychopaten.
In hoofdstuk 8 van dit proefschrift komt deze categorie niet-criminele psychopaten
aan de orde.

De psychopaten die in dit hoofdstuk werden onderzocht, waren crimineel. Het is
derhalve onduidelijk of, en in welke mate de onderzoeksresultaten die betrekking
hebben op criminele psychopaten, overdraagbaar zijn op de categorie niet-crimine-
le psychopaten. Het is voorstelbaar dat alleen de factor criminaliteit voor een groot
deel de uitslag van het onderzoek bepaalt.
Naar mijn mening is de niet-criminele psychopaat neurobiologisch een geval apart,
aangezien al het gedrag neurobiologisch wordt beYnvloed.
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Hoofdstuk 5: De morele ontwikkeling van de psychopaat

5.1.1. Inleiding

Door Hartshorne & May (1928-1932) en Kohlberg (1958) werd een begin
gemaakt met het onderzoek naar het morele functioneren, het redeneren en de
ontwikkeling bij psychopaten. Sindsdien zijn vele onderzoekers gevolgd die de
relatie tussen morele gedachten en/of gevoelens enerzijds, en morele handelingen
anderzijds hebben bestudeerd. Men heeft frequent gezocht naar verbanden tussen
patronen van antisociaal gedrag en diverse niveaus van morele onrijpheid. Veel
van het vroege werk was gefixeerd op de rol die de morele kennis en gevoel
spelen in het gedrag. Bij het grootste deel van deze vroege studies probeerde men
een verband tussen crimineel gedrag en onrijpe vormen van morele redenering aan
te tonen (Blasi, 1980; Hayes & Walker, 1986; Jurkovic 1980; Kohlberg & Candee,
1984).

Het is echter goed mogelijk dat het hierbij ging om een schijnverband, omdat er
bij delinquent gedrag en de onrijpe vormen van morele redenering dezelfde
onderliggende variabelen in het spel zijn. Delinquentie wordt vaak gekenmerkt
door een gebrekkige ethische ontwikkeling.
Het is echter onduidelijk of het in deze literatuur over volwassen criminelen gaat.
Het wordt in bovenstaande studies evenmin duidelijk of minder rijp redeneren
uitsluitend het gevolg is van een onrijpe mentale ontwikkeling.
Hoewel dit vroege onderzoek zeker bijgedragen heeft tot een beter begrip eninzicht in de relatie tussen het morele denken en - handelen, leed het onder
ontwerp- en meetproblemen (Chandler & Moran, 1990).
In het overgrote deel van de studies werd aangetoond dat criminelen minder rijpe
vormen van morele redenering vertoonden dan de niet-criminele personen uit de
controlegroep. Een deel van deze studies richtte zich op personen, waarbij de
diagnose psychopathie werd gesteld (Campagna & Harper, 1975; Fodor, 1973;
Jurkovic, 1980; Jurkovic & Prentice, 1977; Link, Scherer & Byrne, 1977; Treve-
than & Walker, 1989) en over de personen uit deze groep werd gerapporteerd dat
ze op een onrijpere manier ethisch redeneerden dan de niet-psychopathische
proefpersonen. Hier is naar mijn mening eveneens sprake van een schijnsamen-
hang, omdat een gebrekkige ethische ontwikkeling (en dus ook ethische redene-
ring) een van de basiskenmerken van psychopathie is.
Het ethische redeneren behelst het persoonlijk afwegen van wat zedelijk juist en
onjuist is. Volgens Kant kan de betekenis van ethiek in 66n zinsnede samengevat
worden, namelijk: 'Wass soil man tun ?' (Kant, 1781). De bezinning omtrent ons
en andermans handelen is dus een ethische activiteit, maar het kan eveneens
betrekking hebben op begrippen. Door middel van de ethiek theoretiseert men over
de plicht (des Sollens) die ten grondslag ligt aan de zedelijke waarden en normen
(de moraal) en het handelen. Ze bestemt tevens de vorm van het zedelijke. Ethiek
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is dus niet hetzelfde als moraal, maar het tweede vloeit voort uit het eerste.

Hoofdproblemen van de ethiek zijn de vrijheid van de wil en de daarmee samen-

hangende verantwoordelijkheid.

Het vroegere onderzoek werd volgens Chandler & Moran op een kunstmatige
wijze beperkt tot verschillende morele deelaspecten. Hierdoor is het volgens hen
moeilijk na te gaan op welke wijze de interrelaties tussen de diverse determinanten
van moreel relevante acties existeren.
Ook was het feit, dat men een crimineel verleden als argument gebruikte om de
betreffende persoon een immorele levensstijl toe te schrijven, een zwak punt in dit
vroege onderzoek volgens Chandler & Moran.'°' Er werden onbetrouwbare en
ongenuanceerde gegevens bij dit onderzoek gebruikt, terwijl ze weinig zeggen
over het echte ethische begrip van de betrokkene.

5.1.2. Ontwikkeling en moraliteit

In een gestandaardiseerde experimentele setting observeerde Kagan (1981) een
maal per maand 150 Amerikaanse kinderen gedurende hun eerste 2 levensjaren. In
een experiment werd het kind speelgoed aangereikt dat stuk was. Geen van de
kinderen die 14 maanden oud waren, trok zich iets aan van het kapotte speelgoed.
Dit in tegenstelling tot 85 van de kinderen die 19 maanden oud waren, die het op
een ondubbelzinnige wijze jammer vonden. Kagan stelde bovendien vast dat de
intensiteit van deze betrokkenheid bovendien toenam met de leeftijd.
Tijdens een ander experiment kregen de ouders de opdracht om ingewikkelde
spelletjes te doen, terwijl de kinderen moesten toekijken. De kinderen die 13 of 14
maanden oud waren, keken verveeld of kalm toe. Maar de kinderen die 15 maan-
den of ouder waren, (ook hier nam de intensiteit toe naarmate ze de leeftijdsgrens
van 2 jaar bereikten) begonnen te protesteren, wilden de kamer verlaten en gingen
aan hun moeder hangen, omdat ze het niet meer konden aanzien.
Toen de kinderen tussen 19 en 26 maanden oud waren, gebruikten ze woorden als
'vies', 'het kan niet', en 'gebroken'. De meeste kinderen die ongeveer 20 maanden
oud waren, gebruikten woorden als 'slecht',  'goed',  'vies'  en  'leuk'.
Deze experimenten werden herhaald bij kinderen op de Fuji-eilanden en het bleek
dat deze resultaten gelijkluidend waren en dat deze ontwikkelingen dus niet
cultuurgebonden zijn (Wolff, 1990).
Het blijkt dus dat bij kinderen van 15 maanden en ouder, uit welke cultuur dan

'0' Waarschijnlijk bedoelen Chandler en Moran dat iemand met een crimineel verleden op het
moment van het onderzoek niet per se een misdadige houding hoeft te hebben. Ook kan het zijn
dat de onderzoekers het niet vanzelfsprekend vinden dat misdadigheid noodzakelijkerwijs
gerelateerd is aan een gebrek aan moraliteit. Veel gewone, niet-misdadige mensen vertonen
eveneens immorele trekken.
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ook, de morele ontwikkeling hand in hand gaat met het vermogen om zich alge-
meen betrokken te voelen bij zijn omgeving.
Hieruit kan men mijns inziens afleiden dat deze betrokkenheid van het kind bij
zijn omgeving kennelijk een van de drijvende krachten is achter het socialisa-
tieproces en de hieraan gekoppelde morele ontwikkeling.

Kagan bemerkte bij kinderen tussen  de   18  en 24 maanden een verhoogde sensitivi-
teit voor de waarden en normen van hun ouders. Het vermogen om daaraan te
beantwoorden bleek eveneens te zijn toegenomen, evenals het besef aangaande
hun effectiviteit op dit punt.
Hoffman (1984) analyseerde de ontwikkeling van empathie bij jonge kinderen.
Gedurende hun 1-ste levensjaar blijken de kinderen op het verdriet van andere
kinderen te reageren alsof het hun eigen verdriet is. Maar in het 2-de levensjaar
ervaren deze kinderen al een scheiding tussen de ander en zichzelf, en zijn ze in
staat om sympathie te voelen. In het 3-de jaar realiseren de kinderen zich dat de
gevoelens van andere personen kunnen verschillen van hun eigen emoties.
Hoffman gaat er vanuit dat empathie de basis vormt voor moraliteit.
Mijns inziens gaat Hoffmans analyse hier mank. Het blijkt dat kinderen vanaf hun
2-de levensjaar onderscheid leren maken tussen de eigen en andermans gevoelens,
en dat de betrokkenheid bij anderen begint te groeien. Het ligt voor de hand dat in
feite een combinatie tussen het toenemend vermogen tot het maken van onder-
scheid enerzijds en een toenemende betrokkenheid bij anderen anderzijds het
fundament vormt voor morele ontwikkeling. Juist dit vermogen tot het maken van
onderscheid blijkt onontbeerlijk te zijn voor een gezonde morele ontwikkeling.
Turiel (1978, 1983) ontdekte dat kinderen vanaf 4 jaar al in staat zijn tot het
maken van onderscheid tussen moraliteit en conventie.
Moraliteit duidt op het zedelijk bewustzijn, dat betrekking heeft op het vermogen
tot het onderscheid maken tussen onder andere goed en slecht. Conventies zijn
gedragscodes en afspraken, die er toe dienen om de sociale interacties harmonieus
te laten verlopen.

Blair (1995) vergeleek de cognitieve ontwikkeling die gerelateerd is aan moraliteit
van 70 psychopaten met die van 70 niet-psychopaten. Het wordt niet duidelijk ofhet hier om criminele - of niet-criminele psychopaten gaat. Bij de onderzoeks-
personen werden voor dit doel een aantal vragenlijsten en tests afgenomen. De
mate van psychopathie werd gemeten met behulp van Hare's Psychopathy Check-
list. Bovendien werd het mechanisme dat de agressie afremt, gemeten aan de hand
van non-verbale uitingen, zoals woede, verdriet. Dit gebeurde in een laboratorium-
situatie, waarin ze werden blootgesteld aan positieve, neutrale en negatievestimuli. De psychopaten bleken op meer gebrekkige wijze agressie af te remmen
dan niet-psychopaten.
Ook werden hun empathie en hun beoordelingsvermogen op het gebied van con-
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venties en moraliteit getest aan de hand van vragenlijsten. Er werden bijvoorbeeld
vragen gesteld over mensen die ernstig in nood zaten. Bij dergelijke vragen
antwoordden 52 van de 70 niet-psychopaten met 'het doet pijn', terwijl slechts 20
van de 70 psychopaten voor dit antwoordalternatief kozen. De andere 50 psycho-
paten kozen bij dergelijke vragen voor het antwoordalternatief 'het is verkeerd', of
'het is sociaal niet acceptabel'.
Blair (1995) stelde in zijn onderzoek vast dat 50 van 70 psychopaten, in tegenstel-
ling tot 18 van de 70 niet-psychopaten niet in staat waren onderscheid te maken
tussen moraliteit en conventies. Bij het merendeel van de psychopaten is deze
ontwikkeling dus nooit of op een gebrekkige wijze tot stand gekomen (zie hoofd-
stukken 2 en 3).

Toch is het mijns inziens opmerkelijk dat nog 20 van de 70 (35%) psychopaten
wel normaal ethisch redeneerden en in staat waren om onderscheid te maken
tussen moraliteit en conventies. Psychopaten worden veelal beschouwd als ethisch
zwak begaafd, maar dit blijkt lang niet altijd het geval te zijn.

5.1.3. Ethisch redeneren

In een onderzoek van Chandler & Moran (1990) werden 60 mannelijke criminelen
en 20 niet-criminelen in de leeftijdsgroep tussen 14 en 17 jaar getest op het gebied
van ethisch redeneren, begrip van sociale conventies, interpersoonlijk bewustzijn,
socialisatie, empathie, autonomie en psychopathie. Op deze wijze trachtte men de
relatie tussen het ethisch redeneren, het ethisch gevoel enerzijds en psychopathisch
gedrag anderzijds te onderzoeken. Het Kohlbergs Moral Judgement Interview werd
afgenomen en de mate van psychopathie werd onderzocht met behulp van de Psy-
chopathy Checklist van Hare.
Het bleek dat bij criminelen sprake was van een vertraagde ethische ontwikkeling,
in vergelijking tot de niet-delinquente personen. Hun prestaties binnen de crimine-
le groep bleken gedifferentieerd te zijn. De delinquenten die in hoge mate psycho-
pathisch (n=11) waren, schenen nog gebrekkiger ethisch te functioneren dan de
criminelen die dat slechts in lichte mate waren (n=2). Bij de overige 47 niet-
psychopathische delinquenten bleek de ethische ontwikkeling minder gestoord te
zijn dan bij de twee groepen psychopaten. Dit ligt eigenlijk ook wel voor de hand,
omdat dit inherent is aan de verschijnselen.
Hoe hoger de mate van psychopathie was, des te lager was het niveau van autono-
mie en socialisatie bij de betrokkene. Deze relatie tussen psychopathie en sociali-
satie is mijns inziens een schijnsamenhang, want het laatste verschijnsel is een
kenmerk van het eerste. Wel moet worden vermeld dat in geen enkel ander onder-
zoek werd aangetoond dat er een negatieve relatie bestaat tussen de mate van
psychopathie en het niveau van autonomie.
Het zwakke punt van dit onderzoek is, dat de 'groep' criminelen die in lichte mate
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psychopathisch waren slechts uit 2 personen bestond. Hierdoor zullen de resultaten
die betrekking hebben op deze groep een beperkte betekenis hebben.

In de studie van Trevethan & Walker (1989) werden de verschillen tussen moreel
redeneren met betrekking tot hypothetische versus echte (de onderzoekers gebruik-
ten de term 'real-life') conflicten onderzocht bij 44 jongeren, die waren geclassi-
ficeerd als psychopathisch (n=14), delinquent (n=15) of normaal (n=15). De
jongeren waren tussen de 15 en 17 jaar oud. Met behulp van Hare's Psychopathy
Checklist werden de psychopaten uitgeselecteerd
De onderzoeksgroepen moesten scoren op 2 van Kohlbergs Hypothetic Dilemmas
en een vragenlijst met hypothetische en echte dilemma's die door de onderzoekers
werd ontwikkeld. Uit de resultaten bleek dat de normale jongens op een hoger
niveau moreel redeneerden dan de psychopaten en delinquenten.
Criminaliteit staat op zich al in verband met een gebrekkig ethisch redeneren,
terwijl naar mijn mening de mate van psychopathie dit gebrek alleen nog maar
schijnt te versterken. Toch hoeft dit nidt altijd zo te zijn zoals werd aangetoond
door het onderzoek van Blair (1995) (zie par. 5.1.2.).
Alle groepen scoorden lager bij de echte dan bij de hypothetische dilemma's. Dit
duidt erop, volgens Trevethan & Walker, dat hypothetische dilemma's het beste
het persoonlijk niveau van morele redenering aan het licht kunnen brengen. Echte
dilemma' s kunnen realiteitselementen bevatten,  die het niveau  van het redeneren  in
situaties van een ethisch conflict, naar beneden kunnen halen. De auteurs legdendit niet verder uit.
Het verschil tussen hypothetische en echte dilemma's zit in de mate waarin deze
betrekking hebben op het dagelijks leven van de betrokkene. Bij hypothetische
dilemma's ging het om eventuele gebeurtenissen, die waarschijnlijk nooit zouden
plaatsvinden. Aan de betrokkene werd bijvoorbeeld gevraagd wie ze het eerste
zouden redden, wanneer hun ouderlijk huis in brand zou staan; zichzelf of hun
moeder.
De echte dilemma's hadden direct betrekking op de realiteit waarmee de onder-
zoekspersonen dagelijks werden geconfronteerd, zoals liegen en stelen.
Volgens mij voelden de onderzoekspersonen meer vrijblijvendheid bij de hypothe-
tische dilemma's en konden ze hun gedachten meer onbelemmerd laten gaan, dan
bij de echte dilemma's. Volgens mij werden ze bij de hypothetische dilemma's
minder geplaagd door negatieve associaties en herinneringen, dan bij de echte
dilemma's. Hieruit zou het prestatieverschil verklaard kunnen worden.
In tegenstelling tot Trevethan & Walker ben ik van mening dat bij uitstek door
middel van echte dilemma's het niveau van ethische redeneren op betrouwbare
wijze getoetst kan worden, vanwege het concrete, 'tastbare' en niet-vrijblijvendekarakter van deze dilemma's. Juist de hogere moeilijkheidsgraad zal de toetsing
extra waardevol maken.
De  dilemma' s die betrekking hadden  op het reele leven brachten de psychopaten
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in verwarring. Zij scoorden, net zoals de twee andere groepen (de 'normalen' en
de niet-psychopathische criminelen), lager bij echte dilemma's.

In aansluiting op bovenstaande onderzoeksresultaten zou ik willen wijzen op het
volgende paradoxale gegeven. Ondanks het feit dat de psychopaten het meest
egocentrisch redeneerden, en leden aan een onvermogen tot het voeren van een
innerlijke dialoog en een gebrekkig functionerend geweten, hadden ze net als de
andere groepen innerlijke conflicten gedurende de ethische besluitvorming bij
levensechte dilemma's. Deze werden juist veroorzaakt door de associaties met de
dagelijkse realiteit van de betrokkene. Men zou verwachten dat er bij de psycho-
paten - van wie wordt beweerd dat zij niet lijden aan innerlijke conflicten, en een
uitstekend realiteitsgevoel hebben - geen verschil zou bestaan tussen het niveau
van  redeneren naar aanleiding van hypothetische en echte dilemma' s. Psychopaten
bleken trouwens egoYstischer georianteerd te zijn dan delinquenten bij het bedis-
cussitren van echte dilemma's. Egoisme schijnt dus niet per definitie gepaard te
gaan met weinig of geen innerlijke conflicten.

Bartek et al. (1993) interviewden 20 vrouwelijke delinquente prostitu6es, 20 delin-
quenten die niet betrokken waren bij prostitutie, en 20 niet-delinquenten uit de
controlegroep met behulp van Kohlbergs Moral Judgement Interview (MJI, bevatte
morele dilemma's met betrekking tot prostitutie). Eveneens werd bij hen span-
ningshanterings- en afweertests afgenomen.
Het bleek dat de delinquenten lager scoorden op het vlak van morele rijpheid en
spanningshantering en dat ze hoger scoorden met betrekking tot afweer '02 dan
niet-delinquenten.
Post hoc analyses toonden aan dat delinquenten, die laag scoorden op het gebied
van spanningshantering '03, een significant lager niveau van moreel oordelen
hadden naar aanleiding van de prostitutie dilemma's in vergelijking tot de minder
persoonlijke MJI dilemma' s,  dan de niet-delinquenten.
Het zou interessant zijn om na te gaan of er een verband bestaat tussen lage scores
die betrekking hebben op spanningshantering, en het gebrekkig ethisch redeneren.
Mentale creativiteit is volgens mij onontbeerlijk voor zowel een adequate span-
ningshantering als een goed niveau van ethisch redeneren. De mate van mentale
creativiteit zal mijns inziens gerelateerd zijn aan het niveau van ethisch redeneren
en de adequaatheid van de spanningshantering. Mentale creativiteit kan de
onderliggende variabele zijn bij zowel ethisch redeneren als spanningshantering.
De prostitudes oordeelden zwakker over prostitutie dan de andere delinquenten.
Dit geldt in feite voor het oordelen van iedere categorie delinquenten ten opzichte

102 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.

'03 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
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van hun delictgebied. Dit kan veroorzaakt worden door egocentrisme, innerlijke
tegenstrijdigheid, gewenning en toedekkingsbehoefte.

Bovenstaande resultaten verduidelijken enigszins de relatie tussen moreel gedrag
en moreel oordelen. Toch blijft het onduidelijk in hoeverre en onder welke
condities het moreel oordelen invloed heeft op het handelen. Nader onderzoek op
dit gebied is naar mijn mening onontbeerlijk, als we ethische ontwikkeling en het
daaraan verbonden gedrag gecontroleerder willen sturen.

De Mey (1993) deed onderzoek naar de morele oordeelsvorming bij antisociale
jongeren en scholieren. De onderzoeksgroep bestond uit 60 jeugdige delinquenten
(gemiddelde leeftijd 16,2 jaar), 150 leerlingen die op een ZMOK-school 1°4 zaten
(gemiddelde leeftijd 15,5 jaar), en 46 leerlingen van de MEAO.105
Ze scoorden op vraagstukken uit Kohlberg Heinzdilemma en een zogenaamd
Zorgonderdeel. Hiermee werden de morele interpretatiekaders bij de onderzoeks-
personen bestudeerd.
De Mey stelde vast dat de jeugdige delinquenten en de ZMOK-kinderen dezelfde
preconventionele, morele interpretatiekaders hanteerden. Hierbij onderscheidden ze
zich van de groep MEAO-leerlingen, die op een significant hoger niveau moreel
redeneerden. 106

Individuen die preconventionele interpretatiekaders hanteren, hebben nog niet de
volwassenheid bereikt, waarbij ze afspraken in de samenleving en de waarden en
normen die hieraan zijn verbonden, als nuttig en noodzakelijk ervaren. Ze ervaren
de waarden, normen en afspraken in de gemeenschap als lastig, overdreven en
overbodig.
Naar mijn mening is het onderscheid tussen de ZMOK-kinderen en jeugdige delin-
quenten aan de ene kant en de MEAO-kinderen aan de andere kant te verklaren
uit een gebrekkiger cognitief - en inlevingsvermogen bij de eerste twee groepen in
vergelijking tot de laatste groep. Het is volgens mij nuttig om na te gaan welke
factoren bij beide groepen in verband staan met de preconventionele interpretatie-
kaders.
Het wordt niet duidelijk of, en op welke wijze deze oordeelsvorming in relatie

m' School voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen.

105 School voor middelbaar economisch en administratief onderwijs.

106 Men zou zich kunnen afvragen hoe het komt dat zowel jeugdige delinquenten als de
ZMOK-kinderen in tegenstelling tot de MEAO-leerlingen pre-conventionele interpretatiekaders
hanteerden en dat ze op een significant lager niveau moreel redeneerden. Heeft dit met hun
gebrekkige intelligentie, slechte inlevingsvermogen en/of cognitieve vermogens te maken? Lang
niet alle delinquenten hadden een lage intelligentie. Intelligentie speelt misschien toch niet zo'n
grote rol bij bovengenoemde 'handicaps'.
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staat tot het morele gedrag in de diverse groepen.
Uit bovenstaande studies werd het ethische redeneren naar aanleiding van dilem-
ma's onderzocht. Door middel van deze dilemma's 'meet' men voornamelijk de
morele betrokkenheid en - empathie en maar voor een deel het ethisch begrip.
Bovendien zal een psychopaat in zo'n kunstmatige testsituatie nonchalanter
reageren  dan de niet-psychopaten. Uit eigen ervaring  weet  ik,  en van collega' s  heb
ik dit eveneens vernomen, dat psychopaten bijzonder sceptisch staan ten opzichte
van dit soort testen. Bovendien werd hier ook melding van gemaakt in de dossiers
van de voormalige TBS-patienten, die ik heb onderzocht in de Pompe-kliniek.
De resultaten van bovengenoemde testen zeggen naar mijn mening weinig over het
morele begrip van de psychopaat, en de mate waarin hij het ethisch redeneren van
anderen kan begrijpen. Uit eigen ervaring weet ik dat psychopaten zelfs een
subliem en scherpzinnig ethisch begrip kunnen hebben, zonder dat er veelal sprake
is van morele betrokkenheid. Toch geeft het onderzoek van Blair aan dat dit niet
altijd zo hoeft te zijn. Cleckley (1976, zie par. 5.3.3.) en Elliott & Gillett (1992)
zijn eveneens overtuigd van de morele vaardigheden van een bepaalde groep
psychopaten, die puur zelfgericht worden aangewend.

Elliott & Gillet (1992) bediscussieerden in hun studie de aspecten van persoonlijk-
heidsstoornissen bij psychopaten, die in verband staan met hun onvermogen tot
morele betrokkenheid. Gebrek aan morele gevoeligheid betekent trouwens niet dat
er automatisch ook een gebrek aan moreel begrip is.
Het heeft er alle schijn van dat er een bepaalde categorie psychopaten bestaat, die
weet en snapt hoe andere individuen ethisch redeneren, welke regels en afspraken
er zijn, en met welk doel. Zij kunnen de redeneringen over fatsoen, normen en
waarden goed imiteren, zonder dat zij hierbij de noodzaak voelen om overeen-
komstig te handelen.
De onbedwingbare impulsen, die vaak een neurobiologische grondslag hebben,
kunnen voor een belangrijk deel het handelen van de psychopaat verklaren.
Volgens mij kan deze neurobiologische afwijking het gebrek aan morele betrok-
kenheid bij de psychopaat niet volledig verklaren. want er zijn immers ook
psychopaten die geen neurobiologische stoornissen vertonen.
Elliott en Gillet deden een poging om de relatie op te helderen tussen de psycho-

pathische stoornissen en ethische begrip. Zij beargumenteerden dat het ethische

begrip incompleet is zonder ethische betrokkenheid, en ze wilden aantonen dat
psychopaten lijden aan frontale hersenkwabletsels. Zij stelden dat deze defecten
blijken uit een verzwakte aandacht voor, en aanpassing aan omgevingscondities,
die relevant waren voor de formatie van complexe intenties. Zij veronderstelden
dat deze frontale hersenkwablaesies de morele ongevoeligheid en het daaraan

gekoppelde onbeschaamde gedrag kunnen verklaren. Deze veronderstellingen
werden helaas niet getoetst.
Alleen als deze relatie tussen hersenkwabdisfuncties enerzijds en aandachts- en
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aanpassingsstoornissen anderzijds aangetoond wordt, kan de complexe samenhang
tussen psychopathie en neurobiologische stoornissen enigszins worden verhelderd .
Naar mijn mening zal de psychopaat door deze aandachtsstoornissen, en de daar-
aan gekoppelde impulsiviteit, ook cognitief gehandicapt zijn. Hij zal de eisen van
zijn omgeving en de maatschappij niet goed inschatten en begrijpen. Als gevolg
hiervan heeft hij aanpassingsproblemen. De psychopaat is echter wel in staat tot
moreel begrip, dus zijn inschattingsvermogen op dit vlak is niet gestoord.
Naar mijn mening is er bij de psychopaat sprake van een gedeeltelijk onvermogen
tot inschatting van sociale en morele eisen die aan hem gesteld worden. Hij is
bijvoorbeeld wel in staat tot moreel, rationeel begrip, doch zonder zich daarbij
betrokken bij en empathie voor anderen te voelen, en zonder dat hij dit begrip
'vertaalt' in moreel gedrag.

Lee  &  Prentice (1988) onderzochten  bij 150 adolescente delinquenten de interrela-
ties tussen sommige componenten van sociaal-cognitieve '07 ontwikkeling, zoals
empathie, rolkeuze (uitzoeken van een geschikte rol die past bij sociale status,
maatschappelijke positie, of bijzondere omstandigheden), logische cognitie '08 en
ethisch redeneren.
De onderzoeksgroep werd onderverdeeld in een psychopathische, neurotische en
een subculturele groep. Na selectie bleven er per groep 12 individuen over. En
deze groepen werden vergeleken  met een controlegroep bestaande  uit 18 niet-de-
linquente personen. 2 empathie-, 2 Piagetian cognitieve -, 2 rollenspeltesten
werden bij hen afgenomen, en ze moesten scoren op 2 van Kohlbergs gestructu-
reerde morele dilemma's. Er werd geen melding gemaakt over de methodologische
geldigheid van de tests. De resultaten toonden aan dat:
1) De delinquenten als groep significant meer onrijpe/ onvolwassen modellen voor

rolkeuze, logische cognitie en moreel redeneren hanteerden dan de niet-delin-
quenten.

2) De delinquente subgroepen niet van elkaar verschilden met betrekking tot de
drie dimensies.

3) Logische cognitie, moreel redeneren en 'role-taking' waren gerelateerd aan
elkaar.

4) De delinquenten en niet-delinquenten niet van elkaar verschilden wat betreft
empathie.

De conclusie van punt 4 is naar mijn mening heel verrassend. Terwijl delinquenten

m Sociale cognitie duidt op het psychisch proces, waarbij we ons bewust worden van objecten,
gedachten en perceptie die in verband staan met sociale factoren.

108
Psychisch proces waarbij we ons bewust worden van de objecten, gedachten en percepties,

die gerelateerd zijn aan logische themata.
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op onrijpere wijze moreel oordeelden, en zich navenant gedroegen dan niet-
delinquenten, bleek het empathisch vermogen bij deze twee groepen gelijk te zijn.
Het empathisch vermogen blijkt dus los te staan van morele ontwikkeling.
Het kan zijn dat zich het empathische vermogen min of meer onafhankelijk van de
morele groei ontwikkelt. Ook is het mogelijk dat specifieke neurobiologische
stoornissen de ontwikkeling van het ene vermogen wel, en van het andere niet
belemmeren. Morele ontwikkeling is volgens mij niet mogelijk zonder empathie,
maar empathie kan wel bestaan zonder morele ontwikkeling. Bijvoorbeeld, de
verstandelijk gehandicapten kunnen zeer moeilijk redeneren en zijn derhalve ook
maar in geringe mate ethisch ontwikkeld, terwijl ze wel in staat zijn tot empathie.
Bovendien is het mogelijk dat de methodologische geldigheid van de tests niet zo
groot is, en in dat geval zijn de resultaten van het onderzoek niet erg betrouwbaar.

In zijn empirische studie onderzocht Boehnke et al. (1992) bij 176 leerlingen van
een Hogere Technische School de mate van simplificering in situaties die morele
uitdagingen bevatten. Hiervoor onderzocht hij de sociaal-cognitieve aspecten van
het morele handelen met behulp van cognitieve - en moraliteitstests. Eveneens
werd bij de onderzoekspersonen de realiteitstoetsing gemeten, en er werden bij hen
persoonlijkheidsvragenlijsten afgenomen. De resultaten toonden aan dat leerlingen,
die een opvallend of uitbundig gedrag vertoonden, significant meer versimpelde
sociale cognitieve modellen hanteerden dan onopvallende leerlingen. Het bleek
bovendien dat de oordeelsprocessen bij jongens en meisjes verschillend waren. 109

Boehnke wijst erop dat mensen bij de verwerking van informatie, de objectieve
complexiteit reduceren. En dit geldt niet alleen voor die situaties waarbij proble-
men moeten worden opgelost. Dit gaat ook op voor alledaagse situaties, en moreel
relevante beslissingsomstandigheden.
Naar mijn mening zal de betrokkene in situaties waarin de realiteit bedreigend
wordt, deze bedreiging tot aanvaardbare proporties terugbrengen en de realiteit
aanpassen.
Vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief bekeken, vereist een adequate
aanpak in moreel relevante situaties zowel a) een met de leeftijd toenemende
differentiering van sociale cognitie als b) een steeds efficientere structurering en
integratie van de realiteit. Bij deze laatste ontwikkeling bestaat het gevaar, dat het
reduceren van de keuzecomplexiteit, dat wil zeggen een te grote versimpeling van
de realiteit, in de plaats komt van bovengenoemde noodzakelijke ontwikkeling.
Door de reductie van de keuze- en handelingscomplexiteit komen schijnbaar
eenvoudige handelingsalternatieven binnen handbereik.

109 Uit de gegevens van dit onderzoek wordt niet duidelijk op welke wijze deze oordeelsproces-
sen geslachtsgebonden zijn Laten vrouwen zich werkelijk. zoals vaak wordt beweerd, in hogere
mate leiden door emotionele motieven dan mannen? Uit een vergelijkbaar onderzoek (zie Gunn &
Taylor, 1993, hoofdstuk 15) bleek dat dit wel het geval was.
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Het gedrag en de mentaliteit die worden veroorzaakt door een te grote versimpe-
ling, dus een vertekening van de werkelijkheid, zullen volgens mij noodzakelijker-
wijs leiden tot teleurstelling vanwege het verkeerd inschatten van situaties en
mensen.

Muller (1992) beschrijft een categorie personen, die men in het verleden waar-
schijnlijk geclassificeerd zou hebben als psychopathisch gestoord. Sinds de
invoering van de DSM-IIIR worden deze veelal beschouwd als personen met
grenslijn  -  11° en antisociale "' persoonlijkheidsstoornissen. Volgens Muller  zijn
deze ontwikkelingsstoornissen, die worden gekenmerkt door een mentale disfunc-
tie en gedragsstoornissen, voor een deel ontstaan door een verkeerde ontwikkeling
van de persoonlijke, morele activiteit. Deze morele disfunctie, die volgens Muller
zijn oorsprong heeft in een verstoord zelfbewustzijn, is gekoppeld aan een gebrek
aan kennis omtrent, en acceptatie van sociale en ethische gedragscodes. Deze
afwijkingen van de mentale toestand komt volgens Muller voort uit een gebrekki-
ge of inadequate ontwikkeling van het zelfbewustzijn.
Uit bovenstaand onderzoek bleek dat psychopaten een onvermogen vertoonden tot
morele gevoeligheid, - betrokkenheid en empathie, terwijl ze wel degelijk in staat
waren tot moreel begrip.
Zoals verwacht, werd vastgesteld dat psychopaten ethisch minder volwassen waren
dan delinquenten.

5.2. Morele, persoonlijke en structurele betrokkenheid bij criminelen

5.2.1. Inleiding

Morele betrokkenheid houdt verband met morele beloftes tegenover anderen waar
men zich bij betrokken voelt vanwege gezamenlijke acties. Zulke morele beloftes
worden vaak gemaakt met het doel de andere partij bij bepaalde transacties de
garantie te geven dat deze erop aan kan, dat men zal handelen conform de
afspraak.
Morele betrokkenheid refereert echter niet aan een ethische houding, want die
vormt juist de basis voor persoonlijke betrokkenheid (zie verder in deze para-
graaf). Veel eerder refereert deze morele betrokkenheid specifiek aan normen die
betrekking hebben op afspraken en gezamenlijke acties. Deze actie-specifieke
normen geven begrenzing aan het handelen en denken van de betrokken individu-
en.

Met andere woorden, morele betrokkenheid duidt op bepaalde normen en waarden

1

m  Zie  par.  2.1.7.  en alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst

"' Zie hoofdstuk 1 en alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
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uit de omgeving die een individu zich eigen heeft gemaakt, en die richting geeft
aan zijn handelen.
Men kan zich bijvoorbeeld beperkt voelen in zijn handelen als men ongelukkig
getrouwd is en gelooft dat scheiden immoreel is. De uiteindelijke bron van morele
betrokkenheid, de zogenoemde 'algemene consistentienormen', worden in feite
gevormd door de algemeen sociale, maatschappelijke en culturele verwachtingen.
Zulke algemene consistentiewaarden in onze cultuur worden belichaamd in
uitdrukkingen als 'diegenen die opgeven, zullen nooit winnen',   en

' schoenmaker
blijf bij je leest' (Johnson, 1991).

De literatuur die betrekking heeft op mentale stoornissen bevat verscheidene
voorbeelden, waarin duidelijk wordt hoe morele beloftes, geYnternaliseerde
actie-specifieke normen, en algemene consistentiewaarden voor een continuiteit
zorgen in de lijn van het gestoorde handelen (Ulmer, 1994). Ulmer legt dit niet
verder uit. Volgens mij zullen morele beloftes de betrokkene binden aan een groep
personen aan wie hij iets belooft. De normen die hij zich heeft eigen gemaakt
zorgen voor een verankering van het gedachtengoed in zijn persoonlijkheid. En de
algemene verwachtingen (consistentienormen) zullen een beroep doen op de
betreffende persoon om door te gaan op de ingeslagen weg. Op deze wijze wordt
hij geconditioneerd, en wordt het gestoorde gedrag duurzaam.

Het belang van bepaalde factoren, bijvoorbeeld hoe de verscheidene typen van
betrokkenheid bij criminele activiteiten en netwerken tot stand komen en een
duurzaam karakter krijgen, is nog niet expliciet onderkend.
De betrokkenheid bij een criminele organisatie kan ervoor zorgen dat de betrokken
persoon actie-specifieke normen aankweekt. Eveneens leert hij tevens om zich op
een bepaalde manier afhankelijk op te stellen, en het belang en de zin in te zien
van betrouwbaarheid en loyaliteit. Ook al heeft dit specifiek betrekking op de
groep waarbij hij of zij bij betrokken is (Luckenbill & Best, 1981, pag. 203).
Zulke actie-specifieke normen zijn met name van belang voor de coordinatie en
bescherming van activiteiten die ondernomen worden in netwerken van professio-
nele dieven en inbrekers (Steffensmeier, 1983,).
Algemene consistentiewaarden (verwachtingen vanuit de omgeving) kunnen ook
gemobiliseerd worden in situaties, waarin de betrokkene zich voor een beslissing
geplaatst ziet om zijn criminele carriBre te continueren of te stoppen. Net als bij de
ontwikkeling van positieve attitudes ten aanzien van criminele acties, kan de
internalisering van zowel actie-specifieke als algemene consistentienormen zich
voordoen via gedifferentieerde associatieprocessen (Ulmer, 1994).
Ulmer legt verder niet uit welke rol deze associatieprocessen spelen bij het zich
eigen maken van verwachtingen en normen uit de omgeving en het aankweken
van een bepaalde handelingsgeneigdheid. Naar mijn mening kunnen veridealiseer-
de eigenschappen van een leider of een ander hoog geacht persoon hierbij als
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voorbeeld dienen, terwijl de betrokkene zich voortdurend hiermee zal vergelijken
door middel van associaties.

Bij de verandering en overgang van primaire naar secundaire criminaliteit 112, kan
de morele betrokkenheid gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van een persoonlijke
betrokkenheid, ofwel iemands overtuiging met betrekking tot ethisch goed of
slecht. Met andere woorden de morele betrokkenheid bij een groep delinquenten
kan een negatieve uitwerking hebben op de ethische ontwikkeling van de betref-
fende persoon. Mijns inziens vermengt zich het gedachtengoed en de normen van
de criminele groep met de ethische overwegingen en ideeenvorming van het
individu.
Iemands ontwikkeling, die in verband staat met morele beloftes aan criminele
maten, loopt kennelijk parallel met zijn ontwikkeling van positieve attitudes ten
aanzien van hen. Bijvoorbeeld, zulke beloftes kunnen in de hand gewerkt worden
door middel  van het uitwisselen van relaties met collega's  in het criminele circuit,
waarin de betrokkene nauwe banden heeft aangeknoopt. De criminele wereld bezit
haar eigen normen. Professionele dieven maken bijvoorbeeld onderscheid tussen
'goede dieven' en 'halfslachtige dieven' (Steffenmeier, 1983). Om de reputatie op
te houden van een 'goede dief' moet men consistent en betrouwbaar zijn en men
moet ZlJn beloftes zeker nakomen.
De persoon die deelneemt aan een crimineel netwerk zal zijn hele mentaliteit, en
manier van denken moeten aanpassen aan de rest. Alles wat gevoelsmatig en aan
ethische gedachtengoed niet strookt met de normen en waarden van deze groep zal
hij moeten uitbannen, wil hij goed functioneren in het netwerk en overtuigend
overkomen.

Tenslotte speelt bij de ontwikkeling van een criminele mentaliteit en het daaraan
gekoppelde loyaliteitsgevoel een structurele betrokkenheid een rol. Deze behelst
een sociale en culturele structuur, waarin een criminele persoonlijkheid zich kan
ontwikkelen en waarbij hij zich betrokken gaat voelen. De factoren die hierbij
(mogelijk ook bij morele - en persoonlijke betrokkenheid) een rol spelen zijn:
a) Het milieu waarin de betrokkene opgroeide en waarin hij zich later begeeft.
b) Opleiding en opvoeding.
c) Sociaal-economische status.
d) Sociale omgeving en - kwetsbaarheid.
e) Categorie delinquenten waartoe de betrokkene behoort.

Er moet op worden gewezen dat er personen zijn, die als psychopathisch zijn
gediagnostiseerd en desalniettemin in staat zijn tot gevoelens van individuele - en

112 Overgang van incidentele delinquentie naar een levenshouding waarbij criminaliteit een
structurele en essentiele rol speelt.
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groepsloyaliteit en affectieve betrokkenheid bij anderen (Hare, 1978). Dit heb ik
eveneens kunnen constateren.
Er ligt een systeem van betrokkenheid ten grondslag aan de etiologie en continue-
ring van delinquent gedrag en bepaalde categoriean crimineel, psychopathisch
gedrag. Dit systeem heeft Ulmer (1994) getracht te analyseren. Ulmer heeft als
volgt een raamwerk voor de verschillende aandachtspunten met betrekking tot
structurele, persoonlijke en morele betrokkenheid uitgewerkt.

5.2.2. Structurele betrokkenheid

Over het algemeen kan men vaststellen dat de criminele persoonlijkheid niet de
beschikking heeft over conventionele gedrags- en mentaliteitsalternatieven. Of men
een criminele persoonlijkheid met aanzien wordt, hangt af van status, achtergrond
en afkomst (ras, klasse), de aard van het gepleegde misdrijf, en gedrags- en
mentaliteitsalternatieven.
Vanwege de eerder genoemde beperktheid van conventionele gedrags- en mentali-
teitsalternatieven worden de criminele alternatieven voor de betrokkene aan-
trekkelijker. Als hij zich aansluit bij een crimineel netwerk zal hij zich moeten
aanpassen door middel van het voortzetten van zijn criminele activiteiten, en het
verder exploreren van criminele mogelijkheden van en voor de organisatie.
Deze aanpassing kan leiden tot een verdere reductie van de conventionele alterna-
tieven. Als die al aanwezig waren, dan passen ze niet meer in het huidige hande-
lings- en denkproces.
Omdat hij zich moet aanpassen aan de criminele wereld, moet de betrokkene
investeren in relaties met personen, die tot het netwerk behoren en criminele
activiteiten ontwikkelen en uitvoeren. Deze investeringen zorgen ervoor dat de
conventionele alternatieven steeds minder aantrekkelijk worden.
Verdere betrokkenheid bij de criminele activiteiten van een gerenommeerd
netwerk zorgt ervoor dat de weerstand en argwaan van andere betrokken crimine-
len afneemt (Ulmer, 1994).

Mijns inziens is deze structurele betrokkenheid veelal gebaseerd op een gebrekkige
ethische ontwikkeling, grote beinvloedbaarheid, indoctrinatie en slechte maatschap-
pelijke perspectieven. Bovendien zal de betrokkene uit een sociaal milieu komen,
waarin criminele activiteiten worden gezien als een mogelijkheid om zich zonder
goede opleiding en maatschappelijke perspectieven, een bepaalde status, goed
inkomen en bescherming van een groep te verwerven. Deze structurele betrokken-
heid wordt in vele gevallen gezien als een noodzakelijk kwaad.

5.2.3. Persoonlijke betrokkenheid

De aanpassing aan de criminele wereld leidt tot differentiele associatieprocessen.
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Deze differentiale associatieprocessen kunnen leiden tot de ontwikkeling van een
positieve attitude ten opzichte van andere criminelen en hun activiteiten. Als men
investeert in relaties met andere criminelen, ontstaat er eveneens een positieve
attitude ten opzichte van diegenen en hun activiteiten. Als gevolg hiervan en de
transacties die hieruit voortvloeien, ontwikkelt de betrokkene criminele zelf-con-
cepten.
Deze persoonlijke betrokkenheid bij de criminaliteit reduceert de aantrekkelijkheid
van conventionele gedrags- en mentaliteitsalternatieven (Ulmer, 1994).

Naar mijn mening ontwikkelt iemand een persoonlijke betrokkenheid bij een
crimineel netwerk, omdat deze de andere individuen die ook hiertoe behoren, als
zijn familie gaat beschouwen. Voor iedereen die loyaal is, wordt gezorgd. Dit
netwerk biedt hem levensonderhoud, geborgenheid, aanzien, en bescherming.

5.2.4. Morele betrokkenheid

In criminele netwerken waar normen bestaan met betrekking tot belofte en
betrouwbaarheid bestaan, zorgen verschillende differentiatieprocessen voor de
internalisering van deze normen. Deze normen zorgen tevens voor de continuReit
van de criminele activiteiten. Differentiele associatieprocessen zorgen voor de
internalisering van actie-specifieke normen, en algemene consistentiewaarden van
het criminele netwerk. De mobilisatie van deze normen en waarden is een bron
voor de continuYteit van de criminele loopbaan.
De ontwikkeling van criminele zelfconcepten maken zowel de actie-specifieke als
de algemene consistentienormen van het netwerk mogelijk. Deze liggen ten grond-
slag aan beslissingen aangaande specifieke criminele actiestrategieen (Ulmer,
1994).

Mijns inziens kan bij een individu die betrokken is bij een crimineel netwerk, door
middel van de vereiste loyaliteitsgevoelens en betrouwbare houding, een vorm van
morele ontwikkeling op gang komen.
Naar aanleiding van het bovenstaande komen de volgende vragen bij me op:
A) Als een psychopathische - of niet-psychopathische crimineel aldus heeft

geleerd om zich kwetsbaar op te stellen, en als hij het belang is gaan inzien van
betrouwbaarheid en loyaliteit binnen een crimineel netwerk, wordt dan het toe-
passen en het 'verleggen' van deze positieve eigenschappen naar de niet-
criminele wereld niet een stuk gemakkelijker dan voordat hij zich deze eigen-
schappen had verworven?

B) Ontgroeit hij op deze wijze zijn eigen criminele natuur, of blijven deze posi-
tieve eigenschappen geassocieerd aan de context van het crimineel netwerk
waar hij bij betrokken is?

Hier ligt een uitdaging voor verder onderzoek.
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5.2.5. Rationele keuze en moraal

Boutellier (1993) bestudeerde de morele keuze met betrekking tot criminaliteit. In
deze rationele keuzebenadering wordt crimineel gedrag benaderd als elk ander
gedrag. Het delinquent gedrag vormt volgens Boutellier de resultante van de
optelsom van beslissingen die de betrokkene heeft genomen. Morele overwegingen
behoren tot een van de variabelen die in het afwegingsproces een rol kunnen
spelen. In de rationele keuzebenadering vormen deze morele overwegingen hoog-
uit een remmende factor als ze betrekking hebben op criminele onderwerpen. De
moraliteit is in deze benadering de manipuleerbare variabele, die het 'karakter' van
de calculerende persoon in feite bevestigt.
Boutellier wijst erop dat juist in de afwijzing van crimineel gedrag een moreel
motief verscholen gaat. De afwijzing van het criminele gedrag door de crimineel
zal gepaard gaan met het besef van de schade en het leed dat de betrokkene heeft
aangericht of kan aanrichten bij anderen. Deze afwijzing wordt door Boutellier
niet zozeer als een rationele, maar eerder als een morele keuze beoordeeld.
Mijns inziens is de morele keuze in feite een uitdrukking van morele betrokken-
heid, die op zijn beurt de morele keuze gestalte geeft. Hierbij wordt wel in hoge
mate gebruik gemaakt van rationele keuzeprocessen en -structuren.

5.3. Filosofische gezichtspunten

5.3.1. Inleiding

Sinds enige tijd tonen de filosofen in toenemende mate belangstelling voor de
psychopaat als een paradigma-geval voor het toetsen van waardetheorieen, morele
verantwoordelijkheid en rationaliteit. De psychopaat tart het rijk der redeneringen,
Hij wordt psychisch ziek verklaard door sommige klinische autoriteiten, terwijl hij
tegelijkertijd door diezelfde deskundigen niet wordt beschouwd als een irrationeel
wezen.
Door de bestudering van aandachtspunten zoals rationaliteit, verantwoordelijkheid
en door de bestudering van hoe deze factoren in relatie staan tot het fenomeen
psychopathie, kunnen filosofische analyses ons aanvullende informatie verschaffen
over dit fascinerend verschijnsel. Bovendien is het vraagstuk van ethisch redeneren
natuurlijk van oudsher een filosofische aangelegenheid.

5.3.2. Verantwoordelijkheid

Haksar (1964) richt zich op de kwestie van de verantwoordelijkheid van de
psychopaat voor zijn gedrag. In tegenstelling tot psychotische patienten zal de
psychopaat, volgens Haksar, de traditionele testen van legale verantwoordelijkheid
en zijn vermogen om cognitieve beslissingen te nemen, met succes afleggen.
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Uit het dossieronderzoek dat ik in de Pompekliniek heb uitgevoerd, bleek dat er,
qua bereidheid om verantwoordelijkheid te dragen, 2 verschillende categoriean
psychopaten aan te wijzen zijn. De ene groep was hiertoe niet bereid, maar wel in
staat, Deze personen toonden zich op dit gebied vaak gaandeweg welwillender en
werden succesvol op dit vlak. De andere categorie was duidelijk wel bereid, maar
niet staat om verantwoordelijkheid te dragen, vanwege hun onrust en impulsiviteit.
Volgens mij blijkt hieruit dat het cognitieve functioneren niet alleen bepalend is
voor het feit of de betrokkene wel of niet verantwoordelijkheid kan en wil dragen.
Zoals in hoofdstuk 4 al bleek, wordt het onverantwoordelijk gedrag veelal even-
eens bepaald door neurobiologische factoren. Bovendien betwijfel ik of de meeste
psychopaten echt inzien wat hun verantwoordelijkheden zijn.

Haksar (1964) stelt vast dat er onafhankelijke criteria zijn om te beoordelen of de
psychopaat verantwoordelijk is voor zijn antisociaal gedrag, of juist niet. Hij stelde
hypothesen op, die betrekking hadden op de corticale onrijpheid van de psycho-
paat. Hij concludeerde dat bij psychopaten EEG-patronen waar te nemen zijn, die
een gelijkenis vertonen met die van kinderen. Vervolgens onderzocht Haksar de  16
criteria van Cleckley (1976, pag. 337-364) en bestudeerde Cleckley's observaties
van psychopaten. Hieruit concludeerde hij dat psychopaten zich, in tegenstelling
tot gewone criminelen, buitengewoon roekeloos gedragen. Deze roekeloosheid
verraadt de obscure motieven voor hun gedrag, en kan zelfs een aanduiding zijn
van een diepliggende mentale ziekte. Daardoor lijkt de psychopaat zich te richten
bevrediging op korte termijn, en maakt hij zich niet druk over doelstellingen in de
toekomst. Bovendien verkwanselt hij zijn gezondheid en verwaarloost hij zijn
gezin, baan, enzovoort.
Mijns inziens wordt deze roekeloosheid voor een belangrijk deel veroorzaakt door
de drang naar sensatiezoeken. Vanwege de eerder vermelde te lage corticale
prikkelstaat, moet de psychopaat de vreemdste dingen doen om deze prikkelstaatop peil te houden. Dit gaat zelfs zo ver dat hij niet aan de consequenties van zijn
gedrag denkt. Deze lage prikkelstaat gaat gepaard met een impulsiviteit, die even-
eens een neurofysiologische oorsprong kan hebben. Voor alle duidelijkheid wil ik
erop wijzen dat 'normale' individuen ook last kunnen hebben van een te lage
prikkelstaat, maar niet zo frequent.
Haksar beweert dat de psychopaat niet geheel onverschillig staat tegenover zijn
eigen toekomst en dat hij ook een baan kan behouden, kan voorkomen dat hij in
moeilijkheden komt en dat hij doelgericht gedrag kan vertonen tijdens het zoeken
naar genotsbevrediging.
Op het gebied van genotsbevrediging heb ik de psychopaten, naar aanleiding van
observaties en bestudering van dossiers (in de Pompeklniniek te Nijmegen),
onderverdeeld in drie hoofdcategorieen ingedeeld, namelijk:
1) Zij die op impulsieve en/of agressieve wijze hun grillen najagen en als onbe-

handelbaar bekend staan.
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2) Diegenen die op een zeer sluwe en geraffineerde wijze aan hun trekken komen
en zich redelijk goed hebben aangepast. Zij vertonen relatief onopvallend ge-
drag (bijvoorbeeld psychopathische pedofielen).

3) De individuen die, afhankelijk van de omstandigheden sluw en onopvallend
kunnen zijn, terwijl zij plotseling agressief en impulsief kunnen worden (serie-
moordenaars vallen onder deze categorie).

Haksar onderzocht eveneens het vermogen van de psychopaat om zich los te
maken en te ontdoen van vroegere verworven criminele waarden. Hiertoe blijkt de
psychopaat volgens hem niet in staat te zijn. Hiermee demonstreert de psychopaat
volgens Haksar dat hij psychisch ziek is.
Wat Haksar hier beweert is volgens mij onjuist, te absoluut en ongenuanceerd.
Vrijwel iedere behandelaar van psychopaten weet dat een aantal psychopaten zich
tenminste periodiek ontdoen van hun vroegere verworven waarden, en een klein
aantal zal zich hiervan zelfs definitief distantieren (zie hoofdstuk 7 en 8 van het
proefschrift).
Volgens Haksar zijn waarden niet relatief, maar objectief en moeten ontdekt
worden in de concrete realiteit. Toch zal volgens hem iedere mens, en dus ook de
psychopaat, objectieve waarheden ontdekken die betrekking hebben op ethische
zaken. De psychopaat besluit deze echter niet in zijn leven op te nemen.
Op dit punt wijkt mijn visie af van die van Haksar. Naar mijn mening besluit de
psychopaat tenminste een deel van de objectieve waarheden die hij ontdekt weI in
zijn leven op te nemen. Ze vertonen hierbij hun eigen stijl en ze kunnen erg
gesteld zijn op bijvoorbeeld beleefdheid, bepaalde vormen van oprechtheid. Een
aantal psychopaten heeft zijn eigen fatsoensbesef. Dit kan gebaseerd zijn op
concrete ervaring in de realiteit.
Fingarette (1972) geloofde ook in objectieve waarden en benadrukte dat een
herkenning van objectieve waarden - zelfs als het alleen maar wordt geillustreerd
door een gevoel van gemeenschappelijke moraliteit - een aanduiding is van een
adequaat realiteitscontact en een intact ego. Juist het in staat zijn tot iets gemeen-
schappelijks op dit niveau blijkt van groot belang te zijn.
Haksar (1965) wijst erop dat psychopaten de morele ideeen, die door een bepaalde
groep werden uitgedragen, kunnen herkennen. Volgens Haksar heeft de psychopaat
wel een besef en begrip van morele feiten, maar is niet in staat om voor morele
waarden te kiezen. Toch is dit volgens Haksar onvoldoende om hem niet verant-
woordelijk te verklaren voor zijn daden, omdat hij wel moreel ziek, maar niet
geestesziek is. Omdat de psychopaat dus een besef heeft van morele feiten, is
alleen het feit dat hij niet in staat is om te kiezen volgens Haksar onvoldoende om
de psychopaat niet verantwoordelijk te verklaren voor zijn daden.

Naar mijn mening dient men bij de beoordeling, of een psychopaat verantwoorde-
lijk gesteld kan worden voor zijn daden, eveneens in ogenschouw te nemen in
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welke mate de betrokkene controle heeft over zijn gedachten en gedrag, en in
hoeverre hij werkelijk de consequenties van zijn gedrag kan overzien. De al eerder
genoemde neurobiologische aspecten dienen bij dit oordeel betrokken te worden.
Murphy (1972) heeft het onderwerp van de verantwoordelijkheid ook bestudeerd,
met name vanuit de invalshoek van het onvermogen van de psychopaat om reke-
ning te houden met de rechten van anderen. Murphy constateert dat de psychopaat
hierdoor zijn eigen rechten verspeelt. Omdat de psychopaat niet het recht wil/kan
claimen om beoordeeld en verantwoordelijk gesteld te worden voor zijn daden, is
hij volgens Murphy moreel dood."' Hij stelt vast dat de psychopaat vanuit
moreel gezichtspunt het beste als dier beoordeeld kan worden.
Afgezien van het onzinnige karakter van bovenstaande vergelijking, waarin zowel
de psychopaat als het dier in moreel opzicht op een lijn worden gesteld, moet
worden geconstateerd dat de psychopaat, zoals al eerder werd beargumenteerd, wel
in staat is tot moreel begrip. De psychopaat geeft echter wel blijk van een
beperkte mate van, of soms vrijwel afwezige morele betrokkenheid en - gevoel.
In tegenstelling tot Murphy acht ik de psychopaat niet moreel dood, noch be-
schouw ik hem in dit opzicht als een dier. Volgens mij is een gedeelte van de
psychopaten zelfs in staat tot een vorm van moreel gevoel (zie eveneens Blair,
par. 5.1.2.).

Onverbrekelijk verbonden met de kwestie van verantwoordelijkheid is de vraag of
de psychopaat uit eigen vrije wil handelt, of uit een onweerstaanbare drang.
Arrington (1979) wijst op het filosofische en forensische dilemma van de schijnba-
re irrationaliteit van de psychopaat. Deze komt tot uitdrukking in bijvoorbeeld zijn
neiging, om zo onvoorzichtig te handelen dat hij gepakt kan worden, en het feit
dat dit tegelijkertijd het product is van een geest die zo knap, intelligent en logisch
is.

Arrington vergeet dat er ook een categorie psychopaten bestaat die een lage
intelligentie heeft. Voor deze groep gaat zijn redenering dus niet op.
Arrington acht de psychopaat verantwoordelijk voor zijn daden, omdat deze
handelt vanuit zijn karakter, zijn geaardheid, en niet onder innerlijke of uiterlijkedruk. Daardoor is er weinig conflict in de persoonlijkheid van de psychopaat.Verder concludeert Arrington dat als de psychopaat handelt onder dwang van een
onweerstaanbare impuls, dat dit dan niet de onweerstaanbare impuls is van iemand
die  'out of character'  is en ernaar verlangt om te veranderen.
Volgens mij spreekt Arrington zichzelf tegen want eerst ontkent hij de mogelijk-
heid dat de psychopaat handelt onder innerlijke en uiterlijke dwang en later houdt
hij die mogelijkheid open.

"3 De psychopaat wil de verantwoordelijkheid voor zijn daden niet op zich nemen. Vaak
ontkent hij zon daden en beschouwt hij zichzelf niet als schuldig. Misschien is hij moreel ziek,
maar hij is in ieder geval op een ziekelijke wijze impulsief en onverantwoordelijk.
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Iemand  die  'out of character' handelt, gedraagt  zich  niet in overeenstemming  met
zijn karakter of persoonlijkheid. Mijns inziens handelen psychopaten vaak onder
druk, die tot uitdrukking komt door middel van onbedwingbare impulsen, die een
fysiologische grondslag kunnen hebben.
In tegenstelling tot Arrington heb ik moeten vaststellen dat een aantal psychopaten
er bij tijd en wijle wel naar verlangt om anders te zijn. Dit komt met name voor,
wanneer ze in een kwetsbare positie zitten, bijvoorbeeld naar aanleiding van de
dood van hun vader. Zo'n gebeurtenis kan ineens diepe schaamte- en spijtgevoe-
lens, en een verlangen naar bezinning oproepen bij de betrokkene.

5.3.3. Morele verantwoordelijkheid en onwetendheid

Aristoteles schrijft in zijn 'Ethica' (pag. 77) dat de uitzonderingen voor morele
verantwoordelijkheid in twee categorieEn onderverdeeld kunnen worden, namelijk
onwetendheid en dwang. De meeste argumenten die worden gebruikt om de psy-
chopaat te verontschuldigen voor zijn gebrek aan verantwoordelijkheid, behoren
tot de categorie van de onwetendheid; onwetendheid betreffende datgene wat een
handeling moreel verkeerd maakt. Iedereen die de morele feiten anders ziet dan ze
zijn, zal dus onschuldig zijn. Dit is zelfs het geval wanneer hun daden schadelijke
gevolgen hebben (zoals de terroristen, die heilig geloven in de eerbaarheid van
hun motieven), al willen we ze niet verontschuldigen voor hun acties.
We moeten toegeven dat deze terroristen vaak heroYsch zijn en een niet egocen-
trisch ideaal denken te dienen, maar we achten ze wel verantwoordelijk voor hun
daden. Natuurlijk wordt de psychopaat niet op een lijn gesteld met de terrorist, of
diegene die burgerlijk ongehoorzaam is. De principiele terrorist heeft wel degelijk
een notie en een conceptie van wat goed of slecht is, hoewel hij door een ideolo-
gie en/of personen verleid is om verkeerde morele beoordelingen te maken.

Aristoteles was zich terdege bewust van deze valkuilen bij het trekken van
parallellen tussen onwetendheid ten aanzien van morele feiten en onwetendheid
omtrent datgene wat een handeling verkeerd maakt. Volgens Aristoteles kan niet
een algemene onwetendheid verontschuldigd worden, maar alleen een 'bijzondere,
specifieke onwetendheid' - 'de onwetendheid die betrekking heeft op bijzondere
omstandigheden, of specifieke personen' (Ethics, book 3, pag. 80).
Veel psychopaten lijden mijns inziens aan een algemene onwetendheid met
betrekking tot dat wat een handeling verkeerd maakt. Hoogstwaarschijnlijk zou
Aristoteles de gebreken van deze psychopaat niet gebruiken als excuus voor het
ontbreken van een verantwoordelijkheidszin of -gevoel.
De psychopaat is zich vaak wel degelijk bewust van het feit dat de meeste mensen
morele waarden en principes hebben, en hij is zich bewust welke waarden en
principes dat zijn. Het begrip van morele normen en concepten is bij veel psycho-
paten ten minste toereikend om te voorkomen, wanneer ze in moeilijkheden
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komen door hun roekeloosheid en morele schendingen, dat zij door anderen
worden veroordeeld. Zij begrijpen genoeg van moraliteit om alles en iedereen te
kunnen manipuleren (Smith, 1984).
Volgens Smith hanteert de psychopaat dit moreel begrip hoofdzakelijk op zelf-
zuchtige wijze.
Naar mijn mening blijkt uit het feit dat de psychopaat de morele waarden en
principes van anderen goed aanvoelt, dat zijn morele intuRie eveneens intact is,
hoewel hij dit vermogen op egocentrische wijze aanwendt.
Toch kan men bij een aantal psychopaten vaststellen dat dit egocentrische gedrag
slechts periodiek voorkomt, en dat sommigen zich bij tijd en wijle zelfs buitenge-
woon altruYstisch kunnen opstellen. Er zijn psychopaten binnen de TBS-instellin-
gen die bijvoorbeeld met veel toewijding zorgen voor een zieke medebewoner,
zonder dat ze daar prat op gaan of dit willen uitbuiten. Iedere behandelaar binnen
de TBS kent dit soort gevallen.

De psychiatrische literatuur staat vol met berichten over hoe psychopaten anderen
(varierend van behandelend psychiater tot de hoogste gezagsdragers) voor hun
karretje hebben gespannen, terwijl ze nota bene gebruik maakten van speciale
morele concepten (Cleckley, 1976, pag. 130 en 150).
Uit bovenstaande conclusies van Cleckley kan men volgens mij afleiden dat de
psychopaat een verfijnd en creatief moreel begrip kan hebben. Hij begrijpt dus niet
alleen de betekenis van specifieke morele concepten, maar ook hun toepasbaarheid
in diverse situaties. Hij blijkt dus lang niet zo'n star en stereotype moreel begrip te
hebben als vaak wordt beweerd.
Hoewel Ryle niet specifiek over psychopathie schreef, is de volgende bewering
van hem hier toch relevant. Gilbert Ryle (1967) meent dat het moeilijk voor te
stellen is dat er een persoon bestaat, die moreel begrip heeft en dus het verschil
tussen goed en kwaad kent, zonder dat hij zich daar dan wat van aantrekt.
Hierbij beroert Ryle volgens mij een belangrijk punt, want betrokkenheid en
kennis gaan inderdaad hand in hand, met name als we over kennis spreken in
verband met morele en esthetische evaluatie.
Men zou volgens mij kunnen stellen, dat als de psychopaat het verschil begrijpt
tussen goed en slecht, dit getransformeerd zal worden in inzicht. Dat zal dan weer
geYntegreerd worden in zijn mentale wereld en hierdoor wordt zijn geweten ge-
vormd. Voorts zal dit inzicht, als consequentie van deze ontwikkeling, deel gaan
uitmaken van de persoonlijkheid en het gedrag van de betreffende persoon. Het is
opmerkelijk dat de psychopaat moreel inzicht heeft zonder dat zijn geweten hier-
van wordt doordrongen. Misschien heeft deze verstoorde functie, waarbij inzicht
wordt omgezet in geweten en levenshouding, eveneens een neurobiologische oor-
zaak.

Elliott (1992) wijst erop dat de psychopaat op een belangrijke wijze moraliteit niet
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begrijpt. Maar omdat de morele onwetendheid niet parallel loopt met de feitelijke
onwetendheid, is het volgens Elliott niet duidelijk, hoe we dit moeten plaatsen in
het schema van de morele verantwoordelijkheid. De psychopaat past niet in de
categorie 'mentaal ziek' en zelfs al was dat wel het geval, dan is het nog niet
duidelijk of dit een reden is om hem te verontschuldigen voor zijn schadelijke
gedragingen. Maar Elliott pleit ervoor - het zou volgens hem ook verstandiger en
praktischer zijn - om de psychopaat op dit vlak te beschouwen als een kind,
gedeeltelijk, maar niet helemaal verantwoordelijk voor zijn daden. Het kind is net
zo min in staat tot volledig begrip van moraliteit als de psychopaat.
Zo kunnen we zowel het kind als de psychopaat verantwoordelijk stellen voor
sommige daden, omdat ze in staat zijn om de consequenties en de morele omvang
hiervan te begrijpen (Elliott, 1992).
Elliott gaat hier voorbij aan het feit dat bij de psychopaat het moreel begrip
gepaard gaat met onwetendheid met betrekking tot datgene wat een handeling
verkeerd maakt. Bovendien spelen in zijn gedrag, zoals in hoofdstuk 4 al werd
behandeld, de dwangmatige handelingen en - aandriften op fysiologische grond-
slag, vaak parten.

5.3.4. Rationaliteit

Duff (1977) gebruikt de psychopaat als een paradigmatisch geval om de beperkt-
heden van de traditionele empirici aan te tonen, die volgens hem verantwoordelijk
zijn voor het geringe begrip en gebrekkige beredenering van de morele en
emotionele stoornissen van de psychopaat.
Twee capaciteiten acht Duff essentieel voor een rationeel menselijk leven:
1) Het intellectuele vermogen tot het verklaren en beredeneren van de empirische

kenmerken van de eigen omgeving;
2) Het vermogen om zijn eigen handelingen te controleren en te beheersen en

weerstand te bieden aan tegenstrijdige impulsen in het licht van zijn eigen
rationele doelstellingen.

Duff onderstreept bovendien Haksars idee dat de psychopaat een waardensysteen
hanteert dat gewoonweg verschillend is van het algemene waardensysteem van
onze maatschappij.114 Duff stelt dat de psychopaat misschien in hoofdzaak wel
helemaal niet overtuigd is van onze waardenargumenten, in plaats van dat hij
rationeel niet in staat is om ze te bevatten en dus gestoord is. Iemand die rebel-
leert tegen conventionele waarden, is volgens hem te vergelijken met een psycho-

114   Nogal wat psychopaten zijn buitengewoon conservatief.   Als   anderen een scheve schaats
rijden dan keuren ze dat sterk af. Helaas zijn ze niet in staat om kritisch naar zichzelf te kijken. Ik
heb een incestpleger gekend die incest fel veroordeelde en vond dat die lui allemaal opgehangen
zouden moeten worden. Zelf wilde hij niet toegeven dat hij ook tot die groep behoorde.
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paat, maar we zullen hem geen psychopaat noemen.
Duff onderzoekt de hypothese dat rationaliteit alleen vastgesteld kan worden met
behulp van objectieve, feitelijke criteria en hun consistente relatie ten opzichte van
iemands wensen en waarden. Volgens Duff zal de psychopaat, die zich heeft
aangepast aan zijn sociale omgeving, en die boven alles consistent aan bepaalde
waarden vasthoudt, met succes de test van rationaliteit afleggen en hij zal zich niet
onderscheiden van een principitle idealistische rebel als Gandhi. Maar Duff vindt
deze objectieve criteria voor rationaliteit onvoldoende. Hij gelooft dat het juist zijn
gebrek aan empathie, liefde, medelijden en betrokkenheid bij anderen is, dat nauw
samenhangt met de irrationaliteit van de psychopaat.
Duff wijdt hier niet verder over uit, maar ik denk dat hij bedoelt dat ieder zinnig
mens tot de conclusies komt dat juist liefde en empathie het leven inhoud, vorm
en zin geven. Degene die de praktische betekenis of noodzaak hiervan niet ziet,
schiet rationeel of intellectueel tekort.
Een onvermogen tot empathie, betrokkenheid en liefde, weerspiegelt volgens mij
het ontbreken van een emotionele dimensie in het leven van de psychopaat.
Zonder deze aanvullende affectieve component, blijft de rationaliteit egocentrisch,
geisoleerd en dermate eenzijdig en onwerkelijk, dat er in feite sprake is van
irrationaliteit. Maar we moeten echter voorzichtig zijn met de conclusie dat de
emotionele dimensie bij de psychopaat ontbreekt. Zo eenduidig en absoluut is dit
niet, en zeker niet in alle gevallen.

Duff neemt de visie van Prichard over, die veronderstelt dat niet alleen de
intellectuele cognitie met betrekking tot morele waarden van belang is, maar dat
het met name de betrokkenheid bij deze waarden is dat telt.
Volgens Duff is iemand die moreel begrip heeft, in staat om een emotionele en
morele band aan te gaan. Deze betrokkenheid of band zal volgens Duff zijn
uitdrukking vinden in het feit, dat de betrokkene iemand treft, die gelijke jeugder-
varingen heeft gehad. Bijvoorbeeld, als die ander een jeugd heeft gehad waarin
bepaalde herkenbare vormen van moreel en emotioneel leven een rol speelden, die
voor de betrokkene ook waarden bevatten, en waardoor hij of zij zich emotioneel
'logisch' verbonden voelt met die ander. Dit betekent dat de betreffende persoon
een band schept tussen andermans en eigen morele waarden.
Bij bepaalde uitdrukkingen zal men de verschillen in emotionele en morele
geladenheid, die in relatie staan tot specifieke situaties, moeten kunnen begrijpen,
wil men blijk kunnen geven van betrokkenheid. Bijvoorbeeld, men zal het verschil
in het gebruik van de uitdrukking 'elkaar kwetsen' moeten begrijpen. Een persoon
moet niet alleen de criteria voor, en de definitie van 'elkaar kwetsen' kunnen
noemen, en in staat zijn te verklaren waarom dit verkeerd is. Hij moet tevens
kunnen zien hoe de term geYnterpreteerd moet worden met betrekking tot nieuwe,
onbekende situaties. Duff wijst erop dat de psychopaat daar niet in slaagt, omdat
hij alleen op een rigide wijze stereotype, morele verklaringen kan herhalen, die hij
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al eerder van iemand anders heeft gehoord. Volgens Duff kan hij dus niet begrij-
pen wat leugenachtigheid of kwetsen betekenen als een manier van menselijk
handelen.
Op dit punt wijkt Duff af van Cleckley's en mijn visie. Zoals al eerder werd
vermeld, is de psychopaat tot meer in staat dan alleen rigide, stereotype morele
redeneringen.
Ik ben van mening dat de psychopaat zeer goed begrijpt (ook emotioneel) wat
begrippen zoals leugenachtigheid en kwetsen betekenen; met name als hij zelf
bedrogen of gekwetst wordt. De psychopaat is echter vaak moeilijk in staat om
zich in de ander te verplaatsen die hijzelf kwetst en bedriegt. Hij legt dan veelal
geen relatie met wat hij die ander aandoet en zijn eigen negatieve en vervelende
ervaringen op dit gebied. Toch zijn er bij bijna iedere psychopaat ook uitzonderin-
gen op deze regel. Er is altijd wel een moeder, een broer of een kind van hem
waar hij zich werkelijk bij betrokken voelt, waar hij zich in kan verplaatsen, van
wie hij houdt en die hij goed aanvoelt.
De psychopaat participeert in geen relevante set van waarden, als het om zijn
eigen onmiddellijke verlangens gaat. Het is niet zo dat de conventionele waarden
worden verworpen, zoals dat bij de principiele rebel het geval is. De psychopaat is
kennelijk nooit zover gekomen om deze dimensie van het menselijk leven te
begrijpen, of met iemand te delen. Hierdoor hebben de conventionele waarden
natuurlijk nauwelijks, of slechts een beperkte betekenis voor hem.

Met betrekking tot de kwestie van de rationaliteit stelt Arrington (1979) vragen
als: 'Doet de psychopaat dingen die hij liever niet zou doen?', en 'Zou hij anders
handelen  als  hij  er een goede reden  voor  had?'.  Wat wij namelijk goede redenen
noemen, hoeft de psychopaat uiteraard niet als zodanig te beschouwen. Ook de
'goede reden' van de idealistische rebel zal afwijken van die van de modale mens.
Arrington vraagt zich in dat verband wel af wat voor reden de psychopaat heeft
voor zijn gedrag, en of zijn gedrag veroorzaakt wordt door irrationaliteit.
In navolging op Fingarette definieert Arrington rationaliteit als handelend overeen-
komstig de eigen waarden. Irrationaliteit definieert zij als handelingen, die de
eigen doelstellingen en waarden niet realiseren.
Toch zijn er uitzonderingen op de regel, want er is een kleine groep psychopaten
die, zoals al eerder werd vermeld, wel in staat zijn om hun acties goed te organi-
seren en hun doelstellingen te realiseren. Deze personen hebben kennelijk geen
last van een voortdurende impulsiviteit, en bij een aantal van hen is deze impulsie-
ve aandrang niet zo heftig. De impulsiviteit kan gekanaliseerd worden, zodat deze
alleen periodiek, bijvoorbeeld tijdens orgieen of het plegen van incidentele de-
licten, tot een uitbraak komt. Cleckley (1988) beschrijft dit soort gevallen. Deze
personen zijn vaak maatschappelijk succesvol en tussen de uitspattingen door
leven ze een keurig, geordend leven.
Dit  is in tegenspraak  met  een van Cleckley' s criteria voor psychopathie, namelijk
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dat psychopaten niet in staat zouden zijn om een doel na te streven (zie hoofdstuk
1). Dit kan tot misverstanden leiden. Psychopaten hoeven namelijk niet per se aan
alle 16 criteria te voldoen om als zodanig gediagnostiseerd te worden. Als een
persoon bijvoorbeeld aan 14 van de 16 de criteria voldoet, dan wordt hij eveneens
als psychopaat gediagnostiseerd.
Ik ben van mening dat het onvermogen om een doel na te streven bij de grootste
groep psychopaten veelal sterk gerelateerd is aan hun impulsief en dwangmatig
gedrag dat veelal een fysiologische grondslag heeft.
Arrington laat de neurobiologische dimensie van psychopathisch gedrag, dat in het
voorafgaande hoofdstuk uitgebreid aan bod kwam, volledig buiten beschouwing.
Vele onderzoekers van het fenomeen psychopaat uit de jaren 70 en 80 zagen hier
destijds niet het juiste belang van in. Pas de laatste jaren wordt de betekenis van
neurobiologische factoren voor de verklaring en de behandeling van psychopathie
vrijwel algemeen onderkend.

Fingarette onderzocht de aard van de doelstellingen van de psychopaat en conclu-
deerde dat deze doelstellingen niet alleen het product zijn van verlangens, maar
ook van overwogen redenering. De psychopaat is zo op zichzelf gericht, dat veel
van het leven hem ontgaat. De blijkbare principeloosheid van de psychopaat en het
feit dat hij niets en niemand ontziet, maken van hem een irrationeel, of patholo-
gisch rationeel wezen.
Fingarette legt dit niet verder uit, maar naar mijn mening is het waardensysteem
van een aantal psychopaten vrijwel alleen het product van hun impulsen en verlan-
gens; ook hun rationele vermogens zijn hieraan ondergeschikt gemaakt. Er is hier
dus sprake van een driftmatig en impulsief gestuurde rationaliteit.
Bij een andere categorie psychopaten blijkt het impulsieve slechts periodiek of in
mindere mate een rol te spelen, zodat er ook nog plaats is voor niet-impulsieve
activiteiten.

5.4.1. Samenvatting en conclusies

Blair (1995) stelde in zijn onderzoek vast dat 50 van de 70 psychopaten niet in
staat waren om een onderscheid te maken tussen moraliteit en conventies (afspra-
ken en regels in de gemeenschap), terwijl kinderen vanaf 4 jaar dit normaal
gesproken al kunnen. Bij psychopaten is deze ontwikkeling dus nooit of op een
gebrekkige wijze tot stand gekomen (zie hoofdstukken 2 en 3).
Opmerkelijk was dat 20 van de 70 psychopaten wel in staat waren tot het maken
van onderscheid tussen moraliteit en conventies.

Het bleek, zoals verwacht, dat psychopaten ethisch minder volwassen waren dan
delinquenten en dat deze op hun beurt ethisch weer slechter functioneerden dan
'normale' mensen. Mijns inziens is het van belang om te onderzoeken welk
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onderscheid er is tussen het ethisch redeneren tussen de psychopaten en criminelen
en welke plek dit heeft in hun leven. Welke invloed heeft het morele redeneren op
het gedrag van de boven genoemde 3 groepen?
Ook moeilijk opvoedbare kinderen vertonen ernstige ethische disfuncties. Een
gebrekkig vermogen tot morele activiteit hangt samen met een verkeerde ontwik-
keling van het zelfbewustzijn. Mijns inziens zal een gezond zelfbewustzijn van het
kind gestimuleerd worden door sociale steun en betrokkenheid, met name als die
afkomstig is uit de naaste omgeving. Een stabiele, goed gestructureerde thuissitua-
tie is hierbij eveneens van groot belang.
Psychopaten vertonen een (gedeeltelijk) onvermogen tot morele gevoeligheid en
morele betrokkenheid, maar ze waren wel in staat tot moreel begrip.
Misschien is het mogelijk met behulp van gericht therapeutisch onderzoek om een
brug te slaan tussen moreel begrip en - gevoel bij psychopaten. Hier ligt een
uitdaging voor toekomstig onderzoek.
De betrokkenheid van een persoon bij een crimineel netwerk kan ervoor zorgen
dat de betrokkene a) actie-specifieke normen aankweekt, b) leert om zich ook op
een bepaalde manier afhankelijk op te stellen, en c) dat hij het belang en de zin in
gaat inzien van betrouwbaarheid en loyaliteit, al heeft dit specifiek betrekking op
de groep waar hij bij betrokken is. Wellicht kunnen sommige criminelen deze
verworven vermogens eveneens benutten in de niet-criminele wereld.

Haksar onderzocht het vermogen van de psychopaat om zich los te maken en te
ontdoen van vroegere verworven criminele waarden. Hiertoe bleek de psychopaat
volgens hem niet in staat te zijn, wat volgens Haksar illustreert dat hij psychisch
ziek is. Iedere mens, ook de psychopaat zal volgens hem objectieve waarheden
ontdekken met betrekking tot ethische zaken, maar de psychopaat besluit dan toch
om deze niet in zijn leven op te nemen. De vragen waarom hij dit besluit, en of
dit besluit passief of actief wordt genomen, beantwoordt Haksar niet.
Naar mijn mening besluit de psychopaat om tenminste een deel van deze objectie-
ve ethische waarheden die hij heeft ontdekt in zijn leven op te nemen. Vanwege
zijn impulsiviteit zal dit echter maar gedeeltelijk lukken. In de ideeenwereld van
de psychopaat blijken ethische zaken vaak eveneens een rol te spelen.

We kunnen ons samen met Ryle afvragen of er een persoon bestaat, die het
verschil tussen goed en kwaad kent, zonder dat hij zich daar dan wat van aantrekt.
Hierbij beroert Ryle een belangrijk punt, want betrokkenheid en kennis zijn
normaal gesproken sterk gerelateerd aan elkaar, met name als wij over kennis
spreken in verband met morele en esthetische evaluatie. Bij de psychopaat zal
deze kennis naar mijn mening doorkruist worden door een grillige dadendrang die
veelal een neurobiologische basis heeft. Ook de gebrekkige transformatie van
moreel inzicht in geweten kan zo'n neurologische grondslag hebben.
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Duff onderstreept het idee dat de psychopaat een waardensysteem hanteert dat
gewoonweg verschillend is van het algemene waardensysteem van onze maat-
schappij. Hij stelt dat de psychopaat misschien helemaal niet overtuigd is van onze
waardenargumenten, in plaats van dat hij rationeel niet in staat is om ze te
bevatten.
Volgens Duff begrijpen psychopaten niet wat leugenachtigheid of kwetsen is. Naar
mijn mening zullen ze dit vanwege hun sterke realiteitszin wel degelijk begrijpen,
maar ze zullen door een impulsieve drang gedreven worden tot kwetsend handelen
en leugenachtigheid. Waarschijnlijk gaat deze impulsiviteit gepaard met een
gebrekkig vermogen om zich in te leven in anderen.
Fingarette onderzocht de aard van de doelstellingen van de psychopaat en conclu-
deerde dat deze doelstellingen niet alleen het product zijn van verlangen, maar ook
van al dan niet weloverwogen redenering. De psychopaat is zo op zichzelf gericht,
dat hij geen oog heeft voor andermans gevoelens en belangen. De blijkbare
principeloosheid van de psychopaat en het feit dat hij niets en niemand ontziet,
maken van hem een irrationeel wezen, omdat zijn waarden vrijwel alleen het pro-
duct zijn van impulsen en verlangens. Zijn rationaliteit staat voornamelijk in dienst
van, en wordt beheerst door zijn impulsen en verlangens. We zouden hier aan toe
kunnen voegen dat niet alleen de rationaliteit van de psychopaat wordt beheerst
door zijn impulsen en verlangens, maar dat al zijn andere vermogens daaraan
ondergeschikt gemaakt worden. Bij normale mensen komt dit echter ook nogaleens voor.
Toch wil ik duidelijk stellen dat vrijwel iedere psychopaat zijn onbaatzuchtige
periodes kent. Bovendien bestaat er de categorie die Rumke (1967) 'de goedige
psychopaten' noemde.

5.4.2. Eigen gezichtspunten

Een combinatie van het groeiend vermogen tot het maken van onderscheid en een
toenemende betrokkenheid bij anderen vormt het fundament voor morele ontwik-
keling. Met name het vermogen tot het maken van onderscheid blijkt onontbeerlijk
voor een gezonde morele ontwikkeling. De betrokkenheid van het kind bij zijn
omgeving is eveneens een van de drijvende krachten achter het socialisatieproces
en de hieraan gekoppelde morele ontwikkeling.

Psychopaten worden als ethisch zwak begaafd beschouwd, wat lang niet altijd hetgeval blijkt te zijn. Het is nauwkeuriger om te zeggen dat bepaalde omschreven
morele en gewetensgebieden onderontwikkeld zijn bij psychopaten. Het onderzoek
van Blair (1995) toonde aan dat ook een beduidend deel van de 'normale' onder-
zoekspersonen niet in staat was tot een besef van een moreel gevoel.
Uit het feit dat de psychopaat de morele waarden en principes van anderen goed
aanvoelt, blijkt dat zijn morele intuYtie eveneens intact is, al wendt hij dit vermo-
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gen nogal eens op egocentrische wijze aan.
Eveneens kan men bij een aantal psychopaten vaststellen dat dit egocentrische
gedrag slechts periodiek voorkomt en dat ze zich bij tijd en wijle zelfs buitenge-
woon altruYstisch kunnen opstellen. Er zijn psychopaten binnen de TBS-instellin-
gen die bijvoorbeeld met veel toewijding zorgen voor een zieke medebewoner,
zonder dat ze daar prat op gaan, of dit willen uitbuiten. Iedere behandelaar binnen
de TBS kent dit soort gevallen.
Ik heb ook moeten vaststellen dat een aantal psychopaten er wel degelijk periodiek
naar verlangt om anders te zijn. Dit komt met name voor wanneer ze in een
kwetsbare positie zitten, naar aanleiding van bijvoorbeeld de dood van hun vader.

Zo'n gebeurtenis kan ineens diepe schaamte- en spijtgevoelens en een verlangen
naar bezinning oproepen bij de betrokkene.
Vrijwel iedere behandelaar van psychopaten weet dat een aantal van hen zich
tenminste tijdelijk (tracht te) ontdoen van hun vroegere verworven waarden, en
een klein aantal zal zich hiervan zelfs definitief distantieren (zie hoofdstuk 7 en 8
van het proefschrift).
De psychopaat besluit tenminste een deel van de objectieve waarheden die hij
ontdekt in zijn leven op te nemen. Ze vertonen hierbij hun eigen stijl en kunnen
erg gesteld zijn op bijvoorbeeld beleefdheid en bepaalde vormen van oprechtheid.
Een aantal psychopaten heeft zijn eigen fatsoensbesef. Dit kan gebaseerd zijn op
concrete ervaring in de realiteit.

Men zou kunnen stellen, dat als de psychopaat het verschil begrijpt tussen goed en
slecht, dit getransformeerd wordt in inzicht. Dat wordt dan weer geintegreerd in
zijn mentale wereld en hierdoor wordt zijn geweten gevormd. Voorts gaat dit
inzicht, als consequentie van deze ontwikkeling, deel uitmaken van de persoonlijk-
heid en het gedrag van de betreffende persoon.
Het is opmerkelijk dat de psychopaat moreel inzicht heeft zonder dat zijn geweten
hiervan wordt doordrongen. Misschien heeft deze verstoring van de functie,
waarbij inzicht wordt omgezet in geweten en levenshouding, eveneens een
neurobiologische oorzaak.
Het waardensysteem van veel psychopaten is vrijwel alleen het product van
impulsen en verlangens. Ook zijn rationele vermogens zijn hieraan ondergeschikt
gemaakt. Er is hier dus sprake van een driftmatig en impulsief gestuurde rationali-
teit.

De onbedwingbare impulsen, die vaak een neurobiologische grondslag hebben,
kunnen voor een belangrijk deel het handelen van de psychopaat verklaren. Deze
neurobiologische afwijking verklaart het gebrek aan morele betrokkenheid bij de
psychopaat niet volledig. Er zijn immers ook psychopaten die geen neurobiolo-
gische stoornissen vertonen.
Zoals in hoofdstuk 4 al bleek, wordt het onverantwoordelijk gedrag van de
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psychopaat veelal (mede) bepaald door neurobiologische factoren. Ook zijn roeke-
loosheid wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de drang naar sensatie-
zoeken. Vanwege de te lage corticale prikkelstaat moet de psychopaat de vreemd-
ste dingen doen om deze op peil te houden. Dit gaat zelfs zo ver dat hij niet aan
de consequenties van zijn gedrag denkt. Deze lage prikkelstaat gaat gepaard met
een impulsiviteit, die eveneens een neurofysiologische oorsprong kan hebben.
Voor alle duidelijkheid wil ik erop wijzen dat normale individuen ook last kunnen
hebben van een te lage prikkelstaaL al gebeurt zulks niet zo vaak.

Deze structurele betrokkenheid is bij een crimineel netwerk veelal gebaseerd op
een gebrekkige ethische ontwikkeling, grote beYnvloedbaarheid, indoctrinatie en
weinig maatschappelijke perspectieven. Bovendien komt de betrokkene uit een
sociaal milieu, waarin criminele activiteiten worden gezien als een mogelijkheid
om zich zonder goede opleiding en maatschappelijke perspectieven, een bepaalde
status, goed inkomen, en bescherming van een groep te verwerven. Deze structure-
le betrokkenheid wordt in vele gevallen gezien als een noodzakelijk kwaad.
Wanneer iemand een persoonlijke betrokkenheid ontwikkelt bij een crimineel
netwerk, gaat deze de andere individuen die ook hiertoe behoren, als zijn familie
beschouwen. Voor iedereen die loyaal is, wordt gezorgd. Dit netwerk biedt hem
levensonderhoud, geborgenheid, aanzien, en bescherming.
Bij een individu dat betrokken is bij een crimineel netwerk, kan door middel van
de vereiste loyaliteitsgevoelens en een betrouwbare houding jegens dat netwerk,
een vorm van morele ontwikkeling op gang komen.
Naar aanleiding van het bovenstaande komen de volgende vragen boven:
A) Als een psychopathische - of niet-psychopathische crimineel heeft geleerd om

zich kwetsbaar op te stellen, en als hij het belang is gaan inzien van betrouw-
baarheid en loyaliteit binnen een crimineel netwerk, wordt dan het toepassen en
het 'verleggen' van deze positieve eigenschappen naar de niet-criminele wereld
niet een stuk gemakkelijker dan voordat hij zich deze eigenschappen had ver-worven?

B) Ontgroeit hij op deze wijze zijn eigen criminele natuur, of blijven deze posi-tieve eigenschappen geassocieerd met de context van het crimineel netwerk
waartoe hij behoort?

Hier ligt een uitdaging voor verder onderzoek.

Op het gebied van de genotsbevrediging heb ik de psychopaten, naar aanleiding
van observaties en bestudering van dossiers (in de Pompekliniek te Nijmegen),
onderverdeeld in drie hoofdcategorieen, namelijk:
1) Zij die op impulsieve en/of agressieve wijze hun grillen najagen en als onbe-

handelbaar bekend staan.
2) Diegenen die op een sluwe en geraffineerde wijze aan hun trekken komen en

zich redelijk goed hebben aangepast; zij vertonen relatief onopvallend gedrag
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(bijvoorbeeld psychopathische pedofielen).
3) De individuen die, afhankelijk van de omstandigheden sluw en onopvallend

kunnen zijn, terwijl zij plotseling agressief en impulsief kunnen worden (serie-
moordenaars vallen onder deze categorie).

Mentale creativiteit is onontbeerlijk voor zowel een adequate spanningshantering
als een goed niveau van ethisch redeneren; het is dus de onderliggende variabele
bij deze vermogens.
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Hoofdstuk 6: De emoties van de psychopaat

6.1. Theorievorming rond emotie

De moderne theoretici maken een onderscheid tussen diverse emotionele ontwik-
kelingen bij de mens, namelijk de ontwikkeling van: a) de emotionele toestand, b)
de emotionele expressie, en c) de emotionele ervaring (Hales, Yudofsky & Talbott,
1994).
Lewis & Michelson (1983) stellen dat de emotionele toestand refereert aan interne
processen, die in verband staan met somatische en/of fysiologische activiteit.
Emotionele expressie refereert volgens de auteurs aan observeerbare veranderingen
van gezicht, stem, lichaam en activiteitniveaus, die zich voordoen als het centrale
zenuwstelsel wordt geactiveerd door middel van emotioneel saillante stimuli.
Emotionele ervaringen refereren aan de consequenties van cognitieve waardering,
inschatting en interpretatie van de waargenomen eigen emotionele toestanden en
expressies. Sommige onderzoekers hebben emotionele expressie benut als een
indicator voor een emotionele toestand (Izard, 1982), terwijl anderen aangeduid
hebben dat deze twee niet noodzakelijkerwijze congruent hoeven te zijn. Geen
enkele affectieve toestand of observeerbare expressie staat in een eenduidige,
directe relatie tot emotionele expressie (Hales, Yudofsky & Talbott, 1994).
Voorwaarde voor emotionele ervaringen is de aanwezigheid van a) een zelfbe-
wustzijn, b) een 'ik' dat veranderingen in 'mij' evalueert door middel van
zelfobservatie en -bezinning, c) en een cognitieve capaciteit tot waarnemen,
onderscheid maken, herroepen, associeren, en vergelijken. Vanuit dit perspectief
gezien, vertellen de emotionele expressies van hele jonge baby's ons weinig over
zijn emotionele ervaringen. Niettemin reageren ouders en anderen op de emotione-
le expressies van het kind, als waren het reflecties van subjectieve ervaringen.
Door middel van het interpreteren en evalueren van de emotionele expressie, zorgt
de sociale omgeving voor regels en methoden, waarmee het kind leert te interpre-
teren en evalueren. Met andere woorden, zij leren hun eigen gedrag en toestand te
ervaren (Hales, Yudofsky & Talbott, 1994).

6.2. Het cognitieve model

Het cognitieve model voor psychotherapie is gebaseerd op een theorie, die er
vanuit gaat, dat er kenmerkende fouten of gebreken zijn in de informatieverwer-
king bij personen die lijden aan depressies, angststoornissen, persoonlijkheidsstoor-
nissen en andere psychiatrische condities (Hales, Yudofsky & Talbott, 1994; Beck,
1976). Er werd door Beck verondersteld dat er 3 belangrijke gebieden zijn waar
cognitieve stoornissen bij depressies betrekking op hebben, namelijk: de persoon
zelf, de wereld, en de toekomst. Verder concludeerde Beck dat patiEnten met
angststoornissen geneigd zijn het gevaar en het risico in situaties te overschatten.
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Cognitieve disfunctie, zoals verkeerde perceptie, fouten in de logica, of verkeerde
inschatting, zal leiden tot sombere en angstige gevoelens, en slecht aangepast

gedrag.
Verder blijft de betrokkene ronddraaien in een vicieuze cirkel, wanneer de
gedragsresponsen de negatief gestoorde cognities bevestigen en uitbreiden (Hales,
Yudofsky & Talbott, 1994, Wright, 1988).
Ook de psychopaat lijdt aan cognitieve disfuncties, want hij onderschat het gevaar
en risico's. Hieruit blijkt zijn verkeerde perceptie van de werkelijkheid. Verder
heeft hij te weinig angst, zodat hij slecht leert van ervaringen (zie hoofdstuk 4,
par. 4.12. en 4.16). Dit vermogen om te leren van ervaringen is essentieel voor
iemands cognitieve ontwikkeling.

Het model voor cognitieve therapie (CD wordt gepresenteerd in figuur 1, pag.
174) en hierin wordt het bekende stimulus-response paradigma uiteengezet. De
cognitieve bemiddeling (mediation) heeft een centrale rol in dit model, hoewel een
interactieve relatie tussen omgevingsinvloeden, cognitie, emotie en gedrag wel in
het oog worden gehouden. Dit model gaat er niet vanuit dat cognitieve pathologie
de enige oorzaak is van specifieke syndromen, of dat andere factoren zoals geneti-
sche predispositie, biochemische veranderingen, of interpersoonlijke conflicten niet
betrokken zijn bij de etiologie van psychiatrisch ziektebeelden. Cognitieve
veranderingen worden vergezeld door biologische processen, en door psychofarma-
cologische behandeling kunnen cognities veranderen (Wright & Thase, 1992).
Dit model veronderstelt een nauwe relatie tussen cognitie en emotie. Het model
belichaamt de effecten van emoties op cognitieve verwerking. Verhitte emoties
kunnen een cognitieve verstoring in de hand werken of intensiveren (Hales,
Yudofsky & Talbott, 1994).

6.3. Het limbische systeem

6.3.1. Inleiding

Het limbische systeem werd door Broca (1861, 1879) aangeduid als 'the great
limbic   lobe'. De functionele eigenschappen   van de limbische structuren werden
pas ontdekt gedurende de 3-de en 4-de decade van deze eeuw.
Dit limbische systeem (figuur 2, pag. 174) is een vaag omschreven complex van
hersengedeelten dat ligt op de grens tussen de hersenstam en de grote hersenen.
Het behoort tot de lagere delen van de hersenen en is gelegen in een ring om de
hersenstam heen. Het limbische systeem omvat onder andere de hippocampus 115,

115 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
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gyrus cinguli 116, fornix "7, corpus amygdaloideum '18, rhinencephalon."'
Deze groep van hersenstructuren komt alleen voor bij zoogdieren en heeft betrek-
king op emotionele activiteiten, functies van het autonome zenuwstelsel en gedrag.
Bovendien blijkt het limbische systeem een rol te spelen bij de motivatie en
bepaalde aspecten van het geheugen.
De psychopaat wordt door velen beschouwd als emotioneel kil, gestoord of
onderontwikkeld. Deze emotionele disfunctie kan een neurologische oorzaak
hebben. In deze paragraaf komt het onderzoek aan de orde, waarin een mogelijk
verband tussen een letsel in het limbische systeem en een gebrekkig emotioneel
vermogen wordt onderzocht.

6.3.2. Klinische experimenten

Door middel van ablatio- 12° en stimulatiestudies stelden Cannon (1929) en Bard
(1928) vast dat de hypothalamus (figuur 2, pag. 174) zorgt voor de suprasegmen-
tale 12' integraties van het autonome zenuwstelsel '22, van zowel het sympathi-
sche 123 als het parasympathische 124 deel.
Spoedig daarna vonden anatomen hersenbanen, die liepen van de hypothalamus
125 naar de neurale 126 structuren, en die in dienst stonden van de segmentale
parasympathische 127 en sympathische '23 reflexen. Bard lokaliseerde het centrale

116 Gordelvormige windingen aan de hersenoppervlakte.

117 Gebogen vezelbundel met vezels in beide richtingen tussen de corpus mammilare en de
hippocampus.

118  i

Amandellichaam',   een   met de hersenschors samenhangende,   voor het 'cornu temporale'
gelegen kerngroep, die deel uitmaakt van de reukhersenen.

1"  Reukhersenen,  delen  van de voorhersenen,  die te maken hebben  met de reukfunctie.

120 Verwijderen van gezwel of lichaamsdeel.

p' Bovenste deel van het lichaam.

122 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.

123 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.

124 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
125 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst

126 Met betrekking tot de zenuwen.

m Betrekking hebbende op het parasympathische zenuwstelsel.
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regulatieapparaat voor emotionele reacties, ademhaling, waakzaamheid en seksuele
activiteit in de hypothalamus (Adams & Victor, 1993).
Men ontdekte tevens dat de hypothalamus neuro-afscheidingscellen bevat, die de
secretie van pituRarius-hormonen controleert, terwijl het orgaan binnenin ook129

speciale gevoelsreceptoren bevat, die de regulatie van honger, dorst, lichaams-
temperatuur en de niveaus voor circulerende electrolyten 13° verzorgen (Adams &
Victor 1993).

De veronderstellingen van de grote psychologen uit de 19-de eeuw, dat autonome
reacties een essentieel onderdeel vormen van de motorische functies bij instinc-
tieve emoties, werden bevestigd. In feite ging men er een tijd van uit, dat emotio-
nele ervaringen in hoofdzaak het uitvloeisel en besef waren van deze viscerale
131 activiteiten (de James Lang theorie van emotie). Deze theorie werd verlaten,
toen door Sherrington werd aangetoond, dat het vermogen om emoties uit te druk-
ken juist samenhing met het feit dat de viscerale vaten werden geblokkeerd.
Bard (1928) veroorzaakte als eerste '

schijnwoede' bij katten, doordat    hij    de
cerebrale hersenhelften verwijderde, maar de hypothalamus en de hersenstam
intact liet. Dit was een toestand, waarin het dier reageerde op alle stimuli met
expressies van intense woede en tekenen van autonome overactiviteit. In vervolg-
studies ontdekten Bard & Mountcastle (1947) dat alleen een ablatio aan beide
zijden van de amygdaloid nuclei m (figuur 2, pag. 174) woede kan veroorzaken.
Verwijdering van de gehele neo-cortex 133 uitgezonderd de limbische kwab, resul-
teerde daarentegen in een rustige toestand van het dier. Interessant genoeg leidde
de verwijdering van de amygdaloid nuclei bij de macaque-aap, die normaal
gesproken een agressief dier is, bilateraal '34 tot zeer gereduceerde reacties van
woede of angst.

128 Betrekking hebbende op het sympathische zenuwstelsel.

129 IS synoniem voor hypophysis. Dit is een hersenaanhangsel, een zeer belangrijk orgaan dat
anatomisch en functioneel nauw verbonden is met de hypothalamus, en dat een hormonale schakel
vormt tussen het centrale zenuwstelsel en de endocriene klieren. Door de afscheiding van een groot
aantal hormonen, waaronder de groeihormonen en prolactine, speelt de hypophysis een veelzijdige
rol bij de functies in het gehele organisme en bij vele ziekteprocessen.

'w Stof die opgelost in water in ionen kan worden gesplitst.

"1 Deel van het autonome zenuwstelsel.

in Amandelvormige kern in de hersenen.

133 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.

134 Tweezijdig.
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  Cognitieve beoordeling
(verstoord)

Gebeurtenis

1*1
Depressieve en/of angstige

Slecht aangepast
gedrag                     ...

gevoelens
(gebrek aan dergelijke emoties

  
bit psychopaten)/4

gedragsmatige neigingen:
hulpeloosheid en angststoornissen bij patianten

met depressies en angststoornissen,
'acting out' bij psychopaten

Figuur 1: Aangepast cognitief werkmodel naar het idee van Wright  1988.

Overgenomen uit: Hales, R. E., Yudofsky, S. C. & Talbott, J. A.  (1994).
Textbook of Psychiatry. The American Psychiatric Press, Washington  DC.

Cingulate gyrus Fornix Thalamus

Orbito-frontale cortex

2

.

Limbische hersenkwab             
Hypothalamus

Anlygdala Hippocampus

Figuur 2: Doorsnede  van de hersenen.

Overgenomen uit: Adams,  D.  A. & Victor,  M.   ( 1993). Principles of Neurology
(5-de ed.). Mc Graw-Hill Inc., New York.
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Papez (1937) postuleerde, op basis van de neuroanatomische en fysiologische ob-
servaties van Cannon en Bard, dat de limbische delen van het brein de functies
van emoties 'uitwerken', en dat ze eveneens participeren in de emotionele expres-
sie. De intermedierende positie stelt hen in staat de neocorticale effecten van de
buitenzijde van de hypothalamus en de centrale hersenen te transporteren naar de

binnenzijde (Adams & Victor, 1993).

6.3.3. Gyrus cinguli

De rol die de gyrus cinguli (figuur 2, pag. 174) speelt bij het gedrag van dieren en
mensen is onderwerp van veel discussie geweest. Men meende dat stimulering van
dit hersendeel autonome effecten zouden veroorzaken, die vergelijkbaar waren met
de vegetatieve correlaten van emoties (toename van hartslag en bloeddruk, wijder
worden van de pupillen, ademhalingsmoeilijkheden).
Meer complexe responsen zoals vrees, angst, of plezier werden gerapporteerd door
neurochirurgen, hoewel de resultaten inconsistent waren. Bilaterale cingolectomie-
en 133 werden voornamelijk bij psychotische en neurotische patienten toegepast,
terwijl dit gepaard ging met een vermindering van emotionele reacties (Principles
of Neurology, 1993).
Verschillende onderzoekers menen dat de gyri cinguli betrokken zijn bij het proces
van geheugenverwerking, bij exploratief gedrag en attentie naar aanleiding van
visuele stimuli. Bij mensen schijnt dit systeem het meest werkzaam te zijn in de
niet-dominante rechter hersenhelft.
Andere onderzoekers veronderstellen een tweevoudige functie van de gyri cinguli,
die betrekking heeft op cognitie en emotionele reacties.

6.3.4. De anteriore cingulate cortex en emoties

Het cingulum is een gordelvormig deel van de gyrus cinguli. De anteriore cingu-
late cortex wordt ook wel het uitvoeringscentrum (anterior executive region)
genoemd. Dit centrum schijnt geen uniforme bijdrage te leveren aan de hersen-
functies, en het wordt onderverdeeld in affect- en cognitiecompartimenten.
De gebieden die gerelateerd zijn aan affecties hebben extensieve verbindingen met
de amygdala, delen van de autonome hersenstam-nuclei en het peri-aquaductale
grij s.

136

135 Tweezijdige uitsnijding van de gyris cinguli.

136 Deel van de middenhersenen. Elektrische stimulatie van het peri-aquaductale grijs leidt tot
volledig defensieve reacties, die zowel uit aanvallen als verdedigen kunnen bestaan. Beschadigin-
gen van dit gebied kunnen verzwakken of versterking van de verdedigingreacties tot gevolg
hebben.
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Volgens Devinsky, Morrell & Vogt (1995), die de data van 247 studies opnieuw
analyseerden, speelt dit hersengebied speelt een voorname rol bij:
A) het emotionele leerproces;
B) vocalisaties die in verband staan met expressie van het innerlijke leven;
C) inschatting, tevreden motivatie en toekenning van emotionele waarde aan in-

terne en externe stimuli;
D) moeder-kindinteracties;
E) regulerende autonome en endocriene 137 functies.

Volgens de onderzoekers is de anteriore cingulate cortex eveneens sterk betrokken
bij het totstandkomen van f) lichaamsbewegingen, g) emoties, 11) sociaal gedrag, i)
motivatie en j) doelgericht handelen en het maken van plannen in de toekomst.
Ze constateerden dat patienten met anteriore cingulate cortex-epilepsie vaak
psychopathisch gedrag vertonen.
Het blijkt dus dat stoornissen in bovengenoemd hersendeel psychopathisch gedrag
kunnen veroorzaken (emotionele disfuncties, verstoord emotioneel leerproces,
onvermogen om de toekomst te plannen, antisociaal gedrag, inadequate gemoti-
veerdheid). Naar mijn mening kunnen stoornissen in de anteriore cingulate cortex
eveneens in relatie staan met een gebrekkige affectieve component van het spraak-
en taalgebruik bij expressies van het innerlijke leven (zie punt c en g). Deze
stoornissen veroorzaken volgens mij tevens in samenhang met het verstoorde
emotionele leervermogen (zie punt A) een (gedeeltelijk) onvermogen tot innerlijke
dialoog en - gewetensvorming.
Stoornissen in de anteriore cingulate cortex veroorzaken bovendien een oneven-
wichtige toekenning, en volgens mij ook inschatting van emotionele waarde aan
externe en interne stimuli. Hierdoor ontstaat een inadequate houding ten opzichte
van stimuli die anderen teweeg brengen en die in de persoon zelf aanwezig zijn.
Zelfs de eigen innerlijke stimuli kan de psychopaat niet emotioneel op waarde
schatten en hierdoor doet hij zichzelf eveneens tekort.
De versterkte afweer "s bij de psychopaat zou mijns inziens kunnen samenhan-
gen met een beschadiging van het peri-aquaductale grijs waarvan een versterkte of
verzwakte verdedingshouding het gevolg kan zijn.

6.3.5. Neurobiologische aspecten

Een ander aspect van het limbische systeem kwam aan het licht, toen men meer

137 Naar binnen afscheidend; gewoonlijk bedoeld als hormonaal.

138 Psychisch proces dat het ego tracht te beschermen tegen het bewust worden van onaan-
vaardbare instinctieve impulsen, pijn of bedreigingen vanuit de buitenwereld. Hierdoor wordt
getracht de harmonie te bewaren met het superego en de externe realiteit.
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kennis verwierf   over de neurotransmitters."' De concentratie norepinefrine    140   is

het hoogste in de hypothalamus en daarna in het middengedeelte van het limbische
systeem. De neurieten 14' van andere ontspruitende vezels, met name van de reti-
culaire formatie 142 in de centrale hersenen, komen voort uit, en monden uit in de
amygdala.'43 De septale nuclei '44 als ook de laterale delen van de limbische
hersenkwab bevatten veel serotonine. De neurieten van de neuronen in de ventrale
segmentale delen van de centrale hersenen, die ontspruiten in de middelste frontale
hersenbundel en de nigrostriatiale hersenbaan 145, bevatten de hoogste concentra-
tie hersendopamine.146 Het feit dat het limbische systeem zink bevat, is een
indicatie voor het feit dat dit het hoogst ontwikkelde deel van het zenuwstelsel is
(Adams & Victor, 1993).

6.3.6. De hippocampus en amygdala

De ontdekking, dat de hippocampus (figuur 2, pagina 175) belangrijk is voor het
geheugen en het leren, werd gedaan door Scoville & Milner (1957). Deze hadden
de effecten van inferomediale temporale kwab resecties 147, infarcten en an-
oxische laesies 148 in deze delen geobserveerd.
Cahill, Rabinsky & Markowitsch (1995) rapporteerden in het tijdschrift 'Nature'
dat ze vastgesteld hadden door middel van neurofysiologisch en radiofysiologisch
(hersenscan) onderzoek, dat het emotionele geheugen zetelt in de amygdala (figuur

139 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.

140 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.

141 Geleidende uitloper van een zenuwcel.

142 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.

,43 Amandelvormige hersenkern.

144 Tussenschotkemen in de hersenen.

145 Is genoemd naar de substantie nigra (zwart-bruin kleurig) en het corpus striatum (gestreept
lichaam in de grote hersenen).

146 Een door de hypothalamus afgescheiden stof die via axonen (neurieten) naar de hypophysis
(klein aanhangsel onder de hersenen, die talrijke hormonen produceert) wordt getransporteerd, en
daar de afscheiding van prolactine (een hormoon die de hypofyse produceert, die onder andere de
ontwikkeling van het borstklierweefsel stimuleert) remt. Voorts is deze stof werkzaam als neuro-
transmitter.

'm Gedeeltelijke verwijdering van het midden-onder deel van de temporale hersenkwab.

'0 Letsels die worden veroorzaakt door onvoldoende zuurstofconcentraties in de weefsels.



178

2, pag. 174). Patienten met letsels aan de amygdala vertoonden ernstige stoornis-
sen in het emotioneel geheugen en het herkennen van emoties in de gezichtsuit-
drukkingen bij andere mensen. Er werd niet vermeld hoeveel personen in totaal
werden onderzocht. Verder stelden de onderzoekers vast dat de emotionele
prikkelstaat het bewuste, lange termijngeheugen beYnvloedt met behulp van Beta-
adrenergische receptoren, terwijl het amygdalorde complex hierbij een bemiddelen-
de rol speelt.
Andere onderzoekers zoals Adolphs et al. (1995), Davidson & Sutton (1995) en
Clark (1995) ondersteunden deze bevindingen.
Adolphs et al. (1995) verrichtten voor dit doel neurofysiologisch, radiofysiologisch
en fysiopathologisch onderzoek bij 6 patienten met amygdala-laesies en 12 perso-
nen die niet leden aan zo'n letsel. Als aanvulling op de bovengenoemde onder-
zoeksresultaten rapporteerden zij, dat de patienten met amygdala-laesies inderdaad
de emoties niet kunnen herkennen in de gezichtsuitdrukkingen van anderen, terwijl
ze de identiteit van die personen weI konden vaststellen. Dus hieruit blijkt dat
alleen het emotioneel herkenningsvermogen aangetast is.
Vervolgens constateerde Clark (1995) nadat hij de data van een aantal actuele
neurologische studies had geanalyseerd, dat de amygdala een kritische rol speelt
bij emotionele leercomponenten van ervaring. Bij de conditionering van angst
bleek de amygdala ook een beduidende rol spelen. Devinsky, Morrell en Vogt
(1995) toonden aan (zie par. 6.3.4.) dat de anteriore cingulate cortex eveneens
betrokken is bij het emotionele leerproces.
Zoals al in hoofdstuk 4 werd aangetoond, is de psychopaat niet voldoende in staat
om te leren van ervaringen. Hij kan negatieve ervaringen niet vermijden en dit
gaat gepaard met een gebrek aan angst. Het blijkt dus dat de amygdala hier een
cruciale rol in speelt en naar mijn mening lijden veel psychopaten aan amygdala-
laesies. Dit blijkt uit zijn onvermogen om gebruik te maken van de kritische en
emotionele leerelementen van ervaring.

Het is onbekend hoe het emotionele geheugen van de psychopaat functioneert.
Vanwege de alom vermoedde emotionele disfuncties van de psychopaat, zullen
deze gebreken volgens mij hun uitwerking hebben op het emotionele geheugen en
omgekeerd. Ook dit zou kunnen wijzen op een amygdalaletsel.
Het is nog nooit onderzocht of de psychopaat moeite heeft met het herkennen van
emoties in de gezichtsuitdrukking van anderen. Door middel van zo'n onderzoek
zou men het functioneren van de amygdala kunnen uittesten.
Omdat de hippocampus en de amygdala beide geheugen- en leerfuncties vervullen,
zal er volgens mij een intensieve interactie tussen deze 2 hersendelen plaatsvinden
bij het genereren en verwerken van gevoelens en leerelementen die hiermee
samenhangen. De kwaliteit van deze interactie zal naar mijn mening eveneens van
invloed zijn op het emotioneel verbeeldingsproces en -inzicht van de betrokkene.
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6.4.1. Frontale hersenkwabfuncties en emoties

Dawson (1994) heeft het meest volledig de relatie tussen frontale hersenkwabfunc-
ties en emoties onderzocht. Hiervoor maakte hij gebruik van data die afkomstig uit
eigen en andere relevant elektrofysiologisch onderzoek.
Volgens Dawson worden emotionele expressies gekenmerkt door a) het type
affect, en b) de intensiteit waarin deze wordt uitgedrukt. Individuele verschillen in
deze 2 aspecten van emotie kunnen onafhankelijk van elkaar varieren.
Ze zijn verantwoordelijk voor de diverse dimensies van temperament, persoonlijk-
heid en vatbaarheid of aanleg voor psychopathologie.
Uit EEG-metingen blijkt dat asymmetrische activiteit in de frontale gebieden van
de hersenen in verband staat met een bepaald type emotie, terwijl het algemene
activeringsniveau in de linker en rechter frontale delen van de hersenen gerelateerd
zijn aan de intensiteit van de gevoelens.
Dawson ontdekte tevens dat de asymmetrische frontale activiteit de individuele
verschillen in de geneigdheid tot bepaalde affecten, zoals droefheid en geestelijke
pijn, kunnen voorspellen. Daarentegen blijkt het algemene frontale activeringsni-
veau van de frontale hersenregionen een goede predictor te zijn voor de individue-
le verscheidenheid in emotionele reacties en - intensiteit.
Eveneens stelde Dawson vast dat de linker frontale hersenkwab gespecialiseerd is
in regulatie van neurologische activiteiten, die ervoor dienen om a) de continuReit
en de stabiliteit van de organisme-omgevingsrelatie, en b) de voortgang en
betrokkenheid bij taal en de uitdrukking van vreugde en interesse te waarborgen
en te handhaven.
De rechter frontale hersenkwab schijnt gespecialiseerd te zijn in regulatiestrategie-
en die betrekking hebben op stimuli die de voortgang van neurologische activiteit
zouden kunnen onderbreken, zoals in het geval van angst, droefheid en walging.
Verder veronderstelde Dawson dat de individuele verscheidenheid in patronen van
EEG-asymmetrieen, die in verband staan met emoties, voornamelijk gerelateerd
zijn aan socialisatieinvloeden. Evenals Dawson ben ik van mening dat sociale
aspecten een aanzienlijke invloed kunnen hebben op het neurobiologisch functio-
neren. In hoofdstuk 4, paragraaf 14.2. werd dit reeds behandeld.

6.4.2. Frontale hersenkwablaesies en emotionele stoornissen

Levin et al. (1991) stelden vast, dat pati8nten die leden aan frontale hersenkwab-
laesies, die bijvoorbeeld werden veroorzaakt door een gesloten hoofdletsel of een
cerebrovasculaire stoornis, in emotioneel opzicht ingrijpend waren veranderd. Ze
waren impulsief en vertoonden sociaal onaangepast gedrag. Eveneens constateer-
den de onderzoekers dat deze patiEnten de gemoedstoestand van andere mensen
verkeerd interpreteren.
Hoewel de psychopaten die lijden aan frontale hersenkwablaesies, terwijl dit niet
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het gevolg was van gesloten hoofdletsels of een cerebrovasculaire stoornis, ook
dergelijke symptomen vertonen. Het is echter onduidelijk of zij eveneens de
gemoedstoestand van anderen verkeerd inschatten. Als dit inderdaad het geval is
dan zullen we het handelen van de psychopaat anders moeten beoordelen. Vaak
zal hij zich er niet van bewust zijn dat hij anderen kwetst of gekwetst heeft en het
is niet duidelijk of we hem simpelweg egocentrisch mogen noemen. Door zijn
inschattingsprobleem is het niet ondenkbaar dat hij geen juist beeld kan krijgen
van de emotionele schade die hij aanricht.
Rolls (1990, 1994) concludeerde dat de frontale cortex een belangrijke rol speelt
bij de emotioneel gerelateerde leerprocessen. Rolls et al. (1994) onderzochten het
emotionele leervermogen bij patianten (n=12) die leden aan frontale hersen-
kwabletsels, terwijl ze emotioneel en sociaal waren veranderd na de laesie. De
patienten werden vergeleken met een controlegroep (n==8) zonder zo'n stoornis. Bij
hen werden testen afgenomen, waarbij ze visuele verschillen moesten ontdekken.
De patianten scoorden aanzienlijk lager dan de personen uit de controlegroep.
Opvallend genoeg bleven de patienten reageren op stimuli, waarvoor ze voorheen
werden beloond, maar die op dat moment niet meer actueel waren. De patienten
verklaarden achteraf dat ze beseften dat de context van de test was veranderd,
maar dat ze niet in staat waren om hun gedrag te wijzigen. Ze ervoeren eveneens
een slechte impulscontrole. De stoornissen stonden trouwens los van IQ, terwijl
deze wel waren gerelateerd aan geremd of psychopathisch gedrag.
In paragraaf 6.3.4. en 6.3.6. bleek dat de amygdala en de anteriore cingulate
cortex eveneens belangrijke functies vervullen bij het emotioneel leerproces.
Het blijkt dat de amygdala een rol van betekenis speelt bij het vermogen tot het
leren van ervaring door gebruik te maken van emotionele leerelementen. De
anteriore cingulate cortex heeft een belangrijke functie bij het toekennen van
emotionele waarde aan uiterlijke en innerlijke stimuli.
Er werd in hoofdstuk 4 aangetoond dat een groot aantal psychopaten lijden aan
frontale hersenkwabletsels, en dat deze impulsiviteit veroorzaken. Dat deze letsels
eveneens gepaard gaan met emotionele stoornissen werd niet eerder expliciet
vastgesteld. Onderzoek op dit gebied is zeer schaars en mijns inziens verdient dit
aandachtsgebied meer wetenschappelijke belangstelling.
De impulsieve trekken en het onvermogen om hun eigen gedrag te wijzigen, die
de patienten uit bovengenoemde onderzoeksgroep vertoonden, zijn eveneens
kenmerkend bij veel psychopaten, zoals al bleek in hoofdstuk 4.

Tenslotte moet worden vermeld dat er een dubbelzijdige aantasting van de frontale
hersenkwabben bestaat. Deze stoornis wordt het frontale psychosyndroom (Hersen-
werk 2002, 1994; Pinkhof-Hilfman, 1984), of het bi-frontale hersenkwabsyndroom
(Sir John Walton, 1985) genoemd en wordt gekarakteriseerd door:
-  A) ofwel een apathische en passieve houding;
- B) of een toestand van ontremming, waarbij de betrokkene zich bizar gaat
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gedragen. Deze patienten geven blijk van een gebrekkige sociale aanpassing en
maken bijvoorbeeld grapjes op ongepaste momenten. Ook lijden deze personen
aan decorumverlies. Ze kunnen bijvoorbeeld zonder zich te schamen in een
bloembak plassen. Cleckley (1988) schetst dit soort gedrag ook in zijn gevalsbe-
schrijvingen van psychopaten. De B-categorie patienten vertonen dus overeenkom-
sten met psychopaten. Volgens mij is het mogelijk dat een bepaalde categorie
psychopaten lijdt aan dit syndroom.

6.5. Taal en affectie

6.5.1. Inleiding

Omdat ik niet kundig ben op het gebied van psycholinguYstiek, zal ik me beperken
tot een summiere behandeling van de literatuur op dit gebied.
Door twee vermogens kan de mens zijn heersende positie ten opzichte van de
dieren-wereld in stand houden, namelijk door:
a) het vermogen verbale symbolen te ontwikkelen en te gebruiken als achtergrond
voor zijn eigen bedenksels en als middel om gedachten uit te wisselen met behulp
van het gesproken of geschreven woord met anderen van onze soort, en b) het
vermogen om op een veelzijdige wijze gebruik te maken van zijn handen (Adams
& Victor, 1993).
Het is een curieus feit dat de evolutionaire ontwikkeling van zowel taal als hand-
vaardigheden in relatie staat met speciale verzamelingen van neuronen en banen in
een (de dominante) cerebrale hersenhelft. Hieruit zijn de meeste andere geloka-
liseerde neurofysiologische activiteiten ontstaan, die georganiseerd zijn overeen-
komstig een contralateraal 149 of bilateraal plan.
De dominantie van een hersenhelft, meestal de linker, hangt samen met spraak en
rechtshandigheid. Een gebrek aan ontwikkeling, of verlies aan cerebrale dominan-
tie die het gevolg kan zijn van een ziekte, leidt tot een verstoring van deze twee
vermogens (Adams & Victor, 1993).

6.5.2. Taal en emotionele expressie

Het is waarschijnlijk dat de hogere dieren in staat zijn om met elkaar te communi-
ceren via vocalisatie en gebaren, hoewel de inhoud van hun communicatie de
gevoelstoon van dat moment is. De emotionele taal werd door Charles Darwin be-
studeerd, en hij schreef dat deze een toenemende differentiatie ondergaat in het
dierenrijk. Alleen bij de chimpansees zijn de eerste gelijkenissen met propositione-
le taal herkenbaar (Adams & Victor, 1993).
Vergelijkbare instinctieve patronen van emotionele expressie zijn geobserveerd bij

149 Aan de tegenovergestelde zijde.
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mensen. Het zijn de eerste vormen van expressie die zich voordoen in de kindheid
en het kunnen de eerste spraakvormen zijn geweest bij de primitieve mensen. De
taal die we gebruiken om vreugde, woede en vrees uit te drukken, blijft over, zelfs
als alle taalgebieden in de dominante cerebrale hersenhelft verstoord of vernietigd
zijn. De neurale voorziening voor deze paralinguYstische vorm van communicatie -
zoals intonatie, gezichtsuitdrukking, oogbewegingen, lichaamstaal, die de emotio-
nele expressie ondersteunen - zijn bilateraal, symmetrisch, en zijn niet uitsluitend
afhankelijk van het cerebrum:so
De experimenten van Cannon (1929) en Bard (1928) hebben aangetoond dat zelfs
na verwijdering van de beide cerebrale hersenhelften emotionele expressies

151mogelijk zijn, als het diencephalon en de hypothalamus maar intact gelaten
worden.

Bij het (menselijke) kind is de emotionele expressie al goed ontwikkeld op een
tijdstip dat veel van het cerebrum nog onrijp is (Adams & Victor, 1993).
Wellman et al. (1995) hebben het emotionele begrip bij jonge Noord-Amerikaanse
kinderen (n=5) onderzocht. Gedurende het longitudinaal onderzoek werden deze
kinderen vanaf hun 2-de tot en met hun 5-de levensjaar gevolgd. De onderzoekers
concludeerden dat er 2 fasen onderscheiden konden worden.
In fase 1 werden de kinderen vertrouwd met emotionele basiswoorden zoals
'verdrietig', 'gelukkig',   'gek'   en 'boos'. Vanaf   hun 2-de levensjaar gingen   de
kinderen gebruik maken van deze woorden, mits ze refereerden aan uiterlijke
gebeurtenissen en acties. In toenemende mate leerden deze kinderen om de
betekenis van de emotionele woorden te betrekken op zichzelf en op situaties in
het verleden, heden en toekomst. Meer en meer maakten ze gebruik van het
emotioneel vocabulair en affectieve uitdrukkingen. Ze leerden langzamerhand
emotioneel te discussi8ren op een hypothetisch niveau. Deze fase duurde tot het 5-
de levensjaar.
In fase 2 begonnen de kinderen de concepties van deze emoties te onderzoeken.
Ze schenen te begrijpen dat ze diverse emotionele reacties teweeg brachten bij
andere mensen. Deze fase begon rond het 4-de of 5-de jaar en duurde het hele
leven voort. Naar mijn mening gaat het leerproces van fase 1 ook het hele leven
door.
Het zou heel waardevol kunnen zijn om te onderzoeken in hoeverre de emotionele
ontwikkeling bij de psychopaat in zijn eerste levensjaren verstoord is verlopen.
Het is waarschijnlijk dat een aantal psychopaten nooit de bovengenoemde 2 fasen
(helemaal) hebben doorlopen.

150 Grote hersenen.

15'
Tussenhersenen, bestaande uit hypothalamus, thalamus, metathalamus en epithalamus.
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6.5.3. Taal en spraak

Volgens Lenneberg (1976) bestaat er geen enkel schepsel buiten de mens, die een
zodanige constellatie van vermogens bezit op het gebied van taal en spraak, dat
deze in staat is tot naamgeving. Voor het namen geven en dingen benoemen,
bedient de mens zich van propositionele en symbolische taal.
De propositionele '52 of symbolische 'S' taal verschilt op diverse punten van
emotionele taal. In plaats van het uitwisselen van gevoelens, gaat het hier om het
overbrengen van ideeEn van de ene persoon naar de andere. Daarvoor zijn voor de
ontwikkeling en opbouw bepaalde series van geluiden of aanduidingen voor
objecten, personen en concepten vereist. Dat is de essentie van taal.
Deze propositionele en symbolische taal werd niet waargenomen bij dieren, of bij
het jonge kind. Het moet geleerd worden en is niet instinctief aanwezig. Derhalve
is het subject van alle, zich wijzigende sociale en culturele invloeden. Het
leerproces betreffende symbolische taal is volgens Gardner (1979) en Adams &
Victor (1993) alleen mogelijk als het zenuwstelsel een bepaalde ontwikkeling heeft
bereikt.
De vaardigheid op het gebied van symbolische spraak komt gewoonlijk pas tot
volle ontplooiing tussen het 15-de en 20-ste levensjaar. Twee factoren zijn hierbij
van invloed, namelijk de rijping van het zenuwstelsel en de educatie (Gardner,
1979).154

Hoewel spraak en taal natuurlijk met elkaar zijn verweven, zijn ze toch met strikt
synoniem. Een taalstoornis is altijd een reflectie van een abnormaliteit in de
hersenen, namelijk in de dominante cerebrale hersenhelft. Een spraakstoornis, kan
een vergelijkbare oorzaak hebben als een taalstoornis, maar dat is niet noodzake-
lijk. De oorzaak kan hierbij ook gelegen zijn in de andere hersendelen of de
extracerebrale mechanismen (Gardner, 1979)."'
Hoewel veel onderzoekers uitgaan van bepaalde gedefinieerde spraak- en taalcen-
tra in de hersenen (zie par. 6.5.2.), concludeerde Lenneberg (1976) dat daar
helemaal geen bewijs voor is. Volgens hem is er geen hersengebied aan te wijzen
dat exclusief betrokken is bij taal, en er is evenmin een deel van de hersenen dat

152 Propositionele taal heeft betrekking op voorstellingen of fanmsiebeelden van de betrokkene.

'53 Zinnebeeldige taal.

134 Het vermogen tot abstraheren moet gevormd en getraind worden, terwijl een rijp ontwikkeld
zenuwstelsel de basis vormt voor zo'n vermogen.

133 Taalstoomissen kunnen veroorzaakt worden door defecten of laesies van het zenuwstelsel
dat buiten het hersengebied ligt. Deze stoornissen kunnen bijvoorbeeld ook worden bewerkstelligt
door (neuro-)biologische factoren.
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hier absoluut niet mee in verband staat.

Bij de taalfuncties worden het bevattingsvermogen, de formulering, en de trans-
missie van ideeEn en gevoelens betrokken bij het gebruik van conventionele
tekenen, zoals: aanduidingen, geluiden, en gebaren en hun volgorde van geaccep-
teerde grammaticale regels. Spraak refereert voornamelijk aan de articulatie en
fonetische aspecten van verbale expressie, want deze aspecten zijn van essentieel
belang voor het 'decoderen', het rationele interpretatie - en verwerkingsproces
(Gardner, 1979).
Volgens Bachorowki & Owren (1995) zijn de akoestische eigenschappen van
spraak gerelateerd aan de emotionele context en intensiteit. Volgens mij zou dit
aspect van de spraak bij de psychopaat nader onderzocht dienen te worden, zodat
men meer aan de weet komt over de interactie tussen zijn emoties en de omge-
ving.

Men kan de spraak onderverdelen in twee categorieifn, namelijk de uiterlijke
spraak (exofasie) en innerlijke spraak (endofasie). De uiterlijke spraak bevat de
expressie van gedachten door middel van het gesproken of geschreven woord en
het begrip van het gesproken of geschreven woord van anderen. De innerlijke
spraak omvat het stille proces van vorming van gedachten en formuleringen in
onze geest en het betreft onuitgesproken woorden. Tijdens onze preoccupaties
maken we gebruik van onze innerlijke spraak, omdat we in woorden denken. Ge-
dachten en taal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden (Gardner, 1979).
Als het kind begint te leren denken, praat het alsmaar luid tegen zichzelf en pas
later leert het de vocalisatie te onderdrukken. Zelfs volwassenen mompelen wel
eens onbewust in zichzelf, wanneer ze zich voor een moeilijke opgave geplaatst
zien.
Gardner (1979) beweert dat abstracte gedachten alleen in de geest vastgehouden
kunnen worden door middel van het woord of mathematische symbolen, die
verwijzen naar een abstracte gedachte. Het is absoluut onmogelijk te begrijpen wat
met 'religie' bedoeld wordt, zonder het begrip van en de controle over symboli-
sche en abstracte betekenissen en het gelimiteerde bewustzijn, die gekoppeld zijn
aan het woord zelf. Woorden zijn deel geworden van ons denlanechanisme en
blijven voor onszelf en voor anderen de bewakers van onze gedachten. Dit was de
reden waarom Head (1926), Wilson (1924) en Goldstein (1948) concludeerden dat
iedere theorie die betrekking heeft op mal, verklaringen moet bevatten van zowel
de cerebrale anatomie als de psycholinguYstische processen, en dat geen van beide
invalshoeken ondergeschikt is aan de andere (Adams & Victor, 1993).

Lenneberg (1976) benadrukte dat woorden niet simpelweg 'etiketten' voor
objecten zijn. Strikte associatieve banden tussen visuele en auditieve stimuli met
betrekking tot taal zijn volgens hem moeilijk aan te tonen. Volgens Lenneberg
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verwijzen de betekenissen en leerelementen van taal niet naar specifieke objecten.
Dit betekenis geven aan taal is een cognitief proces, dat in feite een daad is van
categorisering en/of creativiteit, waarbij concepten worden gevormd. Hoewel
Lenneberg het niet heeft over de emotionele aspecten van taal, is uit vorige
paragrafen duidelijk geworden dat het cognitieve proces sterk samen hangt met de
emotionele ontwikkeling. De vorming van concepten en emotionele ontwikkeling
hangen mijns inziens nauw samen.

Volgens Martin et al. (1992) worden de fundamentele kenmerken van emoties
gevormd onder invloed van cognitieve effecten. Met andere woorden, het cognitie-
ve proces geeft structuur aan de emotie. Mijns inziens is het zelfs mogelijk dat een
persoon door cognitieve vorming open komt te staan voor bepaalde emoties waar-
voor hij zich voorheen afsloot. Op deze wijze kunnen de emoties van de psycho-
paat gestalte krijgen.
Dunlop (1993) constateerde dat het voorlezen van verhalen aan kinderen op de
lagere school een belangrijke hulpmiddel is voor emotionele en morele educatie.
Iedere emotionele expressie in het verhaal noopt de luisteraar tot een poging om
de menselijke significantie hiervan te onderzoeken. Hierdoor kunnen de gevoelens
en de moraliteit van het kind worden ontwikkeld en gestructureerd. Dunlop trekt
een parallel tussen de beginfase van het kind, waarin het taal leert, en de ontwik-
keling van gevoelens. Ook voor de psychopaat is het volgens mij mogelijk om via
taal en verhalen een ingang te vinden om zijn emotionele en morele ontwikkeling
te stimuleren.

Mijns inziens vormt de taal een aparte dimensie, die een plaats inneemt tussen
onze innerlijke wereld en de buitenwereld. Door middel van taal kan men concrete
informatie tussen deze twee zeer verschillende werelden uitwisselen. De taal is dus
dus een intermediair tussen binnen- en buitenwereld. Door middel van dit taalpro-
ces en de mentale ontwikkeling die hieraan gekoppeld is, zullen we de buitenwe-
reld beYnvloeden en ons eigen innerlijk leven vorm geven. Ons taalgebruik, en de
mate van zorgvuldigheid bij het toepassen ervan, zullen van grote invloed zijn op
onze geestelijke en emotionele ontwikkeling. Een zorgvuldig en genuanceerd
taalgebruik bevordert een correct voorstellingsvermogen en juiste inschatting van
de realiteit. De kwaliteit van onze emoties is hier ook van afhankelijk. Het ver-
stoorde emotionele vermogen van de psychopaat kan volgens mij samenhangen
met een (emotioneel) onzorgvuldig en ongenuanceerd taalgebruik.

6.6.1. Psychopathie en emotie

Abnormale of gebrekkige emotionele reacties worden algemeen als kenmerkend
gezien voor psychopathie. Cleckley's (1955) klassieke diagnostische criteria voor
psychopathie impliceerden de afwezigheid van nervositeit, een gebrek aan
schaamte of berouw, een onvermogen om liefde te voelen en algemeen verschraal-
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de, affectieve reacties, en een onvermogen tot empathie. Maar ook een sterk
beschadigd inzicht in zowel zichzelf als de wereld om hem heen, heeft verstrek-
kende gevolgen voor het emotioneel functioneren van de psychopaat.
Veel medici hebben gespeculeerd over het onvermogen van de psychopaat om de
emotionele betekenis van alledaagse gebeurtenissen te ervaren en te begrijpen.
Cleckley (1976) veronderstelde eveneens een onderbroken verbinding tussen de
linguYstische en ervaringscomponenten van emotie bij de psychopaat, en deze
conditie noemde hij 'semantic dementia'. Onder 'semantic dementia' verstaat
Cleckley het onvermogen om de emotionele dimensie van taal te begrijpen en er
gebruik van te maken. Volgens Cleckley is het hele functioneren van de psycho-
paat doordrongen van een gebrekkig affectief vermogen.
Dit gebrek is significant, omdat de emotionele component van cognitie van
wezenlijk belang is voor het plannen van de toekomst. Bij normale personen
wekken stimuli, die al eerder werden geassocieerd met negatieve consequenties,
onprettige emotionele beelden op. Deze beelden kunnen ervoor zorgen, dat men
dergelijke ervaringen en eventuele antisociale gedragingen die daarmee samenhan-
gen, voortaan vermijdt. Bovengenoemde beelden zullen bij de psychopaat niet
gepaard gaan met onprettige emoties, vanwege eerder genoemde disfunctie op
emotioneel gebied. Zijn affectieve geheugenfunctie, die in verband staat met het
associatievermogen, is bij hem sterk verzwakt. In hoofdstuk 4 en de paragrafen
6.3.4. en 6.3.6. van dit hoofdstuk werd al aangetoond welke neuro(bio)logische
factoren bij psychopaten gerelateerd kunnen zijn aan het onvermogen om te leren
van ervaringen. Deze affectieve gebreken worden gecamoufleerd door goed
functionerende expressieve en receptieve processen.
Naar mijn mening is de psychopaat wel degelijk in staat tot intense emoties. Als
we alleen al denken aan de intense gevoelens van haat en weerzin die bij deze
personen veelal sterker aanwezig zijn dan bij normale mensen, dan kan men hun
emotionele capaciteiten niet betwisten. Men zou eerder kunnen zeggen dat ze
nauwelijks of moeilijker in staat zijn tot positieve emoties. Al eerder heb ik
vermeld dat veel psychopaten ook positieve affecties kunnen ervaren, al zijn deze
slechts gericht op een vaak kleine selectieve groep mensen, en dieren.

Cleckley veronderstelde dat het eerder genoemde semantisch defect, niet specifiek
betrekking heeft op de taal, maar wel een sterke weerslag heeft op het taalproces
van de psychopaat. Deze kan het gebruik en de toepassing van gewone woorden
leren en als hij bijzonder slim is, kan hij dat op een zeer levendige en originele
wijze, zelfs bij bijzondere woorden. Hij zal zeer snel de 'pantomime' van gevoe-
lens kunnen reproduceren, maar de gevoelens zelf ervaart hij niet (Cleckley, 1976,
pag. 374).
Naar mijn mening is het onmogelijk dat de psychopaat speciale woorden op een
bijzondere, creatieve en levendige wijze kan toepassen, zonder dat hij de emoties
die hiermee samenhangen, ervaart. Met deze pantomime van namaakgevoelens,
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zoals Cleckley dat noemt, kan hij misschien anderen om de tuin leiden, maar niet
zijn eigen creatieve vermogens. Voor een diepgaand creatief (taal)proces zijn
inzicht en werkelijke emoties onontbeerlijk.

Volgens Johns en Quay (1962) kent de psychopaat 'de woorden, maar niet de
muziek'. Ook blijkt het  zo  te  zijn  dat de psychopaat  over het algemeen wat moeite
heeft met de referentiale context, en is hij niet in staat om de affectieve compo-
nenten van taal te analyseren of te gebruiken. 156

Het is mijns inziens mogelijk dat een amygdalalaesie, die bij de betrokkene een
verstoorde herkenning van emoties op andermans gezichten veroorzaakt, tevens
verantwoordelijk is voor het onvermogen om de emotionele aspecten van woorden
te herkennen. Wellicht veroorzaakt deze laesie, hoewel dit nog niet uitgebreid is
onderzocht, een algemeen verstoord opmerkingsvermogen aangaande emoties.

6.6.2. Het abnormale verwerkingsproces met betrekking tot affectieve woor-
den bij psychopaten

Woorden met een affectieve betekenis kunnen experimenteel op een aantal
manieren worden onderscheiden van niet-emotionele of neutrale woorden. Graves,
Landis & Goodglass (1981) stelden vast dat lexicografische beslissingen 157 bij
een normale onderzoekspopulatie accurater waren, wanneer woorden een affec-
tieve betekenis hadden, dan wanneer ze neutraal waren. 158

Strauss (1983) kwam ook tot deze bevindingen en nam bovendien waar dat de
reactietijd voor lexicografische beslissingen sneller was bij affectieve -, dan bij
neutrale woorden.
In een onderzoek van Harpur, Williamson & Hare (1989) werden de lexicografi-
sche beslissingen, die betrekking hadden op plezierige, onplezierige of neutrale
betekenissen van woorden, bestudeerd. De reactietijd bij woorden met een
positieve of negatieve emotionele lading bleek significant sneller te zijn dan bij
neutrale woorden. Het gaat hier om een ongepubliceerd manuscript, en het is niet
duidelijk hoe dit werd onderzocht en hoeveel onderzoekspersonen hierbij betrok-

156 De Context bepaalt mede de betekenis van het woord. De psychopaat heeft kennelijk grote
moeite om een specifiek woord in een bepaalde context correct te plaatsen.

157 Zie alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.

'58 Is het niet waarschijnlijk dat de affectieve lading van een woord het concentratievermogen
en de aandacht van de betrokkene op scherp zet, zodat de betreffende persoon beter in staat is om
nauwkeurige beslissingen te nemen of adequaat te handelen?
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ken waren. (Patrick et al., 1993).159

ERP-metingen

Event-related brain potentials (ERP's) zijn de neurale activiteiten die plaatsvinden
in de hersenen naar aanleiding van bepaalde interne of externe gebeurtenissen of
stimuli. Door middel van ERP-metingen worden de reacties van het autonome
zenuwstelsel, met name de cortex, elektrofysiologisch gemeten in emotionele of
neutrale situaties. Deze reacties kunnen grofweg in twee hoofdcategorieen worden
onderverdeeld, namelijk, de zintuiglijke en de cognitieve. De zintuiglijke ERP's
zijn gerelateerd aan specifieke zintuiglijke stimulatie, zonder dat gedragsmatige
aspecten hierbij een rol spelen. Cognitieve ERP's doen zich voor, wanneer een
proefpersoon een taak moet uitvoeren, die in verband staat met zintuiglijke stimuli.
Event-related brain potentials (ERP's) blijken ook bruikbaar te zijn bij het
onderzoek naar woordbetekenissen (Brown, Marsh & Smith, 1979) en affecten
(Begleiter, Gross & Kissin, 1967; Begeleiter, Pojesz, Chou & Aunon, 1983;
Johnston, Miller et al. 1987, Patrick et al., 1993, 1994).
Bryden & Ley (1983) hebben aangetoond dat de herinnering aan emotionele feiten
de functie van de linker hersenhelft, waar taalverwerkingsprocessen plaatsvinden,
reduceert. Zij veronderstelden dat zeer affectieve woorden de rechter hersenhelft
opeisen, vanwege hun affectieve inhoud. Er is een toenemende evidentie, dat de
rechter cerebrale hersenhelft superieur is aan de linker, met betrekking tot de
expressie en perceptie van gevoelens (Silberman & Weingarten, 1986).
In de studies van Cahill, Rabinsky & Markowitsch (1995), Davidson & Sutton
(1995), Adolphs et al. (1995) en Clark (1995) (zie par. 6.3.6.) werd echter
vastgesteld dat het emotionele geheugen zetelt in de amygdala.

Begleiter & Platz (1969) toonden aan dat taboewoorden gedifferentieerd kunnen
worden van neutrale woorden op basis van ERP's.
Chapman et al. (1979, 1978, 1980) toonden op de meest systematische wijze derelatie aan tussen ERP's en de affectieve componenten van woordbetekenissen.
Neville et al. (1982) stelden met behulp van ERP-metingen vast dat de psychopa-
ten (n=10) gedurende het leesproces een grotere neurologische 'negativiteit' ver-toonden in de linker hersenhelft, dan de niet-psychopaten (n==10). Deze hersen-

160helft-verschillen waren eveneens vastgesteld bij de 8 cognitief dove proefper-
sonen, die net zoals psychopaten blijk gaven van een verminderde laterale taal-

159 Dit ZOU eveneens kunnen samenhangen met een versterkte aandacht en concentratievermo-
gen.

160 Personen bij wie de informatieverwerking gebrekkig of verstoord verloopt, met als gevolg
cognitieve disfuncties. Zie 'cognitie' in alfabetisch geordende, verklarende woordenlijst.
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verwerking.
Psychopaten vertoonden een niet-significante neiging tot negatieve activiteit in de
rechter hersenhelft. Dit zijn afwijkingen, onregelmatigheden en stoornissen
die blijken uit de EEG-patronen. In hoofdstuk 4 werd al aangetoond dat deze
afwijkende EEG-patronen in relatie kunnen staan met impulsiviteit en geweld-
dadigheid.
Deze bevindingen van Neville et al. suggereren dat zich bij psychopaten abnor-
male, laterale taalverwerkingsprocessen afspelen, zelfs al demonstreren zij
normale, laterale processen bij andersoortige ERP-metingen.
Zoals in hoofdstuk 4, par. 4.4. al bleek, is het onduidelijk hoe deze hersenhelftaf-
wijkingen geYnterpreteerd moeten worden. Het blijkt dat ze eveneens in verband
kunnen staan met affectieve stoornissen.

Williamson et al. (1991) onderzochten bij 8 psychopaten en 8 niet-psychopaten het
abnormale verwerkingsproces bij affectieve woorden met behulp van ERP- en
reactietijdmetingen. De personen werden gediagnostiseerd met behulp van Hare's
Psychopathy Checklist (1991). Het bleek dat psychopaten minder gedrags- en
situatiegebonden differentiaties maakten tussen affectieve - en neutrale woorden
dan niet-psychopaten. Williamson et al. concludeerden bovendien dat de psycho-
paten minder informatie haalden uit affectieve woorden dan andere individuen. 161

Volgens mij kunnen deze verschillen verklaard worden uit het feit dat psychopaten
een slechte concentratie hebben, die wellicht in verband staat met hun impulsiviteit
en de onnatuurlijke laboratoriumsituatie. Er werd niets vermeld over de interesse
in de test van de onderzoekspersonen. Misschien was er wel een groot verschil in
interesse tussen de twee groepen. Alle proefpersonen werden trouwens betaald
voor deelname.
Lenneberg (1976) en Luria (1970) constateerden dat het begrip van taal wordt
verstoord door temporale en parittale hersenkwabdisfuncties.162 Naar mijn me-
ning kan het gebrekkige vermogen van de psychopaat om de affectieve dimensie
van taal te begrijpen eveneens worden veroorzaakt door bovengenoemde hersen-
kwabdisfuncties.

Lingurstische processen staan in verband met de etiologie en het ontwikkelingspro-
ces van psychopathie. Het geYnternaliseerd spreekmechanisme speelt een163

161 Komt dit doordat zij de affectieve woorden bijna niet begrijpen of aanvoelen, of is het
eerder zo dat zij een emotioneel belevings- en verwerkingsproces hebben dat zo verschillend is van
dat van ons, dat wij er geen raad mee weten? Misschien is het wel gevaarlijk en maken we er ons
te gemakkelijk van af als we stellen dat psychopaten zonder meer gevoelsarm zijn.

162 Gebrekkig functionerende wandstandige, buitenste hersenkwab.

'63 Het vermogen om een innerlijk dialoog te voeren.
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belangrijke  rol  bij de ontwikkeling  van het 'geweten'  en de zelfcontrole (Lu-ria,
1973).

Bij de psychopaat is dit spreekmechanisme waarschijnlijk inefficient verdeeld over
de cerebrale hersenhelften (Hare & McPherson, 1984), en daarom blijft deze
relatief verstoken van affectieve componenten. Als gevolg daarvan is hij niet zo
effectief in het controleren van zijn gedrag als het normale individu (Williamson,
Harpur & Hare, 1991). Hare & McPherson gaan er klaarblijkelijk van uit dat het
er diverse spraakcentra in de hersenen bestaan. Het wordt niet duidelijk waarom ze
dat veronderstellen, bovendien bestrijdt Lenneberg (1976) het bestaan van dergelij-
ke expliciete centra (zie par. 6.5.3.).
Volgens Hare & McPherson en Williamson, Harpur & Hare hebben deze affectie-
ve stoornissen bij de psychopaat hun oorsprong in neurologische disfuncties. De
geringe impulscontrole staat eveneens in verband met affectieve stoornissen.
Naar mijn mening leggen bovenstaande onderzoekers hier een schijnverband.
Emotionele stoornissen zijn inherent aan impulsiviteit. Door de slechte impulscon-
trole worden de gevoelens zeer gebrekkig gestuurd en gecontroleerd en de
emotionele stoornissen veroorzaken op hun beurt weer impulsiviteit. Impulsiviteit
en emotionele stoornissen zijn dus 2 aspecten van hetzelfde ziektebeeld.

6.6.3. Metingen van emoties bij psychopaten

Lykken (1957) toonde aan dat de psychopaat niet in staat is om angstresponsen te
ontwikkelen. Hij meette als een van de eersten de autonome prikkelstaat op
elektrofysiologische wijze bij psychopaten (n=65) en niet-psychopaten (n==65),
terwijl ze anticipeerden op negatieve ervaringen, zoals elektrische schokken of
hard geluid in een laboratoriumsituatie. De psychopaten vertoonden een significant
lagere, autonome prikkelstaat dan de niet-psychopaten.
Latere empirische studies, die betrekking hadden op de emotie van de psychopaat,
concentreerden zich eveneens hoofdzakelijk op de responsen van deze individuen
in bedreigende - of strafsituaties. Men kwam tot de consistente bevindingen dat
psychopaten vaak minder elektrodermale reacties vertoonden tijdens de anticipatie
op bedreigende gebeurtenissen. Ze bleken slecht in staat te zijn, ook in laboratori-
umsituaties (zie hoofdstuk 4, par. 4.6.2.), om negatieve situaties te vermijden; dat
wil zeggen dat ze er niet in slaagden om straf te vermijden. Volgens Patrick
(1994) vormt het gebrek aan angst bij de psychopaat de kern van zijn emotionele
stoornissen. Helaas legt hij niet uit waarom dit zo is. Deze bevindingen leidden tot
de veronderstelling dat psychopathie gerelateerd is aan een specifieke stoornis in
het neurofysiologische systeem, die een slechte modulatie van angstgedrag en
-reacties veroorzaakt (Fowles, 1980; Gray, 1971).
Naar mijn mening is dit gebrek aan angst bij de psychopaat eveneens sociaal te
verklaren uit het feit dat hij immuun is geworden voor alle bedreigende en
gevaarlijke situaties. Veel van deze personen zijn opgegroeid in onzekerheid, in
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gezinnen waar spanningen en geweld heerste. Zoals al eerder werd vermeld heeft
Clark (1995) aangetoond dat de amygdala een beslissende rol speelt bij de
conditionering van angst. Het is waarschijnlijk dat veel psychopaten lijden aan een
amygdaladisfunctie.
De bewering van Patrick (1994), dat een gebrek aan angst de oorzaak vormt van
de emotionele stoornissen van de psychopaat, bevat naar mijn mening een kern
van waarheid. Angst dwingt diegene die het ervaart, om zich in te leven in de
anderen en situaties aan te voelen. Alleen op deze wijze kan de angst contro-
leerbaar gehouden worden, omdat hij op deze wijze leert invloed uit te oefenen op
zijn omstandigheden.
Lang (1985) ontwikkelde een theorie die betrekking had op meerdere dimensies
van affecties, en waarin de emotionele reactie gedefinieerd werd als een actiedis-
positie:64 Emotionele reacties op stimuli of situaties werden gedefinieerd in 2
orthogonale dimensies '65, namelijk de affectieve valentie 166 en de prikkel-
staat.167 De valentie refereert  aan  de  aard en gerichtheid  van de uitgelokte actie-
dispositie, varierend van vermijding tot confrontatie; de prikkelstaat impliceert de
intensiteit van de respons-activering. De emotie die bijvoorbeeld vrees oproept,
kan geconceptualiseerd worden als een toestand van lage valentie (omdat het de
voorbereiding voor vermijding of terugtrekken kan aanduiden) en hoge prikkelstaat
of activering. Zoals bekend, zijn elektrodermale reactiemetingen betrouwbaar in
verband met emotionele prikkelstaat, maar niet met betrekking tot valentie (Craig
et al., 1991; Patrick et al. 1993).
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat men met behulp van 'probe-startle res-
ponse' 168 de emotionele valentie op een sterk verbeterde wijze kan meten (Lang
et al. 1990; Vrana et al., 1988; Bradley et al., 199Oa, 199Ob, 1991; Cuthbert et al.,
1989, 1990). In al deze studies werd het basisfenomeen (door Lang et al., 1990
het 'affect-startle effect; genoemd) aangetoond door middel  van een significant
lineaire relatie tussen de startle reflex magnitude en de dia-valenties. 169

Hoewel onderstaande onderzoeken van Parick et al. reeds werden behandeld in
hoofdstuk 4, zullen ze hier vanwege de relevantie nog een keer worden opgediend.

164 Handelingsgeneigdheid.

165 Dimensies die loodrecht op elkaar staan.

166 Affectieve valentie behelst de bindingskracht van de emoties onderling en van de emoties
aan een bepaalde voorstelling, en de mate van gevoeligheid.

167 Toestand van waakzaamheid betreffende zintuiglijke prikkels.

168 Hiermee kan men de autonome reacties meten naar aanleiding van emoties opwekkende
situaties.

169 Mate van aangenaamheid.
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Patrick et al. (1993) onderzochten de emoties van de psychopaat naar aanleiding
van het zien van dia's,  die bij de normale proefpersonen emoties opriepen.
Hiervoor werden 54 onbehandelbare seksuele delinquenten onderverdeeld in psy-
chopaten (n==18), niet-psychopaten (n=18), en 3 gemengde groepen (n=6 per
groep) naar aanleiding van dossier - en interviewdata. De personen uit de gemeng-
de groepen hadden slechts enkele psychopathische kenmerken. De onderzoeksper-
sonen werden gediagnostiseerd met behulp van de Psychopathy Checklist van
Hare (1991).
De gemengde groepen en de niet-psychopaten reageerden emotioneel intenser bij
dia's die onprettige,  dan die prettige emoties opriepen.
Bij de psychopaten brachten  deze  dia's geen enkele autonome reactie of zelf-ge-
rapporteerde effecten teweeg. Deze resultaten wezen op een stoornis in de verwer-
king van emotionele stimuli bij de psychopaten, die los bleken te staan van hun
eigen affectieve rapportages.

170

Patrick et al. maakten niet duidelijk in hun betoog, waardoor deze stoornis in de
verwerking van emotionele stimuli werd veroorzaakt. Mijns inziens zijn deze
emotionele stoornissen in vele gevallen het gevolg van een impulsiviteit op
neurologische grondslag, en de concentratiestoornissen die hiermee samenhangen.

Blair et al. (1995) vergeleken de emotionele reacties van psychopaten (n=25) met
die van niet-psychopaten (n=25) naar aanleiding van diverse verhalen die emotio-
nele elementen bevatten. Met behulp van de Psychopathy Checklist van Hare
(1991) werden de personen gediagnostiseerd. Alle onderzoekspersonen waren ge-
vangenen.
Aan de onderzoekspersonen werden 9 verhalen verteld, waarin de hoofdpersoon
van het verhaal de volgende emoties beleefde: geluk, verdriet, verlegenheid en
schuld. De reacties van de onderzoekspersonen werden op video opgenomen, en
naderhand geanalyseerd.
De psychopaten reageerden minder op de schuldgevoelens van de hoofdpersoon
van het verhaal, dan de niet-psychopaten. Tijdens deze passages vertoonden ze
overwegend emoties, die een uiting van onverschilligheid of tevredenheid waren.
Hun reacties verschilden echter niet van de niet-psychopaten, wanneer het in het
verhaal om emoties van geluk, verdriet en verlegenheid ging.
In tegenstelling tot het bovenstaande onderzoek van Patrick et al. (1993) vertoon-
den deze psychopaten, behalve bij de schuldgevoelens van de hoofdpersoon in het
verhaal, dezelfde emotionele reacties als de niet-psychopaten. Het lijkt erop dat ze
zich minder kunnen identificeren met de hoofdpersoon, wanneer deze schuld
ervaart, omdat deze emotie hen vreemd is.

170 Misschien is alleen de verwerking van de emoties bij de psychopaat anders dan bij
'normale' individuen, en noemen wij het daarom ziekelijk en abnormaal. We kunnen ook zeggen
dat hij zo'n afwijkende emotionaliteit heeft dat wij er weinig van begrijpen.
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6.6.4. De emotionele verbeeldingskracht van de psychopaat

De psychopaat vertoont eveneens een gebrekkige emotionele verbeeldingskracht,
waarbij de normale verbindingen tussen perceptuele en semantische elementen171

in het geheugen en de respons-elementen zwak aanwezig, of zelfs afwezig zijn.
Sarbin (1972) conceptualiseert verbeeldingskracht als 'stil rolgedrag', of een
toestand van rust of geringe actie, die een normaal mens in staat stelt achter de
contouren van de tijd en plaats te kijken en zijn eigen voorstellingen te maken.
Schalling (1978) stelde de hypothese, dat psychopaten zich simpelweg geen
situaties in de toekomst kunnen voorstellen. Dit onvermogen kan innerlijk
gerelateerd zijn aan hun gebrekkig rolgedrag (role-taking behavior).
Gorenstein & Newman (1980) stelden overeenkomsten vast tussen het leergedrag
van psychopaten en dieren met septale laesies. Ze concludeerden dat in beide
gevallen een onvermogen aanwezig was om tijdsintervallen te overbruggen via
intern gegenereerde wenken (cues), en dat ze daarom afhankelijk blijven van
externe signalen om deze overbrugging te realiseren.
Vervolgens theoretiseerde Newman (1987) dat de impulsiviteit van psychopaat in
situaties, waarin hij moet ingrijpen of die juist vermeden dienen te worden, een
gebrekkige respons-modulatie (inadequate reacties) aan het licht brengt. Volgens
de onderzoekers is dit het gevolg van het uitblijven van reflectief gedrag na perio-
des dat ze gestraft werden.
Dit uitblijven van reflectief gedrag hangt mijns inziens weer samen met het
onvermogen tot het voeren van een innerlijke dialoog.

Recentelijk presenteerde Gorenstein (1991) een cognitieve theorie over psychopa-
thie, waarvan de centrale premisse luidde: 'De cognitieve bemiddelingsprocessen -
het middel van het centrale zenuwstelsel om situaties te representeren, die niet
onmiddellijk voor de zintuigen beschikbaar of toegankelijk zijn - zijn zwak
aanwezig bij psychopathische personen. Deze zwakte leidt tot een verminderde
gevoeligheid voor eventuele bestraffingen in de toekomst, omdat deze personen
niet in staat zijn om zich een denkbeeldige strafsituatie voor te stellen.'
Naar mijn mening hapert er iets aan het voorstellingsvermogen van de psychopaat
dat gekoppeld is aan zijn (emotioneel) geheugen. Echte onaangename strafsituaties
zouden dus niet als zodanig herinnerd en voor de geest gehaald kunnen worden.
Dit is volgens mij merkwaardig, want deze personen kunnen zich goed voor de
geest halen hoe ze vroeger gestraft, verwaarloosd en afgewezen werden. Iedere
afwijzing of vernedering door bijvoorbeeld vrienden of vriendinnen wordt door
hen als straf beleefd. Deze situaties kunnen zij zich steeds weer levendig voor de
geest halen, terwijl ze er telkens weer woedend over worden. Iedere behandelaar
van psychopaten weet dit uit ervaring. Ook in de dossiers die ik heb bestudeerd

m Leer van de betekenis der woorden.
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van de voormalige bewoners van de Pompekliniek te Nijmegen werd dit frequent
vermeld.
De vraag blijft, waarom ze zich de ene strafsituatie niet en andere onaangename
gebeurtenissen wel goed kunnen herinneren. Volgens mij hangt dit af van het feit
of diegene die de straf uitdeelde een vreemde was, dan wel iemand waar hij een
band mee had (overdrachtsfenomeen).
Patrick et al. (1994) conceptualiseerden het affectieve voorstellingsvermogen als
een proces, dat vooral tot stand komt door middel van associaties. Rationele inten-
ties, initiatieven of motieven zouden hierbij niet zo'n grote rol spelen. Dit is ook
het centrale uitgangspunt van de bio-informationele '72 theorie van de emotionele
voorstelling (Lang, 1979). Deze theorie gaat er vanuit dat het emotionele geheu-
gennetwerk allerlei representaties van ervaringen uit het verleden en semantische
kennis bevatten. Deze zijn gekoppeld aan de zogenaamde actie- en reactie-ele-
menten die zich eveneens in het geheugennetwerk bevinden.
In overeenstemming met de hedendaagse theoriean, waarin emoties worden gedefi-
nieerd als handelingsgeneigdheid (actiedisposities) (Fridja, 1986), gaat de bio-in-
formationele theorie ervan uit dat een specifieke emotie een bepaalde voorstelling
oproept. Het voorstellingsproces wordt gezien als een activering van het geheugen-
netwerk. Door middel van bijvoorbeeld tekstbeschrijvingen van angstaanjagende
gebeurtenissen kan er een vergelijking worden gemaakt tussen elementen van het
verhaal en andere (emotionele) elementen in het geheugennetwerk. Hierdoor
worden door middel van associaties, automatisch andere (ook niet-emotionele)
elementen van het netwerk opgeroepen, inclusief andere relevante reacties.
De herinnering aan traumatische of emotionele gebeurtenissen kan sterke fysiolo-
gische reacties opwekken. Lichaamsreacties op een bepaalde situatie zijn namelijk
in het geheugen gecodeerd zijn en deze codes zijn sterk gerelateerd aan de
gebeurtenissen zelf (Pitman et al., 1987).
Kort samengevat zou men kunnen stellen dat de emoties de drijvende la:achten
zijn achter zo'n actiedispositie, ofwel handelingsgeneigdheid. Door emoties ervaart
de betrokken persoon mijns inziens tevens de mate de bedreiging, gevaarlijkheid
of vreugde die met een situatie gepaard gaan, terwijl dit eerst wordt getoetst aan
vroegere emotionele ervaringen.

Vanuit een functioneel standpunt gezien, vormen de herinneringen aan vroegere
reacties op situaties (response-representaties) de bouwstenen voor de geheugen-
structuren. Het menselijk brein heeft zich zodanig ontwikkeld, dat deze response-
representaties het gedrag kunnen organiseren en leiden (Lang, 1984, 1985; Patrick
et al., 1994).
Het kind leert gevaarlijke of strafuitlokkende situaties te vermijden, doordat het

172 Theorie omtrent de informatieverwerking bij de mens, terwijl de neurobiologische aspecten
van dit proces eveneens in ogenschouw worden genomen.
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naar aanleiding van relevante externe signalen, prompt, door middel van associa-
ties met eerdere ervaringen, passende en/of defensieve reacties teweegbrengt. Op
deze wijze bemiddelt het emotionele voorstellingsvermogen tussen de perceptuele
- en conceptuele processen enerzijds en acties anderzijds.
Praktisch gezien is het mogelijk om het affectieve voorstellingsvermogen in de tijd
te meten, omdat de activering van de reactie-associaties (en de daarmee samen-

hangende emoties) in het geheugen, prompt voor meetbare fysiologische verande-
ringen zorgt. Affectieve voorstellingsprocessen kunnen fysiologische uitwerkingen
hebben. Somatische en viscerale effecten, die vastgesteld werden tijdens de
voorstellingsprocessen, doen zich ook voor in vergelijkbare alledaagse situaties
(Lang et al., 1980, 1983; Levin et al., 1982; Miller et al., 1987).

Patrick et al. (1994) onderzochten bij psychopaten de respons-mobilisatie, die bij
normale mensen gepaard gaat met de voorstelling van emotionele situaties.
Cardiale, electrodermale responsen en de reacties van de gezichtsspieren werden
gemeten bij 54 gevangenen. Bij hen werd de mate van psychopathie vastgesteld
met behulp van de Psychopathy Checklist van Hare (1991).
De groepen verschilden echter niet wat betreft de zelfrapportages van angstigheid,
voorstellingsvermogen, of de mate waarin het voorstellingsvermogen werd benut.
De personen die in mindere mate psychopathisch waren, vertoonden sterkere fysio-
logische reacties gedurende het proces dat ze zich angstaanjagende situaties
probeerden te verbeelden, dan personen die in hoge mate psychopathisch waren.
De resultaten waren consistent met de stelling, dat bij psychopaten de semantische
en emotionele processen gescheiden van elkaar verlopen.
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Het is opvallend dat beide groepen psychopaten volgens hun eigen zeggen even
angstig waren, terwijl de elektrofysiologische metingen iets anders uitwezen.
Naar mijn mening is er bij de sterk psychopathische individuen sprake van een
onderbroken verbinding tussen het emotionele en fysiologische apparaat. Vandaar
dat hun angstgevoelens niet gepaard gingen met evenredige fysiologische reacties.
Tevens wil ik erop wijzen dat de gerapporteerde angst in tegenspraak is met de
criteria van Cleckley en Hare. Volgens deze criteria wordt psychopathie geken-
merkt door een gebrek aan angst.

1,3 Het blijkt dus dat beide groepen even angstig waren. Dit manifesteerde zich fysiologisch
duidelijker en heftiger bij de personen die in lichte mate, dan diegenen die in hoge mate psychopa-
thisch waren. Het blijkt dat psychopaten wel angst kunnen beleven, maar dat de mate van
psychopathie het angstniveau bepaalt. Volgens mij laat de psychopaat angst toe in situaties die niet
werkelijk bedreigend zijn, zoals laboratoriumomstandigheden. In het echte leven weert hij volgens
mij de angst af in bedreigende situaties. Misschien verklaart dit het paradoxale karakter van de
angst bij psychopaten.
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6.7. Spanningshantering en emoties

Stijlen van spanningshantering spelen een belangrijke rol in de reacties van
individuen op stressvolle omstandigheden (Endler & Parker, 1990; Lazarus &
Folkman, 1984; McCrae & Costa, 1986). Het vroege werk van Adler en anderen is
verder uitgebreid  met de theorieen betreffende de positieve aspecten  van

' self-ef-
ficacy' (Bandura, 1969, 1982) en 'social support' (Cohen & Wills, 1985).
'Self-efficacy' betekent zelfredzaamheid, zelfhulp en ondersteuning zoeken, en
'social support' duidt op de sociale ondersteuning. Hoewel bovenstaande onder-
zoekers dit buiten beschouwing laten, speelt spanningshantering zich volgens mij
eveneens af op neurobiologisch en psychofarmacologisch niveau. Zoals in
hoofdstuk 4 al bleek, zal een positieve beYnvloeding van de neurobiologische
processen in geval van stoornissen leiden tot een beter aangepast en adequater
gedrag.

Sarason, Sarason & Pierce (1990) en Kobasa & Pucetti (1983) beargumenteerden
dat een actieve, pro-sociaal gerichte stijl van spanningshantering gebaseerd is op
de positieve invloed van sociale ondersteuning. Dit betekent, dat de positieve
ervaringen met sociale ondersteuning het gevolg kunnen zijn van een sociaal type
spanningshantering, waarop de sociale omgeving gunstig reageert. Actieve
spanningshantering, die gepaard gaat met een positief benutten van sociale bron-
nen, heeft een versterkende uitwerking op de weerstand tegen stress bij de
betrokkene (Hobfoll & Lerman, 1989; Lefcourt et al., 1984; Sandler & Lakey,
1982).
Naar mijn mening heeft spanningshantering met - nog andere voordelen in
vergelijking met spanningshantering zonder sociale ondersteuning. De invloed van
de ander die een helpende hand aanreikt, en die zich betrokken voelt bij diegene
die in de problemen zit, kan men naar mijn mening omschrijven:
a) als een corrigerende en objectiverende functie van buitenaf, in die gevallen dat

de betrokkene in paniek raakt, en de situatie vanwege zijn opgewondenheid
verkeerd inschat;

b) er kan overleg plaatsvinden over de aanpak van het probleem. De mening van
de ander zal vanwege zijn grotere neutraliteit vaak zwaar wegen;

c) de betrokkene ervaart dat hij ook vrienden heeft en de moeite waard is,
wanneer hij problemen heeft;

d) de betrokkene zal zich door de steun van de ander veiliger en niet meer zo door
het probleem overrompeld voelen.

Agressieve technieken voor spanningshantering, die door veel psychopaten toege-
past worden, kunnen die mensen wegjagen die anders sociale steun zouden hebben
gegeven (Lane & Hobfoll, 1992).
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Naar mijn mening kan men de agressieve stijlen van spanningshantering onderver-
delen in:
a) Een zuiver fysieke eWof verbale agressieve stijl, gericht tegen diegene die het

ongemak of het probleem heeft veroorzaakt;
b) Fysiek en/of verbaal agressief afreageren op anderen die niet het probleem

hebben veroorzaakt (bijvoorbeeld seriemoordenaars en -verkrachters);
c) Misleiding (bijvoorbeeld bij fraudeurs):
d) Minachting en devaluatie van anderen. Door vernedering van anderen behoudt

de betrokkene zijn superieur gevoel.

De psychopaat kan over de volgende niet-agressieve technieken voor spannings-
hantering beschikken:

e) Rationeel overwicht op anderen. De psychopaat heeft zijn verstandelijke
vermogens en zijn rationele 'koelheid' als geen ander ontwikkeld tot een wapen
om te overleven;

f) Charme en een ontwapenende houding;
g) Zijn geloofwaardigheid.
h) Zijn onverschrokkenheid, waardoor anderen bedaard gemaakt worden en waar

door hij respect afdwingt. Hierbij hoeft hij geen agressief gedrag te vertonen.
i) Zijn vaak kinderlijke en ontwapenende houding.
j) Een vaak energieke, daadkrachtige en initiatiefrijke houding.

Het is natuurlijk wel zo dat vijandige of agressieve spanningshantering ervoor kan
zorgen dat iemand zijn doel bereikt, maar deze (levens-)houding zal hun gezond-
heid schaden (Johnson, 1990). Actieve prosociale technieken voor spanningshan-
tering daarentegen, blijken psychologisch gezonder te zijn (Hobfoll & Lerman,
1989; Kobasa & Puccetti, 1983).
In hoofdstuk 4, par. 4.15. werd inderdaad aangetoond dat een vijandige levenshou-
ding schadelijker is voor de gezondheid dan een niet-vijandige levenshouding.

Hobfoll et al. (1994) wijzen erop dat spanningshantering vaak plaatsvindt in een
sociale omgeving, omdat: a) de factoren in het leven die spanningen veroorzaken
interpersoonlijk zijn, of interpersoonlijke componenten bevatten; b) zelfs individu-
ele spanningshantering potentiele sociale consequenties heeft; c) het stressverwer-
kend gedrag vaak een interactie met anderen vereist.
Emotioneel gerichte spanningshantering (bijvoorbeeld het ageren van de psycho-
paat) wordt vaker en effectiever toegepast, wanneer de stressvolle situaties
onveranderbaar en oncontroleerbaar lijken te zijn (Folkman & Lazarus, 1980;
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Lazarus & Folkman, 1984; Roth & Cohen, 1989). 174

Actieve spanningshantering en planning zullen meer positief geassocieerd worden
met een gevoel dat men in staat is om enigszins de situatie te controleren (Carver
et al., 1989).
Mensen die een sterk gevoel hebben dat ze een situatie toch wel meester worden,
passen probleemgerichte en cognitieve vormen van spanningshantering toe. Maar
diegenen die een gebrek aan controle voelen, zullen emotioneel-gerichte span-
ningshantering toepassen (DeLongis, O'Brein & Parker, 1980).
Hobfoll et al. (1994) stelden in hun onderzoek vast dat antisociale en passieve
technieken voor spanningshantering in relatie stonden met een onvermogen om
bepaalde situaties, of hun leven te controleren, zoals we dat bij psychopaten vaak
zien. Ook stonden deze antisociale strategieen voor spanningshantering in relatie
met grote wanhoop, terwijl actieve spanningshantering samenhingen met lage
niveaus verdriet of benauwdheid. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen.
In tegenstelling tot Hobfoll ben ik van mening dat de antisociale spanningshante-
ring van de psychopaat eerder het resultaat is van zijn impulsiviteit op neurobiolo-
gische grondslag, dan van zijn onvermogen om het leven te controleren. Een groot
deel van de psychopaten zijn ware meesters in het controleren van hun leven en
het manipuleren van anderen.

6.8. Conclusies en eigen gezichtspunten

Abnormale of gebrekkige emotionele reacties, die onder andere blijken uit een
gebrek aan empathie, worden algemeen beschouwd als kenmerkend voor psycho-
pathie. Een zeer gebrekkig inzicht in zichzelf en de wereld om hem heen, heeft
vErstrekkende gevolgen voor het emotioneel functioneren van de psychopaat. Veel
onderzoekers hebben gespeculeerd over het onvermogen van de psychopaat om de
emotionele betekenis van alledaagse gebeurtenissen te ervaren en te begrijpen.
Maar een alomvattende en bevredigende verklaring voor dit verschijnsel werd nog
niet gegeven.
Het emotionele geheugen blijkt gezeteld te zijn in de amygdala. Naar mijn mening
heeft het gebrekkig emotioneel functioneren van de psychopaat invloed op het
emotionele geheugen en omgekeerd. Dit zou verder onderzocht dienen te worden.
Eveneens blijkt de amygdala een voorname rol te spelen bij het emotionele leren
van ervaringen, en de conditionering van angst. Het is bekend dat het hier bij de
psychopaat aan schort, wat mijns inziens kan duiden op een beschadigde amygda-
ladisfuncties bij de betrokkenen.

m Dem emotionele en tegelijkertijd impulsieve spanningshantering kan zich voordoen in
uitzichtsloze situaties, waarin woede en irritatie worden opgewekt door anderen die zijn rechten
negeren of die zijn verwachtingen frustreren. Hij laijgt dan het gevoel dat er weer niet naar hem
wordt geluisterd en dat er geen rekening met hem wordt gehouden.
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De anteriore cingulate cortex, de frontale hersenkwabben en de amygdala schijnen
betrokken te zijn bij het algemene emotionele leerproces van de mens. Het
verstoorde emotionele leervermogen van de psychopaat kan volgens mij samen-
hangen met gebrekkige functies van bovengenoemde hersendelen.
Het blijkt dat frontale hersenkwablaesies emotionele veranderingen en - stoornis-
sen kunnen veroorzaken. Omdat veel psychopaten lijden aan dergelijke letsels
zouden hun affectieve gebreken hierdoor veelal verklaard kunnen worden.
Het bi-frontale hersenkwabsyndroom veroorzaakt psychopathisch gedrag. In
hoofdstuk 4 werd al aangetoond dat frontale hersenkwablaesie in verband kunnen
staan met impulsiviteit en agressiviteit. Een letsel aan beiden hersenkwabben zorgt
voor bizar, schaamteloos en sociaal onaangepast gedrag.
Een beschadiging van het peri-aquaductale grijs kan naar mijn mening gerelateerd
zijn aan de sterke afweer van de psychopaat. In dit hersendeel zetelt de verdedi-
gingsfunctie, en een letsel aan dit hersendeel kan deze functie verzwakken of
versterken. Hoewel het niet expliciet vermeld staat in de handboeken, ligt het
volgens mij voor de hand dat dit verdedigingscentrum niet alleen is bestemd voor
de fysieke verdediging, maar ook voor de mentale en emotionele afweer.
Volgens Cleckley heeft het semantisch defect, dat niet specifiek betrekking heeft
op de taal, een sterke weerslag op het taalproces van de psychopaat. Deze kan het
gebruik en de toepassing van gewone en zelfs bijzondere woorden leren, en als hij
bijzonder slim is, kan hij deze op een zeer levendige en originele wijze toepassen.
Naar mijn mening is het onmogelijk dat de psychopaat diverse woorden zo
origineel en slim kan toepassen, zonder dat hij de emotionele dimensie daarvan
begrijpt. Volgens mij is er bij een aantal psychopaten geen sprake van emotioneel
onbegrip met betrekkingen tot taal. Het zou mijns inziens verstandiger zijn om in
die gevallen te spreken over een ander of afwijkend emotioneel begrip. Uit eigen
ervaring weet ik dat deze categorie psychopaten onverwacht fijngevoelig, scherp-
zinnig en geestig kunnen zijn, ook in hun taalgebruik.

Het blijkt dat kinderen tussen de 2 en 5 jaar in toenemende mate leren om de
betekenis van emotionele woorden te betrekken op zichzelf, op anderen en
situaties in het verleden, heden en toekomst. Ook leren ze langzamerhand affectief
te discussitren op een hypothetisch niveau. Vervolgens onderzoeken ze de concep-
ties van gevoelens en ontdekken dat ze emotionele reacties bij anderen teweeg-
brengen.
Het is onduidelijk of psychopaten deze ontwikkeling eveneens op jonge leeftijd
hebben doorgemaakt en dat pas later affectieve stoornissen zijn opgetreden, of dat
ze deze ontwikkelingsfase nooit helemaal hebben doorlopen.
Bij kinderen blijkt het voorlezen van verhalen een probaat middel te zijn voor
emotionele educatie en vorming. Naar mijn mening zou men door middel van
verhalen de psychopaat eveneens emotioneel en ethisch kunnen vormen. Misschien
heeft de kinderlijkheid van de psychopaat op deze wijze zijn voordeel.
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Nevill et al. (1982) stelden vast dat psychopaten, in vergelijking met niet-psycho-
paten, gedurende het leesproces een grotere neurologische 'negativiteit' vertoonden
in de linker hersenhelft. Bij cognitief dove proefpersonen werden deze hersenhelft-
verschillen eveneens geconstateerd. Deze vertoonden net als psychopaten een ver-
minderde laterale taalverwerking. Deze neurologische negativiteit blijkt uit de
EEG-patronen en kan samenhangen met impulsiviteit en agressiviteit.
Het bleek dat psychopaten minder gedrags- en situatie-gerelateerde differentiatie
maakten tussen affectieve en neutrale woorden dan niet-psychopaten. Bovendien
haalden psychopaten minder informatie uit affectieve woorden dan andere indivi-
duen (Williamson et al., 1991).
Wellicht hangt bovengenoemde stoornis samen met een amygdalalaesie, waardoor
onder andere een onvermogen ontstaat om emoties te herkennen aan de gelaatsuit-
drukkingen van mensen. Naar mijn mening ligt hier een algemeen onvermogen tot
inschatting van emoties en emotionele waarden, dus ook bij woorden, aan ten
grondslag.

Linguistische processen hebben implicaties voor de etiologie en de dynamica van
psychopathie. Het geYnternaliseerd spreekmechanisme, het vermogen tot het voeren
van een innerlijke dialoog, speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het
'geweten' en de zelfcontrole (Luria, 1973).
Toch spelen deze processen zich volgens mij niet af in een linguYstisch vacuum.
Deze processen hangen samen met emotionele leerprocessen die vanuit bepaalde
neu-rologische centra gestuurd worden, terwijl de sociale context hierbij eveneens
bepalend kan zijn.
Volgens diverse onderzoekers geeft de psychopaat blijk van een stoornis in de
emotionele verbeeldingskracht, waarbij de normale verbindingen tussen percep-
tuele en semantische elementen in het geheugen en de respons-elementen vaak
afwezig of zwak aanwezig zijn. Deze disfunctie kan naar mijn mening samenhan-
gen met het verstoorde emotionele geheugen en gebrekkige affectieve leervermo-
gens die, zoals eerder werd vermeld, een neurologisch grondslag kunnen hebben.
Psychopaten vertoonden minder emotionele reacties naar aanleiding van emotie-
uitlokkende dia's in vergelijking tot de niet-psychopaten (Patrick et al., 1993).
In hun vervolgonderzoek stelden Patrick et al. (1994) vast, dat personen die in
hoge mate psychopathisch waren, minder fysiologische reacties vertoonden dan
diegenen die dat in lichte mate waren. Merkwaardig genoeg rapporteerden beide
groepen naderhand over evenveel angst naar aanleiding van de vreesopwekkende
voorstellingen. Dit verschil tussen elektrofysiologische metingen en rapportages
over angst is mijns inziens mogelijk te verklaren uit een verbroken verbinding
tussen het emotioneel en fysiologische 'apparaat' bij de personen die in hoge mate
psychopathisch waren.
In tegenstelling tot de bovenstaande onderzoeken van Patrick et al. vertoonden de
psychopaten die Blair et al. (1995) onderzocht, behalve bij de schuldgevoelens van
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de hoofdpersoon in het verhaal, dezelfde emotionele reacties als de niet-psychopa-
ten. Naar mijn mening kunnen ze zich minder identificeren met de hoofdpersoon
wanneer deze schuld ervaart, waarschijnlijk omdat deze emotie hem vreemd is.
De onderzoeksresultaten geven geen eenduidig beeld van de emotionele capacitei-
ten van de psychopaat. Volgens mij is de psychopaat wel in staat tot een grote
varieteit en intensiteit van emoties. Bij hem zijn de negatieve emoties (haat,
vijandigheid) zeer intens, terwijl de positieve emoties slechts selectief worden
aangewend. Gevoelens van liefde. vriendschap en loyaliteit richt de psychopaat
veelal op een kleine groep personen en/of dieren.
Helaas zijn bovenstaande onderzoeksresultaten gerelateerd aan een laboratoriumsi-
tuatie en vertellen ze ons niets over het functioneren van de psychopaat in het
echte leven.

Hobfoll et al. (1994) concludeerden dat antisociale - en passieve technieken voor
spanningshantering in relatie stonden met een onvermogen om een bepaalde situ-
atie, of hun hele leven te controleren. Dit gaat volgens mij vaak niet op voor
psychopaten, want zij zijn meesters in het manipuleren en controleren van anderen
en hun omstandigheden.
Emotioneel en agressief gerichte spanningshantering (zoals bijvoorbeeld de 'acting
out' bij de psychopaat) wordt vaak toegepast wanneer de stressvolle situaties
onveranderbaar en oncontroleerbaar lijken te zijn (Folkman & Lazarus, 1980;
Lazarus & Folkman, 1984; Roth & Cohen, 1989).
Naar mijn mening past de psychopaat deze emotioneel en agressieve spannings-
hantering toe vanwege zijn neurologisch bepaalde impulsiviteit, en niet omdat zijn
situatie zo onveranderbaar is. Deze agressief-impulsieve spanningshantering wordt
tevens versterkt door zijn vijandige grondhouding. Het blijkt dat veel psychopaten
eveneens niet-agressieve stijlen van spanningshantering hanteren. Hiervoor maakt
hij gebruik van zijn charme, kinderlijke ontwapenende houding, onverschrok-
kenheid, geloofwaardigheid, rationeel overwicht en een initiatiefrijke daadkrachtige
houding.

Ondanks alle relevante studies omtrent de theorievorming rond de emotionele
aspecten van psychopathie is ons inzicht in deze materie bedroevend beperkt. Het
is momenteel onmogelijk om een correcte inschatting te maken van de affectieve
vermogens van de psychopathische persoonlijkheid.
Volgens mij ontbreekt het de psychopaat veelal niet aan emoties, humor (dat
eveneens een sterk affectieve kant heeft) en zelfs niet aan liefde, zoals veel
behandelaars weten. Het emotioneel gebrek, onwilligheid of desinteresse in veel
situaties wordt naar mijn mening veroorzaakt door een diepgewortelde vijandig-
heid. Deze verhindert dat het betreffende individu bepaalde gevoelens tot zich
door laat dringen. Deze vijandigheid wordt gevoed, gegenereerd en gestuurd door:
- negatieve ervaringen zoals verwaarlozing, afwijzing en mishandeling;
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- neurologisch veroorzaakte impulsiviteit en agressie;
- een neurologisch veroorzaakte, verstoord emotioneel leervermogen en -geheu-

gen;
-  een neurologisch bepaalde sterke afweer, die een gezonde emotionele vorming

en rijping verhindert;
- de uitzonderingspositie die de betrokkenen in de maatschappij innemen als

geestelijk paria's (ze leven  in een geestelijk isolement)  en de inadequate  hou-
ding van deze gemeenschap ten opzichte van hen;

- afwijkende autonome reacties op (emotioneel) bedreigende situaties, dat volgens
mij duidt op een abnormaal emotioneel verwerkingssysteem (zie hoofdstuk 4).

Volgens mij maakt de gebrekkige emotionele ontwikkeling en/of verstoord
emotioneel verwerkingsproces bij veel psychopaten een adequate houding en -
reacties tegenover de buitenwereld onmogelijk. Hij kan, indien nodig, wel emoties
simuleren, en weet door zijn vaak goed ontwikkelde intuYtie, situaties goed geti-
med naar zijn hand te zetten. Hij ontdekt vaak meteen de zwakke plek van
diegene die bedreigend voor hem is, of die hij wil manipuleren. Daardoor krijgt
hij dingen voor elkaar en ervaart hij een zekere mate van controle over zijn leven.
Tegelijkertijd is hij echter eenzaam en geYsoleerd, en niet in staat om in veel
situaties bepaalde gevoelens tot zich toe te laten.
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Hoofdstuk 7: Narijping bij psychopaten - literatuuronderzoek

7.1.1. Inleiding

Er is nergens in de literatuur een definitie te vinden van het begrip narijping. Als
we een beschrijving van dit fenomeen aantreffen, dan is deze vaag, onduidelijk en
onvolledig. Bovendien is er nauwelijks systematisch onderzoek verricht naar dit
verschijnsel. In de inleiding heb ik beargumenteerd waarom ik in dit proefschrift
de voorkeur geef aan de term narijping in plaats van genezing. Het verschijnsel
narijping bij psychopaten zou men kunnen omschrijven als het inlopen van een
ontwikkelingsachterstand op moreel en affectief gebied en anderszins. Hierdoor
zullen na een vertraging van soms tientallen jaren, alle typische psychopathische
symptomen en de typische fysiologische en neurologische uitingsvormen die
hiermee samenhangen, verdwijnen. Deze nagerijpte personen blijken hun typische
rusteloosheid verliezen en voor het eerst van hun leven in staat te zijn om zich
ergens een plaats te verwerven. Tevens zijn ze in staat tot het voeren van een
innerlijke dialoog, het aangaan en onderhouden van affectieve relaties, het vormen
van een geweten, en het vermogen om zichzelf te zien door de ogen van anderen,
met als gevolg zelfkritiek. Dit zijn allemaal vermogens die voorheen niet, of ge-
brekkige aanwezig waren.
In dit hoofdstuk zal ik ingaan op de literatuur die op dit terrein is verschenen.
Hierbij zal ik trachten een totaalbeeld te scheppen van wat er op dit moment over
dit fenomeen bekend is.
In hoofdstuk 8 zal ik verslag doen van mijn eigen onderzoek naar narijping bij 5
categorieen psychopaten; 1) Gewelddadige, seksuele psychopaten: 2) Gewelddadi-
ge psychopaten (niet-seksueel); 3) Pyromanen; 4) Fraudeurs; 5) Niet-criminele
psychopaten.

7.1.2. Algemene informatie

Carp

Een van de eerste publicaties waarin het onderwerp narijping aan de orde kwam,
was het boek 'De Psychopathieen' van prof. Carp (1935; herdrukken: 1941, 1948).
Hij schreef hierover het volgende: 'Het is toch een ervaringsfeit dat - zij het soms
eerst op vergevorderde leeftijd - bij verschillende psychopathische persoonlijkhe-
den een zekere mate van 'nachreifung' plaats kan vinden. Niet zelden kan men
waarnemen, hoe de stuurloosheid bij het ouder worden, vermindert en langzamer-
hand een levensaanpassing, weliswaar dikwijls op lager niveau, optreedt. Het
maakt de indruk dat, hoewel laat, een zekere rijping en meer harmonische
samenstelling,  dus een hogere integratie alsnog tot stand  komt.'
Met andere woorden, Carp stelt vast dat de impulsiviteit minder en het aanpas-
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singsvermogen groter wordt bij de psychopaten die narijpen. Of ze net zo egocen-
trisch en gevoelsarm blijven als voorheen, vermeldt hij niet.

McCord en McCord

In het boek 'Psychopathy and Delinquency' van McCord & McCord uit 1956
werd verslag gedaan van een van de eerste systematische studies naar de verbete-
ring of narijping bij voormalige psychopathische jongens, die hadden deelgenomen
aan het 'Wiltwyck-project'. Dit project  ging  in  1937 van start als zomerkamp  voor
delinquente en moeilijk opvoedbare kinderen. Maar Papannek veranderde het
centrum in 1950 in een behandelcentrum voor delinquente en psychopathische
jongens.
McCord & McCord stelden vast dat er vier factoren waren, die een belangrijke rol
speelden bij de verandering van de jongens die nagerijpt waren:
1) een goede werkovereenkomst;
2) een niet frustrerende, toegeeflijke omgeving;
3) groepsinvloed; en
4) individuele begeleiding.

Het echtpaar McCord (1956) stelde vast dat die jongens, die een warme relatie
hadden opgebouwd met hun counselor, minder agressieve fantasiean hadden dan
de jongens die hier niet toe in staat bleken. De jongens die een hechte relatie met
de counselor hadden opgebouwd, gaven blijk van een hogere mate van internali-
satie van schuld, dan zij bij wie dat niet het geval was. Deze internalisatie is een
leerproces waarbij de betrokkene zich de normen, waarden, levenshouding en
gedrag van bijvoorbeeld een opvoeder eigen maakt. In feite verinnerlijkt de
betreffende persoon schuldgevoelens, die gerelateerd zijn aan bovengenoemde
invloeden.
De jongens met warme relaties vertoonden significant meer schuldresponsen naar
aanleiding van de zogenaamde 'Guilt Stories'. De jongens, die een warme relatie
hadden opgebouwd met hun counselor, waren tevens meer geneigd om gezagsfigu-
ren als vriendelijk en ondersteunend te ervaren, dan diegenen die afstandelijke en
koele relaties met hun mentor hadden.
McCord & McCord vroegen zich echter af, of deze warmte bovengenoemde per-
soonlijkheidstrekken teweegbrengt, of dat deze persoonlijkheidstrekken warme
relaties mogelijk maken. Dit onderzochten ze door middel van analyses van data
uit medische dossiers, therapeutische rapportages en interviews, die bij de betrok-
kenen werden afgenomen. Ze kwamen tot de conclusie dat een hechte relatie op
zich de agressieve fantasieen niet significant doet verminderen, maar het versterkt,
en veroorzaakt wellicht een significante toename van de internalisatie van schuld.
Volgens mij komt zo'n warme relatie alleen tot stand als zo'n kind zich daar op
positieve wijze voor openstelt en er in investeert. Deze instelling is dus een
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voorwaarde om een warme relatie te kunnen opbouwen. Het is mijns inziens
waarschijnlijk dat deze houding ook een grotere ontvankelijkheid voor andermans
pro-sociale normen en waarden, en als reactie daarop schuldgevoelens in de hand
werkt, dan de instelling van kinderen die zich ontoegankelijker opstellen. Integen-
stelling tot McCord & McCord ben ik wel van mening dat bepaalde persoonlijk-
heidseigenschappen een warme relatie en een morele - en gewetensontwikkeling
mogelijk maken.

Rumke

Rumke (1967) schreef over het begrip narijping het volgende: 'Het criterium van
de ongeneeslijkheid moet zeer zorgvuldig worden gebruikt. De geneeslijkheid is
zeker niet bij alle etiologieEn gelijk. Bij sommige ontwikkelingspsychopaten
bestaat het verschijnsel narijping. Het is bekend dat van de psychopathische
geYnterneerden in tuchtscholen een niet onbelangrijk aantal later maatschappelijk
toch nog goed terechtkomt, dat criminelen die toch hoogstwaarschijnlijk psychopa-
ten waren, op wat latere leeftijd niet meer recidiveren. Het blijkt dat alcoholisten
en andere 'zuchtigen', bij wie men de diagnose psychopathie stelde tenslotte toch
nog genazen, dat prostitu6es tot een geordend leven kwamen. Men mag aannemen,
voor zover dit psychopaten waren, dat het om ontwikkelingspsychopaten ging,
waarbij de ontwikkeling zich later toch nog voltrok.
Behalve de narijping bij ontwikkelingspsychopaten bestaat bij de constitutionele
psychopaten de mogelijkheid van dominantiewisseling, waardoor op oudere leeftijd
een 'ongeneeslijke' psychopaat toch nog geneest. Men kan denken aan een
verandering in de driftstructuur.
In ieder geval is het een feit dat iedere clinicus enkele gevallen van genezen
psychopathie  kent.  Velen  zijn  het er zeker  niet'.
Riimke weet dus niet zeker of die groep criminelen waar hij het over had ook
werkelijk psychopathisch waren. Uit het onderzoek van Hart & Hare (1989)
waarvan melding werd gemaakt in hoofdstuk 1 (zie par. 1.5.1.) blijkt dat slechts
tussen    15-20%    van een forensisch psychiatrische populatie als psychopathisch
aangemerkt kan worden.

De handboeken

Met uitzondering van 66n van de gerenommeerde handboeken, waaruit ik de
hieronder vermeldde informatie heb ontleend, werden er geen bronnen genoemd
waaruit zij hebben geput. Evenmin werd gerapporteerd of, en wat voor onderzoek
er ten grondslag lag aan de gestelde prognoses.
In hun handboek m vermelden Freedman, Kaplan & Sadock (1975, 1976) dat de

'75
Comprehensive Textbook of Psychiatry. Zie referentielijst.
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prognose voor het verloop van psychopathie variabel is. De auteurs baseerden zich
hierbij op een follow-up studie van Robins (1966, zie par. 7.2.3.).
Er werd bovendien vermeld, dat als zich deze verbetering voordoet, dit dan mees-
tal in de vierde decade van het leven plaatsvindt. Maar er werd op gewezen dat er
eigenlijk geen leeftijd is, waarop verbetering niet plaats zou kunnen vinden. Bij
diegenen die verbeterd zijn, zouden de interpersoonlijke problemen in bepaalde
mate toch blijven voortbestaan.
De auteurs trekken mijns inziens hier een belangrijke conclusie, namelijk dat
narijping niet leeftijdsgebonden hoeft te zijn. Eerder kwam ik al tot de conclusie
dat het ontstaan van psychopathie ook niet per se gerelateerd hoeft te zijn aan
ontwikkelingsstoornissen in een bepaalde leeftijdsfase. Elliott (1978) geeft enkele
frapante voorbeelden van mensen die plotseling, zonder aanwijsbare reden pas op
oudere leeftijd psychopathisch werden.
Ook in het naslagwerk van Page (1975) 176 wordt melding gemaakt van een
leeftijdsgebonden vermindering en verdwijning van de psychopathische stoornis-
sen. Na de leeftijd van 30 jaar zou bij eenderde van de patienten een verbetering
waar te nemen zijn. Deze narijping wordt hier gezien als een functie van leeftijd.
De redenen voor de verbetering zouden zijn: narijping (maturation), huwelijk,
toegenomen verantwoordelijkheid, en het feit dat ze geen zin meer hebben om
weer in de gevangenis te belanden.
Omdat narijping veroorzaakt kan worden door het feit dat ze geen zin meer
hebben om weer gevangen gezet te worden, kan men volgens mij opmaken, dat zij
uit eigen vrije wil hun psychopathische gedrag kunnen verminderen of laten
verdwijnen. In deze gevallen blijkt niets van een onweerstaanbare impulsieve
drang op neurofysiologische grondslag, die hen tegen hun wil weer aanzet tot
onrechtmatig handelen. Het kan echter ook zijn dat deze personen ten onrechte als
psychopathisch werden aangemerkt.
Hare & Schalling (1978) rapporteerden eveneens over narijping bij psychopaten,
met name bij mannen van middelbare leeftijd. Ze zouden zich redelijk goed
aanpassen, maar het komt volgens de auteurs slechts zelden voor dat ze zich
distantieren van hun egocentrische houding.
Goldman (1992) 177 concludeerde dat na de leeftijd van 21 jaar 2% van alle psy-
chopathische patienten ieder jaar narijpt of verbetert. Maar er wordt op gewezen
dat, als het destructieve gedrag bij deze patienten vermindert, zich dan bij hen
depressieve en hypochondrische stoornissen manifesteren.
Mijns inziens kan men hieruit afleiden dat de psychopathische persoonlijkheid
waarschijnlijk de depressie afweert of onderdrukt, en dat zijn destructieve gedrag
hierbij een belangrijke rol speelt.

176 Psychopathology. Zie referentielijst.

177 Review of General Psychiatry. Zie referentielijst.
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Als ieder jaar 2% van alle psychopaten van alle personen boven de 21 jaar narijpt
of verbetert dan is de prognose minder slecht als altijd werd gedacht. Helaas geeft
Goldman niet aan waar hij dit op baseert.
In hun handboek concludeerden Adams & Victor (1993) 1, dat narijping of
verbetering het meest frequent plaatsvindt tussen het 30-ste en 40-ste levensjaar
(gemiddelde leeftijd 35 jaar), maar dat dit niet altijd betekent dat de betrokkenen
goed aangepast gaan leven. Volgens de verklaringen van de ex-patienten was deze
verbetering te danken aan het toch nog volwassen worden, huwelijk, het verkrijgen
van verantwoordelijkheid, en het feit dat ze geen zin hadden om weer in de ge-
vangenis te belanden.
Ondanks het feit dat deze informatie in het standaardhandboek voor neurologie
werd opgenomen, werden de neurologische factoren die met dit verschijnsel
samenhangen buiten beschouwing gelaten. Evenmin kwamen resultaten van
neurofysiologische en neurobiologische metingen op het gebied van narijping aan
bod.

Eveneens wordt in het naslagwerk Davison & Neale (1994) 179 wat aanvullende
informatie gegeven over dit onderwerp. Ook hier wordt melding gemaakt van het
feit dat psychopaten vaak omstreeks hun middelbare leeftijd tot rust komen en een
geregeld leven gaan voeren. Deze veranderingen kunnen worden veroorzaakt door
biologische veranderingen, en het verkrijgen van inzicht in hun zelfvernietigende
aard. Of ze zouden volgens Davison & Neale gewoon 'afgebrand zijn' (burned
out) en niet meer in staat zijn, of niet meer de puf hebben om hun oude, buitenge-
woon vermoeiende levensstijl voort te zetten. Veel psychopaten worden minder
problematisch in de omgang en minder crimineel als ze de leeftijd van 40 jaar
naderen.

Zoals in par. 7.3.2. en 7.3.3. wordt aangegeven en ook uit het bovenstaande blijkt,
kan het 'opgebrand zijn' (mede) het gevolg zijn van neurobiologische veranderin-
gen of verbeteringen. Mijns inziens zijn deze biologische factoren vaak de
werkelijk oorzaak van de verandering, terwijl ander psychosociale factoren
eveneens invloed uitoefenen op het veranderingsproces. Ik zou graag onderscheid
willen maken tussen narijping en afgebrand zijn. Het eerste is volgens mij vrijwel
altijd het resultaat van een positief ontwikkelingsproces naar aanleiding van
inzicht, bezinning of therapie. Het afgebrand zijn duidt op toestand van uitgeput-
ting dat met samen hoeft te gaan met een gunstige mentale en emotionele groei.
Hales, Yudofsky & Talbott (1994) 's° rapporteerden in hun naslagwerk dat de
psychopathische stoornis geleidelijk aan, in de loop van de jaren minder wordt, als

'18 Principles of Neurology. Zie referentielijst.

r' Abnormal Psychology. Zie referentielijst.

" Textbook of Psychiatry. Zie referentielijst.
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deze personen zich steeds meer bewust worden van hun sociale en interpersoonlijk
onaangepastheid, en van de kwalijke consequenties van hun gedrag.
Bovenstaande auteurs brengen het narijpingsproces in verband met bewustwording
en zelfkennis. Hieruit blijkt volgens mij dat de narijpers voorheen niet of nauwe-
lijks een reael beeld hadden gevormd van zichzelf en hun gedrag.
In het handboek concludeerden Kaplan, Sadock en Grebb (1994) u' eveneens dat
zowel het psychopathisch gedrag als het recidivisme afneemt na het 40-e jaar.
Hoewel volgens bovenstaande handboeken narijping pas plaatsvindt na het 30-ste
levensjaar, blijkt uit ander onderzoek dat dit fenomeen zich ook eerder kan
manifesteren (zie par. 7.2.1. Robins et al., 1984; Karno et al., 1987; Meyers et al.,
1984).

7.2.1. Leeftijd en psychopathie

Bij 2-4% van de mannen en 0,5-1% van de vrouwen komt psychopathie voor. De
psychopathische persoonlijkheidsstoornissen vertonen een piek tussen de 24 en 44
jaar en ze verminderen tussen de 45 en 64 jaar. Ongeveer 80% van de gevangenis-
populatie zou voldoen aan de criteria voor antisociale persoonlijkheidsstoornissen
volgens de criteria van de DSM-III (Black, Baumgard & Bell, 1995). Volgens
Beyaert (1995) is maar een klein percentage van de gevangenen psychopathisch.
Helaas noemt hij geen exacte cijfers.182

Hare et al., (1988) maakten gebruik van cross-sectionele ':3 en longitudinale ana-
lyses 184, om de criminele geschiedenis bij psychopaten (n=204) en niet-psycho-
paten (n=317) te onderzoeken. Beide typen analyses toonden aan dat de criminele
activiteit van niet-psychopaten relatief constant bleef over vele jaren, terwijl de
criminele activiteit van psychopaten hoog bleef tot ongeveer hun 40-ste jaar. Na
deze leeftijd nam de criminele activiteit bij de psychopaten sterk af. Desalniette-
min bleef de helft van deze groep psychopaten zich nog wel schuldig maken aan

181 Synopsis of Psychiatry. Zie referentielijst

m In de Nederlandse TBS-klinieken leed de meerderheid (50 h 609) van patienten in de jaren
50 en 60 aan psychopathische stoornissen. In de jaren 80 en 90 vormde de groep een minderheid
(20 A 30%), en was er een flinke toename van psychotische gestoorden (20 h 30%)(zie ook van
Marle, 1995 in referentielijst).

183 Deze methode wordt in de psychiatrie gebruikt om bijvoorbeeld uit te zoeken of het
vermoeden wordt bevestigd dat vrouwen vaker lijden aan depressieve stoomissen. Men kan een
onderzoeksgroep op willekeurige wijze samenstellen van de gehele bevolking in een bepaald
gebied. Het aantal vrouwen kan dan vergeleken worden met de hoeveelheid mannen die lijdt aan
depressies.

184 Het doel van longitudinale studies is het onderzoeken van psychologische en fysieke
verschijnselen en gedragingen in de loop van de tijd.
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criminele activiteiten.
In ander onderzoek (zie par. 7.2.2.) van Blumstein & Cohen (1986, 1987) en
Farrington (1986) werd vastgesteld dat het overgrote deel (85%) van de niet-
psychopathische delinquenten zelfs al voor hun 30-ste jaar de misdaad de rug toe
keerde. De resultaten van andere studies tonen dus een gunstigere prognose aan
voor de afname van misdadige activiteiten voor niet-psychopathische criminelen
dan de studie van Hare et al. Bovendien verminderde de criminaliteit bij de
onderzoeksgroepen niet alleen, maar in tegenstelling tot de onderzoekspersonen
die Hare et al. onderzocht, stopten ze hun delinquente activiteiten.
Volgens Hare et al. is het eerder genoemde verschil tussen psychopaten en niet-
psychopaten, wat betreft hun criminaliteitsontwikkeling in de loop van de tijd, te
verklaren uit het feit dat sommige psychopaten op middelbare leeftijd afgebrand
zijn. Het afgebrand zijn is mijns inziens niet echt een verklaring voor deze
ontwikkeling. Zoals al eerder werd vermeld is deze vermindering van psychopa-
thisch gedrag in veel gevallen en voor een deel het gevolg van een neurobiologi-
sche verandering. Het moet echter goed onderzocht worden welk deel van de
narijpers neurologisch veranderd en afgebrand zijn en welk deel van deze narijpers
niet afgebrand is. De andere factoren die van invloed zijn op het narijpingsproces
dienen ook bij het onderzoek betrokken worden. Uit het onderzoek van Black et
al. (1995) en Robins (1966) bleek dat er duidelijk psychosociale oorzaken voor de
narijping waren aan te wijzen (zie. par. 7.2.3.). Misschien veroorzaken de geestes-
gesteldheid van de betrokkenen, die samenhangt met psychosociale factoren, de
neurobiologische veranderingen. In hoofdstuk 4 (zie par. 4.14.2.) werd aangetoond
dat de mentale houding van iemand invloed heeft op zijn neurobiologisch functio-
neren.

De twee leeftijdsperiodes waarin psychopathie het meest voorkomt zijn a) tussen
25-44 jaar (hoogste percentage) en b) tussen 18-24 jaar (Robins et al., 1984;
Karno et al., 1987; Meyers et al., 1984).

Swanson et al. (1994) interviewden 3258 willekeurig uitgeselecteerde personen
met behulp van de Diagnostic Interview Schedule (DIS). Door middel van deze
vragenlijst kan men nagaan of de ondervraagden voldoen aan de DSM-III criteria
voor antisociale persoonlijkheidsstoornissen; 104 personen voldeden hieraan.
Eveneens werd nagegaan in hoeverre, en in welke periodes de onderzoekspersonen
leden aan gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen.
Het onderzoek toonde aan dat de eerste symptomen van antisociaal gedrag zich bij
jongens aandienden op een gemiddelde leeftijd van 7,6 jaar en bij meisjes als ze
9,2 jaar waren. En volgens dit onderzoek waren er pieken van antisociaal gedrag
in   de   leeftijdsgroep   25-34   jaar (het hoogste percentage) en tussen   het    18-24
levensjaar.
Het was zeer opvallend dat geen van de vrouwen boven de 35 jaar antisociale
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persoonlijkheidsstoornissen vertoonden. Dit zou mijns inziens een aanduiding
kunnen zijn van het feit dat vrouwen voor deze leeftijd nagerijpt zijn, terwijl dit
bij mannen niet het geval hoeft te zijn. Misschien is de ontwikkeling van narijping
wel geslachtsgebonden.
Bij 90,4% (n=94) van de onderzoekspersonen werden nog een of meer andere
DSM-III diagnoses vastgesteld:
- 85,6 (n=89) was verslaafd aan alcohol;
- 34,6% (n=36) was verslaafd aan drugs;
- 25% (n=26) leed aan een chronische depressie;
- 14,4% (n=15) leed aan dysthymische stoomissen 'u;
- 10,6% (n=11) leed aan een fobie;

186- 10,6% (n=11) leed aan obsessieve-compulsieve stoornissen.

Hoewel het hier om individuen gaat die lijden aan antisociale persoonlijkheids-
stoornissen, mag men toch aannemen dat eenderde tot de helft van deze personen
psychopathisch was (zie Sudenheim & von Knorring, 1996; par. 1.5.1.). Diegenen
die leden aan depressies, dysthymische en obsessieve-compulsieve stoornissen,
waren mijns inziens geen psychopaten, want deze worden juist gekenmerkt door
een afwezigheid van depressie en angst.

7.2.2. Verschillen in stabiliteit van psychopathisch en crimineel gedrag

Er bestaan volgens Moffitt (1993) opmerkelijke verschillen in de stabiliteit van
psychopathisch gedrag. Bij veel mensen komt psychopathisch gedrag voor, maar
bij het gros van deze personen is dit gedrag slechts tijdelijk of situatiegebonden.
Bij een relatief klein percentage van deze grote groep die ooit psychopathisch ge-
drag vertoonde, kunnen deze stoornissen een leven lang duren. Moffitt vermeld
niet welk percentage van de totale groep duurzaam psychopathisch gedrag
vertoont. Wel rapporteerde Moffitt dat slechts 5% van de criminele psychopaten
zich na hun 45-ste jaar nog schuldig maakt aan delinquente activiteiten.
In zijn artikel wijst Moffitt erop dat de tijdelijke en langdurige delinquenten en
psychopaten, kwalitatief van elkaar verschillen. Moffitt wijst erop dat het hoogste
delinquentie-percentage voorkomt rond de leeftijd van het 17-de jaar en dat het
percentage dan daalt tot in de vroege volwassenheid.

'u Chronische depressieve stemmingsstoomis met gebrek aan interesse in de gewone dagelijkse
dingen, met onder andere: eet- en slaapstoornissen, geringe energie, vermoeidheid, gering gevoel
van eigenwaarde, slechte concentratie, besluiteloosheid, en gevoel van hopeloosheid. Wordt
gebruikt als synoniem voor depressieve neurose of neurotische depressie.

186 Angststoomis met als symptomen hardnekkige, irrationele gedachten of wensen en onbe-
heersbare, en zich telkens herhalende handelingen als gevolg van angstafweer. Synoniem voor
dwangneurose.
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Het merendeel van de criminelen is teenager, terwijl het aantal delinquenten dat de
leeftijd van 20 jaar passeert met meer dan de helft is afgenomen. Op 28-jarige
leeftijd heeft zelfs 85% van hen de misdaad vaarwel gezegd (Blumstein & Cohen,
1986, 1987; Farrington, 1986).
Een toename in psychopathisch gedrag tussen het 7-de en 17-de levensjaar is sterk
gerelateerd aan een afname van deze stoornissen tussen de 17 en 30 jaar (Loeber
et al., 1989).
Hiermee is naar mijn mening de mythe ontzenuwd dat psychopathie altijd duur-
zaam is.

Bij de personen die een patroon van levenslang psychopathisch gedrag vertonen,
ziet men een verandering in de manifestaties van dit gedrag; bijten en slaan op
4-jarige leeftijd, stelen en spijbelen op 10-jarige leeftijd, drugs dealen en auto's
stelen op 16-jarige leeftijd, roofoverval en verkrachting op 22-jarige leeftijd,
fraude en pedofilie op 30-jarige leeftijd.
Deze patronen blijken cross-situationeel consistent   te zijn (Farrington,    1991;
Loeber, 1982; Loeber & Baicker-McKee, 1989; Robins, 1966, 1978; White et al.,
1994).

Ik betwijfel of fraude en pedofilie sterk gerelateerd zijn aan een bepaalde leeftijds-
fase. Uit het dossieronderoek dat ik in de Pompekliniek heb verricht, bleek dat het
overgrote deel (ongeveer 80%) van de naar schatting 80 pedofielen en ongeveer de
helft van de 45 fraudeurs jonger was dan 30, veelal rond de 20 jaar, toen deze hun
eerste pedofiele of frauduleus delict pleegden.

Het blijkt dat het psychopathisch gedrag, dat zich manifesteert op of voor het 4-de
levensjaar, zeer vaak van duurzame aard is. Dit gedrag is echter tijdelijk wanneer
de stoornissen pas zich voordoen vanaf de 7-de levensjaar (Moffitt, 1993).
Bovenstaand onderzoek toont aan dat er een tijdelijke en duurzarne vorm van
psychopathie bestaat. Uit het onderzoek van Loeber et al. (1989) en de constate-
ring van Moffitt (1993) wordt duidelijk dat psychopathie, die zich pas vanaf het 7-
de levensjaar manifesteert, een minder duurzaam karakter heeft dan als het zich op
of beneden 4 jaar voordoet.

7.2.3. Het verschil tussen de ontwikkelings- en neurologische psychopaat

Loeber et al. (1989) en Mofitt (1993) toonden een opmerkelijk verband aan tussen
enerzijds twee leeftijdsfasen waarin de eerste psychopathisch tekenen zich
openbaren, en anderzijds de prognose voor narijping. Als de stoornissen zich al
voordoen in de vroegste fase, dan blijven deze kennelijk vaak langer voortduren,
dan wanneer deze zich in een latere periode manifesteren.
Met het zeer jonge kind van 4 jaar, dat reeds psychopathische trekken vertoont, is
volgens mij iets bijzonders aan de hand. Mijns inziens is bij de zeer jeugdige
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psychopaten van 4 jaar en jonger sprake van een ernstig neurologische stoornis,
want anders zou de psychopathische ontwikkeling veel geleidelijker zijn verlopen.
In paragraaf 4.6.5. kwam het onderzoek van Venables (1987) aan bod, waarin
werd aangetoond, dat kinderen die op 3-jarige leeftijd neurofysiologische afwijkin-
gen vertoonden, een verhoogd risico liepen voor latere criminaliteit en ADHD-
stoornissen. Hoewel deze verschijnselen niet identiek zijn met psychopathie,
hangen deze verschijnselen wel samen.

Door de neurologische stoornissen reageert het psychopathisch kind impulsief en
agressief op zijn omgeving, zonder dat dit gedrag aangeleerd hoeft te zijn. Er
hoeft zelfs geen sprake te zijn van negatieve ervaringen in de vroege jeugd, een
chaotische gezinssituatie, verwaarlozing, of slechte leiding van de ouders. Iedere
behandelaar kent dergelijke psychopathische gevallen, waarbij hiervan inderdaad
geen sprake is. Een aantal psychopaten die Meloy (1988), Cleckley (1988) en
Wolman (1987) beschreef, zijn hier goede voorbeelden van.
Zoals in hoofdstuk 4 (par. 4.2.1.) al bleek, kunnen een aantal lichamelijke ziekten
dusdanige neurologische stoornissen veroorzaken, dat hieruit psychopathisch
gedrag voortvloeit. Dit kan variaren van encephalitis lethargica en gesloten
hoofdletstels tot neurobiologische ontregelingen, zoals stoornissen in de neuro-
transmitter-systemen.
In mijn eigen onderzoek dat aan de orde komt in hoofdstuk 8, wordt een geval
beschreven van een fraudeur, Max genaamd, wiens gedrag in de vroege jeugd na
een hersenvliesontsteking plotseling was veranderd. Vanaf dat moment gedroeg hij
zich ongedurig, onaangepast en impulsiever dan voorheen. Zijn persoonlijkheids-
verandering had niets te maken met te weinig aandacht, familiestructuur, nare
ervaringen, verwaarlozing, of afwijzing door zijn ouders.

Men zou naar mijn mening onderscheid kunnen maken tussen de ontwikkelings-
psychopaat en de neurologisch gestoorde psychopaat. Bij het eerste type wordt de
psychopathie hoofdzakelijk veroorzaakt door psychosociale factoren, terwijl de
gestoorde ontwikkeling van het tweede type voornamelijk een neurologische
grondslag heeft. Het gedrag van de neurologische psychopaat is niet of nauwelijks
aangeleerd, en de psychopathische symptomen kunnen zich kennelijk abrupt voor-
doen. Zoals al eerder werd vermeld, ontwikkelt zich het problematische gedrag bij
de ontwikkelingspsychopaat doorgaans geleidelijker en later, dan bij de neurologi-
sche psychopaat.
Mijns inziens is het logisch dat de neurologische psychopaat slechtere vooruit-
zichten heeft op narijping, omdat deze personen veel moeilijker zijn te veranderen
door middel van psychotherapie en pro-sociale beinvloeding, dan de ontwikke-
lingspsychopaten. Neurologische defecten zijn niet of nauwelijks te behandelen
met niet-farmacologische behandeling. Toch komt bij deze groep ook narijping
voor, en het blijkt dat het neurologische defect langzamerhand toch kan verdwij-



213

nen. Bij een persoon uit mijn eigen onderzoek (zie hoofdstuk 8, Max) was dit het
geval.
De categorie neurologische psychopaten wordt in de literatuur niet afzonderlijk
behandeld. Na raadpleging van de diverse databanken (PsychLit en Medline) en de
neurologische en psychiatrische handboeken, bleek er geen literatuur te bestaan die
de ontwikkeling van de neurologische psychopaat expliciet tot onderwerp had
gekozen. In de literatuur, die betrekking had op narijping, werd de neurologische
psychopaat evenmin als afzonderlijk type behandeld.

7.2.4. Vervolgonderzoek bij voormalige psychopaten

Er is verbazingwekkend weinig onderzoek verricht naar het verloop en de progno-
ses van psychopathie, zeker als men het belang van dit fenomeen voor de betrok-
kenen zelf en de maatschappij in ogenschouw neemt. Het meeste dat we weten
over dit onderwerp, hebben we te danken aan Robins' follow-up - en pioniersstu-
die (1966) bij 524 voormalige patienten. Deze waren opgenomen geweest in
forensisch-psychiatrische jeugdklinieken, onder andere in St. Louis en Chicago.
Dertig jaar na hun ontslag werden deze personen ondervraagd en psychiatrisch
getoetst, om na te gaan in hoeverre de betrokkene hun vroegere ziektebeeld
ontgroeid waren. Bij slechts 82 van de 106 psychopaten konden de psychiaters een
verantwoorde beoordeling maken omtrent hun ontwikkeling. De overige patienten,
die een controlegroep vormden, leden aan andere psychiatrische stoornissen zoals
schizofrenie, neuroses, psychoses en alcoholisme. Alle onderzoekspersonen werden
op basis van de vroegere psychiatrische dossiers retrospectief '87 gediagnostiseerd
met behulp van de DSM-I.
Omdat Robins vrijwel uitsluitend percentages vermeldt, heb ik deze voor de
duidelijkheid omgerekend in absolute getallen. Bovendien werden slechts bij
uitzondering de percentages van de mannelijke (n=68) en vrouwelijke (n==14)
psychopaten afzonderlijk vermeld.
Van de 82 (voormalige) psychopaten was 12% (n=10) nagerijpt, 27% (n=22) was
sterk verbeterd en de resterende 61% (n==50) vertoonde geen verbetering.
Robins wees er destijds al op dat er geen leeftijd was, waarop verbetering of
narijping niet zou kunnen voorkomen. Diegenen die nagerijpt waren, vertoonden
geen stoornissen meer. Bij diegenen die als 'verbeterd' werden getypeerd, waren
de psychopathische kenmerken verminderd of gedeeltelijk verdwenen .
Narijping of verbetering bij 32 van de 82 psychopaten vond plaats in de volgende
leeftijdsperiodes:
- Bij  10% (n=3) voor de 26 jaar:

187 Tijdens het follow-up onderzoek 30 jaar later werden de diagnoses gesteld door middel van
dezelfde criteria om zodoende homogene categorieen te vormen. Deze kinderen waren vroeger tij-
dens hun opname met behulp van verscheidene criteria gediagnostiseerd.
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- Bij 10% (n=3) tussen 26-30 jaar;
- Bij 35% (n=11) tussen 31-35 jaar;
-  Bij   15% (n==5) tussen  36-40 jaar;
- Bij 10% (n=3) tussen 41-45 jaar;
- Bij 20% (n=7) na hun 46-ste levensjaar.
- De gemiddelde leeftijd was 34,5 jaar.

De redenen die werden gegeven door de psychopaten voor de narijping of
verbetering, waren (sommigen gaven meerdere redenen op):
- Volwassen worden (41%, n=34);
- Huwelijk (23%, n=19);
- Geen zin om weer in de gevangenis te belanden (23%, n=19):
- Toegenomen verantwoordelijkheden (14%, n=9);
- Krijgen of hebben van kinderen (9%, n=8);
- Ziekte (5%, n==4);
- Religie (5%, n=4).

Dit onderzoek van Robins heeft nog andere interessante gegevens opgeleverd, die
relevant kunnen zijn voor de beoordeling van hun verdere ontwikkeling.
Van de totale onderzoeksgroep van 524 individuen hadden 228 alleen de lagere
school bezocht, 119 hadden de 'high school' doorlopen en 39 personen hadden
gestudeerd op een universiteit (29 waren afgestudeerd).
Van de 84 psychopaten hadden 64 personen de lagere school doorlopen, 21
hadden de 'high school' bezocht (slechts 2 individuen behaalden hun diploma), en
2 personen hadden gestudeerd op de universiteit, zonder dat ze deze studie vol-
tooiden.
Uiteindelijk bekleedden 60 personen van de totale onderzoeksgroep een leidende
functie, 45 individuen la:egen een kantoorbaan en 212 personen hadden fabrieks-
werk. De rest was arbeidsongeschikt, werkloos of geen kostwinner. 12% (n=63)
van de personen zat op het moment van het onderzoek in de gevangenis.
Van de 77 werkende psychopaten deed 55% (n=42) ongeschoold -, 22% (n=17)
verrichtte geschoold handwerk, 18% (n=14) had een kantoorbaan en 5% (n=4)
bekleedde een leidinggevende positie. De resterende 5 personen waren werkloos,
arbeidsongeschikt, of ze zaten in de gevangenis.
91% (n=75) van de psychopaten was ooit getrouwd geweest en 78% (n=64) was
weer gescheiden van hun eerste partner. De percentages voor mannen en vrouwen
werden niet afzonderlijk vermeld.
Het bleek dat een groot deel van de psychopathische en de niet-psychopathische
onderzoekspopulatie volgens hun eigen zeggen goed terecht was gekomen, waar-
van een klein aantal zeer goed.

In een follow-up studie, die werd uitgevoerd door Black et al. (1995) 16-45 jaar
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na hospitalisatie, werden 71 voormalige psychopathische mannen onderzocht. Deze
personen waren vroeger opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek. Er werd
niet vermeld met behulp van welke criteria ze vroeger werden gediagnostiseerd.
Op basis van interviews (ook met familieleden), medische dossiers en verslagen
van politie en de rechterlijke macht kon bij 45 van de 71 personen de ontwikke-
ling na ontslag op verantwoorde wijze worden beoordeeld. Bij de rest ontbraken
essentiEle gegevens.
Het probleem bij dit onderzoek van Black et al. is, dat ze hun onderzoeksresulta-
ten en conclusies baseerden op data, die grotendeels werden verkregen door
middel van telefonische interviews en verklaringen van de (ex-)psychopaten. Deze
werden echter maar in een paar gevallen gecontroleerd (bij partner, buren). Bij een
groot deel van de gevallen die wel werden gecontroleerd, hadden de betrokkenen
ten onrechte verklaard dat ze geheel verbeterd waren.

Het bleek dat 12 mannen (26,6 %) nagerijpt, 14 (31,1%) verbeterd, en 19 (42,2%)
niet verbeterd waren.
Het percentage narijpers dat hier wordt vermeld, ligt 2 maal zo hoog als in het
voorgaande onderzoek van Robins.
Van de 21 individuen die tot rust waren gekomen, gaven 13 hiervoor als reden;
1) religieuze ervaring (n=3);
2) invloed van mentor, partner of vriend (n==3);
3) het volwassen worden (n==6);
4) gezondheidsklachten (n=1).
De redenen van de overige 8 personen werden niet expliciet vermeld.

Voor de rest van de gegevens waren de data van alle 71 onderzoekspersonen
verwerkt.
Alle personen uit de onderzoeksgroep waren getrouwd (geweest). De 43 (60,9%)
niet gescheiden individuen waren gemiddeld 23 jaar getrouwd. Hieruit blijkt
volgens mij, dat ze tegen de verwachting in, wel degelijk in staat waren om een
duurzame, intieme relatie in stand te houden. Het percentage mannen dat geschei-
den was van hun eerste vrouw lag in het onderzoek van Robins (1966) vele malen
hoger. Het wordt in dit onderzoek van Black et al. niet duidelijk gemaakt hoe dit
feit verklaard kan worden. Was er bij de onderzoekspersonen die zij bestudeerden
sprake van respect, liefde en intimiteit voor hun partner?
40 (54,9%) personen hadden een 'high school'-diploma behaald en 12 (17%)
individuen voltooiden hun studie aan een universiteit. Helaas werd niet vermeld
hoe groot het aantal narijpers was dat deel uitmaakte van deze succesvolle groep.
Het is opvallend dat een beduidend groter percentage van deze groep psychopaten,
in vergelijking met de groep die Robins bestudeerde, een hogere opleiding had
genoten en deze ook had afgerond.



216

Het wordt niet helemaal duidelijk uit de rapportages of dit verschil wordt veroor-
zaakt door een steekproefafwijking. In beide onderzoeken werden alle psychopa-
ten, die in een bepaald tijdvak werden ontslagen uit een psychiatrische inrichting,
benaderd. Slechts 36 van de 71 door Black et al. bestudeerde onderzoekspersonen
(bijna de helft) wilde geheel of gedeeltelijk medewerking verlenen aan het
onderzoek, in die zin dat ze de onderzoekers te woord wilden staan. Slechts 26
lieten zich interviewen. In de resterende gevallen werd informatie ingewonnen bij
familieleden.
Bij het onderzoek van Robins verleende een beduidend groter aantal personen hun
medewerking. Slechts 24 van de 106 personen die werden benaderd, dat is bijna
een kwart, weigerde hun deelname aan het onderzoek.
Het onderzoek van Black et al. telde in vergelijking tot de groep die Robins
benaderde, een tweemaal zo hoog percentage weigeraars. Hierdoor kan een
steekproefafwijking ontstaan, omdat bij de ene groep sprake kan zijn van een
grotere zelfselectie, dan bij de andere. Op deze wijze kunnen bepaalde categorieen
psychopaten over- of ondervertegenwoordigd zijn, in vergelijking met het oor-
spronkelijke groepsbeeld. De resultaten, die betrekking hadden op de groep met
het hoogste percentage weigeraars, zeggen dan niet zo veel over de totale groep.

Met de werkgeschiedenis is het met deze onderzoeksgroep ongeveer gelijk gesteld
als met de groep die Robins (1966) bestudeerde. 4 personen hadden een kantoor-
baan, 3 hadden geschoold werk, 5 hadden semi-geschoold werk, 37 waren onge-
schoold arbeider, 2 studeerden nog, 5 dienden in het leger, 5 waren werkloos, 11
zaten in de gevangenis (4 wegens moord), en van 2 werd op dit punt geen
informatie ontvangen.
Er zat mijns inziens een opvallend hoog percentage (15,5%) in de gevangenis.
Ik vind het opmerkelijk dat deze groep psychopaten in verhouding tot de personen
die Robins had onderzocht, niet vaker hoger gekwalificeerd werk deed, hoewel ze
een betere opleiding hadden gevolgd en voltooid.

Bij een groep van 889 mannelijke forensisch psychiatrische patianten, die tussen
de 16 en 69 jaar oud waren, werd het verloop van de psychopathie in de loop van
de tijd onderzocht door Harpur & Hare (1994). Zeven leeftijdscategoriean werden
onderzocht in relatie tot de mate van psychopathie, namelijk: 16-20 jaar, 21-25
jaar, 26-30 jaar, 31-35 jaar, 36-40 jaar, 41-45 jaar en 46-70 jaar. Door middel van
de Psychopathy Checklist van Hare werd de mate van psychopathie vastgesteld.
Twee factoren werden onderzocht; Factor 1 omvat affectief-interpersoonlijke
gedragskenmerken van psychopathie, en factor 2 behelst gedragskenmerken, die
gerelateerd zijn aan een instabiele en asociale levensstijl, ofwel sociaal afwijkend
gedrag.
Cross-sectionele analyses toonden aan dat de scores betreffende factor 1 stabiel
bleven gedurende het leven, terwijl de scores met betrekking tot factor 2 afnamen
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naarmate de psychopaten ouder werden. Dit suggereert dat de leeftijdsgebonden
veranderingen in impulsiviteit, sociaal afwijkend en asociaal gedrag niet noodza-
kelijkerwijs vergezeld hoeven te gaan met wijzigingen in egocentriciteit, gevoel-
loos en manipulerend gedrag.
Met andere woorden, de psychopaat past zich op bepaalde onderdelen steeds beter
aan, maar in de kern van zijn wezen blijft hij onveranderd zelfgericht, onbetrokken
bij, en ongeYnteresseerd in anderen. Toch meen ik uit dit toegenomen aanpassings-
vermogen op te kunnen maken, dat de betrokkene meer dan voorheen rekening
gaat houden met, en oog krijgt voor de belangen en gevoelens van anderen. Een
verminderde impulsiviteit, ofwel een grotere impulscontrole zal mijns inziens een
minder bedreigende en meer toegankelijke houding tegenover anderen in de hand
werken.
Ander onderzoek toont echter wel aan dat een wezenlijke verandering in de
persoonlijkheidsstructuur van de psychopaat tot de mogelijkheden behoort (zie par.
7.1.2.; hoofdstuk 8 van dit proefschrift; Robins, 1966 ; Black et al., 1995 in deze
paragraaf).

7.2.5. Voorspelbaarheid van psychopathisch gedrag

Robins (1966, 1978) wijst erop dat praktisch alle psychopaten als kind gedrags-
stoornissen hadden. Psychopathisch gedrag op latere leeftijd kon worden voorspeld
bij kinderen die:
1) agressief of ongehoorzaam waren op 3-jarige leeftijd (White, Moffit, Earls,

Robins and Silva, 1990). Volgens Farrington (1991), Loeber (1982), Loeber &
Baicker-McKee (1989), Robins (1966, 1978) en White et al. (1994) manifes--
teert zich het agressief gedrag bij deze kinderen als ze 4 jaar oud zijn;

2)  tussen  hun  7-de  en 11-de levensjaar  voor de eerste maal werden gearresteerd
door de politie (Loeber, 1982);

3) gewelddadig gedrag vertonen wanneer ze begin 20 zijn (Hare & Mc Pherson,
1984).

7.3. Neurologische en biologische aspecten van narijping

7.3.1. Te lage corticale prikkelstaat

Wanneer de cerebrale cortex en de reticulaire formatie in de hersenstam optimaal
geprikkeld zijn, dan neemt de bewustzijnstoestand van het individu, het gevoel van
welbehagen en gedragsefficientie over het algemeen toe. Het netwerk van de her-
senstam behoort tot het centrale gebied van de hersenen. Het onderste deel van de
hersenstam bevat het reticulaire activeringssyteem dat de prikkelstaat en de alert-
heid bij de mens regelt en controleert.
Een te laag prikkelstaat-niveau reduceert bovengenoemde functies en reacties. Een
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te hoog prikkelstaat-niveau veroorzaakt bij de betrokkene een disorganisatie van
de bewustzijnstoestand, ineffici8nt gedrag, en een gevoel van onbehagen.
Veel onderzoek heeft aangetoond (zie hoofdstuk 4) dat vele psychopathische per-
sonen duurzaam lijden aan een gevoel van een te lage corticale prikkelstaat. Dit is
een conditie, waarbij door de cerebrale cortex en de reticulaire formatie een
voortdurend hoog niveau van stimulatie wordt vereist, teneinde het prikkelstaat-
niveau op peil te houden (Costin & Draguns, 1989; Hare, 1970, 1975; Hare &
Cox, 1978; Satterfield, 1978; Zuckerman, 1978).
Bij nagerijpte individuen is dit prikkelstaat-niveau kennelijk genormaliseerd. Deze
personen hebben geen abnormale behoefte aan stimulatie zoals voorheen. Ook hun
vroegere onrust, die zich onder ander uitte in het sensatiezoeken en samenhing met
het lage prikkelstaat-niveau, is verdwenen. Bij alle narijpers die ik heb onderzocht
(zie hoofdstuk 8) was dit het geval. Helaas is er geen specifiek neurofysiologisch
onderzoek verricht naar het functioneren van het autonome zenuwstelsel bij narij-
pers. Onderzoek op dit gebied is zeer aan te bevelen.

7.3.2. Corticale onrijpheid

Een andere neurologische abnormaliteit, namelijk een onrijpe corticale ontwikke-
ling, staat eveneens in verband met psychopathische persoonlijkheidskenmerken.
(Kiloh & Osselton, 1966; Costin & Draguns, 1989).
Door middel van EEG-studies werd bij veel psychopaten een sterk verhoogde
(slow wave) theta-activiteit gemeten. Deze EEG-patronen komen ook voor bij
kinderen, met name bij hen die lijden aan ADHD-stoornissen (Satterfield, 1978;
Dolan, 1994)."' Bovengenoemde EEG-patronen zijn kennelijk een aanduiding
voor corticale onvolgroeidheid. Deze corticale onrijpheid, die dus ook bij kinderen
wordt waargenomen, lijkt een plausibele verklaring voor de psychopathische
karaktertrekken, die eveneens kinderlijk overkomen (egocentriciteit, gebrekkige
impulscontrole, ontbreken van lange termijn visie en - planning).
Deze verhoogde (slow wave) theta-activiteit wordt minder bij psychopaten die de
middelbare leeftijd bereiken. Misschien is dit ook voor een deel de verklaring voor
het feit dat psychopathische persoonlijkheidsstoornissen in een aantal gevallen
verdwijnen of minder worden na het 30-ste levensjaar (zie 7.1.1.). Deze verminde-
ring van EEG-afwijkingen bij psychopaten die de leeftijd van 30 jaar passeren,
werd elektroencefalografisch gemeten door Hill (1942), Knott & Gottlieb (1943),
Monroe (1970, 1978), Silverman (1944) en Williams (1969).

7.3.3. Myelinisatie en de ontwikkelingsstadia van de hersenen

Bij psychopaten kan een onvolgroeide vorm van het reticulaire - en limbische

188 Zie eveneens proefschrift Doreleijers (1995) in referentielijst.
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systeem waargenomen worden (Elliott, 1978; Dolan, 1994).
Het is niet bekend of bij de narijpers deze systemen alsnog volgroeid zijn. Mijns
inziens is het van groot belang om te onderzoeken of er een samenhang bestaat
tussen narijping en een (hernieuwde) ontwikkeling van bepaalde hersendelen.
De myelinisatie is het proces, waarbij zich een afzetting vormt van een vetachtige
stof rondom de neurieten - ofwel de uitlopers van zenuwcellen die impulsen
doorgeven - die een belangrijke rol speelt bij de impulsgeleiding. Deze myelini-
satie is niet voltooid voor de tweede decade van een mensenleven (Kaes, 1907;
Norton & Myelin; 1975; Yakovlev & Lecours; 1967). Verschillende delen van de
hersenen myeliniseren in een verschillend tempo. Dit proces wordt in de tweede
decade van een mensenleven gecontinueerd in de reticulaire formatie (Elliott,
1978). Kaes (1907) ontdekte dat de myelinisatie zelfs voortduurde in de anteriore
temporale -, en prefrontale cortex tot het 45-ste levensjaar. De myelinisatie in de
diverse ontwikkelingsstadia van de hersenen werd vastgesteld door middel van
post-mortem onderzoek.
Het is volgens mij goed mogelijk dat dit myelinisatieproces, dat zorgt voor een
goede geleiding van impulsen bij de psychopaat, eveneens in verband staat met
narijping. Waarschijnlijk is dit proces bij de psychopaat vertraagd of verstoord
verlopen. Omdat dit proces kennelijk voortduurt tot het 45-ste levensjaar, terwijl
omstreeks deze leeftijd voor een groot deel van de psychopaten de narijping
voltooid is (volgens Robins bij 80%; zie par. 7.2.3.), zou dit samenvallen van
biologische en mentale ontwikkeling wel eens met elkaar kunnen samenhangen.

7.3.4. Criminaliteit en platelet monoamine oxidase

De monoaminen fungeren in de hersenen als overdrachtsstof, ofwel transmitters.
Tot deze overdrachtsstoffen behoren de stoffen seretonine en dopamine. Monoa-
mine oxidase is een enzym dat onder andere dopamine en serotonine afbreekt of
remt. Door de remming vindt er een ophoping van biologisch actieve aminen
(seretonine) in de hersenen plaats. Bij platelet monoamine oxidase bevindt zich het
werkzaam enzym in de bloedplaatjes.
De platelet monoamine oxidase (MAO) activiteit werd onderzocht bij 70 voorma-
lige delinquente jongens, die ten tijde van het onderzoek tussen de 38 en 46 jaar
oud waren. Het bleek dat de gemiddelde MAO-activiteit bij voormalige delinquen-
ten met zowel vroege - als latere criminaliteit significant lager was dan bij
voormalige delinquenten, zonder latere criminaliteit.
Er blijkt eveneens een positieve correlatie te bestaan tussen CZS-5 HIAA niveaus
en MAO-activiteit. CZS-5 HIAA behelst serotonine metaboliet-5-hydro-xindole-
azijnzuur in de cerebrospinale vloeistof, die zich bevindt in het centrale zenuwstel-
sel (CZS, ruggemerg en hersenen). Metabolieten spelen een onmisbare rol in de
stofwisseling.
Er kan bij gewelddadige criminelen een relatie worden vastgesteld tussen lage
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CZS-5 HIAA en lage MAO-niveaus. Bij vermindering van gewelddadigheid, cri-
minaliteit en psychopathisch gedrag kan tevens zo'n verband worden geconstateerd
(Alm, 1994).
Ook Dolan (1994) stelt vast dat biochemische factoren, zoals het CZS-5 HIAA- en
het MOA-gehalte en de wisselwerking tussen deze twee factoren, gerelateerd zijn
aan de mate van agressief-impulsief gedrag, zoals dat voorkomt bij psychopaten.
Bij narijping kunnen deze twee stoffen eveneens een rol spelen. Toch zal mijns
inziens nog veel beter onderzocht moeten worden hoe de relatie tussen bovenge-
noemde biochemische stoffen eruit ziet, en op welke wijze ze elkaars uitwerking
op het gedrag versterken of beinvloeden. Volgens mij kan alleen inzicht in de
complexe wisselwerking tussen deze 2 stoffen enerzijds, en andere neurologische
en psychosociale factoren anderzijds, een bevredigende verklaring bieden voor het
psychopathisch gedrag.

7.3.5. Gedragscorrelatie van lage CZS-5 HIAA

Virkkunen et al. (1994a) toonden aan dat hoge CZS-5 HIAA waarden gerelateerd
waren aan een goede impulscontrole. Cerebrospinale vloeistof, die vrij is van
testosteron, blijkt echter de meeste invloed te hebben op de verlaging van het
niveau van interpersoonlijke agressie en geweld (Virkkunen, 1994b).
Als CZS-5 HIAA waarden en een laag bloedglucosegehalte, biochemische
kenmerken zijn die gedragsgecorreleerd zijn, dan kunnen deze factoren een
voorspellende functie hebben met betrekking tot recidivisme van criminelen na
hun ontslag uit de gevangenis (Virkkunen, 1989). Hierbij schijnt de leeftijd een
kritische variabele te zijn, omdat psychopathische patianten na hun 40-ste levens-
jaar 'afgebrand' zijn.
Volgens Linnoila (1994) is dit 'afgebrand zijn' sterk gerelateerd aan verhoogde
testosteron-vrije CZS- en CZS-5 HIAA-concentraties, of een combinatie van deze
twee met leeftijd. Bovengenoemde sterke relatie wil naar mijn mening niet zeggen
dat dit afgebrand zijn expliciet of direct wordt veroorzaakt door neurobiologische
factoren. Het lijkt mij erg onwaarschijnlijk dat narijping zich alleen afspeelt in een
neurobiologische vacuum. Uit mijn onderzoek (zie hoofdstuk 8) blijkt dat geen
van de narijpers afgebrand of uitgeput was. Ik beargumenteerde al eerder dat narij-
ping niet hetzelfde is als afgebrand zijn.

7.4. Prognoses voor verbetering of narijping

Vermindering of het verdwijnen van psychopathisch gedrag doet zich vaak voor
bij jeugdigen en jonge volwassenen, wanneer:
1) deze kinderen de middelbare school verlaten (Elliott & Voss, 1974);
2) ze de militaire dienstplicht vervullen, of vervuld hebben (Elder, 1986; Mattick,

1960);



221

3) ze een sociale vrouw trouwen (Sampson & Laub, 1990);
4) ze vertrekken uit hun oude buurt (West, 1982);
5) ze een full-time baan krijgen (Sampson & Laub, 1990).

Moffitt (1993) wijst erop dat deze veranderingen natuurlijk evenzeer veroorzaakt
kunnen worden door de biologische veranderingen, die de leeftijd met zich
meebrengt, met structurele factoren en veranderingen op school en in de buurt
waar de betrokkene woont.

Aanleidingen van, of oorzaken voor verandering of genezing van oudere psycho-
paten (ouder dan ongeveer 40 jaar) kunnen zijn:
1) Opgebrand-syndroom. Betrokkenen zijn niet meer in staat om hun energiever-

slindende, rusteloze, zelfvernietigende levenswijze voort te zetten ( Davison &
Neal, 1994; Linnoila, 1994). Zoals al eerder werd vermeld, is dit afgebrand zijn
(mede) het gevolg van neurobiologische veranderingen en psychosociale fac-
toren en kan dus niet als een verklaring aangemerkt worden, in weerwil tot wat
bovenstaande onderzoekers beweren.

2) Relatiefactoren:
a) Een goede, diepe relatie met mentor, vriend of vriendin (Black, Baumgard &
Bell, 1995).
b) Het vermogen tot het leggen en het onderhouden van een hechte, warme re-
latie (McCord & McCord, 1956).
c) Huwelijk (met sociale vrouw) (Black, Baumgard & Bell, 1995).

3) Religieuze ervaring (Black, Baumgard & Bell, 1995; Robins, 1966).
4) Ziekte (Black, Baumgard & Bell, 1995; Robins, 1966).
5) Het verkrijgen van inzicht in hun eigen sociale en interpersoonlijke onaange-

pastheid en schadelijke levensstijl (Textbook of Psychiatry, 1994).
6) Toename van verantwoordelijkheid (Psychopathology,   Page, 1975; Robins,

1966; Textbook of Neurology, 1993).
7) Biologische veranderingen (Davison & Neale, Abnormal Psychology, 1994) als

een functie van leeftijd (Page, Psychopathology, 1975) zoals:
a) Corticale rijping (Costin & Draguns, Abnormal Psychology, 1989; Ro-
bins, 1978; Elliott, 1978; Howard, 1986; Oxford Textbook of Psychiatry, 1985,
1990).

b) Verhoging van CZS-5 HIAA en een testosteron-vrije CZS, met als gevolg
een verbeterde impulscontrole (Virkkunen et al., 1994a, 1994b; Roy et al. 1988;
Linnoila, 1994).
c) Platelet monoamine oxidase in relatie met CZS-5 HIAA (Alm et al., 1994;
Dolan, 1994).
d) Myelinisatieproces in de hersenen (Kaes, 1907; Norton & Myelin, 1975;
Yakovlev & Lecours, 1967).

8) Ingrijpende gebeurtenissen die door iemands afweer heenbreken, waardoor de
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betreffende persoon zichzelf en de wereld om hem heen anders gaat beleven. In
deze kwetsbare toestand wordt geestelijke heroriEntatie en bezinning veelal
noodzakelijk geacht. Hieruit ontstaan mogelijkheden tot een verdere ontwikke-
ling (Martens, 1996).

7.5. Eigen gezichtspunten

Bij de zeer jeugdige kinderen van 4 jaar en jonger, die reeds psychopathisch
gedrag vertonen, is er waarschijnlijk sprake van een ernstige neurologische
stoornis. Bij een ontwikkelingspsychopaat manifesteren de symptomen zich
doorgaans geleidelijker; op latere leeftijd. Naar mijn mening bestaan er 2 funda-
menteel verschillende typen, namelijk a) de ontwikkelingspsychopaat en de b)
neurologisch gestoorde psychopaat (zie hoofdstuk 4; encephalopathie wordt
bijvoorbeeld als oorzaak van psychopathie genoemd). Bij het eerste type wordt de
psychopathie hoofdzakelijk veroorzaakt door psychosociale factoren, terwijl bij het
tweede type de gestoorde ontwikkeling voomamelijk een neuro(bio)logische
grondslag heeft. Het lijkt mij dat een mengvorm tussen deze twee het vaakste
voorkomt. Het narijpingsproces zal voor deze 2 soorten derhalve ook anders
verlopen. Psychosociale factoren bepalen bij type a het rijpingsproces, en neurolo-
gische aspecten zullen bij type b een cruciale rol spelen. Bij narijping kunnen
diverse neurobiologische stoffen (CZS-5 HIAA, testosteron en MOA) en -
processen eveneens een rol spelen. Toch zal beter onderzocht moeten worden hoe
de relatie tussen neurobiologische en psychosociale processen eruit ziet, en op
welke wijze ze elkaars uitwerking op het gedrag versterken of beYnvloeden. Alleen
inzicht in de complexe wisselwerking tussen neurologische en psychosociale
processen, functies of factoren kan een bevredigende verklaring bieden voor het
psychopathisch gedrag.
Het is mogelijk dat het myelinisatieproces, dat zorgt voor een goede geleiding van
impulsen bij de psychopaat, in verband staat met narijping. Dit proces is bij (vele)
psychopaten mogelijk vertraagd of verstoord verlopen. Omdat dit proces kennelijk
voortduurt tot het 45-ste levensjaar, terwijl omstreeks deze leeftijd bij een groot
deel van de psychopaten de narijping is voltooid (volgens Robins bij 80% van de
psychopaten die hij had onderzocht; zie par. 7.2.3.), zou dit samenvallen van
biologische en mentale ontwikkeling wel eens met elkaar kunnen samenhangen.
Zeker in combinatie met andere neurobiologische factoren kan het myelinisatiepro-
ces waarschijnlijk een bijdrage leveren aan het narijpingsproces.

Volgens sommigen is het 'afgebrand zijn' sterk gerelateerd aan verhoogde
testosteron-vrije CZS- of verhoogde CZS-5 HIAA concentraties, of een combinatie
van deze twee met leeftijd. Bovengenoemde sterke relatie wil niet zeggen dat dit
afgebrand zijn expliciet of direct wordt veroorzaakt door neurobiologische
factoren. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat narijping zich alleen afspeelt in een
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neurobiologisch vacuum. Uit mijn onderzoek (zie hoofdstuk 8) blijkt dat geen van
de narijpers was afgebrand of uitgeput. Narijping is niet hetzelfde als 'afgebrand
zijn',  en  ik  wil  hier een duidelijk onderscheid tussen maken. Het eerste is (vrijwel)
altijd het resultaat van een positief ontwikkelingsproces naar aanleiding van
inzicht, bezinning of therapie. Het afgebrand zijn duidt op toestand van uitputting,
die moeilijk samen gaat met een gunstige mentale en emotionele groei.
Bij nagerijpte individuen is het prikkelstaat-niveau kennelijk genormaliseerd. De
betrokken personen vertonen geen abnormale behoefte aan stimulatie, zoals dat
vroeger bij hen het geval was. Ook hun eerdere onrust, die zich onder andere uitte
in het sensatiezoeken en samenhing met het lage prikkelstaat-niveau, is verdwe-
nen. Bij alle narijpers die ik heb onderzocht (zie hoofdstuk 8), was dit het geval.
De nagerijpte persoon heeft langzamerhand geleerd om het niveau van zijn
prikkelstaat innerlijk op te wekken, zonder dat hij voortdurend uitwendige grove
prikkels nodig heeft.

Uit de dossiers van de Pompekliniek bleek dat nogal wat personen die werden
ontslagen uit de kliniek, binnen enkele jaren nadat ze op vrije voet werden gesteld,
overleden. Onder hen bevonden zich 2 potentiele narijpers die ik niet in mijn
onderzoek heb opgenomen, vanwege het feit dat ze nog niet hadden kunnen
bewijzen dat ze op verantwoorde wijze in vrijheid konden leven en een stabiel
volwassen leven leiden, zonder te recidiveren. Beide potentiele narijpers pleegden
zelfmoord.
Denkbaar is dat ze vanwege een depressie de hand aan zichzelf sloegen.
Hieruit blijkt dat hun geweten tot ontwikkeling was gekomen. De bewering van
Goldman (1992), dat bij narijping de psychopathie plaats maakt voor depressie en
melancholie, wordt hierdoor min of meer gestaafd. Maar dit geldt slechts voor een
bepaalde groep, want geen van de personen uit mijn onderzoeksgroep leed in de
narijpingsfase aan depressies.
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Hoofdstuk 8: Narijping - Het onderzoek

8.1.1. Inleiding

Deze pilot-study, die qua opzet een retrospectief, exploratief en kwalitatief onder-
zoek is, had tot doel om na te gaan of er een verschil was in het verloop, en de
aanleiding/oorzaak van het narijpingsproces bij de volgende 5 categorieen voor-
malige psychopaten, namelijk de:
1) gewelddadige seksuele psychopaten;
2) niet-seksuele gewelddadige psychopaten;
3) fraudeurs;
4) pyrornanen;
5) niet-criminele psychopaten.

Eveneens wilde ik door middel van dit onderzoek nagaan of er een relatie bestaat
tussen de wijze waarop en de omstandigheden waarin de psychopathie bij de
betrokkenen is ontstaan, en de aanleidingen/oorzaken van het narijpingsproces.
Voor dit doel heb ik dossieronderzoek gedaan bij de Pompekliniek (TBS-inrich-
ting) te Nijmegen, terwijl ik ook gebruik heb gemaakt van het advies en aanvul-
lende informatie die werd verstrekt door 5 personen met langdurige werkervaring
in deze kliniek; een relatie - en gezinstherapeut (Ed Schutgens), een unithoofd
(Piet Aquarius), een afdelingshoofd (Jacques Bax), een beleidsmedewerker (Hans
Verhoeven), en een unithoofd (Martin van Leuken). Deze hebben tot op heden nog
contact met een aantal personen die door mij werden uitgeselecteerd, zij het inci-
denteel. De aanvullende informatie, die ik via deze verhelderende en boeiende
gesprekken heb verzameld, werd in mijn onderzoek verwerkt.

De dossiers die in de Pompekliniek werden aangelegd vanaf de oprichting van de
kliniek in 1966 bevatten:
1) Een observatie- en selectie- en /of herselectierapport dat door het Pieter Baan

Centrum en/of Dr. F. S. Meyers Instituut is samengesteld. Hierin komen zowel
de gezinssituaties waarin de betrokkene opgroeide, zijn levensloop, eventuele
ziektebeelden en familiegeschiedenissen aan moeders en vaders kant, een karak-
ter - en delictanalyse, en een diagnose van de betrokkene aan de orde.

2) Therapieverslagen (socio-, arbeids-, bewegings-, psychotherapie).
3) Evaluatieverslagen. Deze kwamen tot stand via speciale vergaderingen die de

therapeuten en unithoofden, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers en andere
betrokkenen bezochten.

4) Verslagen met betrekking tot de uiterlijke verzorging, en het gedrag ten opzichte
van de medepatienten en stafleden (wekelijks).

5) Verlengingsadviezen (in verband met verlenging van TBS).
6) Verslagen over de proefverlofperiodes van zowel de reclassering als de kliniek.
7) Verslagen van na het onvoorwaardelijk ontslag (uitsluitend van de reclassering).
8) Brieven, die de betrokkene zond aan diverse behandelaars en stafleden.
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9) Procesverbalen.
10) Verslagen van incidentele gesprekken die met de betrokkene zijn gevoerd, en

onderzoek dat is uitgevoerd door deskundigen van buiten de kliniek (veelal
neurologisch en psychiatrisch onderzoek).

Eventuele recidivegegevens van het Ministerie van Justitie betreffende mijn onder-
zoeksgroep, heb ik opgevraagd nadat ik het onderzoek had afgerond. Op deze
wijze trachtte ik het onderzoek zoveel mogelijk 'waterdicht' te maken en mijn
eigen analyses en conclusies te controleren.
Omdat het hier om een pilot-study gaat en het aantal onderzoekspersonen gering is,
zal men voorzichtig moeten zijn met het interpreteren van de gegevens en het
trekken van conclusies.
Aanvankelijk werd er gestreefd naar een gelijk aantal van 2 personen per categorie.
Maar omdat ik in sommige categoriean meer dan 2 relevante gevallen vond, en
vanwege het feit dat er personen konden afvallen omdat ze eventueel recentelijk
nog gerecidiveerd konden hebben (op het moment dat ik dit schrijf, heb ik die
gegevens van het Ministerie van Justitie nog niet binnen), besloot ik om alle geval-
len te verwerken in dit onderzoek.

Voor de niet-criminele psychopaten moest ik een beroep doen op de Algemeen
Psychiatrische Ziekenhuizen. Hoewel ik van de onderzoekscommissie van de
Rumkegroep toestemming had gekregen onderzoek te verrichten in de diverse
klinieken die hierbij zijn aangesloten, bleek het toch een onmogelijke zaak te zijn,
ook maar 66n nagerijpte niet-criminele psychopaat te vinden, ondanks de vele
moeite die werd getroost door de diverse stafleden. Hierbij denk ik met name aan
de eerste geneesheer/psychiater B. N. Vliegenthart van het Christelijk Sanatorium
te Zeist, de eerste geneesheer/psychiater T. Huijgens van de Willem Arntzhoeve in
Den Dolder, en Prof. dr. Th. Heeren, voorzitter van de onderzoekscommissie en
hoogleraar Psychogeriatrie aan de Universiteit van Utrecht.
Niet-criminele psychopaten zoeken zelden psychiatrische hulp, en als dit bij hoge
uitzondering toch gebeurt, dan is de opname van korte duur. Op zo'n termijn kan
men onmogelijk een narijpingsproces vaststellen, laat staan het verloop ervan
registreren. Voor mijn onderzoek was een uitgebreide psychiatrische voortgangs-
en ontwikkelingsrapportage noodzakelijk. Zowel in bovengenoemde, als in de vele
andere psychiatrische ziekenhuizen die ik heb benaderd, waren dergelijke uitge-
breide dossiers van patienten uit de door mij gezochte categorie niet aanwezig.
Tijdens het onderhoud dat ik had met dr. C. V. de Blacourt, hoofd A-opleiding
psychiatrie van het psychiatrisch ziekenhuis te Wolfheze, werd ik hier al voor
gewaarschuwd. Want alle psychopathische patienten die al dan niet gedwongen
waren opgenomen aldaar, verlieten binnen enkele weken de inrichting. Ze zouden
ofwel vluchten, of zichzelf zo onmogelijk opstellen, dat ze zichzelf als het ware
'eruit werkten', het voltallige personeel vertwijfeld achterlatend. Ook psychiater
Huijgens van de Willem Arntzhoeve vertelde een dergelijk verhaal.
Dus moest ik mijn toevlucht zoeken tot personen, waar ik vanwege mijn beroep of
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anderszins, langdurig contact mee heb. Met twee personen die behoren tot de
categorie van de narijpers heb ik tot op heden ten dage nog contact. Uit ethische
overwegingen en vanwege enige schroom om juist deze personen toestemming te
moeten vragen om hun cases, en daarmee hun drama te kunnen gebruiken voor
mijn onderzoek, had ik eerst getracht elders cases van nagerijpte patianten te vin-
den die anoniem waren voor mij, en ik voor hen.

Na bestudering van alle dossiers van de naar schatting 700 bewoners die de tot
dusver de Pompekliniek bevolkten (vanaf 1966-1995), vond ik na selectie en
herselectie slechts 12 personen die behoren  tot de categorie narijpers  die ik zocht.
Dat is bijna 2% van de totale TBS-populatie van de Pompekliniek uit al die jaren.

8.1.2. Vraagstelling en definitie

Hoewel de centrale vraagstelling die ten grondslag ligt aan dit onderzoek ook al in
de inleiding werd geformuleerd, wil ik hem hier nog eens herhalen: 'a) In hoeverre
en op welke punten verschillen de diverse categorieen (voormalige) psychopaten
van elkaar wat betreft het verloop, de aanleiding, of oorzaak van het narijpingspro-
ces, en b) bestaat er een relatie tussen de ontstaansgeschiedenis van psychopathie
en de typische wijze van narijpen bij een persoon en/of categorie.'

Mijn definitie van narijping is: 'Narijping is een proces, waarbij de persoon die dit
ondergaat - na een stagnatie en achterstand in zijn morele, cognitieve, emotionele
eWof neurologische ontwikkeling van vaak tientallen jaren - deze achterstand toch
nog inloopt, al dan niet als gevolg van een aangrijpende gebeurtenis (verliefdheid,
dood van partner, kind of ouder etc., en/of stimulerende omstandigheden). Dit kan
eventueel tevens gepaard gaan met een biologisch veranderingsproces. Als gevolg
hiervan krijgt de betrokkene inzicht in zijn eigen functioneren, en is in staat om
affectieve relaties op te bouwen en te onderhouden. Via deze gevoelsband met en
betrokkenheid bij diegene met wie hij zich verbonden voelt, groeit hij over zijn
eigen beperkte egocentrische gerichtheid heen. Tevens leert hij zichzelf waarnemen
via de ogen van de ander, en is in staat tot zelfkritiek, een kwetsbare opstelling,
een innerlijke dialoog, ethische progressie, en echte consideratie en empathie met
anderen.'

8.1.3. Beperkingen in de informatieverstrekking

Voordat ik gebruik mocht maken van de dossiers van de voormalige TBS-pati-
enten, moest ik verklaringen ondertekenen ten behoeve van het Ministerie van
Justitie en de Pompekliniek. Hierbij verplichtte ik me om de gegevens op een
dusdanige wijze te verwerken dat de privacy en anonimiteit van de betrokkenen
gewaarborgd zouden zijn. De gevalsbeschrijvingen diende ik onherleidbaar te
maken en derhalve was het uiteraard niet toegestaan om het geboortejaar, de naam,
of geboorteplaats van de betrokkene te vermelden. Evenmin mocht het jaar ge-
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noemd worden waarin de betrokkene opgenomen werd of met proefverlof ging.
Hierdoor zou in combinatie met de leeftijdsvermeldingen het geboortejaar gemak-
kelijk herleid kunnen worden. Bovendien zal de vermelding van het jaar van
opname of proefverlof in combinatie met andere kenmerkende gegevens, het geval
zeer herleidbaar en herkenbaar maken, omdat er slechts een beperkt aantal perso-
nen in een specifiek jaar opgenomen werden of met proefverlof gingen.
Eveneens waren er beperkingen in de informatie die ik in de dossiers aantrof. Op
de eerste plaats werd op een uitzondering na (in dit geval werd een onderzoek
gedaan door een onafhankelijk psychiater buiten de TBS), niet vermeld via welke
criteria de personen werden gediagnostiseerd. Ook in het selectierapport van het
PBC of het Meyers Instituut wordt hierover geen informatie gegeven. Bij het
psychologisch, psychiatrisch en neurologisch onderzoek werden alleen de eindcon-
clusies vermeld, en niet - met uitzondering van de intelligentietest - hoe de perso-
nen waren getest.
Als er melding werd gemaakt van een intelligentietest dan werd slechts 1 maal
verduidelijkt om welke test het ging. Alleen in een paar gevallen werden de exacte
scores beschreven en werd er onderscheid gemaakt tussen verbale en prestatie
(performance) intelligentie. In de andere gevallen stelde men zich tevreden met
globale beoordelingen zoals 'behoorlijk intelligent'.

8.2. Gevalsbeschrijvingen per categorie

8.2.1. De gewelddadige seksuele psychopaten (n=3)

A) Frits

Criminaliteit Frits kwam voor de eerste keer in aanraking met justitie toen hij 21
jaar oud was, vanwege het plegen van ontucht met een 5-jarig meisje. Vervolgens
werd hij in de 10 jaar die daarop volgde voor een aantal relatief kleine vergrijpen
veroordeeld, zoals diefstal en verkeersovertredingen. Op zijn 31-ste levensjaar
werd hij opnieuw gearresteerd en veroordeeld wegens ontuchtige handelingen met
een 6-jarig meisje.

Ouderlijk milieu. Frits werd geboren als kind van een ongehuwde moeder. Van
zijn natuurlijke vader zijn geen gegevens beschikbaar. Voor zover bekend kwamen
er in de familie van moederszijde geen psychiatrische stoornissen voor.
De oma van Frits was een hartelijke vrouw, een dochter van een gemeenteambte-
naar. De moeder van Frits, een intelligente vrouw, had het gymnasium met goed
gevolg doorlopen.
Moeder kwam uit een klein dorpje, waar haar vader een persoon met aanzien was;
officier in het leger. Hij was een resolute, redelijk subtiele, aristocratische en
zachtzinnige man, vol medeleven en aandacht voor zijn gezin.
Kort na de geboorte van Frits huwde moeder met een charmante zakenman, die
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moeite had met het idee dat Frits het kind van een andere, anonieme man was.
Moeder deed omwille van die man afstand van Frits.
Aanvankelijk kwam Frits in een tehuis terecht, maar op 2-jarige leeftijd werd hij
geadopteerd door een kinderloos, welgesteld echtpaar dat op het platteland woon-
de.
Hoewel deze vriendelijke mensen als gunstig bekend stonden, bleken zij emotio-
neel labiel.

Vroege jeugdjaren

De pleegouders van Frits deden al het mogelijke om hem een goede opvoeding te
geven. Deze opvoeding kenmerkte zich door een sfeer van overbescherming en
verwenning.
In zijn kleuter- en lagere schooljaren leefde Bits vrij geYsoleerd. Hij speelde niet
met andere kinderen en had geen vriendjes, maar zocht bescherming bij de pleeg-
ouders, van wie hij erg afhankelijk bleek. Met name hing hij erg aan moeders rok.

Op de lagere school bleek Frits niet goed mee te kunnen en werd op een LOM-
school geplaatst. Hier had hij eveneens weinig contact met medeleerlingen. Opmer-
kelijk is dat Frits geen seksuele voorlichting kreeg.
Op 8-jarige leeftijd bleek dat Frits moeilijk opvoedbaar was. Hij gehoorzaamde
slecht, was opstandig, en vernielde allerlei dingen, zowel in huis als buitenshuis
(hij trok bijvoorbeeld planten uit de tuin van de buren). De pleegouders waren niet
in staat om deze moeilijkheden adequaat op te lossen. Evenmin zochten ze hulp en
bedekten alles met de mantel der liefde.

Verdere levensloop

Op 14-jarige leeftijd verliet Frits de LOM-school en werkte bij diverse werkgevers.
Hij deed veelal fabrieks- en klusjeswerk, doch hij hield het nergens lang vol. Zijn
werkgevers waren niet tevreden over diens werkprestaties en ongedurigheid. Er
deden zich op het werk vaak conflicten en moeilijkheden voor, die samenhingen
met zijn zwerfneigingen.
Soms was hij op zijn werk moeilijk te vinden en moesten ze hem gaan zoeken.
Ook kwam het voor dat hij zonder reden niet kwam opdagen; hij zwierf dan rond.
Als Frits daarvoor ter verantwoording werd geroepen, verzon hij altijd smoesjes.
Zo werd hij diverse malen ontslagen.
Hoewel Frits goed gemotiveerd was om in militaire dienst te gaan, werd hij hier-
voor vanwege zijn geringe lichaamslengte afgekeurd. Dit kon hij lange tijd  moei-
lijk verkroppen, en hij ervoer dit als een persoonlijke afwijzing en nederlaag.

Pas op 19-jarige leeftijd werd Frits officieel geadopteerd door zijn pleegouders. In
dezelfde periode vernam hij voor het eerst via kinderen uit zijn buurt dat zijn
ouders niet zijn 'echte' ouders waren. Hij wilde heel graag zijn biologische ouders
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leren kennen. Hierdoor raakten zijn pleegouders in verwarring: als reactie hierop
toonden ze hem meer genegenheid.

Frits werd onhandelbaarder, ongeduriger, eigenzinniger en brutaler. Dit gedrag
vertoonde hij overigens niet alleen tegenover zijn pleegouders, maar iedereen die
met hem te maken kreeg, werd hiermee geconfronteerd. Hij gedroeg zich boven-
dien ongedisciplineerd, verstoorde de huiselijke orde en stal geld van zijn ouders.

Bovendien liep hij vaak weg, verbleef enkele dagen of weken ergens in een vreem-
de stad, om dan weer terug naar huis te keren.
De spanningen tussen hem en zijn pleegouders liepen zo hoog op dat Frits op
kamers ging wonen. Frits was nu 21 jaar en in deze periode werd hij gearresteerd
wegens ontuchtige handelingen met een 5-jarig meisje.

Psychiatrisch onderzoek

Naar aanleiding van het gerechtelijk, psychiatrisch onderzoek waarin de toereke-
ningsvatbaarheid van Frits werd vastgesteld, concludeerde men dat Frits een ge-
middelde intelligentie bezat, ondanks het feit dat hij de LOM-school had bezocht.
Zijn onvoldoende ontwikkelde gewetensfunctie en oordeelsgestoordheid maakten
hem tot een impulsief handelende en ontoerekenbare man. Daarnaast werd vastge-
steld dat zijn seksuele ontwikkeling gestoord was, en dat hij gevoelsarm en een
gepsychopathiseerde jongeman was.

Opname in psychiatrische inrichting

Hij werd opgenomen in een psychiatrische inrichting. Omdat hij zich tamelijk
rustig gedroeg en zich enigszins aanpaste, werd hij na 3 maanden op proefverlof
gestuurd. Hij ging weer bij zijn pleegouders wonen en vond werk als hulp in een
restaurant. Het eerste jaar verliep heel goed; er waren geen klachten over hem. Op
het werk ontpopte hij zich als een voortreffelijke werker. Na 1 jaar ging Frits
echter meer en meer van zijn vroegere, gestoorde gedrag vertonen.
In de daarop volgende periode werd hij nog een aantal keren veroordeeld voor
diefstal en verkeersovertredingen. Als gevolg hiervan werd hij voor een observatie-
periode van enkele maanden wederom in een psychiatrische inrichting geplaatst.
Men constateerde dat Frits volwassener was geworden en dat hij tot een betere
integratie in staat bleek, maar dat zijn minderwaardigheidsgevoelens nog beston-
den.

Ontslag uit de inrichting

Na het ontslag uit de inrichting ging Frits, inmiddels 26 jaar oud, naar zijn pleeg-
ouders. Hij bleef zich onaangepast gedragen, trok zich niets aan van hun vermanin-
gen, en ging zijn eigen gang.
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Eerst ging hij in een fabriek werken. Vervolgens kreeg hij een baan als bijrijder op
een vrachtauto en was wekenlang onderweg. In deze periode kreeg hij verkering
met een meisje in Duitsland. Omdat hij regelmatig met de vrachtauto over een
Duitse autobaan reed waar zij vlakbij woonde, trof Frits het meisje regelmatig.
Frits werd door zijn werkgever wegens diefstal aangeklaagd en op staande voet
ontslagen, en de verkering werd als gevolg hiervan verbroken.
Frits was inmiddels 30 jaar en er volgde een chaotisch jaar, dat gekenmerkt werd
door werkloosheid, zwerftochten en dergelijke. In deze periode had hij vrijwel
geen contact met anderen.
Op 31-jarige leeftijd werd hij gearresteerd wegens ontuchtige handelingen met een
6-jarig meisje, en werd veroordeeld tot gevangenisstraf plus TBR.1:9

Psychiatrisch onderzoek

Het onderzoek wees uit dat zich op de bodem van een in de aanleg verankerde,
weinig hecht geintegreerde structuur - die mede werd veroorzaakt door een ver-
wennende opvoeding - een psychopathiform gedragspatroon had ontwikkeld.
Frits stotterde in emotionele situaties, bleek geen inzicht te hebben in de eisen van
de maatschappij, en had niet het verlangen zich in te voegen in een meer georden-
de gemeenschapsvorm.
Volgens de WAIS-test bleek hij een gemiddelde intelligentie te bezitten.
Bij hem werd geen neurologisch onderzoek verricht.

Verblijf in de TBS-inrichting

Hoewel Frits zich aan het begin van zijn 5 jaar durend verblijf in de TBR-in-
richting heel aanstellerig, druk en kinderachtig gedroeg, veranderde hij langza-
merhand, werd volwassener en ontdekte zijn plaats in de groep.
Doordat zijn medebewoners meteen in het begin lieten merken hoe irritant ze zijn
gedrag vonden, trok Frits zich deze kritiek aan en bezon zich op zijn gedrag.
In het begin was hij slechts in staat tot oppervlakkig contact, maar allengs kon hij
beter dingen delen met enkele medebewoners. Zijn sociale vaardigheden namen toe
en hij kon zijn eigen gedrag meer en meer ter discussie stellen. Bovendien durfde
hij beter dan voorheen te praten over zijn eenzaamheid, angst voor de toekomst en
worsteling met zijn seksualiteit.
Hij overschreeuwde zichzelf ook steeds minder met fantasieverhalen. Geleidelijk
aan kon hij zich een reeler beeld vormen van de eigen mogelijkheden binnen een
relatie.
De relatie met de staf en de medebewoners was in deze periode eveneens sterk
verbeterd.
Het is moeilijk vast te stellen in hoeverre deze ontwikkeling werd veroorzaakt door
de therapie, en welk deel van de verandering werd bewerkstelligd door de gunstige

189,Ter beschikking stelling van de regering', v66r 1988 gebruikt als aanduiding van TBS.
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invloed die enkele medebewoners op hem hadden.
Toen voor Frits proefverlof werd aangevraagd was hij 36 jaar oud.

Tijdens en na de proefverlofperiode

Tijdens zijn proefverlofperiode ging Frits werken bij een voedingswarenfirma. Hier
had hij het erg naar zijn zin en raakte bevriend met enkele collega's, die een goede
invloed op hem hadden. Afgezien van wat tegenslag, bijvoorbeeld toen een relatie
met een vrouw mislukte, wist Frits zich uitstekend te redden. Opvallend was, dat
hij buiten de kliniek veel volwaardiger kon functioneren dan er binnen. Hij ge-
droeg zich volwassener.
Deze gunstige ontwikkeling zette zich door. Al geruime tijd is hij zetbaas van een
koffiecaf6, dat momenteel goed draait, en waar hij door zijn personeel en klanten
op handen wordt gedragen.
Hoewel hij al vele tientallen jaren in vrijheid leeft, is van recidive tot nu toe niets
gebleken.

Voor alle personen die betrokken waren bij dit onderzoek gold een proefverlofperi-
ode van 1 jaar, waarna het definitieve ontslag uit de inrichting volgde.
Deze periode wordt buiten de kliniek doorgebracht, terwijl er wel op gezette tijden
evaluatiegesprekken tussen staf en betrokkene plaatsvinden.

B) Frank

CriminaliteiL Tussen zijn 22-ste en 39-ste levensjaar werd Frank veroordeeld
wegens poging tot verkrachting van een 14-jarig meisje, diefstal en aanranding van
een meisje van 13 jaar.

Ouderlijk milieu. Het is niet bekend of er psychiatrische stoornissen voorkwamen
in de familie aan vaders en moeders zijde.
Toen Frank 4 jaar oud was, stierf zijn moeder op 30-jarige leeftijd. Moeder was
een warme, zorgzame vrouw die uit een arbeidersgezin kwam, en slechts de lagere
school had doorlopen.
Vader was de oudste zoon van een dominee, die vanwege zijn middelmatige leer-
intelligentie niet in de voetsporen van zijn vader kon treden. Hij werd tot grote
teleurstelling van zijn vader meubelmaker.
Frank vond zijn vader een stugge, gesloten man, met wie hij weinig contact had.
Enkele maanden na de dood van moeder, Frank was toen 4 jaar oud, trouwde
vader opnieuw. Uit dit huwelijk werden nog eens 2 kinderen geboren.
De ouders en de kinderen gingen heel formeel en weinig liefdevol met elkaar om.
Openhartige gesprekken kwamen in het gezin niet voor en seksuele onderwerpen
waren taboe. Hard werken was het parool.
Vader kon tijdens zijn 2-de huwelijk streng en soms onredelijk tegen de kinderen
optreden. Van zijn biologische, gestorven moeder kon Frank zich geen voorstelling
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vormen.

Zijn tweede moeder probeerde vaak bij conflicten tussen vader en de kinderen
verzoenend op te treden. Zij had zich erg bemind gemaakt bij hen en in de buurt.

Vroege jeugdjaren

Frank was het 5-de van 9 kinderen uit een streng gereformeerd gezin. Over zijn
geboorte, functieontwikkeling en vroege jeugdjaren is vrijwel niets bekend. Op de
lagere school was hij een middelmatige leerling en bleef een keer zitten. Seksuele
voorlichting kreeg Frank van zijn oudste zus toen hij 16 jaar oud was. Hij werd
toen zeer onrustig en nieuwsgierig en wilde gemeenschap met haar, wat ze afhield.

Verdere levensloop

Na de lagere school was Frank werkzaam als koksmaat in een wegrestaurant tot
grote tevredenheid van zijn baas en hemzelf. Hij bleef daar werken tot hij in
militaire dienst ging .

In zijn puberteit deed hij seksuele spelletjes met zijn jongere broertjes totdat zijn
moeder daar achter kwam. Tijdens deze periode werd hij een aantal keren seksueel
benaderd door een oudere man. Dit vond Frank wel prettig, want hierdoor deed hij
ervaring op. Tot en met de militaire diensttijd ging hij niet met meisjes om.
Tijdens de militaire dienst werd hij moeilijk geaccepteerd door de andere militairen
vanwege zijn achterbaksheid.

Op 22-jarige leeftijd probeerde hij in het park een 14-jarig meisje te verkrachten
en werd hiervoor veroordeeld tot gevangenisstraf. Vanwege dit feit mocht hij van
zijn vader nooit meer thuis komen.
Frank voelde zich door iedereen verlaten. Hij ging op kamers wonen en vond werk
in een supermarkt.   In deze periode  had hij nauwelijks vrienden. Zijn collega' s   op
het werk vonden  hem niet onsympathiek,  maar  wel wat 'streberisch'. Door middel
van deze houding probeerde hij kennelijk zijn gevoelens van minderwaardigheid en
onzekerheid te 'overschreeuwen'.
Met de vrouwelijke huisgenoten had hij geen contact en evenmin wist hij raad met
andere meisjes, hoewel hij hier naar hunkerde.
De komende 6 jaren zouden zich geen seksuele ongeregelheden voordoen.

Op zijn 29-ste zou hij ontuchtige handelingen met een minderjarig meisje hebben
uitgelokt. Hierover zijn geen nadere gegevens bekend en Frank werd hiervoor niet
veroordeeld.
Vanaf dit tijdstip onderhield Frank vrijwillig contact met een psychiater; de ko-
mende 9 jaren handhaafde hij zich behoorlijk.
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Na enkele jaren in de supermarkt te hebben gewerkt, werd hij medewerker in een
homobar. Hier was hij vele jaren werkzaam. Met de eigenaars en bezoekers van de
bar kon hij redelijk overweg, ofschoon hij soms een autoritaire en aanmatigende
houding aannam. Bovendien kwam hij enkele keren met hen in conflict omdat hij
zich voordeed als de plaatsvervanger van zijn baas, wat niet het geval was. Deson-
danks was zijn baas tevreden over zijn inzet en werkprestaties.
Tijdens deze periode sloot Frank zich aan bij een ijshockeyclub en raakte bevriend
met een teamlid. Deze keerde zich echter van hem af toen hij ontdekte dat Frank
merkwaardig erotisch damesondergoed op zijn kamer had liggen, terwijl hij wist
dat Frank nog nooit een relatie met een vrouw had gehad.
Na dit voorval zei Frank het lidmaatschap van zijn ijshockeyclub op, omdat hij
bang was voor een schandaal.
Hij meldde zich echter aan bij een andere club en was hier zeer actief in het
bestuur. Tevens volgde hij een trainersopleiding en werd coach van een jeugdelftal.
Ook bij deze club waardeerde men hem vanwege zijn inzet en capaciteiten, al
vond men hem tevens een merkwaardige, autoritaire man.

Op zijn 38-ste beging Frank evenwel weer een delict. Toen hij in het park aan het
joggen was, zag hij een 13-jarig meisje op een bank zitten. Hij stopte en bleef naar
haar kijken, zonder dat zij hem kon zien. Omdat hij meende dat er niemand in de
buurt was, besloop hij het meisje, greep haar van achter, sleepte haar de bosjes in
en betastte haar. Hij wist echter niet dat zij op een paar vrienden wachtte, die op
hun fietsen kwamen aanrijden, en al vanuit de verte zagen wat er aan de hand was.
Deze 2 potige knapen doken eveneens de bosjes in, gaven Frank een flink pak
slaag, leverden hem af op het politiebureau en gaven hem aan.
Op het politiebureau werd hij onderzocht en bleek hij een damesslipje bij zich te
hebben.

Psychiatrisch en neurologisch onderzoek

Er werd geconstateerd dat Frank een achterdochtige, zeer gespannen man was, bij
wie iedere poging om contact te leggen met een meisje of vrouw meteen mislukte.
Hierover voelde hij zich zeer gefrustreerd, onvolwaardig en een mislukkeling.
Damesonderkleding scheen hij bij masturbatie nodig te hebben om tot seksuele
bevrediging te komen.
Frank was altijd bang dat anderen zouden ontdekken dat achter zijn fagade van
sportiviteit en stoerheid een angstige, onzekere, zich onvolwaardig voelende man
schuil ging. Via het delict zou hij zijn altijd aanwezige gevoelens van eenzaamheid
elimineren. Men stelde vast dat Frank op forse wijze emotioneel geremd was, en
dat er bij hem eigenlijk een fixatie bestond met betrekking tot een primair ego-
istisch en egocentrisch stadium.
Er waren bij hem duidelijk tekenen te bespeuren van castratieangst. Bovendien
leed hij aan een diepgaande relatiestoornis, al dan niet het gevolg van een ontwik-
kelingsstoornis, die bijna alle facetten van zijn persoonlijkheid betrof. Hij werd
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door zijn intieme en erotische verlangens overspoeld.
Men stelde vast dat hij een infantiele psychopaat was met dwangmatige trekken.
Hij vertoonde emotionele aanpassingsstoornissen in het contact met andere men-
sen, en was geremd, gevoelsarm en middelmatig intelligent.
Frank werd aan een neurologisch onderzoek onderworpen, maar er werden geen
afwijkingen bij hem vastgesteld.

Verblijf in de TBS-inrichting

In de beginperiode van de 3 jaar durende opname was Frank stug, gesloten en
achterdochtig. Slechts mondjesmaat stelde hij zich open. Hoewel hij wel allerlei
informatie vergaarde, bleek hij niet in staat om onder woorden te brengen wat er in
hem omging. Zijn reacties bleven lange tijd voorzichtig en aarzelend.
Interpersoonlijke relaties, vooral met vrouwelijk personeel, bleken voor hem zeer
bedreigend. Gevoelens werden zoveel mogelijk afgeweerd en emotionele situaties
vermeden.   Als hij gevoelsmatig geraakt dreigde te worden, verstarde  hij.   Ook
onderdrukte hij gevoelens van eenzaamheid, onlust en neerslachtigheid.

Hij gedroeg zich als een nette en uiterst burgerlijke man. Opmerkelijk was dat de
jongere sociotherapeuten niets wilde vragen en dat hij zich vaak terugtrok op zijn
kamer.
Langzaam kwam hier echter verandering in. Zijn achterdocht verminderde en het
contact met de staf werd meer ontspannen.
Hij begon een MTS-studie en behaalde goede resultaten. Deze studie betekende
veel voor hem en hij oogstte hiermee waardering van zijn medebewoners. Hij
verwierf op deze wijze een duidelijke plaats in de groep.
Frank maakte weinig gebruik van het therapeutische aanbod. Wel stak hij steeds
meer tijd in groepsactiviteiten zoals sport en spellenavonden.
Zijn bereidheid en vermogen tot veranderen was opmerkelijk. Geleidelijk aan werd
hij minder star, ging zich losser gedragen, mengde zich ineens in de groepsdiscus-
sies, en was minder afwerend als het over zijn delicten ging. Tevens werd hij
milder ten opzichte van anderen.

Tijdens en na de proefverlofperiode

Toen Frank op proefverlof ging, was hij 41 jaar oud. Hij kreeg een baan als radio-
en televisiereparateur, terwijl hij hiervoor een opleiding binnen werktijd moest
volgen. Langzaam maar zeker begon zijn sociaal wereldje vorm te krijgen. Hij
kreeg diverse vrienden en kennissen. Zijn sociale vaardigheden namen toe en hij
werd minder autoritair.
Ook na zijn proefperiode zette zich deze tendens voort. Hij hield nog lange tijd
vrijwillig contact met de reclassering, die deze opmerkelijke veranderingen even-
eens constateerde.
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Hoewel Frank nu al vele jaren in de maatschappij leeft, is van recidive nooit iets
gebleken.

C) Marcel

Criminaliteit. Tussen zijn 15-de en 26-ste levensjaar werd Marcel 13 maal veroor-
deeld wegens diefstal, oplichterij, verkeersovertredingen, ontuchtige handelingen en
verkrachting.

Ouderlijk milieu. Er kwamen geen geestelijke afwijkingen, alcoholisme of crimi-
naliteit voor in de familie aan vaders en moeders kant.

Vader had de ambachtsschool doorlopen en was metselaar van beroep. In zijn vrije
tijd bouwde hij een eigen huis. Het was een driftige, autoritaire man die ook
hardhandig kon zijn tegenover zijn kinderen. Bovendien had hij ongenuanceerde
opvattingen en duldde geen tegenspraak.
Hij tolereerde geen zwakheid of kinderlijk gedrag van zijn zonen en verwachtte
van hen dat ze echte kerels waren. Ze moesten hem bovendien altijd onmiddellijk
gehoorzamen.
Vader stond ambivalent tegenover de heersende maatschappelijke normen en
moedigde Marcel in bedekte termen aan tot antisociaal gedrag.
De moeder van Marcel had af en toe last van tijdelijk verlies van bewustzijn; dit
waren momenten van emotionele verstarring en psychische afwezigheid.
Moeder had alleen de lagere school doorlopen en slechts 2 jaar huishoudschool
gehad. Zij was een goedige, nerveuze en zwakke vrouw. Helaas had zij geen
opvoedkundige kwaliteiten en kon geen tegenwicht bieden tegen de dubieuze
opvoedingspraktijken van vader. Zij was onzeker, raakte gauw verward, en was
geneigd om haar kinderen te veel in bescherming te nemen. Bovendien was zij te
toegeeflijk en kon haar kinderen geen grenzen stellen.

De broers van Marcel waren allen driftig en hadden autoriteitsproblemen.

Vroege jeugdjaren

Marcel was het op 1 na jongste kind uit een arbeidersgezin met 5 kinderen. Voor-
dat Marcel werd geboren had moeder 2 miskramen gehad.
De geboorte en functieontwikkeling van Marcel was normaal verlopen. Hij bleek
een oogafwijking te hebben die met een bril gecorrigeerd kon worden, maar hij
wilde die niet dragen.
Als kleuter huilde Marcel veel, wist zijn zin door te drijven en de aandacht van
moeder te trekken. Marcel voldeed in het geheel niet aan de verwachtingen van
vader; hij was ongehoorzaam.
Op zeer jonge leeftijd werd Marcel door zijn vader afgewezen. Hierdoor werd hij
door zijn moeder extra in bescherming genomen. Bovendien moet vermeld worden
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dat hij - hoewel er periodes waren waarin hij zijn andere broers plaagde, zijn eigen
weg ging, en zich niets van de vermaningen van zijn ouders aantrok - bij tijd en
wijle ook een gemakkelijk kind was.

Op de lagere school werden zijn gedragsmoeilijkheden groter. Doordat hij veel
werd geplaagd vanwege zijn scheelzien, zonderde hij zich af van zijn leeftijdsgeno-
ten. Hij wist op den duur alleen nog op negatieve wijze aandacht te trekken door
te treiteren en provoceren. De reacties van anderen trachtte hij uit de weg te gaan
door te huilen of weg te vluchten.
Als hij thuis in het nauw werd gebracht, loog Marcel en vertoonde ander oneerlijk
gedrag. Bij zijn moeder stal hij geld, waarvan hij snoep en sigaretten kocht. Dit
deelde hij uit aan andere kinderen.
Hij spijbelde veel, maar doubleerde geen enkele keer.

Verdere levensloop

Vervolgens ging hij naar de HBS.
Toen hij 15 jaar oud was, kwam hij in aanraking met de politie wegens diefstal en
ontuchtige handelingen met een 5-jarig meisje.

Psychiatrisch en psychologisch onderzoek

Marcel werd psychiatrisch en psychologisch onderzocht. De psycholoog stelde vast
dat Marcel kinderlijk was voor zijn leeftijd, een goede intelligentie bezaL volko-
men in zijn eigen wereldje leefde, weinig doorzettingsvermogen bezat, en aanpas-
singsstoornissen vertoonde. Hij werd beschreven als slap, weinig weerbaar met een
sterke preoccupatie met zijn oogafwijking.
Vooral zijn puberale ontwikkeling bleek te zijn verstoord en zijn seksuele impulsen
waren nog niet geYntegreerd in zijn gevoelsleven. Het delict zou voortgekomen zijn
uit een compensatiebehoefte vanwege zijn sterke minderwaardigheidsgevoelens.
De psychiater merkte nog op dat de ongedifferentieerde belevenis van de seksuali-
teit bij Marcel mede bepaald werd door zijn gebondenheid aan moeder.
Geadviseerd werd tot onder toezichtstelling van een gezinsvoogd.

Verblijf in jeugdinrichting

In verband met de geretardeerde indruk die hij maakte, werd Marcel op de afdeling
van de jongste kinderen geplaatst. Zijn aanpassing verliep moeizaam. Hij liet zich
kennen als een slappe, onzekere, weinig weerbare jongen die zich vanwege zijn
infantiel gedrag nauwelijks kon handhaven en weinig werkelijke contacten had. Hij
liet zich plagen en uitschelden en zocht bij moeilijkheden gewoonlijk zijn toe-
vlucht tot huilen.
Gevoelsmatig maakte hij een vlakke, weinig gedifferentieerde indruk. Hij pleegde
enkele diefstalletjes en toonde slechts een oppervlakkig schuldbesef. Een specifieke
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seksuele aberratie werd niet geconstateerd.
Na verloop van tijd werd Marcel flinker, weerbaarder, en kreeg meer zelfvertrou-
wen, waardoor ook het contact met de groep verbeterde. Hij vervolgde in deze
periode zijn HBS-studie en zijn leerprestaties waren behoorlijk.

Terug in de maatschappij

Een jaar later, inmiddels 16 jaar oud, keerde Marcel terug naar huis en doorliep
zonder veel moeite de laatste klassen van de HBS. Toen hij in het laatste jaar van
de HBS zat, verhuisde hij met zijn ouders naar een grote stad, omdat vader daar
werk had gevonden. Met de wisseling van school en omgeving had Marcel moeite,
maar hij mopperde niet.
Vlak na de verhuizing, toen Marcel in de eindexamenklas van de HBS zat, ver-
slechterde de relatie tussen zijn ouders, omdat bleek dat vader een relatie had met
een andere vrouw. Hierdoor ontstonden er telkens heftige ruzies tussen zijn ouders.

Na zijn eindexamen werkte hij bij verschillende bazen via een uitzendbureau. En
als hij niet werkte, zorgde hij dat hij thuis weg was vanwege de slechte sfeer die
daar hing. Toen hij 20 jaar was, ging hij mede om deze reden op kamers wonen,
maar wist niet goed raad met zijn nieuw verworven vrijheid. Hij kreeg bovendien
vrienden van bedenkelijk allooi, bezocht bars, nachtclubs, vergokte veel geld en
maakte schulden.
Daarbij kwam nog dat hij door diverse bazen vanwege zijn nonchalante houding
(hij verscheen bijvoorbeeld onregelmatig op zijn werk) werd ontslagen. Bovendien
kreeg hij problemen met de sociale dienst, waar hij telkens moest aankloppen voor
een uitkering. Uiteindelijk kon hij de huur van zijn kamer niet meer betalen en
werd op straat gezet. Hij kreeg enige tijd onderdak bij vrienden die ook op kamers
woonden.
Kort daarna werd hij gearresteerd wegens valse aangifte, oplichting en diefstal (hij
had onder andere de verzekering opgelichO. Hiervoor kreeg hij een voorwaardelij-
ke straf opgelegd.
Marcel verhuisde naar een andere stad, ging daar op kamers wonen en kreeg een
uitkering van de sociale dienst. Hij raakte bevriend met mensen die een kinder-
theater runden en kreeg van hen het aanbod om in het theater te komen werken.
Enkele maanden later werd hij gearresteerd wegens ontuchtige handelingen met
diverse kleine jongetjes die de theatervoorstelling bezochten. Marcel was op dat
moment 22 jaar oud.

Psychiatrisch en psychologische onderzoek

Men stelde vast dat Marcel een gering gevoel van eigenwaarde had, als gevolg van
negatieve reacties die hij gedurende lange tijd kreeg uit zijn omgeving. Zijn gewe-
tensfunctie zou oppervlakkig en onvoldoende geYntegreerd zijn. Gevoelens van
schuld waren volgens de onderzoekers grotendeels heterogeen bepaald. Hij bleek
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nauwelijks over een subjectief waarden- en normensysteem te beschikken, en zijn
gedrag werd gekenmerkt door onmiddellijke behoeftebevrediging.
In  die  zin  was er, ondanks de uiterlijk schijn van volwassenheid, sprake  van  een
infantiele persoonlijkheidsstructuur. De seksualiteit van Marcel was volgens de
onderzoekers onvoldoende gedifferentieerd en speelde zich voornamelijk af op het
niveau van de lichamelijke lustbeleving.
Als gevolg van zijn diepgewortelde minderwaardigheidsgevoelens en zijn infan-
tiel-narcistische persoonlijkheidsstructuur, bleek Marcel nog niet in staat om vol-
wassen erotische relaties aan te gaan, waarbij de seksualiteit een geYntegreerd
onderdeel vormt.
Er was bij hem echter geen sprake van formele of inhoudelijke denkstoornissen, of
waandenkbeelden. Als gevolg van de afwijzing in zijn jeugd miste Marcel het
fundamentele vertrouwen in mensen, en was Iliet in staat om op een positieve,
volwassen wijze relaties aan te gaan. Zijn voorstelling van een volwassen liefdes-
relatie was kinderlijk platonisch van inhoud en zijn seksuele identiteit was nog
weinig gedifferentieerd.
Er werd geconstateerd dat de gestoorde persoonlijkheidsontwikkeling voornamelijk
het gevolg was van affectieve en pedagogische verwaarlozing in zijn jeugd.
Marcel werd voorwaardelijke TBR opgelegd en opgenomen in een inrichting.

Verblijf in de inrichting

Aanvankelijk vertoonde Marcel veel bravoure-gedrag. Hij snoepte en gokte voort-
durend. Zijn inzet bij de behandeling en andere programmaonderdelen was echter
goed. Naarmate de behandeling vorderde liet Marcel zich kennen als een zeer
kwetsbare en gevoelige jongen, die merkbaar leed aan insuffientiegevoelens engevoelens van onmacht waaraan hij nogal eens wilde toegeven. Dan isoleerde hij
zich langdurig van zijn groepsgenoten en personeel, nam een protesthouding aanen werd ongenaakbaar.
In de loop van de tijd kreeg Marcel meer inzicht in zijn gevoelens, maar praktisch
(omgaan met zijn gevoelens en relaties) wist hij er nog geen raad mee. Hierdoor
kreeg hij geen aansluiting bij de andere bewoners en werd zijn faalangst bevestigd
en versterkt.
Na 1 jaar wilde Marcel stoppen met de therapie en de inrichting verlaten. Men
testte hem en het bleek dat hij door de behandeling niet bijzonder was gegroeid.
Hoewel zijn rationeel inzicht was verbeterd, bleek zijn totale persoonlijkheid niet
te zijn veranderd.
Naar aanleiding van deze test besloot men zijn behandeling voort te zetten, terwijl
men buiten de inrichting werk voor hem zocht op een boerderij, want hij wilde
graag dierenverzorger worden.
Er ontstonden steeds meer conflicten tussen Marcel en zijn medebewoners over de
keuze van t.v.-programma's. Op een keer verwondde Marcel hierbij een mede-pati-
ent met een scherp voorwerp. Men wilde hem verwijderen uit de inrichting en
zocht naar een andere opvangmogelijkheid. Hoewel een andere inrichting die hem
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een intensievere begeleiding kon geven, bereid was hem op te nemen, weigerde
Marcel dit. Hij stond erop om zelfstandig te gaan wonen.
Wegens het ontbreken van een beter alternatief, werd er voor hem een kamer
gezocht en een uitkering aangevraagd. Hij was nu 25 jaar oud.

Leven buiten de inrichting

Na zijn ontslag uit de inrichting stond Marcel in contact met de sociale werkeen-
heid van de reclassering en een buitendienstambtenaar van de inrichting. Marcel
gaf opnieuw blijk dat hij zich maar in beperkte mate kon redden. Hij kon geen
weerstand bieden aan zijn drang tot lustbevrediging. Zo kocht hij bijvoorbeeld
allerlei dingen, waaronder een nieuwe auto, zonder dat hij hiervoor voldoende geld
had, en geraakte daardoor in financiale problemen.
Marcel kwam met 3 vroegere bewoners van de inrichting in een pension terecht.
Dankzij de goede, structurerende opvang van de pensionhouders, bleek hij zich
enige tijd redelijk te kunnen handhaven. Hij hield zich aan de regels en afspraken,
en de verstandhouding met zijn medebewoners was goed. Bovendien verzorgde
zichzelf en zijn kamer prima. Alleen het betalen van de huur was niet altijd punc-
tueel. Van alcoholmisbruik was nooit sprake.
In deze periode kreeg Marcel een relatie met een meisje van 17 jaar. Hij over-
laadde haar met dure cadeaus. Toen het meisje deze relatie na 1 jaar verbrak, ging
hij twijfelen aan zichzelf. Deze relatie had hem aanvankelijk juist steun en zelfver-
trouwen gegeven. Hij werd weer onbereikbaar voor iedereen. Vanwege zijn geld-
verslindende levensstijl raakte hij opnieuw in financiale problemen.

Op een avond volgde Marcel na sluitingstijd van een kroeg waar hij had gezeten,
een 18-jarig meisje op wie hij zijn oog had laten vallen. Bij een park pakte hij
haar plotseling van achteren, sleurde haar de bosjes in, en verkrachtte haar onder
bedreiging van een mes. Enige dagen later werd hij gearresteerd. Hij was 27 jaar
oud.

Psychiatrisch en neurologisch onderzoek

Men stelde vast dat Marcel een veeleisende egocentrische figuur was. Zijn aan-
dacht was wel op anderen was gericht, maar niet vanuit belangstelling voor die
ander, veeleer vanuit egoistische, egocentrische lustgevoelens. Een ernstig aspect
van de hystero-psychopathische structuur van Marcel was de agressie. Deze werd
door hem niet ervaren als vanuit hemzelf komend, maar als behorend bij het
gedrag van een ander.
Men stelde evenwel vast dat Marcel sinds zijn verblijf in de vorige inrichting qua
intellectueel en sociaal functioneren was verbeterd.
Bij de intelligentietest scoorde hij bij de verbale intelligentietest 96 en bij de
prestatie (performance) intelligentietest  116. Hij bleek gemiddeld intelligent  te  zijn.
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Uit het neurologisch onderzoek bleek dat zijn prikkelstaat-niveau te laag was. Er
werden geen organisch cerebrale afwijkingen geconstateerd.

Verblijf in de TBS-inrichting

Marcel manifesteerde zich in het begin van de in totaal 5 jaar durende opname als
een mens met wie men goed kon omgaan, als men maar met hem op een lijn zat.
Met mensen die niet moeilijk deden en zich op de oppervlakte hielden, kon Marcel
het beste opschieten. Vooral door te stoeien, zocht hij lichamelijk contact met
anderen. Hij wilde absoluut niet medewerken aan therapie, mits deze aansloot bij
zijn eigen wensen. Zo kon hij bijvoorbeeld via de bewegingstherapie gaan zwem-
men en via de arbeidstherapie in de tuin werken. Sociotherapie was echter onont-
koombaar, en op dit vlak ontstonden dan ook de meeste botsingen.
Via een vrouwelijke stagiaire met wie hij een redelijk contact had, werd hij weer
geconfronteerd met de sfeer rond zijn laatste delict. Telkens voelde hij het verlan-
gen om dichtbij iemand te zijn. Tevens was hij zich bewust van zijn onvermogen
om rekening met iemand te houden, zijn drang contact af te dwingen, en zijn een-
zaamheid. Hij werd nogal eens handtastelijk tegenover vrouwelijke medewerkers in
de kliniek. Als deze zijn grensoverschrijdend gedrag afwezen, reageerde hij bele-
digd, boos of cynisch.
Hij vond dat er echt iets aan hem moest veranderen, wilde hij van zijn eenzaam-
heid afkomen, en tegelijkertijd verzette hij zich tegen die verandering. In de perio-
des van weerstand tegen verandering had hij een agressieve, koele houding ten
opzichte van de ander van wie hij iets wilde. Hij bleek dan met zijn houding te
willen zeggen: 'Als ik het niet kan krijgen wat ik wil, dan pak ik het'.
Na drankgebruik en platvloerse opmerkingen van een medebewoner met betrekking
tot de stagiaire die Marcel juist respecteerde, nam hij het voor haar op en bedreig-
de en verwondde de betreffende bewoner met een mes. Volgens zijn eigen zeggen,
hield de persoon die hij aanviel hem een spiegel voor. Dit voorval confronteerde
hem met zijn eigen verwerpelijke, vroegere gedrag. Via het solidariteitsgevoel met
de desbetreffende stagiaire kwam hij tot die daad, en kreeg via het zeer indrin-
gende moment inzicht in zijn problematiek. Door middel van deze solidariteitsge-
voelens kon hij zijn eigen vroegere gedrag onbewust intens afkeuren en er afstand
van nemen. Deze daad bleek het beginpunt van de verandering bij Marcel te zijn.
Naar aanleiding van dit incident werd Marcel verwijderd uit deze TBS-kliniek en
heropgenomen in het selectie-instituut (Dr. F. S. Meyers-instituut). Hij was 30 jaar
oud.

Opname in een andere TBS-instelling

Enige maanden nadat hij was opgenomen in deze kliniek begon Marcel duidelijk te
veranderen. Dit kwam op gang doordat hij veel waardering oogstte naar aanleiding
van de wijze waarop hij bepaalde taken uitvoerde, zoals het tuinwerk van de
kliniek, de co8rdinatie op het gebied van sport, enzovoort.
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In de omgang met anderen toonde hij zich steeds minder angstig en ontremd, en
zijn gedrag ten opzichte van vrouwen werd minder grensoverschrijdend, hoewel
het nog wel beladen was.
Het contact met zijn familie was zodanig verbeterd dat hij eens in de 1 of 2 maan-
den bij hen een weekend kon doorbrengen.
Voor de inmiddels 33-jarige Marcel werd proefverlof aangevraagd.

Tijdens en na de proefverlofperiode

Marcel hield nog 3 jaar contact met de reclassering. In deze periode had hij een
betekenisvolle relatie gekregen met een 26-jarige vrouw met een eigen werkkring.
Hij leerde ervaren welke diepgang seksualiteit binnen een relatie kon krijgen. Tot
nu toe was zijn seksualiteit een soort zelfbevrediging geweest (ook tijdens de
delicten als hij gemeenschap forceerde). Voor de eerste maal ondervond hij wat
echte seksuele gemeenschap inhield met iemand die ervoor koos om met hem te
vrijen en die ook naar hem verlangde. Zijn seksuele eigenwaarde groeide hierdoor
enorm en Marcel ging zich volwassener en serieuzer gedragen.
Hij had op een gegeven moment geen last meer van spanningen en gaf er blijk van
dat hij goed in staat was om op sociaal gebied zelfstandig te functioneren.
Ook vertoonde hij verstandelijk en emotioneel inzicht in zijn relatie, aldus de
reclassering, toezichthoudend psychiater, vroegere behandelaars en sociothera-
peuten met wie hij nu nog contact onderhoudt. De relatie tussen Marcel en zijn
vriendin bestaat nog steeds en heeft aan diepgang gewonnen.

Op dit moment werkt Marcel als vrijwilliger in een bejaardentehuis en als vrije
tijdsbesteding fotografeert hij bloemen. Hoewel Marcel al vele jaren op vrije
voeten is, heeft hij naar ons weten nooit gerecidiveerd.

8.2.2. Gewelddadige (niet-seksuele) psychopaten (n=4)

A) Martin

CriminaliteiL Martin werd slechts 1 maal veroordeeld, namelijk vanwege moord.

Ouderlijk milieu. Het is niet bekend of er geestelijke stoornissen voorkwamen in
de familie aan vaders en moeders kant.

Vader kwam uit een oud ambtenarengeslacht en studeerde na de middelbare school
voor edelsmid. Hij was artistiek zeer begaafd en zijn schilderkunst werd eveneens
algemeen bewonderd. Ondanks zijn faam ging zijn bedrijf over de kop, omdat hij
geen zakelijke instelling en zakelijk inzicht had. Bovendien kon hij niet met geld
omgaan.
Het Rooms-Katholieke geloof speelde een grote rol in zijn leven. Hij gold als een
verfijnde, vriendelijke, goedhartige, niet-autoritaire man, die een stil gezag had
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over zijn kinderen. Martin had bewondering voor zijn vader en kon fijn met hem
praten.
Het gezin maakte een beschaafde indruk. Volgens Martin was het klimaat in het
huis echter geestelijk arm, en maakten zijn ouders vaak ruzie. Moeder was materi-
alistisch en gedroeg zich krampachtig en snobistisch. Bovendien scheen ze zo in
beslag te zijn genomen door geldzorgen, dat zij daardoor haar kinderen onvol-
doende aandacht en liefde gaf.

Vroege jeugdjaren

Martin werd als het 3-de van 7 kinderen geboren. Tijdens de zwangerschap was
moeder zwaarmoedig en zag heel erg op tegen de geboorte van Martin. De geboor-
te verliep zonder complicaties.
Tot aan de lagere school ging het normaal met Martin. Daarna werd hij in het
gezin, in de buurt en op school geleidelijk aan een buitenbeentje. Binnen het gezin
viel hij uit de toon door zijn slordig, ruw gedrag en driftuitbarstingen, waarbij hij
hardhandig kon zijn. Hij had vele gezichten en was vaak niet te peilen.

Op de lagere school was hij een moeilijke jongen, die weliswaar goed mee kon,
maar die zich al gauw de mindere voelde van anderen en zich onzeker gedroeg.
Martin vertelde dat anderen hem apart vonden, en dat hij dit zelf ook wilde zijn.
Spannende dingen hielden Martin in leven, en als deze spanning afwezig was of
verminderde, zakte hij terug in een toestand van loomheid, slapte en apathie.

Verdere levensloop

Na de lagere school doorliep Martin met succes de Lagere Zeevaart School en
ging op 17-jarige leeftijd als assistent-machinist varen op de 'Wilde Vaart'. We-
gens conflicten met zijn meerdere werd hij 2 jaar later ontslagen. In deze periode
overleed zijn vader, en dit was een grote klap voor hem. Thuis werd hij de schrik
van het gezin vanwege zijn agressief gedrag. Hij voelde zich steeds minder ge-
waardeerd en geaccepteerd binnen het gezin en daarbuiten, en was heel bang dat
de andere kinderen uit het gezin hem voorbij zouden streven.
Toch probeerde hij geleidelijk aan deze agressieve houding te vermijden en vervul-
de in toenemende mate de rol van lolbroek om geaccepteerd te worden en aan-
dacht te krijgen. Hij kon fantasievol en geestrijk vertellen.

Het moet opgemerkt worden dat Martin in oorlogstijd (tussen zijn 17-de en 22-ste
jaar) geen angst voelde voor geweld. Wapens en explosieven trokken hem juist
aan.

De komende 10 jaar werkte Martin bij een klein bedrijf als matrijsmaker. Hoewel
dit werk eigenlijk beneden zijn niveau lag, beviel het hem goed. Zijn relatie met
zijn baas, die erg veel begrip voor Martin scheen te hebben en zich als een soort
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vader voor hem gedroeg, was plezierig.
Toen hij 26 jaar was, trouwde hij met een 8 jaar jongere vrouw nadat hij amper
een half jaar een relatie met haar had. Ongeveer  1  en 3 jaren later werden respec-
tievelijk een zoon en een dochter geboren.
Zijn vrouw zag in het begin erg tegen Martin op, maar zij groeide hem in geeste-

lijk opzicht voorbij. Na de geboorte van de kinderen ging zij in een warenhuis
werken en bracht het in zeer korte tijd tot afdelingshoofd. Martin voelde zich
langzamerhand de mindere van haar, vooral nadat hij door zijn nieuwe werkgever
al na 1 jaar wegens reorganisatie werd ontslagen. Hij was 28 jaar.
Er ontstonden wrijvingen tussen hem en zijn vrouw, en de ruzies werden allengs
heviger. Vanaf deze tijd begon Martin veel te drinken, en werd hij voor iedereen
ongenaakbaarder en ongeduriger.
Hij schafte zich een jachtgeweer aan, en ging als tijdverdrijf en om respect af te
dwingen van zijn buren, in zijn tuin op flessen schieten. Het liet hem onverschillig
dat hij hiermee iedereen de stuipen op het lijf joeg.
Samen met een oud-collega, die door zijn laatste werkgever eveneens wegens
reorganisatie was 'gedumpt', startte Martin op 30-jarige leeftijd een gespecialiseer-
de instrumentmakerij. Helaas bood deze onderneming weinig financieel perspectief.
Het dreigde op een fiasco uit te lopen, en uit angst opnieuw te mislukken en af te
gaan voor zijn vrouw en familie, beraamde hij samen met zijn collega een gewa-
pende bankoverval. Inmiddels was hij 32 jaar oud. Hij hoopte er in een keer weer
'bovenop' te komen. Bij de overval doodde hij een bankbediende.
Hij werd enkele weken na de overval gearresteerd en veroordeeld tot gevangenis-
straf en TBR.

Psychiatrisch en neurologisch onderzoek

Men constateerde dat zich bij Martin tijdens zijn eerste levensjaren, hoewel hij
zich over het algemeen vrij normaal ontwikkelde, van meet af aan een diepgaande
disharmonie openbaarde die zijn hele gevoelsleven beheerste. Op jonge leeftijd had
hij problemen met het reguleren van agressie en kon zeer impulsief handelen. Hij
was voortdurend zijn gevoel van eigenwaarde aan het opvijzelen, om zodoende de
omgeving iets van zichzelf te laten zien.
Men stelde vast dat Martin werd beYnvloed door geprononceerde minderwaardig-
heidsgevoelens en het diepgewortelde idee dat hij voor het ongeluk was geboren.
Vanaf zijn 6-de levensjaar openbaarden zich bij Martin psychopathische afwij-
kingen zoals: sterke en abrupte stemmingswisselingen, onrust, ongedurigheid,
prikkelbaarheid, neiging tot woedeuitbarstingen. Men stelde vast dat deze psycho-
pathiforme trekken zich in ernst en omvang tijdens zijn verdere ontwikkeling in
toenemende mate manifesteerden.
Ook constateerde men, dat waarschijnlijk mede onder invloed van het sterke
alcoholgebruik, karakterveranderingen in de zin van verdergaande psychopathise-
ring waren opgetreden. Dit uitte zich in de vorm van algemene vergroving, verru-
wing, en verscherping van de reeds aanwezige, ongunstige karaktertrekken. De
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omstandigheden waarin, en de wijze waarop Martin het delict had gepleegd en hoe
hij er achteraf op reageerde, was heel illustratief voor zijn geestelijke conditie.
Voor alle zekerheid had hij namelijk een bankbediende die verstijfd van schrik
voor hem stond, om het leven gebracht.
Hij toonde achteraf, na het plegen van de daad en tijdens het psychiatrisch onder-
zoek, geen enkele wroeging of berouw. Hij bleek ook nauwelijks compassie te
voelen met de nabestaande familieleden van de persoon die hij had neergeschoten.
Zijn gevoelens voor zijn vrouw en kinderen waren uiterst kil.

Martin bleek naar aanleiding van testen die bij hem werden afgenomen een goede

intelligentie te hebben.
Hij werd neurologisch onderzocht, maar er werden geen afwijkingen gevonden.

Verblijf in de TBR-inrichting

Aanvankelijk kon Martin gedurende zijn opname die 5 jaar zou duren, nauwelijks
een levensperspectief aangeven. Hij zag eruit als iemand die door het leven was
getekend, en leek bovendien een stuk ouder dan hij in werkelijkheid was. Hij ge-
droeg zich als een zwijgzame, onopvallende man, die zich in zijn rustige, voorko-
mende gedrag belangrijk onderscheidde van zijn leeftijdsgenoten. Al geruime tijd
had hij last van slaapstoornissen en hoofdpijnen.
In de loop van zijn verblijf maakte Martin een gunstige ontwikkeling door. Zijn
gevoel van eigenwaarde evenals zijn innerlijke rust namen toe. Hij werd meer
ontspannen en zijn lichamelijke klachten namen duidelijk af. Het bleek dat Martin,
in tegenstelling tot wat men had verwacht, zich snel kon aanpassen aan de bestaan-
de situatie.
Nadat hij zich dienstbaar had gesteld als klusjesman in de kliniek, had hij het plan
opgevat om in een tehuis voor moeilijk opvoedbare jongens s'avonds bijles te gaan
geven op het gebied van de technische vakken. Dit beviel hem goed en het gaf
hem veel bevrediging, maar omdat hij betaald werk vond buiten de kliniek, stopte
hij hiermee.
Na ruim 1 jaar stelde Martin zich open voor psychotherapie (met name relatie- en
gezinstherapie) en het bleek dat hierdoor de relatie met zijn vrouw en kinderen
herstelde.
De relatie met zijn zoon en dochter werd belangrijker voor hem. Martins vrouw
hield in het begin nog wel contact met hem, maar vroeg op een gegeven moment
echtscheiding aan. Hij was toen 35 jaar oud.

Na de scheiding ging Martin kritisch en voorzichtig op zoek naar een andere
partner. Hierbij liet hij zich door anderen begeleiden en hij stak hier veel van op.
Enkele relaties mislukten, maar Martin ging beter en sneller inzien of een relatie
levensvatbaar en inspirerend genoeg was.
Martin was langzamerhand in staat om zonder rancunes, veroordeling en minach-
ting over de relatie met zijn ex-vrouw te spreken.
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De tendens zich terug te trekken naar aanleiding van teleurstellingen nam af. Hij
bleek geleidelijk aan beter in staat te zijn rechtstreeks zijn kritiek of onvrede te
spuien naar stafleden en bewoners. Hij nam steeds meer deel aan allerlei activitei-
ten in de kliniek, met name als het ging om vrijetijdsbesteding. Vooral in de
schaakclub was hij actief.
Toen proefverlof voor hem werd aangevraagd was Martin 37 jaar.

Tij(lens en na de proefverlofperiode

In de proefverlofperiode kon Martin zich uitstekend redden. Er ging meer rust van
hem uit. Zijn kinderen bezocht hij na verloop van tijd regelmatig. Voor het eerst
voelde hij zich echt een vader voor zijn kinderen en realiseerde zich dat hij zijn
kinderen vroeger had verwaarloosd. Zijn psychosomatische klachten verdwenen op
een gegeven moment.
Hij won meer aan eigenheid en werd flexibeler. In de diverse relaties die hij in
deze periode heeft gehad, deed Martin veel ervaring op.
Na zijn proefverlofperiode, op 40-jarige leeftijd, volgde Martin een lerarenoplei-
ding voor de technische vakken en ging na de voltooiing van de studie werken op
een technische school voor moeilijk lerende en - opvoedbare kinderen. Hier werkt
hij nog altijd en functioneert goed.

Martin leeft al vele jaren in vrijheid, en het gaat goed met hem. Hij heeft enkele
goede vrienden en vriendinnen van wie hij voldoende steun krijgt op die momen-
ten dat hij het weer even moeilijk heeft.
Voor zover we weten, heeft hij nooit gerecidiveerd.

B) Karel

CriminaliteiL Op 25-jarige leeftijd werd Karel veroordeeld wegens een verkeers-
overtreding en op 35-jarige leeftijd werd hij veroordeeld vanwege poging tot dood-
slag.

Ouderlijk milieu. De grootvader aan vaders kant was smid, en was een geres-
pecteerd man in het dorp waar zij woonden. De grootmoeder aan vaders kant
zorgde voor de opvoeding van de kinderen en het huishouden. Zijn vader werd
streng R.K. opgevoed. Toen vader 20 jaar oud was, stierf zijn moeder aan een
beroerte. Hij doorliep de lagere school en moest daarna bij een kolenhandelaar
gaan werken. Overal stond vader bekend als een vriendelijke en welwillende man.
Hij had een reele kijk op het leven en de opvoeding van zijn kinderen. In het
bijzijn van zijn vrouw speelde hij echter de 2-de viool en zijn bijdrage aan het
gesprek bestond voornamelijk uit ondersteuningen en bevestigingen van haar
verhaal.

Moeder was het oudste uit een gereformeerd gezin met 6 kinderen. Haar vader was
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melkboer. Vader en moeder hadden alleen de lagere school doorlopen. Zij kwamen
beiden uit een arm arbeidersmilieu. Het geloof was voor moeder erg belangrijk.
Toen moeder 15 jaar was, kreeg zij verkering met vader, die 2 jaar ouder was dan
zij.

De verkeringsperiode tussen de ouders van Karel verliep niet zonder problemen,
omdat zowel de ouders aan moeders als aan vaders kant geen heil zagen in een
huwelijk, waarin twee geloven verenigd moesten worden. Zij 'moesten' echter 4
jaar later trouwen omdat moeder zwanger was geworden. De eerste 5 kinderen
volgden elkaar snel op.

Vroege jeugdjaren

Tot aan Karels geboorte was er nooit sprake van enige problematiek in het gezin.
De zwangerschap en geboorte van Karel verliepen zonder complicaties. Moeder
vertelde dat de geboorte van Karel, de 6-de in een reeks, wel 'veel' was. Boven-
dien kreeg het vorige kind nog de borst toen Karel kwam.
Karel was 2 jaar oud toen vader een ongeluk kreeg; hij werd op zijn fiets door een
auto aangereden. Hoewel hij een schedelbasisfractuur had opgelopen, had hij niet
de rust om goed uit te zieken. Vader ging veel te snel weer aan het werk. Na dit
ongeluk werd hij sneller nerveus en vaker ziek.
In het gezin veroorzaakte het ongeluk een grote schok. Moeder had angst om met
haar kinderen alleen achter te blijven. Vanwege deze angst zou het nog 5 jaar
duren voordat er weer een kind geboren werd.
Moeder was erg gesteld op orde en netheid (zij was tot diep in de nacht bezig om
kleding te wassen en te strijken). Zij hield veel rekening met de wensen van haar
kinderen, en deze kregen in feite altijd hun zin.
De 1 jaar oudere broer van Karel werd erg verwend, kreeg veel aandacht en dit
ging ten koste van de aandacht die Karel had moeten krijgen.
Toen Karel 3 jaar oud was, kreeg hij last van een huidziekte (uitslag in zijn ge-
zicht) en werd vanwege dit feit door andere kinderen geplaagd. Hij schaamde zich
hiervoor. Hoewel een dokter werd geraadpleegd, duurde het nog ruim anderhalf
jaar voordat de kwaal was genezen.

Karel was een grappenmaker en iedereen kon met hem lachen, terwijl hij op
andere momenten verlegen kon zijn. Hij kroop dan bijvoorbeeld onder de tafel als
er bezoek kwam. Verder was hij een lief kind dat zichzelf heel goed kon verma-
ken.

Zowel de kleuterschool- als de lagere schoolperiode verliepen zonder opvallende
gebeurtenissen. Vanaf zijn 9-de levensjaar reageerde Karel vaak driftig en impul-
sief. Bovendien kon hij absoluut niet tegen zijn verlies. Hij vertelde zelf dat hij
tijdens voetbalwedstrijden in de buurt zo gemeen ging spelen als zijn team dreigde
te verliezen, dat hij op een gegeven moment niet meer mocht meedoen.
Als kind en ook later was Karel erg gesteld op een verzorgd uiterlijk en besteedde
veel zorg en aandacht aan zijn kleding.
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Verdere levensloop

Na de lagere school voltooide Karel de opleiding elektrotechniek op de LTS en
ging vervolgens als elektricien in de bouw werken. Hij stond bekend als een harde
werker en een goede vakman. Zijn hulpvaardigheid werd alom geprezen.
Vanaf zijn 16-de jaar had Karel diverse losse relaties met meisjes. Seksuele voor-
lichting kreeg hij op straat.

Toen Karel 22 jaar oud was, kreeg hij een relatie met Els, die 2 jaar jonger was
dan hijzelf. Omdat Els na een half jaar zwanger bleek te zijn van Karel, besloten
ze te trouwen, hoewel ze zichzelf hiervoor eigenlijk nog te jong vonden. Voor
Karel was haar zwangerschap de doorslaggevende reden om te trouwen.
Els wist echter aanvankelijk niet of ze wel met hem wilde trouwen en overwoog
een eventuele abortus. Karel ervoer dit als schokkend, met name het feit dat zij
zich bij de beslissing over de abortus zo liet beYnvloeden door haar vriendinnen,
maakte hem wanhopig. Ten slotte besloot Els dat ze toch wilde trouwen met hem.

Vlak na hun huwelijk werd hun zoon geboren. Karel werkte hard, zodat Els die
nogal veeleisend bleek te zijn, niets tekort kwam. Hij werkte zelfs vaak over om
aan alle materiale wensen van Els te voldoen, terwijl hijzelf met weinig tevreden
was.
Ondanks alles vond Els het huwelijk met Karel maar saai, en het was minder
romantisch dan ze zich had voorgesteld. Toen hun zoon anderhalf jaar oud was,
ontstond de eerste huwelijkscrisis. Op een avond zei Karel dat hij even weg moest,
maar kwam pas diep in de nacht thuis. Els had al in paniek de politie gewaar-
schuwd. Nadat Els hem een nacht lang uitgevraagd had, gaf Karel toe dat hij met
een andere vrouw op stap was geweest, maar dat er verder 'niets' was gebeurd. Hij
gaf Els zelfs het telefoonnummer van deze vrouw, zodat ze bij haar zou kunnen
informeren of er werkelijk niets was gebeurd. Toen Eis hiernaar informeerde bij
die andere vrouw, bleek dat er wel iets tussen hen was gebeurd.
Door deze gebeurtenis veranderde haar gevoelens voor Karel, en haar vertrouwen
in hem was geschokt. Vanaf dit moment zou hun huwelijksleven worden beheerst
door wantrouwen, angsten en jaloezie met betrekking tot wederzijds overspel.
Kort na de amourette die Karel met die andere vrouw had, versierde Els een man
om hem met gelijke munt terug te betalen. Zij vertelde hem daarna uitgebreid over
haar belevenissen.

Toen Karel 25 jaar was, kreeg hij opnieuw last van uitslag in zijn gezicht en hij
geneerde zich hiervoor. Het allerergste was echter dat hij zich hierdoor de mindere
voelde van Els, die zich bij tijd en wijle ook nog heel afstandelijk opstelde.
De relatie tussen hen ging met golfbewegingen en Els gedroeg zich wispelturig en
uitgesproken veeleisend. De ene keer wilde ze een nieuw bankstel, dan zeurde ze
om een nieuwe auto, en dan wilde ze weer plotseling verhuizen. Karel gaf hier
telkens aan toe, omdat hij haar lief en ontroerend vond en haar niet kwijt wilde.



248

Tegelijkertijd vond hij Els geen goede moeder. Volgens Karel was alleen een
zorgende en zichzelf opofferende moeder, zoals zijn eigen moeder, een goede
moeder. Hieraan voldeed Els absoluut niet, want ze had voornamelijk oog voor
haar eigen problemen en op de tweede plaats kwamen haar zoon en Karel. Hij
stoorde zich aan het feit dat ze niet goed kon koken en dat ze een schoon huis niet
zo van belang vond. Hierover ontstonden meningsverschillen.

Er werd enkele jaren later nog een zoon geboren. Karel was intussen 27 jaar oud.
Deze zwangerschap vond plaats op advies van de huisarts. Els had namelijk bij de
huisarts geklaagd over het feit dat ze zich zo erg verveelde. De huisarts dacht dat
een 2-de kind wellicht een oplossing zou bieden voor haar probleem. Karel wilde
aanvankelijk geen 2-de kind, omdat hij Els geen goede moeder vond. Uiteindelijk
stemde hij echter toch toe en was in feite heel blij toen zijn zoon Rik geboren
werd.

Na de geboorte van Rik ging Els met toestemming van Karel in een restaurant
werken, want ze wilde weer deelnemen aan het maatschappelijk leven. Enkele
weken later vertelde ze Karel dat ze hopeloos verliefd was geworden op de char-
mante eigenaar van het restaurant, die nog vrijgezel was. Karel reageerde hier
jaloers en woedend op.
Els raadde hem aan om er eveneens een minnares op na te houden, want volgens
haar zou dit een heel verfrissende uitwerking kunnen hebben op hun huwelijk.
Binnen een week had Karel al een nieuwe vriendin met wie hij anderhalve maand
intensief contact onderhield, zonder dat hij haar vertelde dat hij getrouwd was.

Op een avond, toen Els aan het werk was en Karel moest oppassen op zijn kinde-
ren, nodigde hij zijn vriendin uit bij hem huis. Hij vertelde haar dat hij op een huis
van zijn vriend paste. Tegen de tijd dat zijn vrouw thuis kwam, zorgde Karel
ervoor dat zijn vriendin de deur uit was. Op de slaapkamer zag Els de chaos die
daar was achtergelaten en vroeg hem wat er was gebeurd. Karel vertelde haar dat
in geuren en kleuren, en stelde voor om met dit buitenechtelijke gerommel te Stop-
pen. Maar Els wilde hier niets van weten, want eerst wilde ze hem met gelijke
munt terugbetalen. Pas nadat ze met de restauranthouder naar bed was geweest,
zouden ze weer quitte staan.
In deze periode controleerde hij Els vaak en had de restauranthouder zelfs een keer
met een mes bedreigd. Karel zei dat hij hem zou vermoorden als hij niet van zijn
vrouw zou afblijven. Els had hij eveneens gedreigd te zullen vermoorden als ze
niet ergens anders zou gaan werken, en het contact met de restauranthouder defi-
nitief zou verbreken. Karel beloofde dat hij de relatie met zijn vriendin zou verbre-
ken.

Via zijn werk kreeg Karel de kans om naar het andere eind van het land te verhui-
zen, waar ze in een andere vestiging van het bedrijf om zo'n vakman als hem
verlegen zaten. Zowel Karel als Els zagen deze kans als de gelegenheid om hun
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leven ergens anders met een schone lei te beginnen. Hij was 29 jaar oud.
Hoewel beide echtelieden geen relaties meer hadden buiten hun huwelijk, was
Karel nog steeds achterdochtig over hetgeen in het verleden tussen Els en de
restauranthouder was gebeurd. Hij wilde weten of zij met die man naar bed was
geweest of niet. Wanneer Els dat ontkende, geloofde hij haar niet. Hij kwam vaak
op dit onderwerp terug en werd dan telkens onrustig. Als Els hem dan confronteer-
de met het feit dat hij zelf toch ook diverse malen met andere vrouwen naar bed
was geweest, zei hij dat dit anders was. Volgens Karel betekende de seksualiteit
voor vrouwen iets fundamenteel anders dan voor mannen. Voor vrouwen zou sek-
sualiteit iets intiemers zijn dan voor mannen. Daarom zouden vrouwen volgens
hem trouw moeten zijn, in tegenstelling tot mannen.

Omdat Els na 1 jaar al heimwee kreeg, verhuisden zij weer naar de plaats waar ze
voorheen hadden gewoond. Karel werd echter jaloerser en wantrouwender. Hij
controleerde de kilometerstanden van haar auto, uit angst dat ze naar het caf6 was
geweest. Dit alles was niet zonder reden, want als Karel en Els uitgingen, gedroeg
Els zich vaak fiirterig en uitdagend (volgens neutrale informant). Zij genoot van de
aandacht van andere mannen.
Op seksueel gebied waren er eveneens grote problemen tussen Karel en Els. Hij
wilde altijd vrijen en zij nooit, en hierdoor dacht hij dat zij een ander had. Als
gevolg van spanningen kreeg zij veel last van buikpijn, waardoor ze vaak, met
name in de weekenden, op bed lag. De weekenden waren een verschrikking voor
haar, omdat die in haar ogen zo vervelend en saai waren.

Tot overmaat van ramp raakte Els opnieuw zwanger, maar nu wilde zij abortus
plegen, omdat zij de huwelijksproblemen te groot vond. Karel wilde hier niets van
weten. Toen het 3-de kind werd geboren, was Karel 31 jaar. Het was een bijzonder
vervelend, zeurderig kind, dat de hele dag aandacht vroeg. Bovendien voelde Els
zich door hem aan huis gekluisterd.
Toen het kind 2 jaar oud was, ging Els een opleiding volgen voor pedicure. Karel
behaalde in de tussentijd het middenstandsdiploma, opdat zij thuis een salon zou-
den kunnen beginnen.
Nog steeds was Karel wantrouwend en controleerde haar voortdurend. De proble-
men escaleerden tussen het paar nadat Els verliefd was geworden op een autover-
koper. Deze verliefdheid gebruikte zij nu ook als argument voor een scheidingsver-
zoek. Karel, die inmiddels 34 jaar oud was, stemde hiermee in en verliet de wo-
ning.
Na de scheiding werd hun situatie nog gecompliceerder. Els en de kinderen kregen
het huis toegewezen en Karel moest op een klein zolderkamertje wonen. Vanaf dit
tijdstip werd Karels leven beheerst door gevoelens van boosheid en onmacht.
Hij was helemaal geobsedeerd door het idee dat hij Els moest controleren en zijn
kinderen moest beschermen tegen haar slechtheid. Op een gegeven moment gaf hij
zelfs zijn baan op, zodat hij zich hier volledig aan kon wijden. Hij lette bijvoor-
beeld bijna altijd op of Eis haar kinderen op zaterdagavond (haar uitgaansavond)
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alleen thuis liet. Als Karel dat merkte, wachtte hij haar op. Als zij dan s'nachts
laat thuis kwam, schold hij haar uit. Hierbij werd hij door zowel bezorgheid ten
opzichte van zijn kinderen, als door jaloezie gedreven. Hij bedreigde haar diverse
malen en vernielde haar auto.
Op een gegeven moment wilde hij haar lijf zodanig verminken, opdat ze door geen
enkele man meer aantrekkelijk gevonden zou worden, maar hij bedacht zich omdat
een van zijn kinderen begon te huilen. Hij gaf haar wel een flink pak slaag.
Hij raakte meer en meer gefixeerd op Els en de kinderen, en zijn gevoelens van
haat en jaloezie groeiden. Tot overmaat van ramp had hij ontdekt dat Els met
verschillende mannen uitging. Uiteindelijk besloot hij dat Els zijn verprutste huwe-
lijksjaren maar moest 'terugbetalen'.
Na haar scheiding was Els erg labiel en ze gedroeg zich ambivalent tegenover
hem. Zij wilde de vrijheid hebben om zowel met Karel als met andere mannen te
vrijen. Als zij zich eenzaam voelde, deed zij weer een beroep op Karel, en ze
gebruikte dan altijd smoesjes om hem naar haar toe te lokken.
Zij drong zich vooral op als Karel contact had met een andere vrouw. Hierdoor
werd hij in toenemende mate verward. Samen hielden ze deze verziekte relatie in
stand en waren allebei niet in staat om er definitief afstand van te doen.
Iedereen in de omgeving van Karel en Els hield hun hart vast, omdat de haat-lief-
de-verhouding tussen hen absurde vormen aannam.
Karel had trouwens diverse malen bij de politie om hulp gevraagd, wanneer hij
zich agressief had gedragen tegenover Els. De politie vond dat hij hulp nodig had
en ze zouden iemand sturen, maar er kwam niemand. Uiteindelijk nam hij contact
op met een psychiater, omdat hij bang was gekke dingen te zullen doen. De af-
spraak zou echter op z'n vroegst na enkele weken kunnen plaatsvinden. Dit bleek
te laat te zijn.

Nadat hij zijn vrouw weer had gezien met een andere man, raakte hij buiten
zichzelf van woede en jaloezie. Hij drong haar woning binnen en mishandelde haar
zwaar, terwijl hij haar bleef dreigen dat hij haar zou vermoorden. Omdat de buren
vanwege het lawaai de politie hadden gealarmeerd, werd Karel ingerekend voordat
hij zijn dreiging kon waarmaken. Els moest met zeer ernstige kwetsuren naar het
ziekenhuis worden gebracht. Zij overleefde deze mishandeling. Karel werd veroor-
deeld toen hij 35 jaar was.

Psychiatrisch onderzoek

Tijdens de gesprekken toonde Karel weinig emoties en deed zich niet mooier voor
dan hij was. Het delict vond plaats vanuit een door narcistische woede geinspireerd
handelen. Bij Karel werd een psychopathische persoonlijkheidsstructuur met sterke
narcistische trekken vastgesteld, en hij bleek zowel verstandelijk als emotioneel in
zijn ontwikkeling te zijn gestoord.
Vandaar dat hij affectief ook op zo'n ongezonde manier bleef kleven aan zijn
ex-vrouw. Hij was verbitterd over wat men hem had aangedaan en hij vertoonde
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geen enkel ziekteinzicht. Zijn hulp zoeken was meer een kwestie van een uitzen-
den van noodsignalen, terwijl zijn diep gekrenkt narcisme hem daarbij in de weg
stond.
Omdat Karel grotendeels weigerde aan het psychiatrisch onderzoek mee te werken,
is het verslag summier gebleven.
Hij werd niet neurologisch onderzocht.

Verblijf in de TBS-inrichting

Karel toonde zich gedurende de 7 jaar van zijn opname als een actieve, vriendelij-
ke man, met wie men goed kon omgaan. Hij had behoefte aan gezelligheid en
droeg hier ook actief aan bij. Maar hij was echter ook ontstellend koppig, eigen-
wijs en durfde zich niet te laten kennen. Als men hem te dicht op zijn huid zat,
werd hij krampachtig en agressief.
Hij was een afwerende man die niet duidelijk kon of wilde maken wat hem bezig
hield. Blijkbaar was hij bang om afhankelijk van anderen te worden, terwijl hij een
onuitgesproken behoefte had aan zorg en aandacht. Voortdurend twijfelde en
weifelde hij overal over, verdroeg geen zekerheden, en zat voortdurend gevangen
in zijn eigen gedachten en belevingen.

Karel weigerde, uitgezonderd de arbeidstherapie en de sociotherapie, iedere vorm
van therapie. Vanaf het begin was Karel actief betrokken bij het organiseren van
gezelligheid en activiteiten op de unit en daarbuiten. Af en toe kon hij cynisch uit
de hoek komen. Hij stak veel tijd in het helpen van een zieke medebewoner en
toonde zich een soort vaderfiguur voor een andere jonge bewoner die steun bij
hem zocht. In de loop van de tijd ging Karel iets vooruit. Hij werd wat minder
krampachtig en koppig, en vond het geleidelijk aan minder moeilijk om zichzelf te
laten zien en over zijn delict te praten.
Langzamerhand liet hij meer van zichzelf horen en nam meer deel aan het groeps-
gebeuren. Hij ontpopte zich geleidelijk aan als een fijne groepsgenoot; iedereen
mocht hem.

Ongeveer 1 jaar voor zijn proefverlofperiode, hij was 41 jaar, leerde Karel een
vrouw kennen met wie het heel goed klikte. Zelfs het contact met zijn ex-vrouw en
kinderen herstelde enigszins. Karel en Els, die inmiddels waren gescheiden, bleken
nu genoeg afstand van elkaar te hebben genomen. Kennelijk had Karel de schei-
ding redelijk goed verwerkt. Dat zij een andere man had, deed hem niet veel.
Er werden afspraken gemaakt over een bezoekregeling en 1 keer per maand zag
Karel zijn kinderen 1 dag.
Er werd proefverlof voor Karel aangevraagd toen hij 42 jaar was.

Tijdens en na de proefverlofperiode

De gunstige tendens van voor de proefverlofperiode zette zich voort. Het leek erop
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dat hij zijn rust eindelijk had gevonden. Hij gedroeg zich ontspannender en was
opgewekter. Ondanks het feit dat de relatie tussen Karel en zijn nieuwe vriendin
uitstekend ging, liet hij zich niet verleiden om bij haar te gaan wonen. Hij was
bang om in het oude patroon te vervallen en weer afhankelijk van een vrouw te
worden. In de wijk waar hij ging wonen raakte hij met enkele bewoners bevriend.
Hij ging werken bij een klein aannemersbedrijf, waar hij nog steeds werkzaam is.
Karel heeft een goed, zij het onregelmatig contact met zijn kinderen.
Hij weet zich uitstekend te redden in de maatschappij en er hebben zich tijdens en
na de proefverlofperiode geen moeilijkheden voorgedaan. Van recidive is naar ons
weten geen sprake geweest.

C) Koos

Criminaliteit. Tussen zijn 22-ste en 26-ste levensjaar is Koos 4 keer veroordeeld
wegens mishandeling en moord.

Ouderlijk milieu. Aan moeders en vaders kant kwamen geen geestelijke stoornis-
sen voor. Wel was een nicht van moeder zwakbegaafd.
De vader van Koos groeide op in een groot boerengezin. Hij was erg honkvast, en
dat bleek onder meer uit het feit dat hij zijn hele leven in dezelfde fabriek werkte.
In de buurt stond hij bekend als een goedhartige, weinig energieke en gemiddeld
intelligente man. die alleen de lagere school had doorlopen. Altijd stond hij klaar
voor anderen en deed veel klusjes bij mensen in de buurt, zonder hiervoor beloond
te willen worden. Hij was echter ook emotioneel afstandelijk, teruggetrokken en
kort van stof.
De moeder van Koos kwam uit een groot arbeidersgezin. Zij was een hartelijke,
vitale, energieke vrouw, die de spil van het gezin was en thuis de touwtjes in
handen had.
Moeder had na de lagere school de MULO doorlopen.

Vroege jeugdjaren

Koos groeide op als oudste in een gezin van 6 kinderen. Zijn geboorte en functie-
ontwikkeling verliepen voorspoedig en ongecompliceerd.
De lagere school doorliep hij zonder doubleren en zijn leerprestaties waren rede-
lijk. Zijn vroege jeugd verliep zonder schokkende gebeurtenissen. Behalve de dood
van een klasgenoot, met wie hij nog wel eens optrok toen hij in de 3-de klas zat,
is over deze periode niets bijzonders te vermelden. Iedereen vond Koos een aardi-
ge, behulpzame jongen. Hij vertoonde ook geen opvallend of moeilijk gedrag,
zocht nooit ruzie en was uiterst verdraagzaam tegenover anderen. De grootste
passie van Koos was voetballen, en hij stond bekend als een goede speler. Veel
van zijn vriendjes waren lid van zijn voetbalclub.
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Verdere levensloop

Na de lagere school doorliep Koos de LTS zonder doublures. Gedurende deze
periode vonden er geen opvallende gebeurtenissen plaats. Evenmin was er iets op
het gedrag van Koos aan te merken. Hij kon goed met iedereen opschieten en
leidde een sociaal actief leven.
Na de LTS ging hij bij een groot schildersbedrijf werken. Hij werd tewerkgesteld
op diverse projecten, die gevestigd waren door het hele land. Koos had het hier als
18-jarige knaap erg naar zijn zin en zijn baas was tevreden over hem.
In deze periode leerde hij Emmy kennen, een meisje dat even oud was als hij en
op wie hij stapelgek werd. Ze woonde nog bij haar moeder thuis.
Omdat Emmy's moeder vaak thuis weg was en bijzonder labiel was, moest Emmy
een groot deel van de zorg en opvoeding van haar minderjarige broertjes en zusjes
op zich nemen. Moeder was door haar man verlaten en kon het alleen niet bolwer-
ken.

Koos en Emmy gingen trouwen toen ze 3 jaar een relatie hadden. Hij was inmid-
dels 22 jaar. Enige weken na het huwelijk ging Emmy echter weer bij haar moeder
inwonen om haar te helpen. Moeder voelde zich door het huwelijk van Emmy op-
nieuw verlaten en ontredderd, en liet haar kinderen aan hun lot over. Omdat haar
moeder vaak uitging, wat niet te rijmen was met haar klein inkomen, had zij
financiale problemen. Uit medelijden gaf, of leende Emmy haar moeder een week-
loon en al het spaargeld van Koos. Zij had dit niet vooraf met hem overlegd, en
bovendien wist ze dat haar moeder dit niet terug kon betalen. Dit werd zo'n groot
twistpunt, dat uitmondde in een scheiding. Koos ging eveneens bij zijn ouders
wonen.
De baas van Koos nam projecten aan in het buitenland en Koos verbleef geduren-
de anderhalf jaar in Duitsland en Belgie. Om de tijd te doden, zat hij vaak in bars
en raakte in deze periode flink aan de drank. Hij werd 1 keer veroordeeld wegens
mishandeling tijdens dronkenschap. Iemand zou hem uitgelachen hebben.

Toen Koos terugkeerde naar Nederland was hij 25 jaar. Hij hoorde bij thuiskomst
dat zijn ex-vrouw veel wisselende contacten had met andere mannen. Aangezien
hij ondanks alles toch nog interesse in haar had, ging hij met haar praten. Zij
stelde contact met hem wel op prijs, maar ze wilde tegelijkertijd die andere man-
nen niet opgeven. Omdat Koos Emmy voor zichzelf wilde en dit niet kon accepte-
ren, besloten ze van verdere ontmoetingen af te zien.
Toch arrangeerde Koos in het daarop volgende jaar nog enkele ontmoetingen met
zijn ex-vrouw en probeerde haar over te halen om samen met hem door te gaan.
Hij fantaseerde over een toekomst met Emmy, hoewel hij wist dat zij nog steeds
verschillende vrienden had met wie ze regelmatig omging. Dat Emmy bezwaren
had om haar ongebonden en afwisselende leven op te geven, wilde Koos niet
horen. Het enige wat hij opnam, was dat ze over zijn voorstel wilde nadenken.
Tijdens de ontmoeting die hierop volgde, vertelde Emmy dat zij met hem opnieuw
wilde beginnen, maar zij verklapte hem ook dat zij van een andere man in ver-
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wachting was. Koos voelde zich op dat moment misbruikt en enorm afgewezen.
Op een heel concrete wijze werd hij geconfronteerd met het feit dat hij niet cen-
traal stond in haar leven. Op dat moment stortte zijn leven in, en bracht Emmy
met messteken om het leven.
Naderhand sprak hij met niemand over dit voorval. Hij deed alsof er niets was
gebeurd en niemand had ook maar iets aan hem gemerkt.
Anderhalve maand later werd Koos, 26 jaar oud, gearresteerd.

Psychiatrisch en neurologisch onderzoek

Er was geen reden om aan een familiaal-erfelijke belasting te denken. De zwakbe-
gaafdheid uit de familie van zijn moeder is zeker niet op hem overgebracht, want
de intelligentie van Koos functioneerde op of boven het gemiddelde. Evenmin
konden naar aanleiding van het neurologisch onderzoek constitutionele defecten of
verworven organisch-cerebrale beschadigingen worden vastgesteld.
Nog minder reden was er om te denken aan een deficiante of neurotische ontwik-
kelingsgang. Evenmin was er sprake van een beginnende psychose.
Dit wil niet zeggen dat Koos altijd in een toestand van relatief evenwicht en
emotionele en psychische harmonie verkeerde. Volgens de onderzoeker reageerde
Koos voornamelijk impulsief, en was er sprake van een primitieve persoonlijk-
heidsstructuur.

Het 'normale' gedrag dat hij tijdens het contact met de psychiater liet zien, was
schijn. De onderzoeker vond het zeer verontrustend dat Koos na het plegen van het
delict deed alsof er niets was gebeurd. Hij stelde bij Koos een egocentrische,
gevoelsarme, explosieve, primitieve, psychopathische persoonlijkheidsstructuur
vast.
Er deden zich volgens de psychiater geen wanen of hallucinaties voor ten tijde van
het gepleegde delict. Zijn gewetensfuncties vertoonden grote gebreken. Hij stelde
vast dat Koos leed aan een psychopathische persoonlijkheidsstoornis.

Verblijf in de TBR-inrichting

Hij kwam zijn afspraken met de staf en medebewoners altijd stipt na. Uit alles
bleek dat hij een man was van orde en structuur.
Vanaf het begin van zijn 3-jarig verblijf in de inrichting toonde Koos een uitge-
sproken zelfdiscipline. Geheel uit eigen initiatief had hij een dagindeling gemaaki
waarin studie, therapie en vrije tijd een eigen plaats kregen.
Hij vond dit noodzakelijk, omdat hij regelmatig zou moeten leven als hij eenmaal
op vrije voeten kwam. Op het tijdstip dat hij vroeger moest gaan werken, bleef hij
opstaan. Enige maanden na zijn opname besloot hij om het middenstandsdiploma
te gaan behalen, voor het geval hij ooit een eigen bedrijfje zou willen beginnen.
Hij voltooide binnen redelijke tijd zijn studie en slaagde met goede cijfers voor het
examen.
In de kliniek deed hij allerlei nuttig onderhoudswerk. Koos werkte goed aan
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zichzelf en maakte intensief gebruik van het therapeutisch aanbod. Hoewel hij het
aanvankelijk erg moeilijk vond om over zijn delict te praten en zijn toekomst als
uitzichtloos zag, bleek dat hij via de therapeutische gesprekken het delict kon
verwerken.

Hij bleek na ongeveer 1 jaar in staat te zijn om het graf van zijn ex-vrouw te
bezoeken. Het contact tussen Koos en zijn medebewoners was van het begin af
aan redelijk, al was hij niet zo'n gezelligheidsdier en evenmin een man van veel
woorden. Hij was vooral een doe-mens.
Koos was erg op rust gesteld, en had veel behoefte aan privacy. In de loop van de
tijd werd hij echter minder gesloten en gereserveerd. Naarmate hij zijn delict beter
had verwerkt, werd hij meer ontspannen en richtte zich volledig op het moment
van terugkeer naar de maatschappij. Eigenlijk kan men stellen dat zijn verblijf in
de kliniek door hem gezien werd als een voorbereiding hierop.
Toen Koos 29 jaar was, werd voor hem proefverlof aangevraagd.

Tijdens en na de proefverlofperiode

Tijdens zijn proefverlofperiode werd Koos goed opgevangen door zijn familie. Zijn
oude werkgever wilde hem graag terug, want Koos was een harde werker en een
goed vakman. Eveneens nam zijn oude milieu hem weer op, hoewel hij dit niet
had verwacht. Men zag hem nog altijd als een joviale jongen die klaarstond voor
een ander. Hij kreeg een mooi huis aangeboden.
Hoewel hij nieuwe vrienden maakte en vaak uitging, hield hij zijn alcoholgebruik
binnen aanvaardbare grenzen. Zonder problemen en zichtbaar tevreden bracht hij
de proefverlofperiode door. Volgens de Reclassering deed hij er alles aan om
inzicht te krijgen in zijn eigen handelen, voelen en denken.

Pas na de proefverlofperiode waagde hij zich nu en dan voorzichtig aan een relatie.
Nog steeds had hij de juiste vrouw niet gevonden, maar hij bleef niet aan die ander
plakken, als hij er achter was gekomen dat deze persoon niet bij hem paste.
Het Katholieke geloof ging een grotere rol spelen in het leven van Koos. Hij was
tot zelfbezinning gekomen door alles wat er was gebeurd. Langzaam liet hij het
verdriet over de vreselijke daad die hij had begaan en over het merkwaardige leven
dat hij had geleid, tot zich toe.
Hoewel Koos al tientallen jaren vrij is, heeft hij volgens ons weten nooit gerecidi-
veerd.

D) Gerard

CriminaliteiL Gerard werd op zijn 25-ste levensjaar veroordeeld voor diefstal, die
gepaard ging met poging tot doodslag.

Ouderlijk milieu. Alleen in de familie van vader kwamen geestelijke stoornissen



256

(schizofrenie en depressie) voor. Vader had de lagere school en enkele jaren LTS
doorlopen. Hij was de zoon van een kroegbaas en was thuis een onregelmatig
leven gewend. Na de LTS ging hij enkele jaren varen als matroos op de binnen-
scheepvaart. Vervolgens werkte hij bij een transportfirma als lader en losser.
Ondertussen haalde hij zijn groot-rijbewijs en aanvaarde een betrekking als chauf-
feur. Vader dronk veel, had weinig aandacht voor vrouw en kinderen, en was bijna
nooit thuis.
Als hij veel had gedronken kon hij zeer agressief zijn, vernielingen aanrichten, en
aan iedereen slaag uitdelen. Hij was bazig en bemoeizuchtig.
Moeder kwam uit een middenstandsmilieu. Zij had de lagere school en de MMS
doorlopen. Zij was afstandelijk, onbereikbaar en kil voor haar man en kinderen.
Bovendien was zij erg nerveus, had geen overwicht over haar kinderen en werd
verscheidene malen overspannen opgenomen in een rusthuis.
Moeder dreef een snoepwinkel, waarin de kinderen ook moesten werken. Zij stond
bovendien bekend als vrekkig.

Vroege jeugdjaren

De geboorte en de functieontwikkeling van Gerard verliep normaal. Van begin af
aan werd hij emotioneel en pedagogisch verwaarloosd; iedereen liet hem links
liggen. Vanaf het moment dat hij kon lopen, verbleef hij vaak in het buurgezin,
omdat deze mensen in tegenstelling tot zijn ouders wel aardig tegen hem waren, en
hem aandacht gaven. Zij trokken zich zijn lot erg aan.
Op de lagere school ging het met Gerard niet zo best. Thuis was hij zeer onrustig.
Hij moest vaak in de winkel werken, terwijl men hem voor de rest niet nodig
scheen te hebben.

Verdere levensloop

Na de lagere school verbleef Gerard 4 jaar lang op een internaat, waar hij een vak
leerde. Zijn ouders wilden een tijd van hem af zijn. Op het internaat leerde hij
voor meubelmaker/stoffeerder en behaalde goede resultaten.
Tijdens zijn verblijf op het internaat bleek hij iemand van uitersten te zijn. Hij was
zachtaardig van karakter, en kon aardig en open zijn zolang men hem niet tegen-
werkte of bekritiseerde. Was dit wel het geval, dan kon hij onredelijk, agressief en
gesloten zijn. In zo'n bui kende hij weinig remmingen, en was hij moeilijk tot
bedaren te brengen.
In de weekends ging Gerard naar huis, maar hier bekommerde zich nog steeds
niemand om hem.
Na zijn internaatstijd ging hij bij een klein meubelmakersbedrijf werken. Dit was
een waardevolle en leuke tijd voor hem. Hij kon goed opschieten met zijn baas en
collega's. Hier werkte hij van zijn 16-de tot zijn 22-ste jaar.
Toen Gerard 18 jaar was, leerde hij Truus kennen, met wie hij  1 jaar later trouw-
de. Truus, die 1 jaar jonger was dan Gerard, was onrijp en kinderlijk voor haar
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leeftijd, en er ging bijzonder weinig van haar uit.
Op zijn 22-ste ging Gerard, enkele maanden later gevolgd door Truus, in een bar
werken. In de periode dat hij was getrouwd, en met name de tijd dat hij in de bar
werkte, was hij veel gaan drinken.
Het huwelijk ging slecht en het bleek al snel dat zij elkaar weinig te zeggen had-
den. Op seksueel vlak klikte het evenmin en ze verveelden zich bij elkaar.
Truus had zich heel wat anders van het huwelijk voorgesteld en met name het
seksuele deel vond zij zo'n dierlijk gedoe. Zij merkte ook dat Gerard zich niet echt
voor haar interesseerde, nooit iets met haar besprak. Evenmin informeerde hij naar
haar toestand, of wat zij die dag had meegemaakt. Het seksuele kwam op haar
over als onwerkelijk en onwezenlijk. Zij voelde zich dan ook seksueel misbruikt
door hem en verzon steeds meer smoesjes om niet te hoeven vrijen. Bovendien
ging zij s'avonds vaker alleen naar familie en vroegere vriendinnen.
In feite was Gerard blij dat zij vaak weg ging, want hij kon niet goed met haar
praten en hij vond haar eigenlijk te dom voor zichzelf. Hij voelde steeds minder
respect voor haar. Hoewel hij haar steeds minder aantrekkelijk ging vinden, ervoer
hij het feit dat zij praktisch nooit met hem wilde vrijen toch als een vernedering en
een ernstige afwijzing; dit gefrustreerde hem zeer.
Toch spraken beide echtelieden vreemd genoeg nooit over een scheiding. Zij
konden niet met, maar ook niet zonder elkaar.
Toen Gerard 25 jaar was, ging hij in de bouw werken. Zijn vrouw kwam erachter
dat hij veel geld opmaakte aan drank en sexclubs. Tijdens een ruzie die zij kregen
over deze kwestie tijdens een autorit, vertelde Gerard in halfdronken toestand tegen
zijn vrouw dat er een andere vrouw in het spel was en dat hij, als zij nog verder
zou zeuren, op een tegenligger zou inrijden. Truus werd helemaal ontdaan thuis
afgezet, waarna Gerard in een razende bui wegstoof met zijn auto.
Hij ging zomaar een eind rijden, vloog met zijn auto uit de bocht en werd met een
hersenletsel in een ziekenhuis opgenomen. Voor Truus was de maat vol; zij vroeg
echtscheiding aan.

Na zijn ontslag uit het ziekenhuis begon Gerard nog meer te drinken. In een
dronken toestand pleegde hij een overval en schoot een persoon neer, die werd
gealarmeerd door het lawaai. Meteen gaf hij zich aan bij de politie. Hij was toen
26 jaar.

Psychiatrisch onderzoek

Men stelde vast dat Gerard door zijn ouders affectief en pedagogisch was verwaar-
loosd. Het feit dat hij na de lagere school abrupt op een internaat was geplaatst,
werd door hem als sterk traumatiserend beleefd, en versterkte zijn uitzonderingspo-
sitie in het gezin. De gestoorde emotionele - en identiteitsontwikkeling hadden een
negatief effect op zijn psychoseksuele ontwikkeling. Gedurende de puberteit viel
het hem steeds moeilijker om zijn emoties en agressie te reguleren.
Gerard trouwde met een kinderlijke, afhankelijke vrouw die hem geen steun bood.
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Hij kon geen stabiliteit aan deze verbintenis ontlenen. De emotionele - en afhanke-
lijkheidsproblematiek van beider echtelieden leidden tot een scheiding.
De geestestoestand waarin Gerard verkeerde toen hij het delict pleegde, werd door
het PBC beschreven  als een 'eindtoestand'. Zijn reacties  op zijn eigen falen waren
zo heftig, dat ze zijn falen versterkten. Hij was in de loop van de jaren geleidelijk
aan zieker geworden, en bleek minder in staat om voor actuele problemen ade-
quate oplossingen te vinden. Bovendien werd zijn gedrag bepaald door onbewuste
intrapsychische problemen. Hij voelde zich langzamerhand onvrijer in de keuze
naar aanleiding van gebeurtenissen, waaraan hij (met zijn omgeving) deel had.
Deze ontmoediging nam toe door het maatschappelijk mislukken. Weinig mensen
in zijn omgeving wisten hierop adequaat te reageren, waardoor hij in een escale-
rende wisselwerking verstrikt raakte.
Men concludeerde dat Gerard leed aan een psychopathische persoonlijkheidsstoor-
nis.

Gerard werd op verzoek van zijn advocaat door een onafhankelijke psychiater
onderzocht, die trouwens tot gelijkluidende conclusies kwam. Eveneens werd
Gerard volgens de criteria van de DSM-II 'c als psychopathisch gediagnostiseerd.

Er werd geen melding gemaakt van neurologisch onderzoek

Verblijf in de TBS-inrichting

In de beginfase van zijn 4 jaar durend verblijf was het voor Gerard onmogelijk om
met frustraties om te gaan. Hij raakte om het minste of geringste opgewonden en
stelde zich afhankelijk op van zijn omgeving. Regelmatig viel hij terug in drank-
en marihuanamisbruik.
Op een gegeven moment nam Gerard deel aan de organisatie van de voetbalclub
van de kliniek. Hieraan ontleende hij iets meer gevoel van eigenwaarde, omdat hij
merkte (mede uit reacties van anderen) dat hij het goed deed. Het bleek dat hij
meer kon dan hij dacht. Verder kreeg hij van zijn medebewoners veel vertrouwen,
ook op andere gebieden. en dat gaf hem het gevoel 'vooruit te kunnen' en geac-
cepteerd te worden.

Langzamerhand kon hij beter tegen kritiek. Hij begon geleidelijk aan meer initia-
tief te nemen, al vond hij dat moeilijk. Tevens kon hij zichzelf beter opdrachten
geven, die hij dan ook goed kon uitvoeren.
Wanneer hij iets goed had gedaan, en van iemand een schouderklopje kreeg, wist
hij daar nog geen raad mee. Hij vroeg zich dan af of hij voor de gek werd gehou-
den. Datzelfde gebeurde als iemand hem aardig vond of om hem lachtte, want het
ontbrak hem beslist niet aan humor.

190 Van alle onderzoekspersonen werd alleen in dit geval vermeld welke criteria werden gehan-
teerd bij de diagnose van de betrokkene.
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Ondanks deze kwetsbaarheid bleef Gerard toch een stoere rol spelen. Hij hield van
autocrossen, boksen en alles wat 'mannelijk' was: hij was getatoeEerd.
Gerard maakte in redelijke mate gebruik van het therapeutisch aanbod.

Een zeer belangrijke factor in de ontwikkeling van Gerard was zijn contact met
een Engelsman, een alternatief figuur die op een merkwaardige wijze in deze
TBR-kliniek terecht was gekomen. Samen met zijn vriendin had hij besloten om
afscheid te nemen van deze vergankelijke, decadente en perverse wereld, en ze
wilden samen zelfmoord plegen. Ze zouden dit op een magische, rituele manier
doen, waarbij zij hem zou helpen, en hij haar. Bij haar was het gelukt, maar bij
toeval was hij blijven leven. Hij werd beschuldigd van moord op zijn vriendin.
Met deze Engelsman, John genaamd, kreeg Gerard een exclusieve, intieme en
inspirerende relatie. John had goed nagedacht over het leven, las allerlei diepzinni-
ge en alternatieve boeken van Hesse, Ginsburg, Castaneda, Boeddha, over Zen en
allerlei oosterse wijsheid, en was geYnteresseerd in undergroundmuziek. Deze
wereld kende Gerard nog niet en het sprak hem allemaal ontzettend aan. Het
vormde een soort contrast met het leven dat hij tot dan toe had geleid en het
wereldbeeld dat hij tot dusver had.
Hele nachten zaten ze te praten en te filosoferen over de werkelijke waarden en de
essentie van het leven. Gerard leerde via John een andere manier kennen, waarop
hij tegen het leven aan kon kijken. Toch botste deze wereld nogal eens met zijn
oude wereldbeeld en opvattingen, die nog altijd als een tweede natuur in hem
aanwezig waren. Telkens moest hij zich ethisch bezinnen en leren kiezen; 6f voor
zijn oude uitzichtloze leven, 6f voor dat nieuwe leven dat zijn dierbare vriend hem
aanreikte.
Voor Gerard was dit een periode van grote morele bloei en exploratie. Via de
zachtzinnigheid, de intelligentie en de originele ideeen van John kwam hij in
aanraking met gevoelens in zichzelf, die hij nog niet eerder had ontdekt (en altijd
had onderdrukt). Hij identificeerde zich met John en via deze overdrachtssituatie
kwam een verdieping van zijn inzichten en zijn gevoelsleven tot stand.

John was en bleef echter pessimistisch over de mentaliteit van de westerse mens,
die zich uitte in materialisme, onderdrukking, verwaarlozing van het milieu, en de
onmenselijke bejegening van kansarmen en zogenaamde onaangepasten. Iedereen
verwachtte eigenlijk al maanden dat hij zelfmoord zou plegen, wat hij uiteindelijk
ook deed.
Gerard bleef bedroefd achter, terwijl hij tegelijkertijd dankbaar was dat hij zo'n
waardevolle vriendschap had gehad met John. Hij bleef lange tijd onbereikbaar
voor iedereen. Daarna hervond hij zich weer.

In de laatste fase van zijn verblijf ging hij meer ontdekken dat datgene wat ande-
ren beroerde, hemzelf ook kon beroeren. Op het moment dat hij vaststelde dat hij
niet meer belangrijk was voor anderen, werd hij zich bewust van het feit dat hij
zich eenzaam voelde. Ook was het pijnlijk voor hem toen hij merkte dat zijn
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familie hem had afgeschreven.
In deze laatste fase toonde Gerard zich sensitief, en hij probeerde op een zuivere
manier rekenschap af te leggen over wat er in hem omging en over zijn relaties
met anderen. John nam nog steeds een grote plaats in zijn leven, maar hij ver-
eenzelvigde zich minder met hem.
Een hele tijd had hij geworsteld tussen hoop en vrees, of leven en dood, want de
verleiding was toch nog een tijd aanwezig om zijn vriend 'achterna te gaan'.
Uiteindelijk had hij gekozen voor het leven. Met het wegvallen van John had hij
korte tijd zijn idealen verloren en voelde hij zich futloos en eenzaam. Maar lang-
zaam kroop hij uit het dal en toonde zich energieker.

Toen Gerard 29 jaar was, werd voor hem proefverlof aangevraagd.

Tijdens en na de proefverlofperiode

Tijdens zijn proefverlofperiode ging Gerard samen met zijn vriend Huub in een
huis wonen. Het waren goede vrienden, en zij konden bij elkaar terecht wanneer
zij problemen hadden. Zij hadden elkaar na de dood van John leren kennen. Hoe-
wel Gerard twijfels had over zijn toekomst, waagde hij toch de grote stap naar de
vrije maatschappij.
Het samenwonen met zijn vriend ging prima. Zij deelden dingen met elkaar, maar
ze gingen ook voor een groot gedeelte hun eigen weg. Gerard vond werk als
meubelmaker in WSW-verband. Hier aardde hij goed, en zowel hij als zijn baas
waren tevreden met de situatie.
Vanwege een financiale kwestie kreeg hij opnieuw met zijn ex-vrouw te maken en
tijdens dit contact kwamen weer allerlei dingen van vroeger aan de orde. Dit ge-
sprek had een positieve uitwerking op hem. Hij was achteraf opgelucht, omdat hij
over een aantal zaken eindelijk helderheid had gekregen.

Zijn minderwaardigheidsgevoelens ten opzichte van vrouwen namen duidelijk af,
en hij was tenslotte weer in staat om een relatie met een vriendin aan te gaan.
Tijdens zijn vakantie in Engeland had hij een Engels meisje ontmoet, met wie het
goed klikte. Na de vakantie ging zij met Gerard mee naar Nederland. Ze zochten
een eigen etage en gingen op zichzelf wonen. Deze relatie ontwikkelde zich voor-
spoedig en Gerard knapte hier duidelijk van op. Toen de proefverlofperiode erop
zat, was Gerard 30 jaar.

Volgens de psychiater van de reclassering was Gerard tijdens en na zijn proefver-
lofperiode duidelijk opener geworden en toonde in toenemende mate zelfinzicht.
Hij was veel beter in staat om problemen met anderen te bespreken en conflicten
uit te praten, zonder naar de fles te grijpen. Soms verviel hij gedurende enkele
dagen in zijn oude drinkgedrag, maar nam daar op een gegeven moment acuut
afstand van en hervond zichzelf weer.
Gerard is al geruime tijd met deze Engelse vrouw getrouwd en zij zijn dol op hun
2 kinderen. Hun relatie floreert als nooit tevoren.
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Na al die jaren heeft Gerard nog steeds een goede relatie met een behandelaar van
de kliniek. Ieder jaar bezoekt hij minstens een keer het graf van zijn vriend John,
die is begraven op het kleine kerkhof dat gelegen is achter de inrichting.

Van recidive is volgens onze gegevens nooit sprake geweest.

8.2.3. De fraudeurs (n=2)

A) David

Criminaliteit Tussen zijn 23-ste en 28-ste levensjaar werd David 7 maal veroor-
deeld wegens oplichting en verduistering.

Ouderlijk milieu. Over geestelijke stoornissen aan vaders en moeders zijde is
niets bekend.
Vader kwam uit een oud Arabisch koopmansgeslacht. Hij had de Handelsacademie
doorlopen en bekleedde, totdat de oorlog uitbrak, een belangrijke functie bij een
bekende Nederlandse handelsonderneming. Deze schrandere, resolute, maar ook
wat kille man bemoeide zich maar zijdelings met de opvoeding van zijn kinderen.
Het was geen geheim dat hij nogal wat buitenechtelijke relaties had.
Moeder kwam uit een geslacht van Duits-Joodse textielhandelaren. Zij was zeer
goed ontwikkeld en had op de universiteit kunstgeschiedenis gestudeerd. Hoewel
zij sterke moederlijke gevoelens had, namen die haar niet volledig in beslag.
In 1941 moest het gezin voor de Nazi's vluchten naar het buitenland (Engeland).
Vanwege de affaires die vader had gehad met andere vrouwen, vroeg moeder
enkele jaren na de oorlog echtscheiding aan, en zij hertrouwde.

Vroege jeugdjaren

De geboorte en de functieontwikkeling van David verliep normaal.
Als kleuter leed David aan kinderverlamming, en leerde als gevolg daarvan laat
lopen. Toen hij 4 jaar oud was, vluchtten zijn ouders met hem naar Engeland, waar
ze enkele jaren bij familie woonden.
Na de oorlog keerde de familie terug naar Nederland en vestigde zich in een kleine
stad in het zuiden van Nederland. Na de scheiding hertrouwde moeder met een
vriendelijke man, met wie David uitstekend overweg kon.
Hoewel David intelligent was, deed hij het niet goed op de lagere school. Hij werd
diverse malen getest, maar men kwam er niet achter wat de oorzaak was van deze
leerstoornis. Iedereen ervoer hem als een alleraardigste jongen zonder nare ge-
woonten. Hij was niet wild of agressief.
Men besefte dat zijn slechte leerprestaties niet werden veroorzaakt door onwillig-
heid of onverschilligheid, en men besloot hem op een BLO-school te plaatsen.
David leerde vlot lezen en gaf blijk van een levendige fantasie. Bovendien kon hij
geestig zijn en op een bevlogen manier vertellen, waarbij iedereen aan zijn lippen
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hing.
Toen hij 12 jaar oud was, waren er thuis en bij een tante waar David vaak kwam,
klachten over kleine gelddiefstallen.

Verdere levensloop

Na het verlaten van de lagere school werkte David als jongste bediende bij ver-
schillende zaakjes. Hij veranderde telkens van werkgever als hij ergens anders
meer kon verdienen.
Op   zijn    18-de   werd hij afgekeurd voor militaire dienst, omdat hij vroeger   aan
kinderverlamming had geleden.
David was een aantrekkelijke jongen en hij ontmoette via het dansen, waar hij dol
op was, diverse meisjes en vrouwen met wie hij een relatie kreeg.

Toen hij 21 jaar oud was, werkte hij bij een expeditiebedrijf. Omdat hij bij een
collega schuld had gemaakt, en deze terug moest betalen, durfde hij niet met een
lager loonbedrag thuis te komen. Toevalligerwijze kon hij zich via een bekende
aansluiten bij een circusgezelschap. Hij deed er van alle soorten klusjes en trok
met veel plezier rond door de Benelux. Op een gegeven moment was er geen werk
meer en David besloot te gaan zwerven.
Op verschillende plaatsen in Nederland en Belgie maakte hij schulden bij hospita's
door zonder te betalen (na enkele dagen) te verdwijnen. Bovendien stal hij hier en
daar geld of kassabonnen, die hij later verzilverde. Hij bleek niet in staat om werk
te vinden en daarom 'moest' hij naar deze noodmaatregel grijpen. Hiervoor werd
hij echter gearresteerd en tot gevangenisstraf veroordeeld.
Nadat hij in vrijheid was gesteld, kreeg David via de reclassering een baan aange-
boden als pompbediende. Na enkele maanden had David schoon genoeg van dit
werk en ging weer zwerven. Hij keerde 3 maanden weer terug en meldde zich bij
de reclassering. Men wilde hem in contact brengen met een psychiater, maar dit
weigerde hij pertinent.

Volgens de reclassering was David een vriendelijke en welwillende man, die
gemakkelijk mensen voor zich innam en hun vertrouwen wist te winnen. Hierdoor
kwam hij af en toe in de verleiding, als hij in een zeer precaire situatie zat, om
daar misbruik van te maken. Zonder moeite kon hij iemand iets op een fantasievol-
le wijze op de mouw spelden. Toch zat dit hem achteraf niet lekker. Hij nam zich
telkens voor om het de mensen die hij had bedrogen ooit terug te betalen, wat
vanwege zijn chaotisch leven evenwel nooit lukte.
De reclassering verwachtte dat hij niet meer zou recidiveren, als men hem zover
zou krijgen dat hij een levensstijl zou aannemen, waarvan geregeld werk en in-
komsten een logisch gevolg zouden zijn. Weer kreeg David werk aangeboden en
hij werd intensief begeleid door de reclassering. Desondanks sloot hij zich weder-
om aan bij het circusgezelschap, want hierbij voelde hij zich thuis.
Toen dit werk gedaan was, ging hij korte tijd in een pension wonen. Hij teerde
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zijn gespaarde inkomsten op en stortte zich vervolgens in een relatie met een iets
oudere vrouw. Bij haar ontvreemdde hij een klein geldbedrag om haar betutteling
te kunnen ontvluchten.
Hiervoor werd hij gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraf. David was
inmiddels 24 jaar oud.

Men deed een poging om David te helpen zichzelf te handhaven, en men probeer-
de hem intensief te begeleiden. David ging bij zijn moeder en stiefvader wonen.
Deze behandelden hem vol begrip en liefde. Bijna niemand kon eigenlijk boos
worden op hem. Men zag en voelde dat hij van nature geen slecht mens was, en
had zelfs erg met hem te doen.
Korte tijd werkte hij als verkoper in een kledingzaak. Hij werd evenwel onterecht
ontslagen, aangezien men deze baan ongeschikt achtte voor hem, omdat hij in de
verleiding zou kunnen komen om geld te verduisteren. Tijdens deze tewerkstelling
had hij zich echter nog niet schuldig had gemaakt aan een dergelijk delict.
Even daarna 'verdween' David opnieuw en ging samenwonen met een sociaal
voelende lerares met wie hij tussentijds een relatie had gekregen.
Enkele maanden later nam hij opnieuw contact op met de reclassering, die voor
hem werk en huisvesting zocht. Na enkele weken bleek hij spoorloos, totdat men
bericht kreeg dat hij vanwege diverse gevallen van oplichting was gearresteerd.
Deze keer leefde hij samen met een rijke weduwe, en op haar naam nam hij
bestellingen op zonder dat zij daarin was gekend. David werd tot een half jaar
gevangenisstraf veroordeeld met een proeftijd van 4 jaar.

Na zijn ontslag uit de gevangenis ging David in een hotel wonen. Omdat hij niet
kon betalen, werd hij na enkele dagen op straat gezet. Hij was echter van goede
wil en niet van plan verder af te glijden; hij zocht werk en een goed pension. Hij
vond werk als keukenhulp in een restaurant.
Na enkele maanden ging hij echter wederom zwerven en opnieuw werd hij gear-
resteerd en veroordeeld vanwege een aantal gevallen van oplichterij en flessentrek-
kerij. Hij was nu inmiddels 26 jaar oud.
Na zijn hechtenis leerde David een vrouw kennen met wie hij een duurzame relatie
en een echte intieme band zou krijgen. Korte tijd vergezelde zij hem op zijn
criminele pad, zonder dat zij dat zelf in de gaten had. David had haar namelijk
misleid, en onder valse voorwendsels werd zij betrokken bij valsheid in geschrifte,
oplichterij, en flessentrekkerij. Zij hadden zich onder valse naam ingeschreven in
een hotel. David had valse checks uitgeschreven, en had zich voor iemand anders
uitgegeven om geld te bemachtigen, enzovoort.
Hiervoor werd hij gearresteerd en veroordeeld, en 1 jaar later werd hij voor het-
zelfde vergrijp opnieuw gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraf en TBR.
Hij was toen 28 jaar.
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Psychiatrisch onderzoek

Men stelde vast dat David een mythomane '91, psychopathische persoonlijkheids-
structuur had. Zijn neiging tot fantaseren werd gezien als een vorm van overcom-
pensatie, vanwege zijn schaamte voor zijn lage opleiding en weinig succesvolle
maatschappelijke carriBre en - functioneren. Bovendien was deze fantasie altijd een
goed hulpmiddel gebleken bij het handhaven in deze voor hem bedreigende maat-
schappij.
Wellicht kon zijn houding gezien worden als een sterke afweer tegen de realiteit,
die hij als meedogenloos had ervaren. Tevens kwam zijn gedrag voort uit angst
voor verwerping en werd uitgeleefd in grootheidsfantasieen.
Ondanks zijn weinig geYntegreerde persoonlijkheid bleek David toch nog een
binding te hebben met de realiteit. In tegenstelling tot wat men aanvankelijk dacht.
wist hij wel degelijk wat er allemaal aan de hand was, en wat de consequenties
van zijn handelen waren. Gezien zijn beperkte gedragsrepertoire en zijn andere
beperkingen, had hij weinig keus.
In het dossier werd geen melding gemaakt van neurologisch onderzoek.

Verblijf in de TBR-inrichting

David toonde zich van meet af aan als een minzaam, open persoon, die gedurende
zijn 3-jarig verblijf in de inrichting altijd klaarstond voor anderen. Hij bleef zich-
zelf altijd trouw, had een gouden gevoel voor humor, en een hele eigen uitstraling.
Iedereen accepteerde hem zoals hij was en daardoor werd hij langzamerhand
emotioneel stabieler en kreeg meer zelfvertrouwen en -waardering.
Hij wist moeilijkheden tactisch op te lossen, zonder dat hij deze ontweek en hij
toonde zich iemand van het leven. Wel was het zo dat hij er slecht tegen kon om
niet serieus genomen, of zonder respect behandeld te worden. Dit kwam voor als
hij de behoefte voelde om te fantaseren. Zijn medebewoners hadden dat vaak door
en zij lieten hem dat onmiddellijk voelen.
Meer en meer leerde hij met kritiek om te gaan en het contact tussen hem, staf en
medebewoners kreeg langzamerhand meer diepgang. Eveneens kon door middel
van therapeutische gesprekken vastgesteld worden, dat er bij hem sprake was van
een groeiend zelfinzicht en inzicht in zijn kernproblematiek.
Tijdens zijn verblijf onderhield David intensief contact met zijn vriendin, die in
verwachting was van hem. Hij voelde zich trots als toekomstige vader en ging zich
volwaardiger voelen. Hij toonde zich bezorgd over zijn toekomstige vrouw.
Toen voor hem proefverlof werd aangevraagd, was hij 31 jaar.

191 Ziekelijke neiging om de waarheid te verdraaien, te liegen, of om zelf verzonnen verhalen te
vertellen (alsof ze echt zijn gebeurd). Dit sluit echter niet uit dat deze personen ondanks hun nei-
ging tot fantaseren een realiteitsbesef kunnen hebben. Vele mythomanen voelen periodiek de drang
tot fantaseren en verdraaien van de realiteit, terwijl ze in de tussenliggende tijd een besef hebben
van hun afwijkend gedrag en de consequenties hiervan.
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Tijdens en na de proefverlofperiode

Opmerkelijk was dat David, vanaf het moment dat hij wist dat zijn vriendin zwan-
ger was, minder behoefte had om te fantaseren. Deze neiging verdween tijdens de
proefverlofperiode vrijwel geheel.
In het begin van deze proefverlofperiode trouwde David met zijn vriendin en ze
betrokken een nieuw huis. Hoewel David aanvankelijk toch nog wat moeite had
met zijn vrije leven, aardde hij langzaam maar zeker. Hij had behoefte aan stabili-
teit, een geregeld leven en een vaste verblijfplaats.
Hij vond werk in een drukkerij waar hij het vak van ontwerper leerde, en waarin
hij tevens zijn fantasie kon uitleven.
Toen de proefverlofperiode ten einde liep, was David 32 jaar oud. Nog steeds was
de relatie en het huwelijk tussen de echtelieden goed. De psychiater van de reclas-
sering met wie David nog jaren vrijwillig contact onderhield, en met wie hij zijn
problemen besprak, stelde vast dat het huwelijk een wonderbaarlijke invloed op
David had.
Hoewel David reeds tientallen jaren in vrijheid leeft, is tot nu toe nog niets geble-
ken van enige recidive.

B) Max

Criminaliteit Van zijn 22-ste tot zijn 46-ste levensjaar werd Max 20 maal veroor-
deeld wegens oplichting, verduistering en diefstal.

Ouderlijk milieu. Er is niets bekend over eventuele geestelijke stoornissen in de
familie aan vaders en moeders zijde.
Vader kwam uit een geslacht van Friese hereboeren. Nadat hij de Hogere Zee-
vaartschool had doorlopen, ging hij varen als stuurman op de 'wilde vaart'. Hij
gold als een ruige avonturier, die het hart op de juiste plek had zitten. Het was een
intelligente, onconventionele man, met een eigen stijl. Omdat hij de enige zoon
was, keerde hij na de dood van zijn vader terug naar de boerderij om deze te
beheren.

De moeder van Max was eigenlijk de dienstmeid van vader. Zij kreeg een relatie
met hem en raakte in verwachting van Max. Toen Max werd geboren, was hij
meteen erg gesteld op hem. Hij trouwde echter een andere vrouw, maar gaf de
moeder van Max een fors geldbedrag als 'schadeloosstelling'.
Moeder kwam uit een arm turfstekersgezin. Zij had slechts enkele klassen van de
lagere school doorlopen. Zij moest namelijk haar moeder helpen in het huishouden,
want het gezin telde 15 kinderen. Ongeveer 1 jaar na de geboorte van Max trouw-
de ze met een loodgieter - een rustige, zachtaardige man - die haar voortreffelijk
steunde. Moeder was eveneens een zachtaardige, gevoelige vrouw die goed voor
haar gezin zorgde.
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Vroege jeugdjaren

Over de geboorte en functieontwikkeling van Max is niets bekend. Evenmin is veel
bekend over zijn kindertijd. Max had een mooie jeugd. Hij was de oudste van 6
kinderen, de andere kinderen waren allemaal zusjes. Met alle gezinsleden kon hij
goed opschieten.

Zoals gezegd, zorgden zowel vader als moeder goed voor hun gezin. Het waren
allebei zachtaardige, goedwillende mensen en het gezin stond in de buurt als
gunstig bekend.
Toen Max 2 jaar oud was, kreeg hij hersenvliesontsteking en was er lange tijd zo
slecht aan toe, dat men zelfs voor zijn leven vreesde. Hij herstelde zich langzaam,
maar vanaf dat moment was hij een vreemde jongen, die zich slecht kon aanpassen
aan zijn omgeving. Mogelijk werd hij vanwege de ernstige ziekte die hij achter de
rug had, ontzien en verwend.
Op de lagere school was hij een middelmatige leerling, die evenwel op de leraar
een goede indruk achterliet. Buiten schooltijd was er evenmin iets op hem aan te
merken.

Verdere levensloop

Na de lagere school ging hij bij de boeren werken. Kort daarna brak de oorlog uit
en werd Nederland door de Duitsers bezet. Max was toen 16 jaar. Een jaar later
schold hij een Duitse officier uit, die hem aan het commanderen was. Naar aanlei-
ding hiervan werd hij gearresteerd en naar een concentratiekamp gestuurd.
Na de oorlog keerde hij zwaar gehavend en ondervoed naar huis terug. Daar werd
hij liefdevol opgevangen en 1 jaar later was hij er weer een beetje bovenop.

Op zijn 21-ste werd hij voor de 1-ste keer veroordeeld vanwege oplichting.
Na de oorlog kreeg hij last van innerlijke onrust en 2 jaar later - hij was toen 23
jaar oud - meldde hij zich aan bij het Vreemdelingenlegioen. Door samenloop van
omstandigheden keerde hij na 1 jaar via de consul in Spanje naar Nederland terug.
In de komende 2 jaar werkte hij onregelmatig en maakte zich bovendien schuldig
aan joy-riding. Hij moest een korte gevangenisstraf uitzitten.
Daarna meldde hij zich weer aan bij het Vreemdelingenlegioen. Deze keer bleef hij
6 jaar weg en vocht in het toenmalig Indo-China en Algerije. Na zijn terugkeer -
hij was 31 jaar oud - werkte en woonde Max op vele plaatsen. Meestal was hij in
fabrieken werkzaam als ongeschoold arbeider. Men kon hem niet van luiheid
betichten, maar hij kon moeilijk wennen aan regelmatige arbeid. Dikwijls zwierf
hij rond, meldde zich te pas en te onpas ziek, om vervolgens plotseling te verdwij-
nen.

Thuis en ook elders stond Max bekend als een vriendelijke, gewillige jongen. Toch
werd hij door diverse hospita's wegens wanbetaling op straat gezet.
Max had de neiging om zich deftiger voor te doen dan hij was. Zo maakte hij
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diverse vrienden die grote   auto' s hadden,   en   liet  zich  dan  door  hen   als een vorst
rondrUden.
Maar zijn gedrag werd niet helemaal bepaald door schijn en misleiding, want hij
had ook een soort innerlijk aristocratie, een elegantie en charme waar heel wat
mannen jaloers op waren. Veel vrouwen hadden een zwak voor hem. En Max had
een zwak voor oudere vrouwen, moederfiguren, veelal van goede huize.
Eerst kreeg hij een relatie met een getrouwde juriste, later met een weduwe van
een bankier. Hij ontvreemdde bij haar een fors bedrag. Hoewel ze helemaal weg
was van Max, deed ze toch aangifte en Max werd gearresteerd en veroordeeld. Hij
mocht nooit meer contact met haar opnemen.
Na zijn detentieperiode ging hij zwerven. Zijn zwerftocht werd diverse malen
onderbroken door arrestaties en veroordelingen in verband met verduistering en
oplichterij.
Uiteindelijk vertrok Max op 34-jarige leeftijd naar Londen, waar hij enkele jaren
werkte als taxichauffeur en nachtportier in een hotel. Hier leerde hij een vrouw
kennen voor wie hij werkelijk veel voelde, maar zij liet hem plotseling in de steek.
Uit frustratie stal hij een auto en werd hiervoor veroordeeld. Max was 37 jaar oud.

Na zijn detentieperiode beloofde hij zichzelf beterschap, maar het regelmatige
leven riep weerzin bij hem op. Hij werkte weer her en der, meldde zich vaak ziek,
werd opnieuw ontslagen, enzovoort.
In deze periode had hij contact met een maatschappelijk werkster van de reclasse-
ring. Deze raakte zodanig op hem gesteld dat zij hem uimodigde om bij haar thuis
te komen wonen. Zij bemoederde hem heel erg en dat beviel hem zeer. Plotseling
verliet hij haar, zonder opgaaf van redenen en teken vooraf.
Gedurende de komende 7 jaar werkte en woonde hij op diverse plaatsen en werd
vele malen veroordeeld vanwege diverse gevallen van valsheid in geschrifte en
andere vormen van fraude en oplichterij.

Op 42-jarige leeftijd leefde hij samen met een vrouw die hij vereerde. Hoewel hij
van een WW-uitkering moest leven, gaf hij uit dikdoenerigheid zoveel geld uit dat
hij in grote financiale problemen kwam. Om dit probleem op te lossen, voelde hij
zich gedwongen om een aantal oplichtingen te plegen. Toen Max naar aanleiding
van deze delicten werd veroordeeld, verbrak deze vrouw de relatie met hem. Na
zijn ontslag uit de gevangenis ging Max in een hotel van het Leger des Heils
wonen. Vanwege zijn voortdurend geldgebrek zocht hij regelmatig contact met de
reclassering.

Uiteindelijk kwam hij in een kosthuis terecht, waarvan de eigenaresse bekend
Stond als een mannengek en uitbuitster. Ze had al heel wat mannen bezwendeld en
financieel uitgekleed. Bij Max kreeg ze de kans niet want hij was haar te slim af
en lichtte haar op.
De jaren die hierop volgden werden opnieuw gekenmerkt door snelle wisselingen
van woning en werk, en diverse gevallen van fraude, waarvoor hij werd gearres-
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teerd en veroordeeld. Enkele maanden voor zijn laatste arrestatie had Max een
vrouw leren kennen op wie hij erg gesteld was, en die veel voor hem zou gaan
betekenen. Hij was inmiddels 43 jaar.

Psychiatrisch en neurologisch onderzoek

De grootdoenerij van Max werd gezien als een vorm van overcompensatie, als
gevolg van zijn minderwaardigheidsgevoelens. Men stelde bij deze extraverte
persoon een gestoorde sociale perceptie vast. Men constateerde ook dat zijn per-
soonlijkheid een psychopathische constitutie had, waarbij een infantiele, narcisti-
sche en hysterische aanleg de basis vormden voor zijn karakter-psychopathische
ontwikkeling. Zijn sterk narcisme sloot sociale aanpassing min of meer uit.
Tevens constateerde men bij hem ontremmingstoestanden van het primitieve
driftleven, waardoor hij regelmatig in conflict kwam met de maatschappelijke orde.
Tot vaste bindingen was hij moeilijk in staat. Zijn sterk egocentrische instelling
bood hem weinig mogelijkheden tot reEle zelfkritiek. Van werkelijke beYnvloeding
door derden zou weinig terecht zijn gekomen. Bovendien bleek hij niet in staat om
te leren van zijn voorgeschiedenis.
Max werd neurologisch onderzocht, maar er werden bij hem geen afwijkingen ge-
constateerd.

Verblijf in de TBR-inrichting

Vanaf het begin van de 2 jaar durende opname gedroeg Max zich uiterst beschaafd
en voorkomend. Hij liet echter zelden of nooit het achterste van zijn tong zien.
Zijn contact met de staf en bewoners was oppervlakkig en hij vermeed conflicten
zoveel mogelijk. Als het nodig was, ging hij het conflict wel aan, waaruit bleek dat
hij geen lafaard was. Ook de gevaarlijke bewoners pakte hij stevig aan. Daarbij
kreeg hij iets onverschrokkens over zich.
Hij wilde geen gebruik maken van het psychotherapeutisch aanbod. Toch was het
duidelijk te merken dat Max zich hier thuis ging voelen en geleidelijk aan meer
betrokken wilde worden bij allerlei activiteiten.
Vanwege allerlei kwaaltjes was hij niet in staat om te werken of mee te doen aan
allerlei sportactiviteiten, maar hij organiseerde bijvoorbeeld wel bridge- en schaak-
avonden. Mede omdat hij de oudste was, behandelden zijn medebewoners hem met
respect. Zij lieten hem met rust als hij dat wilde.
Nooit kwam het voor dat hij fantastische verhalen vertelde, of dat hij een medebe-
woner oplichtte. Max werd door de anderen serieus genomen.
Zijn relatie met de vrouw die hij voor zijn arrestatie had leren kennen, won aan
kwaliteit en warmte. Deze sociaal voelende, intelligente en zachtmoedige vrouw
had een goede invloed op hem. Hij voelde zich begrepen door haar en het was net
of hij 'thuis was gekomen'.
Ze waren erg gesteld op elkaar. Hij was echter in het begin geneigd om haar met
geschenken te overladen en probeerde nog steeds indruk op haar te maken (deze
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neiging had hij trouwens ook tegenover zijn medebewoners en de staf). Deze
neiging nam verder af en hij besefte beter dat hij het was die telde. Al het andere
was bijzaak.
Doordat Max langzamerhand een realistischer kijk op het leven kreeg, opener werd
en een duidelijk groeiende behoefte had aan diepgang in zijn contacten, vroeg men
voor hem op 45-jarige leeftijd proefverlof aan.

Tijdens en na de proefverlofperiode

Max noemde zijn vriendin de enige en beste therapeut die er voor hem bestond, en
hij wilde verder door niemand behandeld worden. Hij ging met deze vrouw samen-
wonen en na een half jaar traden ze in het huwelijk.
De buurt accepteerde Max volledig. Max bleek in staat om een rustig en regelma-
tig leven te voeren. Hij volgde een opleiding in de textielbranche (management) en
hierna kreeg hij een aanstelling als afdelingschef in een grote textielwinkel. Deze
baan was hem op het lijf geschreven, want hij had een natuurlijk overwicht op zijn
ondergeschikten. Hij was menselijk maar niet te zacht, en had een soort innerlijke
aristocratie. Door iedereen werd hij geprezen vanwege zijn stijlvolle wijze van
leidinggeven.
Misschien had hij zijn hele leven al het gevoel dat hij tot zoiets in staat was, en
eigenlijk meer capaciteiten had dan was vereist voor het werk dat hij tot dusver
deed. Hij voelde waarschijnlijk aan dat hij duidelijk onder zijn niveau werkte en
leefde, en dat frustreerde hem. Vandaar dat hij zich vroeger uitleefde in grootdoe-
nerij.
In ieder geval had hij nu de status en het salaris waar hij altijd zo'n behoefte aan
had.

Toen Max onvoorwaardelijk in vrijheid werd gesteld, was hij 46 jaar. De relatie
met zijn vrouw won meer en meer aan affectiviteit.
Hoewel Max al tientallen jaren in vrijheid leeft is van recidive nooit iets gebleken.

8.2.4. De pyromanen (11=3)

A) Dirk

Criminaliteit. Tussen zijn 20-ste en 25-ste levensjaar had Dirk zich alleen nog
maar schuldig gemaakt aan verkeersovertredingen. Vervolgens werd hij enkele
jaren later gepakt en veroordeeld wegens brandstichting. Hij bekende in totaal 60
brandstichtingen, oplopend in ernst van kleine brandjes in het begin tot een bos-
brand vlak voor zijn arrestatie.

Ouderlijk milieu. Grootvader aan vaders kant bracht in totaal 20 jaar van zijn
leven door in een psychiatrische inrichting. Het is niet bekend waaraan hij leed.
Zijn vader was hoofd van een lagere school die was gelegen in een achterbuurt.
Deze man gedroeg zich zeer autoritair en dominant tegenover zijn kinderen. Tege-
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lijkertijd was hij streng religieus. Toch zag Dirk zijn vader in een bepaald opzicht
als zijn kameraad, want hij ging vaak met hem roeien en trok met hem de natuur
in.

Toen Dirk 13 jaar was, overleed zijn vader, hetgeen een grote klap voor hem was.
Moeder was 15 jaar jonger dan vader. Ooit was ze een leerlinge van hem geweest.
Zij kwam uit een arbeidersgezin, had niet veel geestelijke bagage meegekregen, en
zag erg tegen vader op. Haar moeder overleed toen ze nog heel klein was, en haar
vader was niet in staat om na haar dood goed voor de kinderen te zorgen. Omdat
moeder het oudste kind was, moest zij al vroeg de taak van haar moeder overne-
men. Toen ze 12 jaar was, bleef ze weg van school, omdat ze voor het huishouden
moest zorgen.

Moeder was vanaf het moment dat haar man overleed een gebroken mens. Zij leed
aan depressies en miste de steun van haar man zeer.
Enkele jaren later, toen zij in de overgangsjaren kwam, werd het haar allemaal
teveel. Zij klaagde veel en bleef in een klein kringetje ronddraaien. Bovendien was
zij zo gefixeerd op haar eigen problemen, dat zij eigenlijk geen aandacht had voor
Dirk en de andere kinderen.
Dirk vertelde later dat hij nooit een echt gesprek met haar had gevoerd.

Vroege jeugdjaren

Dirk was het 3-de uit een gezin van 6 kinderen. Zijn geboorte vond onder narcose
plaats. Als kleuter was hij al aan de trage kant.
Hij groeide op in een grote stad. Gedurende 4 jaar was hij de jongste en werd
verwend. Met zijn iets oudere zusje trok hij veel op, en deze hield hem steeds aan
de hand vast.
Dit meisje, dat vaders oogappel was, werd zo opstandig dat ze uiteindelijk op een
internaat terecht kwam. Dirk was een bang kind, en werd vaak door andere kinde-
ren geplaagd en geslagen. Zelfs zijn lievelingszusje plaagde en sloeg hem op een
gegeven moment. Nadat zij uit huis was geplaatst, leefde Dirk weer wat op.

Vele jaren later - Dirk was 27 jaar oud - vertelde zijn oudere zus dat zij zich
medeschuldig voelde aan de delicten die Dirk had gepleegd, omdat zij hem altijd
zo in de hoek had geschopt.

Als klein kind was Dirk erg bang voor onweer. Op 4-jarige leeftijd werd Dirk voor
het eerst geconfronteerd met de dood. Hij zag zijn buurmeisje vlak voor hun huis
verongelukken. Deze gebeurtenis maakte grote indruk op hem. Op de kleuterschool
had hij veel vriendjes en vriendinnetjes, maar bleef toch afhankelijk van zijn zusje.
Hij was lief, maar tevens bang en initiatiefloos. Toen hij 5 jaar oud was en zijn
jongste zusje werd geboren, ging hij weer als baby praten, kreeg moeite met lopen
en struikelde vaak. Dit was opmerkelijk en iedereen was daar verbaasd over, toch
werd er geen arts geraadpleegd. Op de lagere school kon hij goed meekomen. Hij



271

raakte bovendien bevriend met een jongen uit zijn klas.
Via zijn nieuwe vriendje kreeg hij belangstelling voor het voetbalspel. In zijn vrije
tijd voetbalde hij veel, ging met zijn vader roeien, of observeerde vogels in het
bos.

Als kind toonde Dirk bijzondere belangstelling voor ongelukken, met name als de
politie, brandweer, of ziekenauto te hulp moesten komen.

Verdere levensloop

Na de lagere school ging Dirk naar het lyceum. Na anderhalf jaar moest hij afha-
ken, omdat het tempo te hoog lag voor hem. Hij ging naar de M.U.L.0. en haalde
er goede cijfers, maar zakte helaas voor zijn eindexamen vanwege examenvrees.
De 2-de keer slaagde hij wel. Vervolgens ging hij naar de H.A.V.0., waar hetzelf-
de gebeurde. Ook hier slaagde hij pas de 2-de keer.

Na de dood van zijn vader vereenzaamde Dirk; hij was toen 13 jaar. In zijn hele
M.U.L.0.- en H.A.V.0.-tijd had hij niemand om mee te praten.
Op zijn 21-ste werd hij voor de 1-ste keer veroordeeld wegens een verkeersover-
treding. .

Toen Dirk 22 jaar was, wilde hij naar de Hogere Bosbouw School. De directeur
van de H.A.V.0. waar Dirk op had gezeten, en bij wie hij advies had ingewonnen,
vond hem daarvoor echter niet geschikt vanwege zijn examenvrees. Hij zag daar-
om maar af van verdere studies.
Bijna anderhalf jaar bleef Dirk werkloos. Daarna werd hij tewerkgesteld in een
natuurgebied, waar hij onderhoud moest plegen. Dit vond hij leuk werk, maar na
een half jaar werd  hij om onduidelijke redenen ontslagen.
Gedurende 2 maanden bleef hij zonder werk en begon zijn eerste branden te
stichten. In deze periode las hij in de krant over een pyromaan die de politie maar
niet te pakken kon krijgen, en dacht bij zicllzelf: 'Wat die man kan, kan ik ook'.
Hij trok er met zijn fiets op uit om geschikte kleine objecten te zoeken, die hij in
brand kon steken zonder dat dit al te veel schade aan zou richten. Telkens als hij
het vuur wilde aansteken, raakte hij in tweestrijd. Omdat hij niet gepakt werd,kreeg hij een triomfantelijk gevoel en werd de drang tot brandstichten alleen maar
sterker.
Binnen 1 jaar had hij al 40 relatief kleine branden aangestoken.
Na veel gesolliciteer, kreeg Dirk eindelijk werk bij de spoorwegen als onderhouds-
medewerker op railsprojecten. Omdat hij 2 maanden later door onvoorzichtigheid
bijna een treinongeluk veroorzaakte, werd hij ontslagen. Hij was toen 25 jaar oud.

Zijn moeder raadde hem aan om toch maar een studie te volgen aan de Hogere
Bosbouwschool. Dit deed hij, en hij bleek een redelijke leerling te zijn. Kenmer-
kend voor deze periode was, dat Dirk vrijwel voortdurend alleen was. In zijn vrije
tijd ging hij vissen, vogels kijken en zwerven in de natuur. Als hij met iemand
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omging, dan bleken dat jongens te zijn, die veel jonger waren dan hij. Op school
leerde hij een meisje kennen, met wie hij soms huiswerk maakte. Hij werd verliefd
op haar, zonder het haar te durven zeggen.

Seksualiteit was thuis taboe, dus werd er niet over gepraat. Als Dirk seksboekjes
las, had hij het gevoel dat hij iets verbodens deed. Hij was thuis niet door zijn
ouders seksueel voorgelicht.

Toen hij 26 jaar was, reed hij vaak door natuurgebieden, maar stichtte slechts een
enkele maal brand. Als hij iets aanstak, reed hij meteen weg en keek nooit om. Hij
lette wel op dat er geen mensen en dieren gevaar liepen.
Ongeveer een half jaar later stak Dirk 15 branden aan in een steeds uitgestrekter
gebied. Dit lag langs de route waar hij met zijn auto doorheen kwam. Hij zocht
telkens een ander natuurgebied op, waar hij naar vogels wilde kijken.
Toen hij in de krant las dat een brand die hij had aangestoken in een natuurbrand
was uitgelopen, kreeg hij spijt en nam zich voor om er mee te stoppen. Maar op
een avond voelde hij zich eenzaam, en dronk in zijn auto in zijn eentje een fles
wijn op. Toen hij huiswaarts keerde, kwam hij langs een grote hooischuur. De
drang tot brandstichten werd hem te sterk en stopte zijn auto. Zijn oog was op een
enorme hooischuur gevallen, die op een behoorlijke afstand van de aangrenzende
boerderij was gelegen. Voorzichtig liep hij naar de schuur en gooide een paar
brandende lucifers in het hooi. Toen hij wegrende, gleed hij uit in de modder, en
viel tegen een pas gecarboleumd hek, zodat zijn kleren hiermee besmeurd werden.
Vol  gas reed hij  weg,  doch 10 minuten later  werd hij aangehouden  door de politie
die was gealarmeerd. Eigenlijk was hij opgelucht dat dit gebeurde, bekende met-
een, en gaf alle medewerking aan het justitieel onderzoek. Hij was 27 jaar.

Psychiatrisch en neurologisch onderzoek

Men stelde vast dat het brandstichten voor Dirk enerzijds een vorm van aandacht
vragen was, en anderzijds een signaal van niet geuitte gevoelens (opstandigheid,
machteloze woede), die verband hielden met het rouw-/afscheidproces als gevolg
van het vroege overlijden van vader.
Volgens het verslag was het overlijden van zijn vader, met als gevolg vereenza-
ming en toenemende verwarring, de factor die het delict mede in de hand heeft
gewerkt. De contactmoeilijkheden die voor de dood van zijn vader al bestonden,
zouden hierdoor zijn versterkt. Het feit dat Dirk ten tijde van het eerste delict
werkloos was, kan ook als bevorderende factor worden beschouwd.
Men stelde bovendien vast dat de emotionele en sociale ontwikkeling bij Dirk was
gestoord. Hij had geen fundamenteel veiligheidsgevoel kunnen ontwikkelen en was
niet in staat tot gezonde affectieve relaties. De persoonlijkheidsstructuur van Dirk
was nooit tot volwassen ontwikkeling gekomen en vooral de vroege ontwikkelings-
fasen waren gestoord verlopen. Zijn geweten was evenmin optimaal ontwikkeld.
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De seksuele ontwikkeling was na de afwijzing door zijn zus nauwelijks op gang
gekomen. Het feit dat hij door zijn lievelingszus plotseling geplaagd en getreiterd
werd, had hij als een afwijzing ervaren.
Men stelde vast dat Dirk een infantiel-psychopathische persoonlijkheidsstructuur
had.

Uit de IQ-test bleek dat zijn verbale intelligentie (108) en zijn prestatie (perfor-
mance) intelligentie (96) gemiddeld waren.

Hij werd neurologische onderzocht, maar er werden geen afwijkingen vastgesteld.

Verblijf in de TBR-inrichting

Gedurende de eerste 2 jaren van zijn 3-jarig verblijf in de TBR-inrichting maakte
Dirk geen gebruik van het behandelingsaanbod. Hij kwam over als iemand die
moeilijk wist hoe hij problemen op het persoonlijke vlak moest hanteren. Hij
gedroeg zich beleefd, vriendelijk, weinig opvallend, egocentrisch en solistisch.
Hoog voelde hij zich verheven boven alle andere bewoners, en had alleen maar
oppervlakkig contact met hen. Hoewel hij zich sterk afwijzend opstelde ten opzich-
te van de therapie, toonde hij zich hulpeloos, krampachtig en bij tijd en wijle triest.

Hij werkte in de tuin en volgde een opleiding tot tuinarchitect. Zijn weerstand
tegen therapie nam gaandeweg iets af.
Tijdens het laatste jaar van zijn verblijf kreeg hij een emotionele relatie met een
nieuwe medebewoner. Deze vriendschap ontwikkelde zich tot iets intiems, dieps en
duurzaams en de positieve invloed die deze vriendschap op hem had, strekte zich
ook uit naar zijn contacten met anderen. Na deze gebeurtenis werd Dirk veel
steviger en zelfverzekerder. Eveneens kon hij moeilijke zaken zoals angst en onze-
kerheid tot zichzelf toelaten en daar uiting aan geven in de aanwezigheid van
andere mensen. Toen hij 30 jaar was, werd voor hem proefverlof aangevraagd.

Tijdens en na de proefverlofperiode

Gedurende deze periode was het contact met zijn goede vriend erg belangrijk, en
hij besefte goed hoe waardevol dit voor hem was. Hij toonde zich in toenemende
mate assertief. Ook werd hij emotioneel volwassener en zelfstandiger, en hij bleek
goed raad te weten met een affectieve relatie. Bovendien vertoonde hij steeds
minder vluchtgedrag en werd realistischer.
Dirk zocht zelf een zinvolle tijdsbesteding, namelijk het ontwerpen en aanleggen
van tuinen. Bij minder draagkrachtige mensen deed hij dit tegen onkostenvergoe-
ding, terwijl hij zich door financieel draagkrachtigen daar goed voor liet betalen.
Bovendien was hij actief op het gebied van de zwemsport.

Voor zover bekend is er geen sprake geweest van recidive.
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B) Kees

Criminaliteit Tussen zijn 20-ste en 27-ste levensjaar werd Kees 8 maal veroor-
deeld wegens diefstal en brandstichting.

Ouderlijk milieu. Over de aanwezigheid van psychiatrische stoornissen in de
familie aan vaders en moeders kant is niets bekend.
Nadat de vader van Kees in het leger als beroepsofficier bij de militaire politie had
gediend, nam hij wegens conflicten met zijn meerderen ontslag en aanvaardde een
baan bij de (burgerlijke) politie. Vader was een kille, ongezellige man, die boven-
dien autoritair reageerde en zich rigide opstelde.

De moeder van Kees kwam uit een gewoon burgergezin en ze had na de lagere
school de H.B.S. doorlopen. Ze was spontaan, joviaal en sociaal voelend. Ondanks
de bemoeienissen van moeder, was het thuis niet gezellig en was er geen harmo-
nie. Iedereen leefde langs elkaar heen en was veel uithuizig.

Vroege jeugdjaren

Kees leed vanaf zijn geboorte aan een voedingsstoornis, die zo erg was dat hij er
bijna aan was gestorven. Vader had grote moeite met Kees. Zelfs toen Kees zo
ernstig ziek was, gaf hij hem nauwelijks aandacht en liefde.
Zijn moeder verwende hem veel, hetgeen waarschijnlijk gebeurde als reactie op de
kille houding van haar man tegenover Kees. Dit patroon zette zich ook na zijn
ziekte voort. Hij was de oudste van 4 kinderen.
Tot zijn 13-de levensjaar plaste Kees nog in bed. Bovendien had hij last van
watervrees.
De eerste klas van de lagere school moest hij overdoen. Hierdoor kreeg hij een
hekel aan school en spijbelde vaak. Hij was een ongeYnteresseerde leerling die niet
veel uitvoerde.

Verdere levensloop

Na de lagere school bezocht hij 1 jaar de LEAO, maar dit stond hem eveneens
tegen en werd fabrieksarbeider. Omdat hij dit werk te eentonig vond, veranderde
hij van baan en was vervolgens 2 jaar als postbode werkzaam.
Omdat hij zonder het te melden een week thuis bleef en zich daarna niet meer op
zijn werk durfde te vertonen, werd hij op 16-jarige leeftijd ontslagen. Daarna ging
hij werken als bakkersknecht. Wederom werd hij ontslagen, omdat hij onverant-
woordelijk met geld omsprong. Hij ging vervolgens ruim 1 jaar in de bouw wer-
ken.

Kees werd opgeroepen voor militaire dienst. Hier vond hij geen aansluiting. Hij
liep weg en werd uit dienst ontslagen.
Omstreeks deze periode vond de eerste detentie plaats. Kees was inmiddels 20 jaar
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oud. Hij ging in een kledingzaak werken en stal geld van zijn baas. Hiervoor werd
hij veroordeeld.

Nadat hij weer vrij was, ging het enkele jaren uitstekend met hem. Hij werkte als
verwarmingsmonteur in de bouw en toonde veel inzet en verantwoordelijkheidsge-
voel. Zijn baas was tevreden over hem en zijn collega's waren op hem gesteld. Zij
namen zelfs een voorbeeld aan hem.
Plotseling ging het weer fout en hij bestal op 24-jarige leeftijd zijn baas. Dit delict
pleegde hij nog een aantal keren in de daarop volgende jaren bij zowel nieuwe
werkgevers als zijn ouders, die hem ook aangaven. Telkens werd hij veroordeeld.

Vanaf zijn lagere schooltijd had Kees problemen met het leggen en onderhouden
van contacten. Hij was altijd stil en niemand wist wat er in hem omging. Als zijn
vader met hem wilde praten, sloot hij zich daarvoor af. Kees voelde zich zijn hele
leven al gevoelsmatig verwaarloosd door zijn ouders. Bovendien vond hij dat zij
hem slecht hadden begeleid.

Kees streefde op een gegeven moment alleen nog maar egocentrische doelen na.
Het gezin stimuleerde hem weinig op het sociale vlak, evenmin voelde hij zich
door de omgeving waarin hij woonde (volksbuurt) gesteund.
Hij kreeg asociale vrienden, echte boefjes, en hij liet zich door hen commanderen,
uit angst om deze contacten kwijt te raken. De anderen leenden bijvoorbeeld bij
hem geld, terwijl  zij  hem dat nooit terug betaalden. Kees wilde  dit  geld  'uit  prin-
cipe' niet terugvragen.
Zijn leven zag er niet erg florissant uit en het leek alsof hij alleen maar geYnteres-
seerd was in geld. Misschien was dit hem wel aangepraat door zijn vrienden. Dit
sterke verlangen naar geld ontaardde in een inbraak. Nadat gebleken was dat op
het betreffende adres minder te halen viel dan hij had gehoopt, stak hij de boel in
brand. Hiermee wilde hij indruk maken op zijn vrienden en wilde hen laten zien
dat hij geen doetje was. Hij hoopte hierdoor respect bij hen af te dwingen.
Enkele dagen later stak hij een leegstaand fabrieksgebouw in brand; hiervoor werd
hij gearresteerd en veroordeeld. Alle delicten werden gepleegd onder invloed van
alcohol. Hij was 27 jaar oud.

Psychiatrisch en neurologisch onderzoek

Het onderzoek wees uit dat Kees meer dan gemiddeld intelligent was. Er werden
tijdens het neurologisch onderzoek geen afwijkingen vastgesteld.
Men stelde vast dat hij een psychopathische persoonlijkheidsstuctuur had, die
infantiel-narcistische trekken vertoonde. Hij had dwangmatige trekken en bleek in
ernstige mate contactgestoord te zijn. Van psychose of depressie was geen sprake.
Men constateerde dat zijn gevoels- en driftleven in belangrijke mate onderontwik-
keld en gedeformeerd was. Hij was geestelijk uit balans geraakt door een mislukte
identificatie met zijn vader en verwenning door zijn moeder. In feite voelde Kees
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zich van haar afhankelijk en tegelijkertijd door haar afgewezen en in de steek
gelaten. Hij was echter niet in staat om daar goed op te reageren en zich staande te
houden. Deze ontwikkelingsstoornis veroorzaakte mede een onvermogen tot eniger-
lei identificatie met de mannelijke rol. Vanwege dit feit wist hij geen raad met inti-
miteit.
Kees bleef een kinderlijke behoefte hebben aan moederlijke aandacht en waarde-
ring. Als hij verstoken was van enige aandacht of steun, reageerde hij hierop met
ontstemming. Deze ontstemming had een chronisch karakter en leverde de aanzet
tot impulsmatige doorbraken, die mede door de onderdrukte agressie (bij frustra-
ties), op diffuse wijze de gehele persoonlijkheid doordrenkte. Door de opgehoopte
agressie leek hij een tijdbom.
Hij had een gedragsvorm ontwikkeld, die met name onder de ontremmende wer-
king van alcohol - waarvan het gebruik paste binnen de persoonlijkheidsstructuur -
tot kortsluitingshandelingen voerde.
Het brandstichten werd gezien als 'Primitivreaktionen op een combinatie van'  192

zich bedreigd en verlaten voelen, waartegen zijn Ik-zwakke persoonlijkheid onvol-
doende verweer had.

Verblijf in de TBS-inrichting

Kees stond vanaf het begin van zijn 2-jarig verblijf positief tegenover een opname
in een TBS-inrichting. In het begin was hij onzeker en angstig, en had alleen maar
wat oppervlakkige contacten. Het was voor hem moeilijk om voor zijn eigen
mening uit te komen. Hij had echter wel enig inzicht in zijn kernproblematiek,
want   hij    zei   zelf:    'Ik   moet meer ruggegraat krijgen'. Het bleek   dat   Kees   zelf
redelijk goed kon inschatten wat hij wel en niet aankon.
Tijdens zijn verblijf in de kliniek onderhield hij contact met zijn familie en werkte
hij constructief mee aan het verbeteren van het contact met zijn vader. Ook zijn
contacten met zijn medebewoners werden beter.
Kees maakte minimaal gebruik van het therapeutisch aanbod.

Een half jaar na zijn opname volgde Kees een opleiding voor liftmonteur, en hij
kreeg de gelegenheid om 4 dagen per week op een stageplaats te werken. In deze
tijd maakte Kees een positieve ontwikkeling door. Daar men op het werk z6
tevreden was over hem, en aangezien hij onder zijn collega's enkele echte vrienden
had gemaakt, nam zijn zelfvertrouwen en assertiviteit gestaag toe.
Op zijn 29-ste jaar werd voor hem proefverlof aangevraagd.

192 Handeling naar aanleiding van een stressvolle ervaring, die niet wordt gecontroleerd door het
bewuste 'ik', maar die direct voortkomt uit de diepere, meest primitieve persoonlijkheidslagen. Het
zijn vaak impulsieve handelingen, waarvan de aandrang abrupt ontstaat.
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Tijdens en na de proefverlofperiode

Gedurende zijn proefverlofperiode breidde zich zijn vrienden- en kennissenkring
verder uit. Hij werd geestelijk duidelijk steviger. Zijn sociale vaardigheden namen
hand over hand toe en hij genoot voor de eerste keer van zijn leven van de op-
rechte aandacht, respect en belangstelling die hij kreeg.
Ook zijn relatie met zijn familie was in positieve zin veranderd. Voor het eerst
Stond hij in het middelpunt van de belangstelling, en had zelfs een positieve, rust-
gevende, bezinnende invloed op de andere gezinsleden. Hij voelde zich ten slotte
eveneens door zijn vader geaccepteerd.
Als gevolg van deze ontwikkelingen ging Kees zich onbevangener en meer ont-
spannen gedragen.

Hij kreeg een baan als liftmonteur en werd lid van een roeivereniging.
Voor zover bekend heeft tot dusver geen recidive plaatsgevonden.

C) Robert

CriminaliteiL Tussen zijn 19-de en 28-ste levensjaar werd Robert diverse malen
veroordeeld vanwege diefstal, verkeersovertredingen en brandstichting.

Ouderlijk milieu. De grootvader aan moederszijde stond bekend als dronkaard.
Het zusje van Robert was imbeciel.
Voordat Robert geboren werd, was moeder 2 maal getrouwd. Zij had met vele
mannen relaties gehad, die allemaal uit het criminele milieu kwamen en in aanra-
king met justitie waren geweest. In deze huwelijken en relaties waren 4 kinderen
geboren, die wegens verwaarlozing onder toezicht werden geplaatst.
De moeder van Robert was een liefdeloze vrouw, die geen belangstelling voor haar
kinderen toonde. Zij wist zelfs de adressen niet van de pleegouders en tehuizen
waar haar kinderen waren ondergebracht.
Haar hysterische karakterstructuur uitte zich in onechtheid en een geraffineerdewijze van intrigeren. Haar behoefte om te domineren leidde vaak (met name in de
relaties met mannen) tot mislukkingen. Bovendien was zij leugenachtig en liet de
kinderen, in de tijd dat ze nog thuis waren, aan hun lot over.
De vader van Robert werd de uiteindelijke echtgenoot van zijn moeder na 7 jaar
met haar te hebben samengewoond. Dit huwelijk bleef bestaan tot aan hun dood.
Vader was een eenvoudige arbeidersjongen die alleen de lagere school had doorlo-
pen.
In tegenstelling tot moeder was de vader van Robert een positief ingestelde man,
die het beste met de kinderen voor had. Helaas was hij aan de drank. Nadat hij
werkloos was geworden, kon hij zich het drinken niet meer permitteren en raakte
van de drank af.

Samen met hun kinderen werden zijn ouders tijdelijk opgenomen in een gezinsoord
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waar hen werd geleerd om de kinderen en het huishouden goed te verzorgen. Dit
leidde tot een grote verbetering. Zijn ouders waren echter nog te weinig conse-
quent en zelfstandig om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor met name
Robert, die moeilijk gedrag vertoonde (gevoelig, lui en achterbaks) en diens imbe-
ciele zusje.
Robert werd in tehuizen geplaatst.

Toen Robert 13 jaar oud was, werd hij op proef thuis geplaatst. Hierdoor ontston-
den dusdanige spanningen, dat vader weer begon te drinken

Vroege jeugdjaren

Over de geboorte en de eerste ontwikkelingen van Robert is niets bekend. Toen
Robert 1 jaar oud was, werd zijn moeder uit de voogdij ontzet en verbleef hij bijna
continu in tehuizen  tot  zijn 18-de levensjaar.
Hij bleek een stille, teruggetrokken jongen te zijn, die met iedereen goed kon
opschieten. Er waren nooit moeilijkheden, want hij liep met de grote hoop mee en
gaf iedereen gelijk, uit angst voor ruzie.
Het liefst had hij met kleine kinderen te doen. Die enkele keer dat hij naar huis
mocht, speelde hij graag met zijn kleine broertje.
Robert doorliep zonder veel problemen de lagere school en de M.U.L.0.

Verdere levensloop

Na zijn internaatstijd werd Robert op 17-jarige leeftijd in een pleeggezin geplaatst.
Met deze overgang wist hij geen raad, en hij wist ook niet hoe hij zich in deze
nieuwe situatie moest gedragen. Hierdoor kwam hij dusdanig onder spanning te
staan dat hij vlak voor zijn 18-de verjaardag de benen nam en ging zwerven. Hijkwam in contact met de provo's die hem erg aanspraken.
In Den Haag ging hij in een commune wonen en in deze periode had hij het erg
naar zijn zin.
Via bemiddeling van het maatschappelijk werk werd Robert in een pension ge-
plaatst en er werd werk voor hem gezocht. Hij had een aantal kantoorbaantjes,
maar kon nergens aarden en nam telkens ontslag.
Vanaf zijn 19-de levensjaar pleegde Robert zijn eerste delicten (diefstal, verkeers-
overtredingen). Hiervoor werd hij gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraf.
Na zijn detentieperiode werd hij tewerkgesteld bij de sociale werkvoorziening in
Den Haag. Hij was inmiddels 20 jaar oud. Men was tevreden over zijn werkpres-
taties en zijn ijver. Plotseling verscheen hij niet meer op zijn werk en werd ontsla-
gen.

De Sociaal Psychiatrische Dienst van de stad Den Haag probeerde contact met
hem op te nemen, maar hij was onvindbaar. Later bleek dat hij in Duitsland was
gaan werken. In de daarop volgende jaren werd hij nog diverse keren wegens
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diefstal veroordeeld tot gevangenisstraf.
Toen hij in hechtenis zat, kwamen de ouders van Robert slechts 1 maal op bezoek.
In de gevangenis voelde hij zich veilig en geborgen, verrichtte veel en goed werk,
maar was desondanks niet populair in de groep.
Tijdens de periodes van gevangenschap toonde hij zich een groot organisator en
een bekwame groepsvertegenwoordiger, die zich echter terugtrok als men het niet
met hem eens was.
Vlak voor zijn ontslag uit de gevangenis gaf Robert zelf aan bij de penitentiaire
consulent, dat hij niet op eigen benen kon staan.

Na deze detentieperiode was Robert een hele eenzame figuur, die alleen vrienden
had als hij in het caf6 trakteerde. Enkele dagen na zijn ontslag uit de gevangenis
werd hij wegens inbraak opnieuw in hechtenis genomen. Robert verklaarde dat hij
de geborgenheid en veiligheid van de gevangenis zocht, aangezien hij na enkele
dagen zwerven de maatschappij toch te bedreigend vond. De reclassering achtte
een klinische observatie van de 25-jarige Robert noodzakelijk.

Psychiatrisch onderzoek

Robert werd in dit rapport beschreven als een man met normale intelligentie, wiens
persoonlijkheid door het langdurige verblijf in internaten was gepsychopathiseerd.
Hij was minder dan de gemiddelde, normale mens gemotiveerd om op vrije voeten
te blijven en werd derhalve als verminderd toerekeningsvatbaar aangemerkt. Robert
zou ook nog geen serieuze bindingen met meisjes hebben aangedurfd.
Tijdens zijn detentieperiode werd een 2-de psychiatrisch onderzoek gelast. Men
stelde vast dat Robert een geisoleerde, zeer onzekere man was. Hij was goedwil-
lend, maar kon zich niet staande houden in het leven, vanwege het ontbreken van
een identificatiefiguur. Niet een criminele inslag, maar zijn behoefte aan geborgen-
heid zou hem terugvoeren naar de gevangenis.

Na de detentieperiode

Robert werd opgenomen in de gelederen van het Leger des Heils, en via deze
instantie werd hij ingeschakeld bij de arbeidstherapie. Robert vluchtte echter weg
en werd enige tijd later in een andere stad gearresteerd wegens inbraak. Opnieuw
kwam hij op de resocialisatieafdeling van het Leger des Heils terecht. Hier schold
een medepatient hem uit voor bajesklant en na enkele pilsjes stak hij uit woede
een groot bedrijfspand in brand. Hij alarmeerde zelf de politie en gaf zich aan. Op
dat moment was hij 28 jaar oud.

Psychiatrisch en neurologisch onderzoek

In het psychiatrisch onderzoek sloot men zich aan bij de conclusies uit eerder ge-
noemd onderzoek. Robert werd neurologisch onderzocht, maar er werden geen
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afwijkingen geconstateerd.

Opmerkingen over psychiatrische diagnostiek en neurologisch onderzoek

Bovenstaande psychiatrische onderzoeken vonden ruim 20 jaar geleden plaats.
Volgens de criteria van destijds diagnostiseerde men Robert als pyromaan. In het
dossier werd niet vermeld welke criteria men hanteerde. Maar in het Comprehensi-
ve Textbook of Psychiatry van Freedman, Kaplan & Sadock (1972), waarin tradi-
tiegetrouw de DSM-richtlijnen worden uitgedragen, werd pyromanie gedefinieerd
in slechts 1 zinsnede, namelijk als 'een onweerstaanbare drang tot brandstichten'
(zie pag. 788).
Als men Robert echter zou willen diagnostiseren met behulp van de huidige crite-
ria van de DSM-IV (1994) dan zou men hem niet kenmerken als pyromaan. Hier-
voor zou hij dan meer dan een brand moeten hebben gesticht, en het delict zou
niet veroorzaakt mogen zijn door woede. Dit was echter wel het geval bij Robert.
De criteria voor pyromanie volgens de DSM-IV zijn:
- meervoudige, moedwillige en opzettelijke brandstichting;
-   spanning en affectieve prikkeling voor de daad;
- genot, voldoening of een bevrijdend gevoel gedurende het brandstichten, of

tijdens het toeschouwen achteraf;
- gefascineerdheid, nieuwsgierigheid en interesse in, of geamuseerdheid die wordt

veroorzaakt door de brand en de situationele context;
-  de brandstichting dient geen materieel, sociaal-politiek of crimineel doel. Het

wordt evenmin veroorzaakt door woede, wanen en hallucinaties en het is niet
bedoeld om de eigen leefomstandigheden te verbeteren;

-  het brandstichten vloeit niet voort uit gedragsstoornissen, manische periodes of
antisociale persoonlijkheidsstoornissen.

Bij 7 van de 8 onderzochte onderzoekspersonen (de 2 niet-criminele en 4 delin-
quente psychopaten werden niet neurologisch onderzocht) werden geen neurologi-
sche afwijkingen gevonden. Slechts bij een persoon (Marcel) werd een te laag
prikkelstaatniveau gemeten, zonder dat organische, cerebrale afwijkingen werden
vastgesteld. Dit kan verklaard worden uit het feit dat:
-  deze onderzoeken vaak meer dan 15 jaar geleden werden uitgevoerd. Toender-

tijd waren de methoden, technieken en meetapparatuur nog niet zo geavanceerd
als tegenwoordig. Er werd trouwens in geen enkel geval vermeld op welke
wijze de personen werden onderzocht, alleen het eindresultaat werd vermeld;

-  het onderzoek werd uitsluitend verricht door neurologen die werkten in algeme-
ne ziekenhuizen. Deze waren met grote waarschijnlijkheid niet zo gespeciali-
seerd in het meten van neurologische afwijkingen bij psychopaten als het gros
van de onderzoekers die ter sprake kwamen in hoofdstuk 4, waarin de neuro-
logische aspecten van psychopathie werden behandeld. Het is ook denkbaar dat
ze door het gebrek aan forensische deskundigheid de onderzoekspersonen min-
der uitgebreid en specifiek hebben onderzocht op diverse gebieden, dan noodza-
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kelijk of wenselijk was. Forensische neurologie is een vak apart en in Neder-
land bestaat hiervoor geen opleiding, terwijl volgens Fishbein (1990) in de Ver-
enigde Staten in deze behoefte wel voorzien is;

-  er sprake kan zijn van toeval. Hoewel er in hoofdstuk 4 melding werd gemaakt
van een verhoogd risico voor neurologische afwijkingen bij psychopaten, hoeft
dit niet tot uitdrukking te komen bij mijn onderzoekspersonen.

Verblijf in de TBR-inrichting

Tijdens deze betrekkelijk korte opnameperiode van 2 jaar hadden zich voor Robert
vele veranderingen voorgedaan. Men zocht voor hem intens naar geschikt werk
buiten de kliniek. Men vond werk op een kinderboerderij en hier had hij het
bijzonder naar zijn zin en bloeide op. Bovendien raakte hij bevriend met een
homofiele collega, en ontdekte zijn eigen homoseksuele geaardheid. Deze vriend-
schap werd omgezet in een serieuze, intieme relatie. Met deze man wilde hij gaan
samenwonen zodra hij proefverlof kreeg. Hoewel het korte tijd erop leek dat deze
man over hem zou gaan domineren, bleek Robert dermate goed voor zichzelf op te
komen dat deze relatie zich evenwichtig ontwikkelde.

Tijdens zijn verblijf in de kliniek wilde Robert geen gebruik maken van het thera-
peutisch aanbod. Toen hij 30 jaar was, werd voor hem proefverlof aangevraagd.

Tijdens en na de proefverlofperiode

De relatie tussen Robert en zijn vriend won steeds meer aan diepte en affectie.
Robert werd gedurende deze periode steeds opener en vrolijker, en hij bleek vol
levensenergie te zitten. Hij ging meteen samenwonen met zijn vriend en eindelijk
had hij zijn rust en een thuis gevonden na al die omzwervingen. Toen hij onvoor-
waardelijk in vrijheid werd gesteld, was hij 31 jaar oud.
Nog vele jaren onderhield hij contact met diverse bewoners van de kliniek en
enkele stafleden, bij wie hij incidenteel om raad vroeg.
In de buurt waar hij woonde, had hij in de loop van de tijd enkele waardevolle
contacten gelegd.

Van recidive is geen sprake meer geweest, hoewel hij reeds vele jaren in vrijheid
leeft.

8.2.5. De niet-criminele psychopaten

A) Zeno

CriminaliteiL Zeno heeft zich nooit schuldig gemaakt aan een serieus delict. Hij
handelde tot dusver binnen de wet. Hij werd enkele malen gearresteerd vanwege
anarchistische acties, ruige demonstraties tegen alle mogelijke zaken, en activi-



282

teiten binnen politieke actiegroepen.

Ouderlijk milieu. Alleen bij een oom van Zeno aan vaders kant kwamen psychia-
trische stoornissen voor: hij leed aan schizofrenie.
De familie aan moeders kant was zeer welgesteld, aristocratisch en kunstminnend.
Iedereen in het gezin bespeelde een muziekinstrument.
Moeder had 3 broers en 3 zussen. Haar ouders kwamen beiden uit een rijke,
Joodse koopmansfamilie, die zich in Indonesie hadden gevestigd. Deze moesten na
de onafhankelijkheid van dit land hals over kop vluchten, hun bezittingen achterla-
tend.
Na hun vestiging in Nederland bleef de Indonesische cultuur en de liefde voor dit
land een grote rol spelen binnen het gezin. Moeder had een romantische natuur en
een avontuurlijke inslag. Ze kon aanvankelijk slecht wennen aan het leven in een
huwelijk, hoewel zij hier toch zelf voor had gekozen. Moeder was wispelturig en
veeleisend tegenover haar man.
Na de lagere school had ze de MMS doorlopen en het uitbreken van de 2-de
wereldoorlog verhinderde haar, om de studie aan het Dansacademie waar ze net
aan begonnen was, te voltooien.

De ouders van vader dreven een groothandel in oosterse tapijten. De vader van
Zeno kwam eveneens uit een artistieke familie, in die zin dat uitgezonderd zijn
ouders iedereen beeldende kunst beoefende. Na zijn HBS-studie ging vader naar de
kunstacademie en studeerde binnenhuisarchitectuur. Na een succesvolle voltooiing
van de academie werd hij een gevierd vakman.
Vader was een ruimhartige, royale, open, spontane en geestrijke man, die echter
ook manhaftig en resoluut kon zijn. Hij stond altijd graag voor anderen klaar.

Via een van zijn opdrachtgevers leerde vader zijn toekomstige vrouw kennen en zij
waren meteen verliefd op elkaar. Ze verloofden zich en trouwden vlak voordat de
2-de wereldoorlog uitbrak. Vader werd op een gegeven moment opgepakt vanwege
zijn activiteiten in het verzet en werd in diverse concentratiekampen geplaatst.
Moeder was vanwege haar Joodse achtergrond gevlucht naar familie in Zwitser-
land, waar ze veilig was voor de Nazi's.
Na de oorlog troffen de ouders elkaar weer en het bleek dat vader vanwege zijn
kampervaringen een totaal ander mens was geworden. Vroeger was hij levenslus-
tig, wat jongensachtig, open en spontaan. Nu kreeg moeder te maken met een
gebroken man, die een enorme triestheid uitstraalde, erg gesloten was, en die niet
over zijn kampervaringen kon praten. Ondanks het feit dat de echtelieden samen
een moeilijke tijd hadden, schiepen ze samen een situatie waarin zij beiden goed
tot hun recht kwamen. Vader liet zich vanwege zijn kamptrauma's behandelen
door een psychiater. Hij probeerde zich via kunstuitingen van de opgelopen trau-
ma's te bevrijden, doordat hij zijn fantasie op een positieve en constructieve
manier richtte op de mooie en zonnige kanten van zijn leven. Daardoor was hij
minder (gefixeerd en totaal) in beslag genomen door die nare herinneringen.
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Na de oorlog werden Zeno en zijn tweelingzusje Judith geboren. Toen Zeno en
zijn zus amper 3 jaar oud waren, verongelukte moeder op een tragisch wijze.
Vader stond nu alleen voor de zorg voor zijn kinderen, terwijl hij een volledige
baan had als docent op diverse kunstacademies.

Vroege jeugdjaren

De geboorte en functieontwikkeling verliep normaal bij Zeno. De jeugdjaren van
hem werden gekenmerkt door veel wisselingen. Hij en zijn vader verbleven in een
aantal kosthuizen. De mensen van het kosthuis zorgden overdag voor Zeno. Zijn
zus werd trouwens door familieleden van vader en moeder opgevangen en opge-
voed. Zeno zag zijn zus alleen tijdens de Kerst- en de Zomervakantie als zij enkele
weken bij hen kwam logeren.
Tot zijn 9-de jaar was Zeno een lief en innemend kind, dat er leuk uitzag en
bijzonder bij de hand was. Iedereen zag hem graag komen, en hij kreeg overal zo
maar geschenken. Veel kinderen vonden het een eer als hij met hen wilde spelen.
Zeno bleek van kinds af aan al een geboren leider te zijn.
Toen Zeno 5 en 6 jaar oud was, kreeg hij echter een aantal traumatisch ervaringen
te verwerken. Zo moest hij toezien dat zijn vriendje werd mishandeld door een
groep oudere jongens, terwijl men hem verhinderde in te grijpen.
Bovendien verloor hij zijn beste vriend, die aan leukemie leed. Het langzame
aftakelen van zijn vriend had hem zeer aangegrepen.

Vanaf de 3-de klas van de lagere school kreeg Zeno veel aanpassingsproblemen en
begon zeer moeilijk hanteerbaar gedrag te vertonen, wat nog eens extra bemoeilijkt
werd door zijn hoge intelligentie.
Hij was iedereen altijd te slim af en men kreeg derhalve weinig grip op hem. Dit
gold niet alleen voor de leerkrachten, die hij door zijn gedrag en spitse cynische
opmerkingen vol vertwijfeling achterliet. Hoewel zijn medeleerlingen ook te lijden
hadden onder zijn niet aflatende verbale en intellectuele overmacht, droegen zij
hem op handen, vanwege zijn bijzondere gevatheid en uitstraling.
Vader schakelde na enkele indringende gesprekken met het hoofd van de school
een bekende jeugdpsychiater in. Zeno bezocht deze man 1 maal per week en kreeg
een goede band met hem. De psychiater stelde vast dat Zeno hoogbegaafd was, en
probeerde hem via zijn intelligentie tot ander gedrag te stimuleren. Hoewel Zeno
en zijn vader de komende jaren diverse malen verhuisden, bleef Zeno deze psychi-
ater trouw bezoeken.

Verdere levensloop

Toen hij in de tweede klas van het gymnasium zat - hij was inmiddels 14 jaar oud
- stopte hij eenzijdig met de behandeling. Zeno haalde op zijn sloffen zeer goede
cijfers. Hoewel hij zich aanvankelijk wat bescheidener opstelde tegenover de
leraren, begon zijn oude felle cynische gedrag naar verloop van tijd weer de kop
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op te steken.
Ten einde raad, na eindeloze gesprekken met vader, en na diverse schorsingen
vanwege het roken van hasjisch en ander intolerabel gedrag, besloot men hem van
school te verwijderen. Zeno had trouwens een redelijke band met, en respect voor
vader. Deze was ten einde raad en vroeg zijn zus of zij Zeno onder haar hoede
wilde nemen. Dit liep ook uit op een fiasco, want Zeno kreeg een hekel aan haar
en dook bij vrienden onder die in een kraakpand woonden. Hij was inmiddels 17
jaar oud.

Pas na maanden kwamen ze er achter waar hij woonde. Vader bezocht hem daar,
en zei Zeno dat hij hem zou onderhouden als deze het gymnasium zou afmaken.
Zeno stemde hiermee in, maar verwaarloosde al gauw zijn studie. Hij trok op met
veel oudere, excentrieke mannen, die hij als inspirerend, alternatief en liefdevol be-
schouwde. Zichtbaar genoot hij van hun protectie, verzorging en invloed in die
kringen waar hij zich toe aangetrokken voelde. Deze mannen stimuleerden hem
echter wel om zijn gymnasium-opleiding te voltooien. Zeno studeerde na zijn eind-
examen nog 1 jaar politieke wetenschappen, maar daarna brak hij zijn studie af.
De erudiete en intelligente mannen waarmee Zeno bevriend was, zetten hem met
hun typische ideeen aan het denken. Het duurde niet lang of Zeno was een van de
drijvende krachten achter 'Greenpeace' en de Nederlandse anarchisten. Hij leerde
zeer invloedrijke mensen kennen via deze anarchistenwereld, waaronder RAF-
leden en belangrijke undergroundfiguren.

Zeno bleek over een behoorlijk schrijftalent te bezitten, en ging hij als free-lance
journalist werken voor een linkse krant. Via deze krant werd hij als verslaggever
uitgezonden naar oorlogsgebieden in Afrika, waar hij onder zeer riskante omstan-
digheden moest werken.
Vanaf het moment dat hij in het kraakpand ging wonen, gebruikte hij steeds meer
en frequenter drugs. Eveneens steeg zijn alcoholconsumptie. Ondanks het goede
salaris dat hij verdiende bij de krant, had hij vrijwel voortdurend financiele proble-
men, die werden veroorzaakt door zijn geldverslindende levensstijl.

Nadat hij enkele jaren dit zeer enerverend en gevaarlijk werk had gedaan - hij was
inmiddels 27 jaar oud - keerde hij terug naar Nederland en richtte met een vriend
een centrum voor alternatieve muziek en theater op.
Na een jaar kreeg Zeno ruzie met zijn medeoprichter en niet lang daarna had hij
ruzie met half alternatief Nederland, die hij uitmaakte voor achterlijke meelopers,
papegaaien, hersenloze zwetsers. Hij kon dat eindeloos herhalen van dezelfde
clich6s en voorgekauwde theorieen niet meer verdragen.
Zeno had hele andere ideeen. Voor een tijd ging hij bij vrienden in de Verenigde
Staten wonen. Tijdens deze periode maakte hij kennis met een meisje op wie hij
verliefd werd. Ze konden heel goed met elkaar opschieten, en na de vele avontuur-
tjes die Zeno had gehad, leek het erop dat hij zijn ware partner had gevonden.
Maar hij vergiste zich, want het meisje was ontevreden over de relatie, verlangde
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plotseling weer naar haar vrijheid en ongebondenheid, en verliet hem.
Vanaf dat moment veranderde het leven van Zeno volledig. Totaal gedesillusio-
neerd keerde hij naar Nederland terug en ging inwonen bij een vriend die een
groot, afgelegen landhuis had geerfd.
Hij trok zich terug en wilde niemand meer ontvangen. Zijn vrienden en kennissen
lieten hem snel links liggen; zijn vroegere populariteit sloeg om in het tegendeel.
Opmerkelijk was dat Zeno hele dagen thuis zat, en zijn avontuurlijkheid verdwe-
nen was. Hij had geen behoefte meer om zijn heil buitenshuis te zoeken.

Hij probeerde er achter te komen waarin hij had gefaald in deze relatie, en via de
ogen van zijn ex-vriendin probeerde hij naar zichzelf te kijken.
Deze tijd van kluizenaarschap was voor Zeno een tijd van zelfbezinning en herori-
entering. Zijn alcoholgebruik was sinds enige tijd te verwaarlozen en het roken van
hasjisch hield hij voor zichzelf binnen de perken; hij toonde hierbij veel zelfdisci-
pline. Mede vanwege het feit dat er tussen hem en zijn vriend, bij wie hij in huis
woonde, een intensief en diepgaand contact ontstond, veranderde Zeno langzaam.
Deze schrandere vriend durfde hem kritische vragen te stellen. Zij voelden elkaar
goed aan, en daardoor verliep de communicatie efficient en indringend. Deze man
werd voor de komende jaren de geestelijke sparringpartner van Zeno.

Zijn houding tegenover andere mensen werd minder vijandig. Hij kreeg meer oog
voor de kwaliteiten van anderen en werd milder in zijn oordeel over hen. Tevens
werden zijn beoordelingen genuanceerder. Ook begon hij zelfkritiek te krijgen en
ging zich bescheidener opstellen dan voorheen.
Nadat hij een lange tijd een geYsoleerd leven had geleid, trad Zeno naar buiten. Hij
bezocht zijn oude vrienden weer en deze oude vriendschappen herleefden, hoewel
ze totaal anders werden dan vroeger. Zij hadden in Zeno plotseling een doodnor-
male vriend gevonden die weinig sensationeels te bieden had.
Inmiddels was hij 38 jaar oud. Hij ging in deze periode geschiedenis studeren en
heeft deze studie inmiddels cum laude afgerond.
Tot op heden heeft Zeno geen relatie meer gehad en hij leeft al jaren op dezelfde
plek. Hij is duidelijk tot rust gekomen en heeft vast werk als beleidsmedewerker
bij een uitgeverij.

Psychologisch onderzoek

Zowel neurotische als psychotische kenmerken ontbraken. Zijn extreme denkver-
mogen bleef onder alle omstandigheden logisch, analytisch en gecoOrdineerd. Ook
in zeer moeilijke en bedreigende situaties was er niets van waan of een verbroken
realiteitscontact te bespeuren. Zijn affectieve kwaliteiten waren minimaal aanwezig
en ze werden door hem slechts heel spaarzaam en selectief aangewend in de vorm
van oppervlakkige vriendelijkheid en betrokkenheid bij mensen die zich voor hem
hadden 'bewezen'.
Zijn uitzonderlijke kwaliteiten op sociaal gebied zijn te verklaren uit een flitsende
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mensenkennis. Een vrijwel onmiddellijk correcte inschatting van iemands gebreken
en capaciteiten gingen gepaard met veel moed en doortastendheid. Hij was altijd
zeer direct, hard en trefzeker tegenover anderen, ook gevaarlijke tegenstanders.
Vrijwel altijd had hij alles onder controle en bezat een natuurlijk overwicht.

Deze capaciteiten had hij echter moeten ontwikkelen om te kunnen overleven in de
wisselende, onzekere, en onveilige omstandigheden waarin hij zich bevond in zijn
jeugd. Vanaf zijn eerste levensjaar zat hij in kosthuizen, waar hij met steeds ande-
re, vreemde mensen zat opgescheept, terwijl zijn vader vanwege zijn werk zeer
veel afwezig was.
Zijn gewetensfuncties waren niet optimaal ontwikkeld. Zijn protest tegen de maat-
schappij en het banale deel van de mensheid was heel narcistisch gericht. Hij wilde
geaccepteerd worden en opvallen in deze subcultuur. De woede en verontwaardi-
ging die hij ten toon spreidde, was in feite alleen gericht op het onrecht dat hem
was aangedaan. In die vertrapten voor wie hij vocht, zag hij zichzelf. Het was dus
eigenlijk een indirecte belangstelling voor zichzelf. Hij kon echter plotseling hard
en meedogenloos zijn als zo'n vertrapt en misdeeld schepsel rechtstreeks een
beroep op hem deed. Het was kenmerkend dat Zeno slechts vanuit een zekere af-
stand een vrijblijvend medegevoel kon tonen.

Zijn anarchistisch gevoel was in feite een dekmantel voor de minachting voor alles
en iedereen om hem heen. Voor de buitenwereld die anders was dan hijzelf en die
niet tot zijn vrienden- en kennissenkring hoorde, had hij geen belangstelling. Hij
voelde zich oppermachtig en hoog verheven boven de anderen vanwege zijn suc-
ces, populariteit, en intelligentie. Niemand van zijn vrienden of kennissen had hem
door of corrigeerde hem. Zij staarden zich op afgunstige wijze blind op zijn per-
fecte fa ade. Niemand had een idee zijn afschuwelijke eenzaamheid en leegheiddie hij voelde als hij alleen was.
In feite werden al zijn vermogens en capaciteiten zelfgericht aangewend en alles
duidde op zijn oude, van kleins af aan ontwikkelde overlevingstactiek. Hij had de
mensen leren hanteren en controleren. Alleen dan voelde hij zich op zijn gemak.
Hij had geen gevoel van basisveiligheid en vertrouwen in andere mensen kunnen
ontwikkelen. Zijn emotionele ontwikkeling was verstoord door het ontbreken van
een duidelijke moederfiguur in zijn leven. Hierdoor kon hij geen gezonde affectie-
ve relaties opbouwen.

Zijn ware gevoelens bleven tot het moment van de grote verandering onuitgewerkt
en geblokkeerd. Omdat de relatie met zijn ex-vriendin, die zoveel voor hem bete-
kende, mislukte, ging hij beseffen dat zijn macht om te controleren zeer ontoerei-
kend was. Hij kon hier niet meer op steunen en vertrouwen en moest leven met het
besef dat hij niets of niemand meer hoefde te controleren en te manipuleren. Zeno
moest bescheidener worden en zich bewust overgeven aan het onvoorspelbare in
het leven.
Vanaf het moment dat zijn zelfbezinning en daarmee zijn zelfkritiek een aanvang
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nam en hij zichzelf in de juiste proporties ging zien, was er pas sprake van een
morele - en gewetensontwikkeling. Mede naar aanleiding van de gesprekken met
de desbetreffende vriend en de indringende belevenissen rond de scheiding van
zijn ex-vriendin, leerde hij zich in te leven in de ander. Hij probeerde de belangen
van de ander te erkennen en te legitimeren, al strookten deze niet met de zijne.
Hij werd hierdoor ook authentieker, en durfde zich kwetsbaarder en opener op te
stellen.

Tot aan het moment van de verandering leed Zeno aan een psychopathische per-
soonlijkheidsstoornis. Zijn oude angst om mentaal en emotioneel 'overrompeld' te
worden, verdween geleidelijk aan, en als gevolg hiervan kon hij ook affectieve
relaties aangaan.

B) Vincent

Criminaliteit. Vincent werd in zijn jeugd enkele malen opgepakt vanwege winkel-
diefstal. In verband met enkele tips die hij criminelen had gegeven inzake het
namaken van waardedocumenten werd hij aangeklaagd maar niet veroordeeld,
hoewel deze dreiging aanwezig was.

Ouderlijk milieu. Alleen een broer aan vaders kant leed aan depressiviteit. Verder
kwamen aan vaders en moeders kant geen geestelijke stoornissen voor.
De vader van Vincent kwam uit een hoger middenklasse-milieu. Na zijn gymna-
sium-opleiding studeerde hij economie en ging later in de onderneming van zijn
vader werken. Hij was een onderhoudende, afstandelijke, politiek en sociaal onver-
schillige man. Materieel zorgde hij goed voor zijn familie, maar had emotioneel en
geestelijk weinig te bieden. Hoewel hij zijn vrouw respecteerde, nam hij toch de
vrijheid om er naast haar wat minnaressen op na te houden.
De moeder van Vincent kwam uit een welgesteld intellectueel milieu. Haar vader
was mijningenieur en haar moeder was de dochter van een hoogleraar fysica aan
de universiteit van Leuven. Haar ouders waren fel gekant tegen het huwelijk met
deze  man,  en ze betitelden  hem  als een 'banale bon vivant'. Moeder had eveneens
het gymnasium doorlopen en was vervolgens klassieke talen gaan studeren. Deze
studie heeft zij wegens het uitbreken van de oorlog pas later kunnen voltooien. Zij
was een fijngevoelige, erudiete vrouw welke een sterke gevoelsband had met haar
kinderen. Zij erg leed onder de affaires die vader had met andere vrouwen.

Vroege jeugdjaren

De geboorte en de functieontwikkeling van Vincent verliepen normaal. Hij was het
2-de van 4 kinderen. De lagere school doorliep hij zonder problemen. Vincent was
een stil, onopvallend en verlegen kind. Door zijn vader werd hij thuis achterge-
steld, omdat zijn andere broers veel meer voldeden aan zijn idealen en voorstellin-
gen. Zij waren zelfverzekerder, assertiever en zij lieten zich niet zo snel foppen.
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Bovendien zagen ze er leuker en bijdehander uit dan Vincent.
Moeder probeerde deze afwijzing door vader echter te compenseren. Zij verwende
hem met lekkere hapjes, zag wat dingen van hem door de vingers. Vrijwel alle
problemen loste zij voor hem op, ook die hij uit pedagogisch oogpunt beter zelf
had kunnen oplossen.
Vincent werd hierdoor afhankelijk van zijn moeder en werd uitgescholden voor
'marna's kindje'.
Terwijl zijn broertjes op sportief gebied bijzonder actief waren en goed presteer-
den, probeerde Vincent op een heel ander gebied uit te blinken. Hij bleek veel
aanleg voor tekenen te hebben en daarmee maakte hij op zijn manier indruk op
anderen. Hiervoor werd hij gewaardeerd door een groot aantal personen, waaronder
zijn moeder.
Zijn vader en broers waardeerden hem eveneens enigszins, maar zij vonden Vin-
cent toch wel een typisch kereltje. In de laatste klas van de lagere school werd
Vincent echter robuuster en brutaler, zeker tegen zijn broers die hem altijd wat
neerbuigend behandelden. Hij kon ze af en toe hard aanpakken en voor gek zetten.

Ook schroomde hij zich er niet voor om de eigenaardigheden van zijn vader in het
bijzijn van vele gasten op een scherpzinnige wijze aan de kaak te stellen.
Langzamerhand wist iedereen dat zij geen loopje meer konden nemen met Vincent.
Als iemand hem een streek leverde, dan pakte hij diegene terug en wel op zo'n
manier dat deze persoon hem niets kon maken.
Ondanks deze veranderingen bleef Vincent een zeer beYnvloedbare, weke en weinig
karaktervaste jongen.

Verdere levensloop

Vincent weigerde om naar het gymnasium te gaan, omdat dit volgens hem een
'ballenschool voor muurbloempjes en koorknaapjes' was, en doorliep zonder pro-
blemen de HBS. In deze periode was hij een vrij onopvallende jongen, die enkele
goede vrienden had, die ook allemaal 'stille jongens', maar zeker niet de domste
van de klas waren. Al vroeg voelden zij zich aangetrokken tot het alternatieve cir-
cuit, hielden zich bezig met de hippiecultuur en andere maatschappijkritische
stromingen. Niemand van hen streefde naar een maatschappelijke carridre, want zij
wilden geen deel uitmaken van het 'verziekte' systeem.
Vincent en zijn vrienden richtten een dichterstijdschrift op en hij zorgde voor de
psychedelische illustraties. Ook experimenteerden ze met soft-drugs. Op hun
feesten werd veel gedronken en seksueel geexperimenteerd en dit voerde nogal
eens tot excessen.
Nergens schrok Vincent voor terug. De bezorgdheid van zijn moeder naar aanlei-
ding van zijn toestand van totale verzwakking, uitputting en ziek-zijn na zo'n
orgie, benutte hij om zich door haar te laten verwennen.

Terwijl zijn broers ijverig op het gymnasium en de universiteit studeerden, en hun
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grote succes nauwelijks schenen af te kunnen wachten, stak Vincent door zijn
onaangepast gedrag en - uiterlijk schril af tegen hen en de rest van het gezin.
Zijn ouders waren ten einde raad, want Vincent trok zich weinig aan van hun
bezorgdheid en goede raad, hoewel hij zich niet echt onverschillig tegenover hen
opstelde. Hij luisterde wel naar hen, gaf hen ook een beetje gelijk, maar snapte
slechts in geringe mate waar ze zich druk over maakten.
De drang tot experimenteren en avontuur was onstuitbaar. Na zijn eindexamen
studeerde Vincent grafische vormgeving aan de kunstacademie. Hoewel hij een
veelbelovende student was, die origineel en avantgardistisch werk maakte, had hij
niet de minste ambitie om dit uit te buiten. Hij wist eigenlijk niet goed of hij wel
zo blij moest zijn met al die belangstelling en lof.
Vincent maakte de kunstacademie echter wel af, en hoewel hij een baan aangebo-
den kreeg als docent aan de academie waar hij afstudeerde, besloot hij een wereld-
reis te maken. Hij reisde als 25-jarige excentriekeling door India, Nepal, Japan,
Indonesie en Nieuw-Zeeland. Om zijn reis te bekostigen, werkte hij hier en daar
als ontwerper.

Toen hij 3 jaar later terugkwam ging hij korte tijd bij zijn ouders wonen, maar dit
liep uit op een fiasco. Hij hield zich niet aan de huisregels en afspraken. Zijn
ouders begrepen zijn merkwaardige ideeen niet, en vooral vader kreeg nog grotere
moeite met zijn zoon.
Vincent vroeg een uitkering aan en ging op kamers wonen. Hij verdiende wat bij
met handel in softdrugs en allerlei medicijnen die door junkies bij inbraak in
apotheken waren buitgemaakt.
In deze periode kreeg hij zijn eerste relatie met een vrouw, terwijl hij daarvoor
alleen zeer vluchtige onpersoonlijke contacten met meisjes had gehad. Hoewel hij
deze vrouw correct behandelde, was hier geen sprake van echte warmte of intimi-
teit. Ook zijn vriendschappen hadden allemaal iets onpersoonlijks en oppervlak-
kigs.

Wegens nalatigheid (te weinig solliciteren en afspraken niet nakomen) werd hij uit
de uitkering gezet. Hij verdiende weliswaar genoeg met zijn handel om in leven te
blijven, maar hij was niet meer verzekerd tegen ziekte. Toen hij wegens ernstige
darmklachten en voedselvergiftiging in het ziekenhuis werd opgenomen, werden
deze kosten verhaald op zijn vader.

De vriendin van Vincent raakte zwanger toen zij 2 jaar een relatie hadden. Hij
stelde haar een abortus voor, maar daar wilde ze niets van weten. Bovendien drong
ze erop aan om te trouwen, wat Vincent eigenlijk een heel burgerlijk idee vond.
Maar hij stemde er uiteindelijk toch mee in, en begon het geleidelijk aan een leuk
idee te vinden dat hij vader werd. Toen zijn eerste dochter werd geboren, was
Vincent 30 jaar oud. Vlak na elkaar zouden er nog 2 volgen.

Gestimuleerd door deze nieuwe gezinssituatie en de totaal gewijzigde omstandig-
heden en verantwoordelijkheden, besloot Vincent fatsoenlijk werk te gaan zoeken,
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zodat hij op legale wijze voor zijn gezin zou kunnen zorgen. Bovendien wilde hij
dat zijn kind in een positieve sfeer zou opgroeien.
Hij ontwierp ansichtkaarten en posters en verkocht deze aan uitgevers. Hier ver-
diende hij behoorlijk aan. Met het geld dat hij op deze wijze verdiende en met
financiale steun van zijn vader, die zag dat Vincent weer op het rechte pad kwam,
startte hij een eigen drukkerij. Ook dit experiment lukte en jarenlang leidde Vin-
cent een redelijk aangepast en ijverig leven. Zo nu en dan gaf hij zich wel over
aan excessen op het gebied van drankgebruik.
Hij deed dit echter nooit thuis. Als hij weer eens moest 'ontsporen', zoals hij dat
zelf noemde, dan ging hij met medeweten van zijn vrouw naar enkele drinkvrien-
den en bleef dan enkele dagen weg. Na zo'n zwaar drinkweekend kwam hij zonder
enig teken van verval of kater naar huis. Hij maakte dan een uitermate frisse en
opgewekte indruk, alsof hij uit een kuuroord kwam. Hij kon er dan weer een tijd
tegen.

Zo rond zijn 40-ste levensjaar begon hij echter een scheve schaats te rijden. Hij
raakte betrokken bij een oplichtingszaak, waarbij sprake was van vervalsing van
waardedocumenten; hij zou technisch advies hebben gegeven. Hiervoor werd hij
echter niet veroordeeld. Vanwege het feit dat hij eveneens zijdelings betrokken was
bij een aantal andere louche zaakjes, en omdat zijn vrouw had gemerkt dat hij
tijdens een van die drinkweekends met een andere vrouw had geslapen, wilde zij
van hem scheiden.
Zij was zijn onbetrouwbare praktijken meer dan zat. Omdat hij heel moeilijk en
vervelend tegen haar ging doen, liet zij hem door de politie uit huis zetten.
Vanaf dat moment verbleef hij in een zomerhuisje van een vriend, verwaarloosde
zijn bedrijf, dronk heel veel, en lag bijna de hele dag op bed. Maar als zijn kinde-
ren in het weekend op bezoek kwamen, verzorgde hij zich goed en dronk niet. Met
alle geweld wilde Vincent weer thuis bij zijn vrouw en kinderen wonen, want hij
beweerde dat hij van hen hield. Na veel zeuren mocht hij weer bij haar thuis
komen, eerst om de kinderen op te halen, daarna bleef hij ook wel eens eten. Na
veel aandringen van zijn kant wilde zijn vrouw weer samen met hem dingen doen,
als dit tenminste in het belang van de kinderen was. Voor de rest hield zij echter
de boot af en liet hem duidelijk voelen wat hij haar had aangedaan.
Toen na vele moeizame gesprekken de situatie tussen hem en zijn vrouw nog niet
was genormaliseerd, werd hij onrustig en ongedurig. Hij had geen interesse in
andere vrouwen en verlangde terug naar zijn vrouw. Langzamerhand richtte hij zijn
blik naar binnen en kwam tot zelfonderzoek.
Uiteindelijk was hij anderhalf jaar later zover dat hij eerlijk naar zichzelf durfde  te
kijken, en was in staat zichzelf door de ogen van zijn vrouw zien. Eveneens kon
hij zich langzamerhand voorstellen dat ze van hem wilde scheiden. Zijn zelfkritiek
en zelfironie namen toe en hij werd minder egocentrisch.

Ternauwernood kon hij zijn bedrijfie, dat hij zeer had verwaarloosd, van de onder-
gang redden. Toen zijn vrouw merkte dat hij veranderd was, stelde zij hem voor
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om met haar en het gezin op vakantie te gaan naar Portugal. Op deze manier
zouden ze onder andere kunnen onderzoeken of er een nieuwe start voor hen
mogelijk was. De vakantie verliep naar wens en Vincent ging weer bij zijn vrouw
en kinderen wonen. Daar woont hij nog steeds.
Van de drinkweekenden maakt hij allang geen gebruik meer en hij drinkt af en toe
alleen nog wat voor de gezelligheid. Hij is duidelijk opener geworden en zijn
zelfkritiek is belangrijk toegenomen. De relatie met zijn vrouw en kinderen kreeg
duidelijk meer diepgang en werd affectiever en intiemer.

Psychologisch onderzoek

Hoewel Vincent niet leed aan een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestelijke
vermogens, was er bij hem wel sprake van een ziekelijke stoornis van zijn geeste-
lijke vermogens in de zin van psychopathie (groep der wilszwakken). Onder de
categorie 'wilszwakken' rekent men die persoonlijkheden die zich in hoge mate
door de invloed van mensen en omstandigheden laten bepalen.
Voor de verandering die Vincent doormaakte, waren de gewetensfuncties bij hem
gebrekkig ontwikkeld, al was het geweten bij in zoverre in tact dat hij enig besef
had van het onderscheid tussen goed en kwaad. Hij had echter weinig inzicht in
zedelijke waarden en normen. Ook was hij tot het moment dat hij tot zelfinzicht en
- inkeer kwam, niet echt in staat tot affectieve bindingen.
Vanwege enerzijds de afwijzing door vader, en anderzijds de verwenning van
moeder had hij geen effectieve identificatie met de vaderfiguur kunnen ontwikke-
len; hierdoor raakte hij uit balans. Het was hem niet gelukt om een eigen autono-
mie te bewerkstelligen. Zijn gevoelsleven was hierdoor in hoge mate onderont-
wikkeld en gedeformeerd. Vanwege het ontbreken van een adequate identificatie
met de vadeifiguur wist hij moeilijk raad met intimiteit en affectieve relaties.

De geboorte van zijn kinderen en de verantwoordelijkheid die hij daarbij aange-
diend kreeg en op zich nam, zette in feite zijn narijpingsproces in gang. Hij ge-droeg zich in deze fase al volwassener dan daarvoor. Hoewel hij af en toe nog
verviel tot drankexcessen, louche praktijken en overspel, was er toch al een posi-
tieve ontwikkeling bij hem te bespeuren.
Door de zeer besliste afwijzing van zijn vrouw, werd hij geconfronteerd met zijn
eigen gedrag en beperkingen, ook op affectief gebied. Omdat hij van haar hield,
kon hij haar mening over, en beleving van datgene wat hij haar had aangedaan (en
wat hij had verzuimd om te doen) uiteindelijk niet meer ignoreren en werd ge-
dwongen tot zelfonderzoek. Dit moeizame proces duurde ongeveer 4 jaar. Het
besef groeide bij hem dat hij juist die persoon, die hem altijd gesteund en ver-
trouwd en geaccepteerd had, dusdanig slecht had behandeld dat zij wilde scheiden
van hem.
Misschien werd hij juist door de afstand, die door zijn ex-vrouw werd geschapen,
voor de eerste maal echt geconfronteerd met zijn daden en de consequenties daar-
van. Hierdoor groeide zijn respect, zijn intimiteitsgevoelens, zijn gevoelens van
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verbondenheid en liefde voor zijn vrouw en kinderen. Ten slotte kwam hij tot
inzicht en narijping.
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8.3. Evaluatie en analyses van het onderzoeksmateriaal

8.3.1. De TBS-setting als mogelijkheid tot verandering

De gesprekken met deskundigen uit alle lagen van de hiararchie, (psychotherapeu-
ten, sociotherapeuten, arbeidstherapeuten, onderzoekers, beleidsmedewerkers) van
de Pompekliniek wezen uit dat alleen al de setting van een TBS-inrichting de
mogelijkheid biedt om te veranderen.
Iedere TBS-inrichting biedt de bewoners een bepaalde structuur die afgestemd is
op de typische kenmerken en behoefte van een bepaalde doelgroep. Voordat de
patienten worden geplaatst in een inrichting worden ze geselecteerd naar aanleiding
van de geschatte behandelbaarheid, het type behandeling die het meest adequaat
lijkt, type stoornis, intelligentie en de gevaarlijkheid van de betreffende persoon.
Iedere TBS-inrichting heeft zijn eigen behandelfilosofie en -structuur en bij de
selectie tracht men persoon en inrichting zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen,
met het oog op een optimaal resultaat.
Zo is de ene TBS-kliniek bijvoorbeeld gespecialiseerd in de behandeling van
verslaafde personen en de andere in de therapie voor verstandelijk gehandicapten
of zwakbegaafden. Iedere kliniek heeft ook zijn eigen favoriete therapievorm. De
dr. S. van Mesdagkliniek in Groningen is psychoanalytisch georienteerd, terwijl in
andere klinieken zoals de dr. Henri van der Hoevenkliniek te Utrecht en de Pom-
pekliniek de gedrags- en familietherapie centraal staan. Het valt echter buiten het
kader van dit proefschrift om hier verder op in de te gaan. Hiervoor verwijs ik
naar Derks, Blankstein & Hendrickx (1993), Hendrickx, Raes & Zomer (1994) en
Van Marle (1995).
Veel patiEnten krijgen voor het eerst te maken met een veilige, relatief gezellige,
goed gestructureerde woon- en werkomgeving. Hier zijn zij omgeven door lotgeno-
ten en begeleidend, behandelend en dienstverlenend personeel, die hen allen zover
dit mogelijk is met respect behandelen, corrigerend optreden en aandacht geven.
Het contact en de confrontatie met medebewoners spelen een belangrijke rol in het
veranderingsproces. De andere bewoners zijn lang niet altijd even tactvol, geduldig
en begripsvol en hun reacties zijn vaak zeer direct en ontnuchterend. Op deze
wijze breken ze door de afweer van de betrokkene heen en helpen hem op weg.
Aan deze medebewoners dient hij zich aan te passen en hij moet een manier
vinden om het voor zichzelf en anderen leefbaar te maken. Veel van deze personen
leefden voorheen tamelijk solistisch, en werden bijna nooit direct en onomwonden
geconfronteerd met hun onhebbelijkheden, hun dwaasheden en hun illusies en
andere storende eigenschappen. Bovendien krijgen zij hier bijna niet de gelegen-
heid om er echt voor te vluchten (zij kunnen onmogelijk iedereen voortdurend
ontlopen), en zullen ze deze confrontaties in het begin als bedreigend, maar later
ook als bevrijdend ervaren.
Zij worden gedwongen om dat deel van zichzelf onder ogen te zien, waar zij tot
dan toe blind voor waren.
De hele intensieve therapeutische begeleiding is erop gericht om het agressieve en
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impulsieve gedrag om te buigen in een positieve en sociale houding. Er wordt
gewerkt aan de sociale vaardigheden, zelfinzicht, het onderhandelen met anderen,
kortom het overwinnen van de beperkingen die de betrokkene tot het delict hebben
gevoerd. Tevens wordt iedere bewoner geleerd om verantwoordelijkheid te dragen
voor zijn handelen. Eveneens wordt er door middel van de familie- en realiethe-
rapie gewerkt aan het gezond maken van relaties die vaak ongezond of beperkt
zijn.

In deze omgeving, waar zoveel zorg, veiligheid, mogelijkheden tot sociaal contact,
ontplooiing en scholing, faciliteiten voor sport en religieuze begeleiding wordt
aangeboden, ontstaan vriendschappen en andere betekenisvolle contacten met
zowel medebewoners als staf.
Een aantal patienten heeft in het begin een moeilijke tijd; alles is nieuw en onwen-
nig, maar als ze hun plaats hebben verworven, gaan ze de voordelen en de gunsti-
ge aspecten van deze omgeving ervaren. Er treedt een zodanige gehechtheid op (ze
voelen zich dermate thuis), dat vele grote moeite hebben om de stap te nemen naar
de proefverlofsituatie. De wereld buiten wordt dan voor een aantal patianten als
bedreigend ervaren, veel bedreigender dan de wereld in de TBS-inrichting. Hun
opname in de TBS-inrichting betekende voor hen een onderbreking van hun de-
structieve levenssfeer.
Aan alle klinieken is tegenwoordig een resocialisatieafdeling verbonden. Soms ligt
deze op het terrein van de kliniek en in andere gevallen daarbuiten. Het doel van
deze resocialisatieafdeling is de patianten langzaam te laten wennen aan het leven
buiten de inrichting. Door dit langzaam afbouwen van de afhankelijkheid die is
ontstaan door de hospitalisatie, is de overgang naar het leven in de gewone maat-
schappij niet zo groot als vroeger het geval was, voordat deze afdelingen opgericht
werden.

8.3.2. Verwerking van de onderzoeksgegevens

Eerst zal ik de volgende gegevens bij de personen uit een categorie met elkaar
vergelijken. Later zal ik de gegevens uit deze categorie vergelijken met die van
andere categorieen:
1) Milieu waarin de ouders opgroeiden.
2) Opleiding van de ouders.
3) Fysieke en geestelijke gezondheid van de ouders.
4) Geestelijke stoornissen in de familie.
5) Huwelijk tussen de ouders.
6) Beroep van ouders.
7) Milieu waarin betrokkene opgroeide.
8) Geboorte en functieontwikkeling.
9) Gezinssituatie.
10) Fysieke, emotionele en pedagogische verwaarlozing.
11) Afwijzing door ouders, broers en zussen.
12) Ziektes waaraan betrokkene leed.
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13) Opvoeding door ouders of elders.
14) Gedragsontwikkeling in vroege jeugd.
15) Gedragsontwikkeling na de lagere school tot de TBS-periode.
16) Sociale contacten.
17) Opleiding van de betrokkene.
18) Eerste tekenen van psychopathie. Verliep dit proces geleidelijk?
19) Leeftijd waarop het eerste delict werd gepleegd.
20) Arbeidsverleden van de betrokkene.
21) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen voor de TBS-periode.
22) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen tijdens de TBS-periode
23) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen tijdens en na de proefverlofpe-

bode.

24) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling voor de TBS-periode.
25) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling tijdens de TBS-periode.
26) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling tijdens en na de proefver-

lofperiode.
27) In hoeverre werd gebruik gemaakt van het therapeutisch aanbod?
28) Hoe was het contact met de therapeuten en/of stafleden?
29) Hoe was het contact met de medebewoners?
30) Betrokkenheid bij activiteiten in de kliniek (werk, sport enzovoort).
31) Verrichtte betrokkene werk buiten de kliniek tijdens TBS-periode?
32) Verrichtte betrokkene werk tijdens en na het proefverlof?
33) Volgde de betrokkene een opleiding tijdens de TBS- en/of proefverlofperiode,

of narijpingsperiode (voor de NCR).
34) Duur van de TBS-periode (tot proefverlof).
35) Aanleiding en aanvangspunt van de narijping.
36) Leeftijdsfase waarop de narijping begon en zich voltrok.

Voor de aandachtspunten 10, 16, 21-30 paste ik een 5-puntsschaal toe met de
waarderingen: 1) slecht/minimaal, 2) matig/in geringe mate, 3) redelijk/in redelijke
mate, 4) goed/in ruime mate, 5) uitstekend/in zeer ruime mate.

8.3.3. Categorie 1: De gewelddadige seksuele psychopaten

1) Milieu waarin ouders opgroeiden

Frits. Over zijn vader is niets bekend. Moeder groeide op in een gegoed milieu.
Haar vader was legerofficier, en haar moeder kwam uit een ambtenaren-milieu.
Frank. Moeder kwam uit een arbeidersmilieu en vader kwam uit een predikanten-
milieu.
Marcel. Over de milieus waarin de vader en moeder opgroeiden zijn geen gege-
vens beschikbaar.
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2) Opleiding ouders

Frits. Moeder had het gymnasium doorlopen. De opleiding van zijn vader is niet
bekend (in de onderstaande rubrieken zullen zijn gegevens ontbreken).
Frank. Moeder had alleen de lagere school doorlopen en vader had na de lagere
school een opleiding tot meubelmaker gevolgd.
Marcel. Moeder doorliep de lagere school en enkele jaren huishoudschool en
vader werd na de lagere school op de ambachtsschool opgeleid tot metselaar.

3) Fysieke en geestelijke gezondheid van de ouders

Frits. Moeder was fysiek en geestelijk gezond. Zijn pleegouders waren emotioneel
labiel.
Frank. Moeder stierf op 30-jarige leeftijd aan de gevolgen van suikerziekte. Vader
had voorzover bekend geen fysieke of geestelijke stoornissen.
Marcel. Moeder had af en toe last van 'black-outs', dit waren momenten van
verstarring en afwezigheid, terwijl vader in goede gezondheid verkeerde.

4) Geestelijke stoornissen in de familie

Frits. Aan moederszijde kwamen in de familie geen geestelijke stoornissen voor.
Frank. Hierover zijn geen gegevens beschikbaar.
Marcel. Aan vaders en moeders zijde kwamen geen geestelijke stoornissen voor.

5) Huwelijk tussen ouders

Frits. Moeder was ongehuwd. Omdat de man die zij huwde geen pleegvader van
Frits wilde zijn, en omdat ze afstand van Frits deed, is dit aandachtspunt niet
relevant in dit geval. Het huwelijk van pleegouders was goed.
Frank. Het huwelijk van vader met biologische moeder, die op 30-jarige leeftijd
overleed toen Frank 4 jaar oud was, bleek redelijk te zijn. Het huwelijk tussen
vader en de pleegmoeder was daarentegen kil en afstandelijk.
Marcel. Het huwelijk tussen beide echtelieden was slecht.

6) Beroep van ouders

Frits. Pleegvader had geen beroep, maar was rentenier. Moeder was huisvrouw.
Frank. Vader was meubelmaker en moeder was huisvrouw.
Marcel. Vader was metselaar en moeder was huisvrouw.

7) Milieu waarin betrokkene opgroeide

Frits. De pleegouders waren welgestelde, vriendelijke mensen.
Frank. Kwam uit een arbeidersmilieu.
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Marcel. Kwam uit een arbeidersmilieu.

8) Geboorte en functieontwikkeling

Frits. Hierover zijn geen gegevens beschikbaar.
Frank. Hierover zijn geen gegevens beschikbaar.
Marcel. Verliep normaal.

9) Gezinssituatie

Frits. Eerst kwam hij in een tehuis terecht, later bij pleegouders. Hier was hij enig
kind. Deze mensen zorgden goed voor hem en waren liefdevol, maar zij verwen-
den hem en namen hem teveel in bescherming.
Frank. Was het 5-de uit een gezin van 9 kinderen. Zijn vader hertrouwde na de
dood van moeder. Ouders gingen formeel en weinig liefdevol met elkaar om.
Vader was een stugge, gesloten man. Zijn tweede moeder was zachtmoedig en trad
vaak op als katalysator tussen vader en de kinderen. Openhartige gesprekken
kwamen in het gezin niet voor.
Marcel. Was op een na jongste in een gezin met 5 kinderen. Vader was een
autoritaire man die hardhandig kon optreden. Ze moesten altijd onmiddellijk ge-
hoorzamen en werden gedwongen echte kerels te zijn. Hij stimuleerde op bedekte
wijze antisociaal gedrag.
Moeder had geen opvoedkundige kwaliteiten. Ze kon haar kinderen geen grenzen
stellen en nam hen bovendien teveel in bescherming. Ook kon zij geen tegenwicht
bieden tegen de dubieuze opvoedingspraktijken van vader.

10) Fysieke, emotionele of pedagogische verwaarlozing

Frits. Werd niet fysiek of emotioneel, maar wel vanwege de emotionele labiliteit
van zijn pleegouders pedagogisch verwaarloosd.
Frank. Werd door beide ouders emotioneel verwaarloosd.
Marcel. Zijn vader verwaarloosde hem emotioneel en pedagogisch en zijn moeder
verwaarloosde hem pedagogisch vanwege haar zwakheid, toegeeflijkheid en over-
bescherming.

11) Afwijzing door ouders, broers en zussen

Frits. Was niet het geval.
Frank. Was niet het geval.
Marcel. Werd door vader afgewezen.

12) Ziektes waaraan betrokkene leed

Frits. Geen.
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Frank. Geen.
Marcel. Geen.

13) Opvoeding door ouders of elders

Frits. Werd in een tehuis en door pleegouders opgevoed.
Frank. Door ouders.
Marcel. Door ouders.

14) Gedragsontwikkeling in vroege jeugd

Frits. Was moeilijk opvoedbaar en had leermoeilijkheden.
Frank. Normaal.
Marcel. Was moeilijk opvoedbaar en had leerproblemen.

15) Gedragsontwikkeling na de lagere school tot de TBS-periode

Frits. Had veel conflicten, werd onhandelbaarder en had zwerfneigingen. Pleegde
al eerder ontucht met kleine meisjes en werd in deze periode ook veroordeeld
vanwege diefstal en verkeersovertredingen.
Frank. Eerst normaal en onopvallend en vertoonde gaandeweg steeds meer autori-
tair en aanmatigend gedrag. Werd in deze periode al eerder veroordeeld vanwege
poging tot verkrachting en diefstal.
Marcel. Had veel conflicten, werd onhandelbaarder en gedroeg zich geleidelijk aan
impulsiever en egocentrischer. Hij werd in deze periode al een groot aantal keren
veroordeeld vanwege diefstal, oplichterij, verkeersovertredingen en andere zeden-
delicten.

16) Sociale contacten

Frits. Zeer weinig. Had geen contacten met meisjes.
Frank. In redelijke mate. Had geen contacten met meisjes.
Marcel. Zeer weinig. Had geen contacten met meisjes.

1D Opleiding

Frits. Alleen LOM-school.
Frank. Alleen lagere school.
Marcel. HBS.

18) Eerste tekenen van psychopathie. Verliep dit proces geleidelijk?

Frits. Op 8-jarige leeftijd. Het proces verliep geleidelijk.
Frank. Op 22-jarige leeftijd. Het proces verliep abrupt.
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Marcel. Op 7-jarige leeftijd. Het proces verliep geleidelijk.

19) Leeftijd waarop het eerste delict werd gepleegd

Frits. Toen hij 21 jaar was.
Frank. Toen hij 22 jaar was.
Marcel. Op zijn 15-de levensjaar.

20) Arbeidsverleden

Frits. Veel wisselingen van baan en leverde slechte werkprestaties.
Frank. Was honkvast en leverde goede werkprestaties.
Marcel. Veel wisselingen van baan, en werd vaak ontslagen vanwege onverant-
woordelijk gedrag.

21) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen voor de TBS-periode

Frits. Slecht.
Frank. Slecht.
Marcel. Slecht.

22) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen tijdens de TBS-periode

Frits. Werd redelijk.
Frank. Werd redelijk.
Marcel. Werd goed.

23) Sociale vaardigheden tijdens en na de proefverlofperiode

Frits. Werd zeer goed.
Frank. Werd goed.
Marcel. Bleef goed.

24) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling voor de TBS-periode

De emotionele en morele ontwikkeling verliep voor alle onderzoekspersonen
verstoord, en dit is ook inherent aan het verschijnsel psychopathie. Dit zal niet
telkens afzonderlijk worden vermeld. Er zal alleen melding worden gemaakt van
de verstandelijke ontwikkeling omdat deze zowel verstoord als normaal kan zijn
verlopen.

Frits. Verstandelijk normaal.
Frank. Verstandelijk normaal.
Marcel. Verstandelijk normaal.
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25) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling tijdens de TBS-periode

Frits. Ontwikkelde zich tot een redelijk niveau.
Frank. Ontwikkelde zich tot een redelijk niveau.
Marcel. Ontwikkelde zich tot een redelijk niveau.

26) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling tijdens en na de proef-
verlofperiode

Frits. Bereikte een goed niveau.
Frank. Bereikte een goed niveau.
Marcel. Bereikte een goed niveau.

2D In hoeverre werd gebruik gemaakt van het therapeutisch aanbod?

Frits. In redelijke mate.
Frank. In geringe mate.
Marcel. In geringe mate.

28) Contact met therapeuten eWof stafteden

Frits. Werd goed.
Frank. Werd redelijk.
Marcel. Werd redelijk.

29) Contact met medebewoners

Frits. Werd goed.
Frank. Werd redelijk.
Marcel. Werd redelijk.

30) Betrokkenheid bij activiteiten in de kliniek (werk, sport, etc.)

Frits. In ruime mate.
Frank. In ruime mate.
Marcel. In redelijke mate.

31) Werk buiten de kliniek tijdens de TBS-periode

Frits. Nee.
Frank. Nee.
Marcel. Nee.
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32) Werk tijdens en na de proefverlofperiode

Frits. Bij een voedingswarenfirma.
Frank. Als radio- en televisiereparateur.
Marcel. Vrijwilligerswerk in een bejaardenhuis.

Voor alle onderzoekspersonen (met uitzondering van de niet-criminele psychopa-
ten) gold een proefverlofperiode van 1 jaar. Daarna werden ze onvoorwaardelijk in
vrijheid gesteld.

33) Opleiding tijdens de TBS-periode en/of proefverlofperiode

Frits. Nee.
Frank. Volgde een MTS-opleiding tijdens TBS-periode.
Marcel. Nee.

34) Duur van de TBS-periode (tot proefverlof)

Frits. 31-36 jaar.
Frank. 38-41 jaar
Marcel. 27-33 jaar

35) Aanleiding en aanvangspunt van de narijping

Frits. Therapie en terugkoppeling van bewoners.
Frank. Succesvolle studie, de waardering die hij hiervoor kreeg en het zich geac-
cepteerd voelen dat hiermee gepaard ging.
Marcel. Confrontatie met medebewoner en hierdoor met zijn eigen delict en
betekenisvolle, duurzame en intieme relatie met een vrouw.

36) Leeftijdsfase waarop de narijping begon en zich voltrok

Frits. 33-36 jaar.
Frank. 41-45 jaar.
Marcel. 31-35 jaar.

8.3.4. Categorie 2: De gewelddadige (niet-seksuele) psychopaten

1) Milieu waarin ouders opgroeiden

Martin. Vader kwam uit gegoed ambtenarengeslacht en moeder kwam uit een
middenstandsmilieu.
Karel. Zowel vader als moeder kwamen uit een arbeidersmilieu.
Koos. Zowel vader als moeder kwamen uit een arbeidersmilieu.
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Gerard. Vader kwam uit een arbeidersmilieu en moeder kwam uit een midden-
standsmilieu.

2) Opleiding ouders

Martin. Vader had opleiding tot edelsmid en moeder had de HBS doorlopen.
Karel. Zowel vader als moeder hadden alleen lagere school gehad.
Koos. Vader had alleen de lagere school gehad, terwijl moeder de MULO-oplei-
ding had voltooid.
Gerard. Vader had de LTS en moeder had de MMS doorlopen.

3) Fysieke en geestelijke gezondheid van ouders

Martin. Beide ouders waren gezond.
Karel. Beide ouders waren gezond.
Koos. Beide ouders waren gezond.
Gerard. Vader was gezond en moeder was vaak overspannen en nerveus.

4) Geestelijke stoornissen in de familie

Martin. Hierover zijn geen gegevens beschikbaar.
Karel. Hierover zijn geen gegevens beschikbaar.
Koos. Geen.
Gerard. Aan vaders kant kwamen schizofrenie en depressie voor.

5) Huwelijk tussen ouders

Martin. Slecht.
Karel. Redelijk.
Koos. Redelijk.
Gerard. Slecht.

6) Beroep van ouders

Martin. Vader was edelsmid, moeder was huisvrouw.
Karel. Vader was hulp van kolenhandelaar, moeder was huisvrouw.
Koos. Vader was fabrieksarbeider en moeder was huisvrouw.
Gerard. Vader was transportarbeider, moeder beheerde een snoepwinkel.

7) Milieu waarin betrokkene opgroeide

Martin. Middenstandsmilieu.
Karel. Arbeidersmilieu.
Koos. Arbeidersmilieu.
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Gerard. Arbeidersmilieu.

8) Geboorte en functieontwikkeling

Martin. Verliep normaal.
Karel. Verliep normaal.
Koos. Verliep normaal.
Gerard. Verliep normaal.

9) Gezinssituatie

Martin. Was het 3-de van 7 kinderen. Vader was een verfijnde, vriendelijke,
goedhartige, niet-autoritaire man, met een stil gezag over zijn kinderen. Martin kon
goed met hem praten. Moeder was materialistisch, krampachtig en snobistisch, en
zij gaf haar kinderen weinig liefde. De ouders hadden vaak onenigheid en daarom
was het klimaat in huis geestelijk arm.
Karel. Was de jongste van 6 kinderen. Vader was een welwillende, vriendelijke
man. Moeder was thuis de baas en het gereformeerde geloof was belangrijk voor
haar. Ze hield veel rekening met de wensen van de kinderen, die in feite altijd hun
zin kregen. De 1 jaar oudere broer van Karel werd verwend en hierdoor kreeg
Karel te weinig aandacht.
Koos. Hij was de oudste van 6 kinderen. Vader was teruggetrokken, kort van stof
en weinig energiek, maar hij was ook goedhartig. Moeder was energiek en harte-
lijk; ze was de spil van het gezin.
Gerard. Was de op een na jongste van 7 kinderen. Vader dronk veel, was bijna
nooit thuis, was vaak agressief en hardhandig. Bovendien was hij bazig. Moeder
was nerveus, maar ook afstandelijk en onbereikbaar voor haar man en kinderen.
Het gezin hing als los zand aan elkaar. Iedereen liet Gerard links liggen.

10) Fysieke, emotionele en pedagogische verwaariozing

Martin. Werd door moeder emotioneel en pedagogisch verwaarloosd.
Karel. Werd niet verwaarloosd.
Koos. Werd niet verwaarloosd.
Gerard. Werd zowel door vader als moeder emotioneel en pedagogisch verwaar-
loosd. Hij werd ook op het internaat geplaatst van zijn 12-de tot zijn 16-de levens-
jaar.

11) Afwijzing door ouders, broers en zussen

Martin. Nee.
Karel. Nee.
Koos. Nee.
Gerard. Door beide ouders en andere kinderen uit het gezin.
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12) Ziektes waaraan betrokkene leed

Martin. Slaapstoornissen en regelmatig hoofdpijn.
Karel. Huiduitslag in zijn gezicht vanaf zijn 3-de levensjaar. Na anderhalf jaar was
hij genezen van de kwaal. Op zijn 25-ste levensjaar kreeg hij weer enige tijd last
van deze huiduitslag.
Koos. Geen.
Gerard. Geen.

13) Opvoeding door ouders of elders

Martin. Door ouders.
Karel. Door ouders.
Koos. Door ouders.
Gerard. Door ouders en op een internaat.

14) Gedragsontwikkeling in vroege jeugd

Martin. Hij was moeilijk opvoedbaar, driftig en hardhandig.
Karel. Op de lagere school was hij vaak driftig en impulsief, of verlegen.
Koos. Verliep normaal.
Gerard. Verliep normaal. Hij was een zachtaardige jongen die zich thuis erg
onrustig voelde.

15) Gedragsontwikkeling na de lagere school tot de TBS-periode

Martin. Werd zeer agressief en had vaak met anderen conflicten. Toch probeerde
hij op een gegeven moment agressie te vermijden en dat lukte hem een periode.
Maar plotseling werd hij weer ongenaakbaarder, ongeduriger en agressief. Hij werd
echter nog nooit veroordeeld voor enig delict.
Karel. Hij werd steeds minder driftig en impulsief, hij was een harde werker en
hulpvaardig. Enige tijd voor het delict waarvoor hem TBS werd opgelegd, werd hij
impulsiever en agressiever. Hij werd in deze periode een keer eerder veroordeeld,
namelijk vanwege een verkeersovertreding.
Koos. Verliep grotendeels normaal, maar hij kende sporadisch periodes waarin hij
gewelddadig was. Hij werd 3 keer veroordeeld wegens mishandeling.
Gerard. Was iemand van uitersten. Hij kon zachtaardig, open en aardig zijn, maar
als iemand hem tegenwerkte of kritiek op hem had, kon hij agressief, onredelijk en
gesloten zijn. Hij was dan moeilijk tot bedaren te brengen en hij kende weinig
remmingen. Enige tijd voor het plegen van zijn delict vertoonde hij impulsief en
agressief gedrag. Toch werd hij in deze periode nooit eerder veroordeeld voor enig
delict.
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16) Sociale contacten

Martin. Normaal. Had ook contacten met meisjes.
Karel. Veel en goede sociale contacten, ook met meisjes.
Koos. Veel en goede sociale contacten, ook met meisjes.
Gerard. Normaal. Had ook contacten met meisjes.

17) opleiding

Martin. Na de lagere school doorliep hij de Lagere Zeevaartschool.
Karel. Na de lagere school doorliep hij  de LTS.
Koos. Na de lagere school doorliep hij de LTS.
Gerard. Na de lagere school doorliep hij de LTS.

18) Eerste tekenen van psychopathie. Verliep deze ontwikkeling geleidelijk?

Martin. Op 7-jarige leeftijd. Het proces verliep geleidelijk.
Karel. Op 9-jarige leeftijd. Het proces verliep geleidelijk.
Koos. Op 22-jarige leeftijd. Het proces verliep abrupt.
Gerard. Op 13-jarige leeftijd. Het proces verliep geleidelijk.

19) Leeftijd waarop het eerste delict werd gepleegd

Martin. 32 jaar.
Karel. 25 jaar.
Koos. 22 jaar.
Gerard. 25 jaar.

20) Arbeidsverleden

Martin. Was honkvast en zijn arbeidsprestaties waren goed.
Karel. Was honkvast en leverde goede werkprestaties.
Koos. Was honkvast en leverde goede werkprestaties.
Gerard. Was honkvast en leverde goede werkprestaties.

21) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen voor de TBS-periode

Martin. Eerst redelijk, daarna slecht.
Karel. Eerst redelijk daarna slecht.
Koos. Redelijk
Gerard. Matig.
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22) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen tijdens TBS-periode

Martin. Werd goed.
Karel. Werd goed.
Koos. Werd goed.
Gerard. Werd redelijk.

23) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen tijdens en na de proefver-
lofperiode

Martin. Goed.
Karel. Goed.
Koos. Goed.
Gerard. Werd goed.

24) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling voor de TBS-periode

Martin. Verstandelijke ontwikkeling verliep normaal.
Karel. Verstandelijke ontwikkeling verliep gestoord.
Koos. Verstandelijke ontwikkeling verliep normaal.
Gerard. Verstandelijke ontwikkeling verliep normaal.

25) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling tijdens de TBS-periode

Martin. Ontwikkelde zich op deze punten tot een goed niveau.
Karel. Ontwikkelde zich op deze punten tot een redelijk niveau.
Koos. Ontwikkelde zich op deze punten tot een redelijk niveau.
Gerard. Ontwikkelde zich op deze punten tot een redelijk niveau.

26) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling tijdens en na de TBS-
periode

Martin. Behield een goed niveau.
Karel. Bereikte een goed niveau.
Koos. Bereikte een goed niveau.
Gerard. Bereikte een goed niveau.

2D In hoeverre werd gebruik gemaakt van het therapeutisch aanbod

Martin. In ruime mate.
Karel. In zeer beperkte mate.
Koos. In ruime mate.
Gerard. In redelijke mate.
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In dit opzicht is er een opmerkelijk verschil vast te stellen tussen deze categorie en
de categorie gewelddadige, seksuele psychopaten, waarvan twee van de drie perso-
nen slechts zeer beperkt gebruik maakten van het therapeutische aanbod

28) Contact met therapeuten en/of stafleden

Martin. Werd goed.
Karel. Werd redelijk.
Koos. Was van meet af aan goed.
Gerard. Werd redelijk.

29) Contact met medebewoners

Martin. Werd redelijk.
Karel. Werd goed.
Koos. Was van meet af aan goed.
Gerard. Werd goed.

30) Betrokkenheid bij activiteiten in de kliniek

Martin. In redelijke mate.
Karel. Van meet af aan in ruime mate.
Koos. In geringe mate.
Gerard. In redelijke mate.

31) Werk buiten de kliniek tijdens de TBS-periode

Martin. Als inkoper bij een elektrotechnisch bedrijf.
Karel. Nee.
Koos. Nee.
Gerard. Nee.

32) Werk tijdens en na de proefverlofperiode

Martin. Werkte als leraar op een technische school voor moeilijk opvoedbare
jongens.
Karel. Werkte bij een aannemersbedrijf.
Koos. Werkte bij een schildersbedrijf.
Gerard. Werkte als meubelmaker in WSW-verband.

33) Opleiding tijdens de TBS-periode en/of proefverlofperiode

Martin. Volgde een lerarenopleiding tijdens proefverlofperiode
Karel. Geen.
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Koos. Behaalde middenstandsdiploma tijdens de TBS-periode.
Gerard. Geen.

34) Duur van de TBS-periode (tot proefverlof)

Martin. 32-37 jaar.
Karel. 35-42 jaar.
Koos. 26-29 jaar.
Gerard. 26-29 jaar.

35) Aanleiding en aanvangspunt van de narijping

Martin. Zelfbezinning, zelfinzicht en toename van eigenwaarde, mede omdat hij in
een tehuis voor moeilijk opvoedbare jongens bijles ging geven, en ook de therapie
had een goed effect op hem.
Karel. Een betekenisvolle, duurzame, intieme relatie met een vrouw.
Koos. Zelfbezinning, zelfinzicht en de therapie.
Gerard. Zeer waardevolle vriendschap met medebewoner en later een betekenis-
volle, duurzame en intieme relatie met een vrouw.

36) Leeftijdsfase waarop de narijping begon en zich voltrok

Martin. 34-38 jaar.
Karel. 37-43 jaar.
Koos. 29-35 jaar.
Gerard. 28-35 jaar.

8.3.5. Categorie 3: De fraudeurs

1) Milieu waarin ouders opgroeiden

David. Moeder kwam uit een rijke koopmansfamilie en vader kwam uit een mid-
denstandsmilieu.
Max. Zijn biologische vader stamde af van welgestelde hereboeren. Zijn moeder
en pleegvader kwamen beide uit een arbeidersmilieu.

2) Opleiding ouders

David. Vader had aan de Handelsacademie en moeder had op de universiteit
kunstgeschiedenis gestudeerd.
Max. Zijn biologische vader had Hogere Zeevaartschool doorlopen, terwijl zijn
pleegvader een lagere beroepsopleiding had gevolgd. Moeder had alleen de lagere
school doorlopen.
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3) Fysieke en geestelijke gezondheid van ouders

David. Zowel vader als moeder als vader verkeerden in een goede gezondheid.
Max. Zowel vader als moeder verkeerden in een goede gezondheid.

4) Geestelijke stoornissen in de familie

David. Hierover is niets bekend.
Max. Hierover is niets bekend.

5) Huwelijk tussen ouders

David. Werd slecht. Tweede huwelijk van moeder met pleegvader was goed.
Max. Was goed.

6) Beroep van ouders

David. Zowel  zijn  1-ste  als 2-de vader hadden  een hoge functie  in een handels-
onderneming, terwijl moeder huisvrouw was.
Max. Zijn biologische vader was 1-ste stuurman en zijn pleegvader was loodgieter,
terwijl moeder huisvrouw was.

7) Milieu waarin betrokkene opgroeide

David. Gegoed milieu.
Max. Arbeidersmilieu.

8) Geboorte en functieontwikkeling

David. Verliep normaal.
Max. Is niets over bekend.

9) Gezinssituatie

David. Was enig kind. Zijn biologische vader was schrander, resoluut, maar ook
kil. Zijn pleegvader, de tweede echtgenoot van zijn moeder, was een vriendelijke
man waar David goed mee kon opschieten. Moeder was een warme vrouw, die
hem liefde en aandacht gaf.
Max. Was de oudste van 6 kinderen. De pleegvader die Max opvoedde was een
rustige, zachtaardige man die zijn vrouw goed steunde, en die prima voor zijn
gezin zorgde. Moeder was ook een zachtaardige, gevoelige vrouw die goed voor
haar gezin zorgde.
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10) Fysieke, emotionele en pedagogische verwaarlozing

David. Werd niet verwaarloosd.
Max. Werd niet verwaarloosd.

11) Afwijzing door ouders, broers en zussen

David. Werd niet afgewezen.
Max. Werd niet afgewezen.

12) Ziektes waaraan betrokkene leed

David. Leed aan kinderverlamming.
Max. Kreeg op 2-jarige leeftijd hersenvliesontsteking, daarna was hij ineens erg
veranderd.

13) Opvoeding door ouders of elders

David. Werd door zijn ouders (ook door pleegvader) opgevoed.
Max. Werd door zijn ouders (ook door pleegvader) opgevoed.

14) Gedragsontwikkeling in vroege jeugd

David. Hij had leerproblemen en op zijn  12-de stal hij kleine geldbedragen. Verder
vertoonde hij geen afwijkend gedrag.
Max. Vanaf zijn 2-de levensjaar, nadat hij hersteld was van de hersenvliesont-
steking, kreeg hij aanpassingsproblemen. Verder vertoonde hij geen afwijkend
gedrag.

15) Gedragsontwikkeling na de lagere school tot de TBS-periode

David. Wisselde vaak van baan en vertoonde in toenemende mate zwerfneigingen,
alsmede onverantwoordelijk en onhandelbaar gedrag. Hij maakte zich voor zijn
eerste veroordeeling al schuldig aan oplichting en verduistering.
Max. Kreeg last van innerlijke onrust, wisselde vaak van baan, zocht het avontuur
op en vertoonde onverantwoordelijk en onhandelbaar gedrag (diefstal, oplichting en
verduistering).

16) Sociale contacten

David. In redelijke mate, ook met meisjes.
Max. In redelijke mate, ook met meisjes.
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lD Opleiding

David. Alleen BLO-school.
Max. Alleen lagere school.

18) Eerste tekenen van psychopathie. Verliep dit proces geleidelijk?

David. Op 12-jarige leeftijd. Het proces verliep geleidelijk.
Max. Op 21-jarige leeftijd. Het proces verliep vrij abrupt.

19) Leeftijd waarop het eerste delict werd gepleegd

David. 23 jaar.
Max. 22 jaar.

20) Arbeidsverleden

David. Werd gekenmerkt door zeer veel wisselingen van baan, zijn werkprestaties
waren echter niet slecht.
Max. Werd gekenmerkt door zeer veel wisselingen, maar zijn werkprestaties waren
goed.

21) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen voor de TBS-periode

David. Zijn sociale vaardigheden waren redelijk, maar zijn aanpassingsvermogen
was slecht.
Max. Zijn sociale vaardigheden waren uitstekend, maar zijn aanpassingsvermogen
was slecht.

Deze vermogens zijn trouwens bij de meeste oplichters uitstekend.

22) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen tijdens de TBS-periode

David. Was van meet af aan heel redelijk en werd gaandeweg goed.
Max. Werd redelijk.

23) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen tijdens en na de proefver-
lofperiode

David. Bleef goed.
Max. Werd goed.
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24) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling voor de TBS-periode

David. Zijn verstandelijk ontwikkeling was normaal verlopen.
Max. Zijn verstandelijke ontwikkeling was normaal verlopen.

25) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling tijdens
de TBS-periode

David. Ontwikkelde zich tot een redelijk niveau.
Max. Ontwikkelde zich tot een goed niveau.

26) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling tijdens en na de proef-
verlofperiode

David. Ontwikkelde zich tot een goed niveau.
Max. Bleef op een goed niveau.

27) In hoeverre werd gebruik gemaakt van het therapeutisch aanbod?

David. In redelijke mate.
Max. Zo min mogelijk.

28) Contact met therapeuten en/of stafleden

David. Werd redelijk.
Max. Minimaal, oppervlakkig en zakelijk.

29) Contact met medebewoners

David. Was van meet af aan heel redelijk.
Max. Werd redelijk.

30) Betrokkenheid bij activiteiten in de kliniek (werk, sport, etc.)

David. In redelijke mate.
Max. In geringe mate.

31) Werk buiten de kliniek tijdens de TBS-periode

David. Nee.
Max. Nee.
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32) Werk tijdens en na de proefverlofperiode

David. Werkte als ontwerper in een drukkerij.
Max. Afdelingschef in een grote textielwinkel.

33) Opleiding tijdens de TBS-periode en/of proefverlofperiode

David. Volgde opleiding tot grafisch ontwerper tijdens proefverlofperiode.
Max. Volgde opleiding tot manager binnen de textielbranche tijdens zijn proefver-
lofperiode.

34) Duur van de TBS-periode (tot proefverlof)

David. 28-31 jaar.
Max. 43-45.

35) Aanleiding en aanvangspunt van de narijping

David. Een betekenisvolle, duurzame en intieme relatie met een vrouw en de
verantwoordelijk die zich aandiende door middel van het huwelijk en zijn vader-
schap. Tevens schijnt de therapie, de terugkoppeling van en contacten met zijn
medebewoners te hebben bijgedragen aan de verbetering.
Max. Een betekenisvolle, duurzame en intieme relatie met een sociaal voelende,
zachtmoedige en intelligente vrouw.

36) Leeftijdsfase waarop de narijping begon en zich voltrok

David. 29-33 jaar.
Max. 46-49 jaar.

8.3.6. Categorie 4: De pyromanen

1) Milieu waarin ouders opgroeiden

Dirk. Zijn vader groeide op in een middenstandsmilieu en moeder kwam uit een
arbeidersmilieu.
Kees. Zijn vader groeide op als zoon van een koloniaal ambtenaar in Indonesie en
moeder kwam uit een normaal burgermilieu.
Robert. Zowel vader als moeder groeiden op in een arbeidersmilieu.

2) Opleiding ouders

Dirk. Vader genoot een lerarenopleiding en moeder had alleen de lagere school
doorlopen.
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Kees. Vader doorliep de Militaire Academie en moeder genoot een HBS-opleiding.
RoberL Zowel vader als moeder hadden alleen de lagere school doorlopen.

3) Fysieke en geestelijke gezondheid van ouders

Dirk. Vader had en goede gezondheid en het is niet bekend wat de oorzaak was
van zijn plotselinge dood. Moeder was geestelijk en emotioneel labiel.
Kees. Zowel vader als moeder verkeerden in een goede gezondheid.
Robert. Vader was alcoholist en moeder had een hysterische karakterstructuur.

4) Geestelijke stoomissen in de familie

Dirk. De grootvader aan vaders kant bracht in totaal 20 jaar van zijn leven in een
psychiatrische inrichting door. Waaraan hij leed is niet bekend.
Kees. Hierover is niets bekend.
Robert. De grootvader aan moeders kant was alcoholist en zijn zusje was imbe-
ciel.

5) Huwelijk tussen ouders

Dirk. Redelijk.
Kees. Matig.
RoberL Redelijk.

6) Beroep van ouders

Dirk. Vader was hoofd van de lagere school en moeder was huisvrouw.
Kees. Vader was beroepsofficier en politieagent en moeder was huisvrouw.
Robert. Vader was fabrieksarbeider en moeder was huisvrouw.

D Milieu waarin betrokkene opgroeide

Dirk. Onderwijzersmilieu.
Kees. Militaristisch milieu.
Robert. Eerst arbeidersmilieu, daarna in milieu van tehuizen.

8) Geboorte en functieontwikkeling

Dirk. Geboorte vond onder narcose plaats, de functieontwikkeling verliep normaal.
Kees. Verliep normaal.
Robert. Hierover is niets bekend.



315

9) Gezinssituatie

Dirk. Was het 3-de uit een gezin van 6 kinderen. Vader was zeer dominant en
autoritair t.o.v. de kinderen, moeder was emotioneel en geestelijk afwezig. Had
alleen enige tijd goed contact met oudere zus.
Kees. Was oudste van 4 kinderen. Vader was een autoritaire, koude ongezellige
man, terwijl moeder spontaan, joviaal en sociaal voelend was. Ondanks dit feit
leefde iedereen langs elkaar heen en was er geen harmonie in het gezin.
Robert. Werd vanaf zijn 1-ste jaar vanwege verwaarlozing door zijn moeder in
tehuizen geplaatst.

10) Fysieke, emotionele en pedagogische verwaarlozing

Dirk. Werd emotioneel en pedagogisch door moeder verwaarloosd.
Kees. Werd door vader emotioneel en pedagogisch verwaarloosd, terwijl moeder
hem erg verwende als reactie op de houding van vader.
Robert. Werd door moeder en vader emotioneel verwaarloosd.

11) Afwijzing door ouders, broers en zussen

Dirk. Nee.
Kees. Werd door vader afgewezen.
Robert. Nee.

12) Ziektes waaraan betrokkene leed

Dirk. Toen hij 4 was ging hij zich plotseling weer als een baby gedragen en
struikelde vaak.
Kees. Had vanaf zijn geboorte een zeer ernstige voedselstoornis. Tot zijn 13-de
jaar plaste hij nog in bed, bovendien had hij last van watervrees.
Robert. Geen.

13) Opvoeding door ouders of elders

Dirk. Werd door zijn ouders opgevoed.
Kees. Werd door zijn ouders opgevoed.
Robert. Werd vanaf zijn 1-ste levensjaar tot zijn 18-de in tehuizen opgevoed.
Vervolgens verbleef hij korte tijd in een pleeggezin.

14) Gedragsontwikkeling in de vroege jeugd

Dirk. Was iets te laat, bang, lief en initiatiefloos. Verder vertoonde hij geen afwij-
kend gedrag.

Kees. Behalve dat hij een ongeYnteresseerde leerling was, vertoonde hij geen
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afwijkend gedrag.
Robert. Hij was een stille, teruggetrokken jongen, die ruzie vermeed en verder
geen afwijkend gedrag vertoonde.

15) Gedragsontwikkeling na de lagere school tot de TBS-periode

Dirk. Hij was een onopvallend en eenzaam persoon. In deze periode werd hij
veroordeeld vanwege verkeersovertredingen. Anderhalf jaar voor zijn uiteindelijke
arrestatie begon hij al met brandstichten.
Kees. Toonde zich geruime tijd onverantwoordelijk op zijn werk (bleef zonder dat
te melden thuis, sprong onverantwoordelijk met geld om), liet zich enige tijd van
zijn goede kant zien en verviel vervolgens in zijn onverantwoordelijk gedrag. Hij
werd in deze periode veroordeeld wegens diefstal en met brandstichten begon hij
pas enkele weken voor zijn uiteindelijke arrestatie.
Robert. Hij was een onopvallend en eenzaam persoon, die nooit voor problemen
zorgde, maar die niet op eigen benen kon staan. In deze periode pleegde hij diver-
se delicten zoals diefstal en verkeersovertreding. Hij stichtte voor de eerste maal
brand op de dag van zijn uiteindelijke arrestatie.

16) Sociale contacten

Dirk. Zeer weinig. Behalve met zijn oudste zusjes had hij slechts met een meisje
een oppervlakkig contact.
Kees. Weinig. Totdat hij zijn 'vrienden' leerde kennen die misbruik van hem
maakten en hem tot illegale dingen aanzetten, had hij eigenlijk niemand. Hij had
geen contacten met meisjes.
Robert. Nauwelijks. Hij had geen contacten met meisjes.

17) Opleiding

Dirk. Hogere Bosbouw School.
Kees. Een klas LEAO.
Robert. MULO.

18) Eerste tekenen van psychopathie. Verliep dit proces geleidelijk?

Dirk. Op 20-jarige leeftijd. Dit proces verliep abrupt.
Kees. Op 13-jarige leeftijd. Dit proces verliep geleidelijk.
Robert. Op 19-jarige leeftijd. Dit proces verliep abrupt.

19) Leeftijd waarop het eerste delict werd gepleegd

Dirk. 20 jaar.
Kees. 20 jaar.
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Robert. 19 jaar.

20) Arbeidsverleden

Dirk. Was lang werkloos en werd door twee bazen ontslagen; een keer door zijn
eigen schuld, en de andere keer niet.
Kees. Veel wisselingen en onverantwoordelijk gedrag, waardoor hij werd ontsla-
gen, terwijl er tussendoor een periode was dat hij goed functioneerde.
Robert. Veel wisselingen en onverantwoordelijk gedrag, waardoor hij werd ontsla-
gen (hij verscheen bijvoorbeeld zonder dat te melden niet meer op zijn werk).

21) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen voor de TBS-periode

Dirk. Zijn sociale vaardigheden waren slecht, terwijl zijn aanpassingsvermogen
heel redelijk was.
Kees. Zijn sociale vaardigheden waren slecht, terwijl zijn aanpassingsvermogen
wisselend was, dan weer goed en dan weer slecht.
Robert. Zijn sociale vaardigheden waren slecht, terwijl zijn aanpassingsvermogen
tot zijn eerste delict goed was.

22) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen tijdens de TBS-periode

Dirk. Werd redelijk.
Kees. Werd heel redelijk.
Robert. Werd heel redelijk.

23) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen tijdens en na de TBS-perio-
de

Dirk. Werd goed.
Kees. Werd goed.
RoberL Werd goed.

24) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling voor de TBS-periode

Dirk. Verstandelijke ontwikkeling verliep normaal.
Kees. Verstandelijke ontwikkeling verliep normaal.
RoberL Verstandelijke ontwikkeling verliep normaal.

25) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling tijdens de TBS-periode

Dirk. Ontwikkelde zich tot een heel redelijk niveau.
Kees. Ontwikkelde zich tot een redelijk niveau.
Robert. Ontwikkelde zich tot een redelijk niveau.



318

26) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling tijdens en na de proef-
verlofperiode

Dirk. Werd goed.
Kees. Werd goed.
RoberL Werd goed.

27) In hoeverre werd gebruik gemaakt van het therapeutisch aanbod?

Dirk. In het begin minimaal. maar zijn weerstand nam gaandeweg iets af.
Kees. Minimaal.
Robert Minimaal.

28) Contact met therapeuten eWof stafleden

Dirk. Werd heel redelijk.
Kees. Weinig, maar goed.
Robert. Weinig en oppervlakkig.

29) Contact met medebewoners

Dirk. Eerst oppervlakkig, later redelijk en met een bewoner ontwikkelde hij een
intieme en duurzame vriendschap.
Kees. Werd redelijk.
Robert. Werd redelijk.

30) Betrokkenheid bij activiteiten in de kliniek

Dirk. In geringe mate.
Kees. In geringe mate.
Robert. In geringe mate.

31) Werk buiten de kliniek tijdens de TBS-periode

Dirk. Nee.
Kees. Werkte 4 dagen per week op een stageplaats als liftmonteur.
Robert Werkte op kinderboerderij.

32) Werk tijdens en na de proefverlofperiode

Dirk. Werkte als tuinarchitect.
Kees. Werkte als liftmonteur.
Robert. Werkte op kinderboerderij.
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33) Opleiding tijdens de TBS-periode en/of de proefverlofperiode

Dirk. Volgde opleiding tot tuinarchitect in TBS-periode.
Kees. Volgde opleiding tot liftmonteur in TBS-periode.
Robert. Geen.

34) Duur van de TBS-periode (tot proefverlof)

Dirk. 27-30 jaar.
Kees. 27-29 jaar.
Robert. 28-30 jaar.

35) Aanleiding en aanvangspunt van de narijping

Dirk. Betekenisvolle, duurzame, intieme relatie met medebewoner.
Kees. Positieve werkervaring in de TBS-periode, waarbij hij veel waardering
oogstte en vrienden kreeg. Ook de herstelde relatie met zijn familie en de aandacht
die hij van haar kreeg speelde een belangrijke rol bij het genezingsproces.
Robert. Een betekenisvolle en duurzame homofiele relatie met een collega.

36) Leeftijdsfase waarop de narijping begon en zich voltrok

Dirk. 29-34 jaar.
Kees. 28-31 jaar.
Robert. 28-32 jaar.

8.3.7. Categorie 5: De niet-criminele psychopaten

1) Milieu waarin ouders opgroeiden

Zeno. Moeder groeide op in een welgestelde, aristocratische familie, en vader
kwam uit een middenstandsmilieu waarin artisticiteit hoog aangeschreven stond.
Vincent. Moeder kwam uit een welgesteld ingenieursmilieu en vader kwam uit een
rijke koopmansfamilie.

2) Opleiding ouders

Zeno. Moeder had de MMS en vader had de kunstacademie doorlopen. Door het
uitbreken van de oorlog kon moeder haar studie op de Dansacademie, waar ze net
aan was begonnen, niet voltooien.
Vincent. Moeder had klassieke talen en vader had economie gestudeerd op de
universiteit.



320

3) Fysieke en geestelijke gezondheid van ouders

Zeno. Na de oorlog leed vader aan een KZ-syndroom:93 Moeder genoot een goe-
de gezondheid.
Vincent. Zowel vader als moeder verkeerden in een goede gezondheid.

4) Geestelijke stoornissen in de familie

Zeno. Een oom van vader leed aan schizofrenie.
Vincent. Een broer van vader leed aan depressiviteit.

5) Huwelijk tussen ouders

Zeno. Redelijk.
Vincent. Matig.

6) Beroep van ouders

Zeno. Vader was beeldend kunstenaar en docent op de kunstacademie en moeder
was huisvrouw.
Vincent. Vader was directielid van een handelsonderneming en moeder was huis-
vrouw.

7) Milieu waarin betrokkene opgroeide

Zeno. Artistiek milieu.
Vincent. Erudiet zakenmilieu.

8) Geboorte en functieontwikkeling

Zeno. Verliepen normaal.
Vincent. Verliepen normaal.

9) Gezinssituatie

Zeno. Zeno had nog een tweelingzusje. Vader was een royale, ruimhartige, sponta-
ne en geestrijke man, terwijl moeder een wispelturige, veeleisende vrouw was. Na
de dood van moeder, toen Zeno 3 jaar oud was, verbleef hij met vader vele jaren

193 Geheel van zeer invalidiserende en lagdurige symptomen door psychisch en fysiek ijden in
een concentratiekamp. De belangrijkste kenmerken zijn: angst met irrationele vrees dat de gebeurte-
nis zich zal herhalen; chronische depressie met schuldgevoelens ten opzichte van de doden, omdat
men heeft overleefd; neiging zich te isoleren met een beschadigde identiteit; psychosomatische
klachten; en een speciaal gevoel van psychische verstijving.
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de dood van moeder, toen Zeno 3 jaar oud was, verbleef hij met vader vele jaren
in kosthuizen. Zijn zusje werd door familie opgevangen.
Vincent. Hij was de 1 na oudste van 4 kinderen. Vader was een onderhoudende
man die emotioneel en geestelijk weinig te bieden had. Bovendien was hij politiek
en sociaal onverschillig, terwijl moeder een fijngevoelige, erudiete vrouw was.

10) Fysieke, emotionele en pedagogische verwaarlozing

Zeno. Na de dood van moeder, toen Zeno 3 jaar oud was, kon vader vanwege zijn
werksituatie Zeno niet de aandacht en de veiligheid geven die hij nodig had. De
mensen in de kosthuizen die deze taak van vader overnamen, konden deze nooit zo
vervullen zoals de eigen ouders dat zouden hebben gedaan.
Vincent. Werd door zijn vader emotioneel en pedagogisch verwaarloosd.

11) Afwijzing door ouders, broers en zussen

Zeno. Nee.
Vincent. Door vader en broers.

12) Ziektes waaraan betrokkene leed

Zeno. Geen.
Vincent. Geen.

13) Opvoeding door ouders of elders

Zeno. Werd door vader en vanaf de dood van zijn moeder, toen hij 3 jaar was ookdoor mensen in de kosthuizen waar zij verbleven, opgevoed. Korte tijd werd hijook door de zus van vader opgevoed.
Vincent. Door ouders.

14) Gedragsontwikkeling in vroege jeugd

Zeno. Vertoonde vanaf zijn 9-de moeilijk hanteerbaar, opstandig, cynisch en sar-
castisch gedrag. Werd behandeld door kinderpsychiater.
Vincent. Werd fel, hard en cynisch tegenover personen die een loopje met hem
wilden nemen. Was voor de rest een zachtaardige, onopvallende jongen, die enkele
malen betrapt was in verband met winkeldiefstal. Tegelijkertijd was hij een weke,
beinvloedbare jongen.

15) Gedragsontwikkeling na de lagere school tot begin van de narijping (was
bij andere categoriein: tot de TBS-periode)

Zeno. Werd onhandelbaarder en weerspanniger. Stortte zich in de alternatieve,
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anarchistische wereld. Leefde een zeer grillig, afwisselend leven, zocht veel avon-
tuur en sensatie en was altijd op zoek naar nieuwe dingen. Hij gebruikte drugs en
alcohol. Ook gokte hij veel en zocht het gevaar op.
VincenL Experimenteerde met drugs, gaf veel ruige feesten, begaf zich in alterna-
tieve kringen, maakte een wereldreis, ging vervolgens handelen in softdrugs,
trouwde en ging aangepast leven, maar raakte toch weer zijdelings betrokken bij
louche vervalsingspraktijken.

16) Sociale contacten

Zeno. Zeer veel, ook met meisjes en vrouwen.
VincenL In redelijke mate ook met meisjes en vrouwen. Het bleef altijd opper-
vlakkig.

17) Opleiding

Zeno. Doorliep met succes het gymnasium en studeerde 1 jaar politieke weten-
schappen.
Vincent. Volgende opleiding tot grafisch vormgever aan het kunstacademie.

18) Eerste tekenen van psychopathie. Verliep dit proces geleidelijk?

Zeno. Op 9-jarige leeftijd. Dit proces verliep geleidelijk.
Vincent. Op 14-jarige leeftijd. Dit proces verliep geleidelijk.

19) Leeftijd waarop het eerste delict werd gepleegd

n.v.t.

20) Arbeidsverleden

Zeno. Werkte voor een krant, richtte een centrum voor alternatieve muziek en
theater op. Zijn werkprestaties waren goed. Wegens ideologische conflicten veran-
derde hij telkens van werk. Hij was niet overdreven honkvast, maar hij was be-
trouwbaar en hield het op bovengenoemde plekken toch redelijk lang uit.
Vincent. Werkte op ontwerpbureaus, runde een eigen drukkerij en verkocht zelf
ontworpen ansichtkaarten en posters. Dit deed hij, afgezien van de periodes dat hij
door zijn vrouw werd afgewezen, heel conscientieus.

21) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen voor het moment van de
narijping (was bij de andere categoriean: voor de TBS-periode)

Zeno. Had uitstekende sociale vaardigheden en zijn aanpassingsvermogen was van
de ene kant zo uitgesproken, dat hij in de meest moeilijke situaties zou kunnen
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overleven en met iedereen overweg kon als dat nodig mocht zijn. Maar van de
andere kant kon hij zich in normale omstandigheden zeer slecht conformeren en
aanpassen aan de normale samenleving en haar waarden en normen.
Vincent. Zijn sociale vaardigheden waren redelijk, hoewel zijn aanpassingsvermo-
gen zowel matig als redelijk kon zijn, afhankelijk van de situatie waarin hij ver-
keerde.

22) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen tijdens de TBS-periode

n.v.t.

23) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen tijdens de narijpingsperiode
(was bij andere categorie*n: tijdens en na de proefverlofperiode)

Zeno. In het begin van dit proces had hij zich teruggetrokken en toonde weinig
sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen, want de zelfconfrontatie was pijn-
lijk voor hem en zijn nieuwe rol was hij nog aan het ontdekken. Gaandeweg
vertoonde hij een steeds 'normaler' aanpassingsvermogen en zijn sociale vaardig-
heden werden weliswaar minder egocentrisch, maar toch goed en effectief benut en
verder ontwikkeld.
Vincent. Zijn sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen, die voorheen (perio-
diek) ook al redelijk waren, kregen nu een volwassener en minder egocentrische
vorm.

24) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling voor het moment van
de narijping (was bij andere categoriean: voor de TBS-periode)

Zeno. Verstandelijke ontwikkeling verliep normaal.
Vincent. Verstandelijke ontwikkeling verliep normaal.

25) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling tijdens de TBS-periode

n.v.t.

26) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling tijdens de narijpings-
periode (was bij andere categorieen: tijdens en na de proefverlofperiode)

Zeno. Ontwikkelde zich tot een goed niveau.
Vincent. Ontwikkelde zich tot een goed niveau.

27) In hoeverre werd gebruik gemaakt van het therapeutisch aanbod?

n.v.t.



324

28) Contact met therapeuten en/of stafleden

n.v.t.

29) Contact met medebewoners

n.v.t.

30) Betrokkenheid bij activiteiten in de kliniek (werk, sport, etc)

n.v.t.

31) werk buiten de kliniek tijdens de TBS-periode

n.v.t.

32) werk tijdens en na de narijpingsperiode (was bij de andere categorie n:
werk tijdens en na de proefverlofperiode)

Zeno. Kreeg op het eind van zijn narijpingsperiode werk als beleidsmedewerker bij
een uitgeverij.
VincenL Runde net als voor deze periode zijn eigen drukkerij.

33) Opleiding tijdens en na de narijpingsperiode (was bij andere categorieEn:
tijdens de TBS-periode eWof proefverlofperiode

Zeno. Studeerde geschiedenis en rondde deze studie cum laude af.
Vincent. Volgde geen opleiding.

34) Duur van de TBS-periode (tot proefverlof)

n.v.t.

35) Aanleiding en aanvangspunt van de narijping

Zeno. Via de afwijzing van zijn vriendin werd hij geconfronteerd met zijn eigen
gebreken en tekortkomingen. Hij leerde via de ogen van een ander naar zichzelf te
kijken en er kwam een innerlijke dialoog op gang.
Vincent. Werd door zijn vrouw afgewezen vanwege zijn verwerpelijk gedrag en
hij wilde haar terugwinnen en alles goedmaken, omdat hij van haar hield. Zij was
vasthoudend en gaf zich slechts heel geleidelijk, en schoorvoetend gewonnen,
nadat zij er zeker van was dat Vincent tot zelfbezinning was gekomen en zich
werkelijk schuldig voelde.



325

36) Leeftijdsfase waarop de narijping begon en zich voltrok

Zeno. 35-41 jaar.
VincenL 43-47 jaar.
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8.4.1. Onderlinge vergelijking van de evaluatie- en analysegegevens tussen de
verschillende categoriein

Per aandachtspunt zullen de evaluatie- en analysegegevens van de vijf categorieen
met elkaar vergeleken worden. De afkortingen die in het vervolg voor de diverse
categoriean (totaal n=14) worden gehanteerd, zijn:
1) categorie 1: de gewelddadige seksuele psychopaten (SEK) (n=3);
2) categorie 2: de gewelddadige (niet-seksuele) psychopaten (GPS) (n==4);
3) categorie 3: de fraudeurs (FRA) (n=2);
4) categorie 4: de pyromanen (PYR) (n=3);
5) Categorie 5: de niet-criminele psychopaten (NCR) (n=2).

1) Milieu waarin ouders opgroeiden

- De ouders van de 3 PYR en van de 4 GPS kwamen overwegend uit de lagere
milieus. Bij de PYR waren dat alle 3 de moeders en een vader, terwijl de andere 2
vaders uit een middenklasse en een hoger middenklasse-milieu kwamen. Bij de
GPS kwamen 3 van de vaders en 2 van de 4 moeders uit lagere milieus, terwijl 1
vader en 2 moeders uit een middenklasse-milieu kwamen.
- Van de 3 vaders (een persoon had zowel een biologische als een pleegvader) van
de 2 fraudeurs kwamen er 2 uit een hoger milieu, of een hoger middenklasse-mi-
lieu, terwijl 1 uit een lager milieu kwam. 1 van de 2 moeders was ook afkomstig
uit een hoger en de ander kwam uit een lager milieu.

Milieu waarin ouders opgroeiden

Milieu

I
1

rt

4

-    .0.      ./:.  . . . . . . . . lillI -, .31

I

i Vaders

3      .t,1-    -  2: 114. I, 1 iril    -   -Ji I  ]IRI   1

  Moeders
4/4  '.3.1    - 1 .       1-     ALI

2   1.4,7,  11,    1  153 .15       ..ill.8  :..1  :

15 ill'.ill-01111 //11 «4,91".»9 /-77  »r,  /
GPS  1 -4 SEK  1 -2 FRA  1 -3 PYR 1-3 NCR  1 -2

Y-as: 1 = lager milieu; 2 = lagere middenklasse; 3 = hogere middenklasse; 4 = hoger milieu.
Van 2 SEK-vaders en 1 SEK- moeder waren geen gegevens beschikbaar.
1 FRA had zowel een biologische als een stiefvader.
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- Beide vaders van de NCR kwamen uit een middenklasse of een hoger midden-
klasse-milieu. De beide moeders kwamen uit de hogere klasse of de hogere mid-
denklasse.
- Van 2 vaders en 1 moeder van de SEK waren geen gegevens op dit punt be-
schikbaar. 1 vader kwam uit de hogere middenklasse, 1 moeder was afkomstig uit
de middenklasse en 1 moeder kwam uit de lagere klasse.

2) Opleiding van ouders

- De ouders van de 2 NCR hadden de beste opleiding genoten. Beide vaders
hadden een HBO- of een universitaire studie voltooid, terwijl de beide moeders
een universitaire opleiding of een middelbare opleiding hadden afgerond.
- De ouders van de SEK hadden relatief de minste en de laagste opleiding gehad.
2 Van de 3 vaders van de SEK hadden een LBO-opleiding gevolgd (de gegevens
van 1 vader ontbreken), 2 van de 3 moeders hadden alleen de lagere school door-
lopen, terwijl een moeder het gymnasium had voltooid.
- Twee van de drie vaders van de FRA (bij een persoon werd zowel de biologische
als de pleegvader meegerekend) hadden een HBO-opleiding genoten, terwijl een
vader alleen lagere school had gehad. Een moeder had een universitaire opleiding
gevolgd en een moeder had slechts lagere school gehad.

Opleiding ouders

Opleiding
.

I

8/ 7

7-

6   Vaders
5 '

[El Moeders

; 1 1 lillI-1  - 1                          A lir  IjaVILALLI  11-it , \\ \  .4
O. /.- ,   -'.-7->'

GPS SEK FRA PYR NCR

Y-as: 1-LOM/BLO-school; 2-Lagere school; 3-LBO; 4-Middelbare school; 5-MBO, 6-HBO; 7-Universiteit.
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- Bij de GPS hadden 3 van de 4 vaders alleen lagere school (n=2) of een LBO-op-
leiding (n=1) gehad, terwijl 1 vader een HBO-opleiding had gevolgd. Maar 3 van
de 4 moeders hadden een middelbare (n=2) of een hogere middelbare school (n=1)
doorlopen en 1 moeder had slechts lagere school gehad.
- Bij de 3 PYR hadden 2 vaders een HBO-opleiding en 1 vader alleen lagere
schoolopleiding gevolgd, terwijl 2 van de 3 moeders alleen de lagere school en 1
moeder een hogere middelbare schoolopleiding hadden doorlopen.

3) Fysieke en geestelijke gezondheid van de ouders

- De ouders van zowel de FRA als de NCR waren in fysiek en geestelijk opzicht
allemaal gezond.
- Van de ouders van de 4 GPS had slechts 1 moeder een slechte gezondheid.
- De slechtste gezondheid hadden de ouders van de SEK en de PYR. Alle 3 de
moeders en 1 vader van de SEK hadden een slechte gezondheid. Bij de PYR
hadden 2 van de 3 moeders en 1 vader een slechte gezondheid.

Fysieke en geestelijke gezondheid ouders

Gezond
8

/»31 .Z:ri
Gezop#'-      -  ,    2    - , -  2  -"    \ /.   -,    *•94. 14':1.* '1"P rrI\.

'4&:111 fit;   di.i--' w. 2
1&.       --   33 - 1/26....     -   -/     -    -          1

Ir_-· , -
4 - I.,2>-'- :-

-I- -    ------
Ziek
6

Vaders Moeders

4) Geestelijke stoornissen in de familie

- Van de FRA zijn op dit punt geen gegevens beschikbaar.
- Bij de 3 SEK waren van 1 vader en 1 moeder geen gegevens beschikbaar, maar
bij de overige 2 vaders en 2 moeders kwamen geen geestelijke stoornissen in de
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familie voor.
- Van 2 van de 4 families van de GPS zijn op dit gebied geen gegevens beschik-
baar, maar bij de 2 overige families kwamen geen geestelijke stoornissen voor.
- Bij de PYR en de NCR kwamen de meeste geestelijke stoornissen voor in de
familie, namelijk ofwel in de familie aan vaders- of aan moederszijde. Bij 1 PYR
waren op dit punt geen gegevens beschikbaar.

Geestelijke stoornissen in de familie

Geen geest. stoorn.
6 ---- Geest. stoorn.

- - f\                   2
,/                                                              ,-  17  :'3 T        \...

.     1  .Ii,•'

.....A#.r.LEE*%/i-- -2/.......-\
Geen data

6

Aan vaders en moeders zijde
Geest. stoorn. = geestelijke stoomissen.

5) Huwelijk tussen ouders

- De ouders van de 2 FRA hadden beiden een goed huwelijk.
- 2 Van de 3 huwelijken van de ouders van de PYR waren redelijk, terwijl er 1
matig was.
- Bij de ouders van de NCR kwam 1 redelijk en 1 matig huwelijk voor en 2 van
de 4 huwelijken van de ouders van de GPS waren redelijk, terwijl er 2 slecht
waren.
- 2 Van de 3 ouderparen van de SEK hadden een slecht en 1 ouderpaar had een
goed huwelijk.
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Huwelijk tussen ouders

Slecht
6
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/ -.i-i-*I-- - , 270.
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Redelijk
3

6) Beroep van ouders

- Alle moeders uit alle categorie8n waren huisvrouw.
- Van de 3 vaders van de SEK hadden er 2 een handwerkersberoep en 1 had geen
beroep.
- 2 Van de 4 vaders van de GPS waren ongeschoold arbeider, terwijl 1 vader
handwerker was en 1 vader een artistiek beroep had.
- Van de 3 vaders van de fraudeurs (1 persoon had een biologische en een pleeg-
vader) was er 1 werkzaam in het middenkader, 1 in een leidinggevende functie en
1 was handwerker.
- Bij de PYR hadden 2 vaders een middenkaderfunctie en 1 vader deed onge-
schoolde arbeid.
- De 2 vaders van de NCR hadden een artistiek beroep en een functie in het hoger
kader.

Geen van de vaders van de NCR, de FRA en de SEK deed ongeschoold werk.
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Beroep ouders - De vaders

Handwerker
3

<- - Ongeschoold
3
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51. . L-+-                         Artistiek

Hogerkader         2

2

Alle moeders waren huisvrouw.

7) Milieu waarin betrokkene opgroeide

Milieu waarin betrokkene opgroeide

Arbeidersmilieu
1
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- 3 Van de 4 GPS kwamen uit een arbeidersmilieu, vergeleken met 2 van de 3
SEK, 1 van de 2 FRA, en 1 van de 3 PYR, terwijl geen NCR uit zo'n milieu
kwam.

- 1 SEK, 1 GPS, 1 NCR, en 2 PYR kwamen uit een middenklassemilieu.
- Uit een hoger milieu kwamen 1 FRA en 1 NCR.
- 1 PYR groeide bijna uitsluitend op in tehuizen.

8) Geboorte en functieontwikkeling

- Bij alle 4 de GPS en de 2 NCR verliep zowel de geboorte als de functieontwik-
keling normaal.
- Bij 2 van de 3 SEK waren op dit punt geen gegevens beschikbaar, terwijl bij een
persoon de geboorte en functieontwikkeling normaal was verlopen.
- Van de 3 PYR werd er 1 onder narcose geboren, terwijl de functieontwikkeling
normaal verliep. Bij 1 persoon waren op dit punt geen gegevens beschikbaar, en
bij 1 persoon verliep de geboorte en functieontwikkeling normaal.
- Bij 1 FRA verliep de geboorte en de functieontwikkeling normaal, terwijl van de
andere persoon op dit punt geen gegevens beschikbaar waren.

9) Gezinssituatie

- Alleen de beide fraudeurs hadden een liefdevolle vader en moeder. 1 persoon
was enig kind en de ander was de oudste van 6 kinderen. Zij hadden bovendien
allebei een pleegvader.
- 1 Van de SEK groeide op in een pleeggezin, waarin hij liefde en aandacht ont-
ving en waar hij enig kind was. Bij de 2 andere SEK waren de vaders onbereik-
baar en/of agressief, terwijl de moeders liefdevol en/of week waren.
1 was het 5-de uit een gezin met 9 kinderen en de ander was de op een na oudste
uit een gezin met 5 kinderen.
- 2 Van de 4 vaders van de GPS waren liefdevol, terwijl de andere 2 onbereikbaar
en/of agressief waren.
Opvallend was dat zelfs 3 van de 4 moeders kil en onbereikbaar waren. 1 persoon
had zelfs 2 liefdeloze ouders en werd ook voor een langere periode op een inter-
naat geplaatst. 1 persoon was de jongste en de ander was de oudste uit een gezin
met 6 kinderen, terwijl de overige 2 personen het 2-de en 3-de kind uit een gezin
met 7 kinderen waren.
- Alle 3 de PYR hadden ofwel 1 (n=2) of 2 autoritaire en/of onbereikbare ouders
(n=1). 1 persoon werd zijn hele jeugd in tehuizen geplaatst. 1 persoon was het
3-de uit een gezin met 6 kinderen, terwijl een persoon het oudste uit een gezin met
4 kinderen was.
- Bij 1 van de 2 NCR was de moeder overleden toen hij 3 jaar oud was. Vader
was liefdevol, maar hij groeide van kleins af aan in kosthuizen op. Hij had alleen
nog een tweelingzusje. Bij de andere NCR was moeder liefdevol, maar vader was
kil en onbereikbaar. Hij was het 3-de van 4 kinderen.
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Gezinssituatie

Tehuizen
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Werd opgevoed in/door

Gezinssituatie

Liefdevolle moeder
4                                   Liefdevolle v/m

-17,5:t 4..

Liefdevolle vader
2

Niet liefdevolle v/m
5

Al dan niet liefdevolle opvoeding
v/m = vaders en moeders
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10) Fysieke, emotionele en pedagogische verwaarlozing

- Geen van de beide FRA werden emotioneel en/of pedagogisch verwaarloosd.
- Alle 3 de SEK werden emotioneel en/of pedagogisch verwaarloosd ofwel door 1
ouder (n=1), of door beide ouders (n=2). 1 persoon werd door zijn vader zowel
emotioneel als pedagogisch verwaarloosd.
- Ook de PYR werden alle 3 verwaarloosd door 1 ouder (n=2), of door beide
ouders (n=1).
- Van de 4 GPS werden 2 personen emotioneel en pedagogisch verwaarloosd,
ofwel door alleen de moeder of door beide ouders.
- De beide NCR werden emotioneel en/of pedagogisch verwaarloosd door vader.

10 van de 14 onderzoekspersonen werden emotioneel en/of pedagogisch verwaar-
loosd.

Fysieke, emotionele en/of pedagogische verwaarlozing

Niet verwaarloosd
---  -                                                           4/-\ --41C  -\

-S  ' T' i 'T-1
I.        -I

St  .1
1 -  41-  -4...  : \                                                0

Verw. door 1 ouder          ,- , A              J

\ 
- --- Verw. door 2 ouders

4

Verw. = verwaarloosd

11) Afwijzing door ouders, broers en zussen

- Geen van de fraudeurs werd thuis afgewezen.
- Zowel 1 van de 3 SEK als 1 van de 3 PYR werd door vader afgewezen.- 1 Van de 4 GPS werd door vader, moeder en de andere kinderen uit het gezin
afgewezen.
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- 1 Van beide NCR werd door vader afgewezen.

Afwijzing door ouders, broers en zussen

WeI afgewezen
.........-..r-----

 Al,  il, 5,6,  , 11   t·,t     4
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1 .4' 1
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Niet afgewezen       - -   -
10

12) Ziektes waaraan de betrokkene leed

- 1 van de FRA leed in zijn jeugd aan kinderverlamming en de ander leed aan een
hersenvliesontsteking.
- Geen van de 3 SEK als van de 2 NCR leden aan een ernstige ziekte.
- Van de 4 GPS leden er 2 aan ziektes; de een leed aan slaapstoornissen en hoofd-
pijnen en de ander leed aan huiduitslag.
- 1 Van de PYR leed als baby aan een ernstige voedselstoornis, terwijl hij later last
kreeg van watervrees, terwijl een persoon zich in zijn jeugd, als reactie op de
geboorte van zijn jongste zusje, weer als baby ging gedragen.

13) Opvoeding door ouders of elders (zie grafiek pag. 333)

- Beide FRA werden door hun ouders opgevoed (ze hadden allebei een pleegva-
der).
- 1 Van de 3 SEK werd in tehuizen en door pleegouders opgevoed, de andere 2
werden door hun ouders opgevoed.
- 1 Van de 3 PYR en een van de vier GPS werd op een internaat geplaatst, terwijl
de overige personen door hun ouders werden opgevoed.
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- Een van de beide NCR werd vanaf zijn 1-ste levensjaar zowel door zijn vader als
de mensen uit het kosthuis opgevoed en de andere persoon werd door zijn ouders
opgevoed.

14) Gedragsontwikkeling in vroege jeugd

- Het is opvallend dat alle 3 de PYR in deze periode normaal gedrag vertoonden.
- Alle FRA en NCR vertoonden in deze leeftijdsfase afwijkend gedrag. 1 FRA had
leerproblemen en stal dingen, terwijl de ander moeilijk opvoedbaar was. Van beide
NCR was een moeilijk opvoedbaar en de andere persoon maakte zich in deze
periode weliswaar schuldig aan winkeldiefstal, maar hij gedroeg zich verder onop-
vallend.
- Van de 3 SEK vertoonden er 2 leer- en opvoedingsmoeilijkheden. 1 persoon
gedroeg zich normaal.
- 2 Van de 4 GPS vertoonden moeilijk opvoedbaar gedrag en ze waren driftig. De
andere 2 gedroegen zich normaal.

Gedragsontwikkeling in vroege jeugd

Normaal gedrag
5

--- -ST-- -=I--,A-
Delinquent gedrag  :- '*.*" : + 6,    ...,--i„i,Ilm-0.'

1                      . --4
I
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4  111'.1.1,-) £-  4.1
-*'.,t**,1 , ,eerpr./del.

gedrag

Moeilijk opvoedbaar    ------
4                               Moell. opv. en leerpr.

2

Moeil. opv. = moeilijk opvoedbaar; leerpr. =leerproblemen; del. = delinquent

15) Gedragsontwikkeling na de lagere school tot de TBS-periode/tot het begin
van de narijping (voor de NCR)(zie eveneens grafieken pag. 361-364 )

- De ontwikkelingen van de FRA en de NCR verliepen bijna identiek, want deze
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werden voor beide partijen gekenmerkt door innerlijke onrust, zwerfneigingen,
onhandelbaar en onverantwoordelijk gedrag.
In tegenstelling tot de NCR pleegden de FRA in deze periode wel delicten.
- Alle 4 de GPS vertoonden agressief gedrag, 2 van hen gedroegen zich ookimpulsief, terwijl 2 personen ook nog delicten pleegden.
- 2 Van de 3 PYR vertoonden behalve het plegen van delicten geen afwijkend
gedrag. Een persoon vertoonde naast het plegen van delicten ook nog onverant-
woordelijk gedrag.
- 2 Van de 3 SEK hadden in deze periode veel conflicten, waren onhandelbaar en
pleegden delicten. De 3-de persoon vertoonde behalve het plegen van delicten geen
abnormaal gedrag.

Gedragsontwikkeling na de lagere school tot de TBS

Delinquent gedrag
3
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Innerlijke onrust ---T

2                        Inn. onrust en del.
2

Del. (ged.) = delinquent gedrag; inn. = innerliike

16) Sociale contacten

- De SEK en de PYR waren in dit opzicht identiek, want al deze personen hadden
geen of nauwelijks contact met meisjes of vrouwen buiten de familiekring. Behalve
1 SEK, die normale contacten had met andere mannen en jongens, hadden de
overige personen uit deze 2 categorieen ook zeer weinig sociale contacten met
personen van hun eigen geslacht.
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- De categorieen van de FRA, de GPS en de NCR waren op dit punt vrijwel
identiek. Alle personen  uit deze categorieen hadden redelijk  (2  GPS,  2  FRA,   1
NCR) tot goede ( 2 GPS, 1 NCR) contacten met meisjes en vrouwen. Ook hadden
alle personen in redelijke (3 van de 4 GPS, beide FRA, 1 NCR) of in ruime mate (
1 GPS, 1 NCR) sociale contacten met andere jongens of mannen.

Sociale contacten

Geen of nauwelijks
5Alleen met mannen

1

51,

5 7
i. -*'4

\                     t. I lt. F'i'
4:#01.

Redelijke met m/v Goede  met m/v
5                                             3

m/v = mannen en vrouwen

17) Opleiding voor de TBS-periode

- De GPS hadden alle 4 een LBO-opleiding gevolgd.
- De beide FRA hadden alleen de BLO of de lagere school gehad.
- Van de 3 PYR had 1 persoon een HBO-opleiding, 1 persoon had een middelbare
opleiding en 1 persoon alleen de lager school doorlopen.
- 1 SEK had de HBS, 1 had de lagere school en 1 had de LOM-school bezocht.
- Een NCR had een HBO- en de ander had een gymnasium-opleiding genoten.
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Opleiding voor de TBS-periode/voor de narijping (voor de NCR)

Opleidingsniveau

i      :LE'1-111'11-111-- -1-111-11-I  *1171-  69- 1
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Y-as: 1 - BLO/LOM-school; 2 - Lagere school; 3 - LBO; 4 - Middelbare school; 5 - HBO

18) Eerste tekenen van psychopathie. Verliep dit proces geleidelijk? (zie even-eens grafieken 361-364)

- De eerste tekenen deden zich voor in twee leeftijdsperiodes, namelijk tussen de 7
en 14 jaar en tussen de 19 en 22 jaar. Opvallend was dat, wanneer zich de eerste
tekenen tussen de 7 en 14 jaar openbaarden, het proces van psychopathie zichgeleidelijk ontwikkelde, terwijl het proces zich abrupt ontwikkelde, wanneer de
eerste tekenen zich pas tussen de 19 en 22 jaar voordeden.
- Bij de SEK deden zich bij 2 personen de eerste tekenen voor op 8 en 7-jarige
leeftijd, terwijl dat bij de 3-de persoon op 22-jarige leeftijd was.
-   3   Van   de   4 GPS vertoonden hun eerste tekenen   op   7,9, en 13-jarige leeftijd,
terwijl een persoon pas op zijn 22-ste jaar de eerste tekenen vertoonde.
- De beide FRA gaven op 12 en 21-jarige leeftijd blijk van de eerste tekenen,
terwijl dat voor de NCR op 9- en 14-jarige leeftijd was.
- Bij de PYR deden de eerste tekenen zich voor op 13, 19 en 20-jarige leeftijd.

In 9 van de 14 gevallen deden zich de eerste tekenen zich voor tussen de 7 en 14
jaar, en bij de overige 5 gevallen was dat tussen de 19 en 22 jaar.
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Spreiding van de leeftijd

Gemiddeld
14 jaar

Min.   7  jaar                             x                           Max.  22  jaar

Leeftijdsperiode tot en met de eerste tekenen van psychopathie

Leeftijd
2 5
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GPS SEK FRA PYR NCR Gemiddeld

Gemiddeld = Gemiddelde leeftijd.
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19) Leeftijd waarop het eerste delict werd gepleegd (zie eveneens grafieken
pag. 361-364)

Spreiding van de leeftijd

Gemiddeld
22,2  jaar

Min.   15 jaar Max.  32 jaarX

Leeftijdsperiode tot het eerste delict werd gepleegd
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GPS SEK FRA PYR NCR Gemiddeld

Gemiddeld=Gemiddelde leeftijd.
De niet-criminele psychopaten pleegden geen serieuze delicten.
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- De 3 PYR pleegden allemaal op 20-jarige leeftijd hun eerste delict, terwijl de
FRA  22 en 23 jaar waren.
- Van de 4 GPS pleegden 2 op 25-jarige leeftijd, 1 op 22-jarige leeftijd en 1 op
zijn 32-ste zijn eerste delict.
- 2 Van de 3 SEK pleegden op 21- en 22-jarige leeftijd en een persoon op 15-jari-
ge leeftijd hun eerste delict.
- De NCR pleegden geen serieuze delicten.

Van de 12 criminele psychopaten pleegden er 10 tussen hun 20-ste en 25-ste
levensjaar hun eerste delict.

20) Arbeidsverleden

- Alle 4 de GPS waren honkvast en leverden goede werkprestatie, evenals de beide
NCR.
- De beide FRA wisselden vaak van werkgever, maar hun arbeidsprestaties waren
goed.
- 2 Van de 3 PYR wisselden vaak van werkgever, en ze gedroegen zich alle 3
onverantwoordelijk en ze werden meerdere malen ontslagen.
- 2 Van de 3 SEK wisselden vaak van baan en leverden slechte werkprestaties,
terwijl de 3-de persoon honkvast was en goede werkprestaties leverde.

Arbeidsverleden

Honkv./g. prest.
6

Wissel./g. prest.
2                                                             _ Honkv./sl. prest.

1

Wissel./sl. prest.
5

Wissel. = wisselvallig ; g. prest. = goede prestaties; honkv. = honkvast;
sl. prest. = slechte prestaties.
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21) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen voor de TBS-periode/voor
het moment van narijping (voor de categorie NCR) (zie grafieken pag. 344-
345)

- Alle 3 de SEK hadden in deze periode zowel slechte sociale vaardigheden als
een slecht aanpassingsvermogen.
- Bij alle 3 de PYR waren de sociale vaardigheden slecht, terwijl bij 2 personen
het aanpassingsvermogen redelijk tot goed was en bij 1 persoon was het nu eens
matig en dan weer goed.
- Bij de FRA en de NCR was het tegenovergestelde beeld te zien, alle 2 hadden ze
redelijk tot goede sociale vaardigheden, maar hun aanpassingsvermogen was slecht,
uitgezonderd 1 persoon die een wisselend aanpassingsvermogen toonde.
- 2 Van de 4 GPS hadden slechte sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen,
terwijl 1 persoon redelijke en 1 persoon matige kwaliteiten had op dit gebied.

22) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen tijdens de TBS-periode
(n.v.t. NCR)(zie grafieken pag. 344-345)

- Bij de 3 PYR en 2 van de 3 SEK ontwikkelden zich de sociale vaardigheden en
het aanpassingsvermogen tot een redelijk en bij 1 SEK tot een goed niveau.
- De grootste verbetering vertoonden de GPS, want 3 van de 4 personen bereikten
in deze periode op dit vlak een goed en 1 persoon behaalde een redelijk niveau.
- 1 FRA vertoonde van meet af aan redelijke capaciteiten op deze punten en
bereikte in deze fase een goed niveau terwijl de andere persoon een redelijk niveau
bereikte.

23) Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen tijdens en na de proefver-
lofperiode/tijdens de narijpingsperiode (voor de categorie NCR) (zie grafieken
pag. 344-345)

- Alle 3 de PYR ontwikkelden zich op deze gebieden tot een goed niveau en dit
gold ook voor de 2 NCR, die zich na een aanvankelijke inzinking m.b.t. deze
vermogens, toch weer herstelden.
- Bij 3 van de 4 GPS bleven deze capaciteiten goed en bij 1 persoon werden ze
goed.
- Deze vermogens bleven bij 1 FRA goed en bij de ander werden ze goed.
- De capaciteiten op deze gebieden werden bij de 3 SEK zeer goed, goed, of ze
bleven goed.
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3 PYR en I GPS
Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen voor, tijdens en na de TBS
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Y-as: 1-slecht; 2-matig; 3-redelijk; 4-zeer redelijk; 5-goed; 6-zeer goed.
soc. vaardigh. = sociale vaardigheden.

3 SEK en 2 GPS
Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen voor, tijdens en na de TBS
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Y-as: 1-slecht; 2-matig; 3-redelijk; 4-zeer redelijk; 5-goed; 6-zeer goed.



345

2 FRA, 2 NCR en 1 GPS
Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen voor, tijdens en na de TBS/narijping (voor de NCR)
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Y-as: 1-slecht; 2-matig; 3-redelijk; 4-zeer redelilk; 5-goed; 6-zeer goed.

24) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling voor de TBS-perio-
de/voor de narijping (voor de categorie NCR) (zie grafiek pag. 346)

- Bij alle personen uit de categorieen der SEK, FRA, PYR en NCR en bij 3 van de
4 GPS was de emotionele en morele ontwikkeling verstoord verlopen, terwijl hun
verstandelijke ontwikkeling normaal was.
- Bij 1 GPS was de ontwikkeling zowel op emotioneel, moreel als op verstandelijk
vlak gestoord verlopen.

25) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling tijdens de TBS-periode
(n.v.t. voor de NCR) (zie grafiek pag. 346)

- Alle SEK, PYR, 1 FRA en 3 van de 4 GPS ontwikkelden zich tot een redelijk
niveau op deze punten.
- 1 FRA en 1 GPS ontwikkelden zich tot een goed niveau.
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26) Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling tijdens de proefverof-
periode/tijdens de narijpingsperiode (voor de categorie NCR)

- Alle personen uit alle categorieen der SEK, GPS, PYR, NCR en FRA ontwikkel-
den zich op deze gebieden tot een goed niveau.

Emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling voor, tijdens en na de TBS

6

4'

  Verstandelijk

3                                                                      Moreel

i Emotioneel
2                         7

1

0
Voor de TBS   I Tijdens de TBS I Na de TBS

Y-as: 1-slecht; 2-matig; 3-redelijk; 4-zeer redelijk; 5-goed; 6-zeer goed.

27) In hoeverre werd gebruik gemaakt van het therapeutisch aanbod? (n.v.L
voor de NCR)

- De GPS hadden het meest gebruik gemaakt van het therapeutisch aanbod; 2
personen in ruime mate, 1 persoon in redelijke mate en 1 persoon in zeer geringe
mate.
- 1 Van de 2 FRA maakte hiervan in redelijke mate en de andere persoon maakte
hiervan slechts in zeer geringe mate gebruik.
- Zowel 2 van de 3 PYR als 2 van de 3 SEK maakten in zeer geringe mate ge-
bruik van het therapeutische aanbod, terwijl dat bij 1 PYR en 1 SEK in redelijke
mate was.
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Van de 12 criminele psychopaten maakten 4 personen in redelijke mate, 2 perso-
nen in ruime mate en 6 personen in zeer geringe mate gebruik van het therapeu-
tisch aanbod.

In hoeverre werd gebruik gemaakt van het therapeutische aanbod?

In zeer geringe mate
6
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I- In ruime mate)» 2

In redelijke mate
4

Niet van toepassing voor de niet-criminele psychopaten.

28) Contact met therapeuten en stafleden

- Bij 2 van de 3 SEK werd dit contact redelijk en bij een persoon werd het contact
goed.

- Bij 2 van de 4 GPS werd het contact goed, en bij 2 personen werd het redelijk.- 1 van de 2 FRA kreeg uiteindelijk een redelijk contact en bij de andere persoonbleef het contact oppervlakkig, zakelijk en minimaal.
- Het contact van de PYR werd bij 1 persoon goed, bij 1 persoon redelijk en bij de
3-de persoon bleef het contact oppervlakkig en minimaal.

6  van  de 12 criminele psychopaten kregen een redelijk, 4 personen kregen  een
goed contact met therapeuten en staf en bij 2 personen bleef dit contact oppervlak-
kig en minimaal.
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Contact met therapeuten en stafleden

Redelijk Minimaal/oppervlakkig
6                                        2

3

Goed
4

Niet van toepassing voor de niet-criminele psychopaten.

29) Contact met medebewoners

Contact met medebewoners

Redelijk
8

Goed
4

Niet van toepassing voor de niet-criminele psychopaten.
Redelijk - 2 SEK, 1 GPS, 2 FRA, 3 PYR.
Goed - 1 SEK, 3 GPS.
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- Bij 2 van de 3 SEK werd het contact redelijk en bij 1 werd het goed.
- 2 Van de 4 GPS kregen een goed contact, bij 1 persoon was het contact van
meet af aan goed en dit bleef ook zo, en bij 1 persoon werd dit contact redelijk.
- 1 FRA had van meet af aan een redelijk contact met zijn medebewoners en dit
bleef ook zo, terwijl bij de andere persoon dit contact redelijk werd.
- Alle 3 de PYR kregen een redelijk contact met hun medebewoners. 8 Van de 12
criminele psychopaten kregen een redelijk en 4 personen kregen een goed contact
met hun medebewoners.

30) Betrokkenheid bij activiteiten in de kliniek (werk, sport, etc.) (n.v.t. voor
de NCR)

- Opvallend was dat alle 3 de PYR slechts in geringe mate betrokken waren bij
activiteiten in de kliniek.
- Van de 3 SEK waren er 2 in ruime mate en 1 persoon en redelijke mate betrok-
ken bij die activiteiten.
- 2 Van de 4 GPS waren in redelijke mate, 1 persoon was in ruime mate en 1
persoon was in geringe mate betrokken bij de activiteiten.
- Van de 2 FRA was er 1 in redelijke en de andere in geringe mate betrokken bij
de activiteiten in de kliniek.

Betrokkenheid bij activiteiten in de kliniek

In geringe mate
5
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Niet van toepassing voor de niet-criminele psychopaten.
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Van  de 12 criminele psychopaten waren 4 personen in redelijke, 3 personen  in
ruime mate en 5 personen in geringe mate betrokken bij de activiteiten in de
kliniek.

31) Werk buiten de kliniek tijdens de TBS-periode (n.v.L voor de NCR)

- Geen van de FRA en de SEK hadden werk buiten de kliniek in deze periode.
- Slechts 1 van de 4 GPS had werk buiten de kliniek, namelijk als inkoper bij een
elektrotechnisch bedrijf.
- 2 Van de 3 PYR hadden in deze periode werk en wel als liftmonteur (werkstage)
en als dierenverzorger op een kinderboerderij.

Werk buiten de kliniek tijdens de TBS-periode

Geen werk
9

WeI werk: 1 GPS, 2 PYR
3

Niet van toepassing voor de niet-criminele psychopaten.
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32) Werk tijdens en na de proefverlofperiode/tijdens de narijpingsperiode
(voor de categorie NCR)

Alle personen uit alle categoriean werkten in deze periode.
-   De   3 PYR werkten   als: 1) tuinarchitect, liftmonteur, dierenverzorger  op . een
kinderboerderij.
- De 3 SEK hadden werk als: 1) radio- en televisiemonteur, 2) vrijwilliger in een
bejaardentehuis 3) transportarbeider bij een voedingsfirma.
- De FRA hadden een aanstelling als: 1) ontwerper in een drukkerij, 2) afdelings-
chef in een grote textielwinkel.
- De GPS werkten als: 1) leraar op een technische school voor moeilijk opvoedba-
re kinderen, 2) meubelmaker in WSW-verband, 3) als opzichter bij een klein
aannemersbedrijf, 4) als voorman bij een schildersbedrijf.
- De NCR waren: 1) beleidsmedewerker bij een uitgeverij, 2) eigenaar van drukke-
rIJ.

Werk tijdens en na het proefverlof/narijping

Technisch beroep
3

Gewoon arbeider
2

/--'.*-,T.AF-- ---\
ts      -7 1 1,1<1' '11112

Vrijwilliger
1

Middenkader
4 Artistiek/vrij beroep

3
Hoger kader

1

Voor de niet-criminele psychopaten gold de narijpingsperiode.

33) Opleiding tijdens de TBS- eWof proefverlofperiode/tijdens de narijpings-
periode (voor de categorie NCR)

- De 3 PYR volgden alle personen een opleiding in deze periode (MTS-opleiding,
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voor tuinarchitect, voor liftmonteur).
- 2 Van de 4 GPS volgden een opleiding (lerarenopleiding voor technisch onder-
wijs voor moeilijk opvoedbare kinderen, voor middenstandsdiploma).
- Beide FRA volgden een opleiding (voor grafisch ontwerper, tot manager in de
textielbranche).
- Een van beide NCR volgde een opleiding in deze periode (universitaire studie
geschiedenis, slaagde cum laude).

Opleiding tijdens en na de TBS/het proefverlof/narijping (voor NCR)

Geen opleiding
6
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MBO - FRA, GPS, 2 PYR 

-*- -Ciss-
HBO - GPS, PYR, FRA

3

HBO - Hoger beroepsonderwijs: MBO - Middelbaar boroepsondenvijs.

34) Duur van de TBS-periode (tot proefverlof)(zie eveneens graffieken pag.
361-364)

De TBS-periode duurde:

- 2 jaar in 3 gevallen (2 PYR en 1 FRA);
- 3 jaar in 4 gevallen (1 SEK, 1 GPS, 1 FRA en 1 PYR);
- 4 jaar in 1 geval (1 GPS);
- 5 jaar in 2 gevallen (1 SEK en 1 GPS);
- 6 jaar in 1 geval (1 SEK);
- 7 jaar in 1 geval (1 GPS).
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Spreiding van de leeftijd bij opname in TBS-inrichting

Gemiddeld
30,7 jaar

Min. 26 jaar              x              Max. 43 jaar

Leeftijd aan het begin van opname:

- 7 personen (1 SEK, 2 GPS,  1 FRA en 3 PYR) waren tussen 25-30 jaar;
- 3 (l SEK en 2 GPS) individuen waren tussen 31-35 jaar;
- 2 (l SEK en 1 FRA) pati8nten waren ouder dan 36 jaar.

Leeftijd aan begin van de proeftijd:

- 5 personen (2 GPS, 3 PYR) waren tussen 25-30 jaar;
- 2 individuen (1 SEK en 1 FRA) waren tussen 31-35 jaar;
- 2 patienten (1  SEK en  1 GPS) waren tussen 36-40 jaar;
- 3 personen (1 SEK, 1 GPS en 1 FRA) waren tussen 41-45 jaar.

De proeftijd duurde in alle gevallen 1 jaar, waarna onvoorwaardelijke invrijheid-
stelling volgde.
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Spreiding van de leeftijd bij het begin van de proeftijd

Gemiddeld
34,4 jaar

Min. 29 jaar                            Max. 45 jaar

Leeftijd waarop de opname en behandeling plaatsvond en werd afgesloten

Leeftijd
50
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Niet van toepassing voor de criminele psychopaten.
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Duur van de opname en behandeling (tot proefverlofperiode)

Aantal jaren
0     '                                                                                         ....,-....,,............"..... #-

6. · ,    . . . . · ·    · · · ·                    ·            · ·                               '   Serie 1
5 -  ·.. · ......
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  Serie 4
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GPS SEK FRA PYR NCR Gemiddeld

Niet van toepassing voor de criminele psychopaten.
Gemiddeld=Gemiddelde duur.

35) Aanleiding en aanvangspunt van de narijping

Voor de 3 SEK was dit:
a) Psychotherapie en terugkoppeling van bewoners.
b) Succesvolle studie, de waardering die hierdoor werd geoogst en het zich ge-

accepteerd voelen dat hiermee gepaard ging.
c) Confrontatie met een medebewoner en hierdoor met zijn eigen delict, terwijl dit

werd gevolgd door een duurzame relatie met een vrouw.

Bij de 4 GPS was dit:
a) Zelfbezinning, zelfinzicht en toename van gevoel van eigen waarde, dat mede

tot stand kwam doordat hij in een tehuis voor moeilijk opvoedbare jongens
bijles ging geven. Bovendien had de psychotherapie een goed effect op hem.

b) Betekenisvolle, duurzame en intieme relatie met vrouw.
c) Zelfbezinning, zelfinzicht en psychotherapie.
d) Betekenisvolle en intieme relatie met medebewoner, later ook met vrouw.

Voor de 2 FRA was dit:
a) Betekenisvolle, intieme en duurzame relatie met vrouw en de verantwoordelijk-

heid die voortvloeide uit zijn vader- en partnerschap en die hij bewust op zich



356

nam.
b) Betekenisvolle, intieme en duurzame relatie met vrouw.

Aanleiding van de narijping

Afwijzing vrouw
Therapie/zelfbezinning                        2

3                                                        Confrontatie
1

Succesvolle studie
4Ejo    -3/                                                   1

Werkervaring
1

Relatie
7

In een geval speelden zowel de confrontatie als een relatie een rol.

Voor de 3 PYR was dit:
a) Betekenisvolle, intieme en duurzame relatie met medebewoner.
b) Positieve werkervaring, de vrienden en de waardering die hij via dit werk kreeg.

Zijn herstelde relatie met zijn familie.
c) Betekenisvolle, duurzame en intieme homofiele relatie.

Bij de NCR was dit:
a) Via afwijzing van zijn vriendin werd hij geconfronteerd met zijn eigen tekortko-

mingen en gebreken. Hierdoor kon hij geleidelijk aan via de ogen van een ander
naar zichzelf kijken en er ontwikkelde zich bij hem een innerlijke dialoog.

b) Werd door zijn vrouw afgewezen vanwege zijn verwerpelijk gedrag, maar hij
wilde haar terugwinnen en alles goedmaken, omdat hij van haar hield en haar
liefde erg miste. Zij gaf zich schoorvoetend gewonnen, nadat ze heel zeker wist
dat hij tot bezinning was gekomen en dat hij zich werkelijk schuldig voelde.

- Zie ook aandachtspunt 34 bij de analyses per categorie (pag. 145, 150, 154, 159,



357

163).

- Hoewel het niet iedere keer expliciet is genoemd, mogen wij veronderstellen dat
vrijwel bij iedere narijper die in de Pompekliniek opgenomen is geweest de socio-
therapie, evenals de andere therapievormen in zekere mate van invloed is geweest
op het ontwikkelingsproces. Deze invloed en de mate waarin is achteraf moeilijk
vast te stellen, te traceren en niet of nauwelijks te onderscheiden van de invloed
van de medebewoners, vrienden, collega' s buiten de kliniek enzovoort.
Ondanks het feit dat deze invloed in een aantal gevallen niet markant en min of
meer 'onzichtbaar' was, heeft hij bij alle personen die een redelijk of goed contact
hadden met de therapeuten en de andere stafleden (twee personen uitgezonderd, die
slechts een minimaal en oppervlakkig contact met hen hadden) waarschijnlijk toch
zijn sporen achtergelaten.
Die aspecten die ik in mijn onderzoek aangeduid heb als aanleiding en aanvangs-
punt van het narijpingsproces waren echter wel zeer duidelijk en evident.

- Bij 1 van de 3 SEK en bij 2 van de 4 GPS (n=3) was de psychotherapie mede de
aanleiding van en van invloed op het narijpingsproces. Bij deze personen speelden
de zelfbezinning en het zelfinzicht, deze hoedanigheden waren al aanwezig voordat
ze zich openstelden voor de psychotherapie, ook een belangrijke rol in het narij-
pingsproces.
- Bij 1 van de 3 SEK, bij 2 van de 4 GPS, bij 2 van de 3 PYR enbij de 2 FRA
(n=7) speelden een betekenisvolle, duurzame en intieme relatie met vrouw of man
een vitale rol bij het op gang komen en de voortgang van het narijpingsproces.
- Bij 1 FRA speelden naast het bovengenoemde punt (betekenisvolle relatie) de
toegenomen verantwoordelijkheid vanwege het vaderschap en het huwelijk, dat hij
bewust op zich nam, een rol.
- Bij 1 SEK vormde een confrontatie met een medebewoner en daarmee met zijn
eigen delict het keerpunt en het begin van het narijpingsproces. Vervolgens zorgde
een betekenisvolle relatie, zoals boven werd vermeld, voor een extra stimulans en
continuYteit van dit proces.
- Bij de 2 NCR vormden juist de afwijzing door hun vrouw de aanleiding en het
aanvangspunt van het narijpingsproces.
- Bij 1 van de 3 SEK was een succesvolle studie en bij 1 van de 3 PYR was een
positieve werkervaring de voornaamste aanzet tot en stimulans voor het narijpings-
proces.

36) Leeftijdsfase waarop de narijping begon en zich voltrok (zie eveneens
grafieken pag. 361-364)

- Het aanvangspunt van de narijping lag bij de 3 PYR, bij 1 van beide FRA, bij 2
van de 4 GPS en bij  1 van de SEK (n=7) rond de 30 jaar (28-31 jaar).
- Bij 2 van de 4 GPS, 1 van de NCR en 1 van de SEK (n=4) lag het aanvangspunt
rond de 35 jaar (33-37 jaar).



358

Spreiding van de leeftijd bij de aanvang van de narijping

Gemiddeld
33,6 jaar

-

Min. 28 jaar                              Max. 46 jaar

Leeftijd waarop de narijping begon

Tussen de 28-31 jaar
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-Bij 1 FRA, 1 SEK en 1 NCR (n=3) lag dit aanvangspunt rond hun 43-ste levens-
jaar (41 en 46 jaar).
De duur van het narijpingsproces was tussen de 3 en 7 jaar (3 jaar, n=3; 4 jaar,
n=6; 5 jaar, n=l; 6 jaar, n=3; 7 jaar, n=l). Het vaakst duurde dit proces 4 jaar
(n=6).
Of het narijpingsproces op jonge of latere leeftijd aanving bleek van geen invloed
te zijn op de duur of het geleidelijk verloop (het verliep in alle gevallen geleide-
lijk) van het proces.

Duur van de narijping

Aantal jaren
8
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I Serie 1
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1

  Serie 4

.       00.       1    .       1. IO..2-
GPS SEK FRA PYR NCR Gemiddeld

Gemiddeld=Gemiddelde duur.

- Bij 2 van de 3 SEK, bij 2 van de 4 GPS, bij 1 PYR en bij 1 FRA (n=6) voltrok
zich het narijpingsproces zich rond de 35 jaar (tussen 33 en 35 jaar).
- Slechts bij 2 PYR voltrok zich dit proces eerder (31 en 32 jaar).
- Bij 1 van de 4 GPS, bij 1 van de beide NCR (n==2) voltrok zich dit proces rond
de 40 jaar (38 en 41 jaar).
- Bij 1 SEK, bij 1 GPS en bij 1 NCR (n=3) voltrok zich dit proces rond de 45 jaar
(resp. 45,43 en 47 jaar).
- Slechts bij 1 FRA voltooide zich dit proces rond de 50-ste levensjaar (49 jaar).

Het vaakst nam het narijpingsproces zijn aanvang rond de 30 jaar (n=7) en voltrok
zich rond de 35 jaar (n=6).
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Spreiding van de leeftijd bij voltrekking van de narijping

Gemiddeld
38,1 jaar

Min. 31 jaar          x Max. 49 jaar

Leeftijd waarop de narijping zich voltrok

Tussen de 33-35 jaar
6                     -- - - --->/ ---- -      Voor het 33-ste jaar
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2

/                                                             -6<i ,-   --     19<
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IC _ r=,:...·' ·tt               1C k... la' M3*%41 1 -"'/Il
=49.e'llillillillillillillillili/*I-31...,1"93'Y

Tussen de 38-41 jaar ------1"26:3.111_30·•'·-\

2 Tussen de 43-47 jaar
3

Voltrekking narijping
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Leeftijd waarop de narijping begon en zich voltrok

Leeftijd
60

50

40

-*    --       ·.   :·'t ,1 9           1*1 Narijping
30  i  'i     1,9                     ·..    3F  {i :  ..7                       ....'•' ' r--LJ   voor narijping

WVT F :t i f i i i             ...1         kt         +
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./      ...

ii· ; 6 ..12. 11   li.     .     5'...   .It  .:,          44
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O   Ut   S   2   1                1 '    :2     1-
GPS 1-4 SE< 1-3 FRA 1 -2 PYR 1 -3 NCR 1-2

8.4.2. Leeftijdsgebonden ontwikkelingspatronen
Ontwikkelingspatronen bij de 5 categoriean psychopaten

Leeftijd
60 -      --  ---                                                   1

5 0

40                     · -  <   Narijping

  Vanaf 1 -ste delict

20             4                                                           .'                                     . Voor  1
-ste tekenen4

101     4. ---  93 /4 -  -    i
-iF A .

-

i.2 4

     :10  /--
---.- 0 -        be  ...

4 GPS 3 SEK 2 FRA  3 PYR 2 NCR
Voor 1 -ste tekenen = voor eerste tekenen van psychopathie.
Vanaf  1 -ste delict = vanaf eerste delict tot begin narijping.
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Seksuele psychopaten

Leeftijd
50

40

- Geval 130
+ Geval 220 1 11.irkki * Geval 3

10

0
Eerste tekenen 1 Eerste tekenenl TBS-periode I Narijping

Eerste tekenen = eerste tekenen van psychopathie.

Gewelddadige psychopaten

Leeftijd
50

40 .*- - Geval 1

30 +Geval 2

20 ·   * · ·.4/-  *
* Geval 3

10 ·· -1Y
+ Geval 4

0
Eerste tekenenl Eerste delict   I  TBS-periode I Narijping

Eerste tekenen = eerste tekenen van psychopathie.
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Fraudeurs

Leeftijd
60

50

40

- Geval 1
30···· + Geval 2

20

10

0
Eerste tekenen I Eerste delict   I  TBS-periode I Narijping

Eerste tekenen = eerste tekenen van psychopathie.

Pyromanen

Leeftijd
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- Geval 1
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15 ··
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10 ·····

5.....

0
Eerste tekenenl Eerste delict  I  TBS-periode I Narijping

Eerste tekenen = eerste tekenen van psychopathie.
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Niet-criminele psychopaten

Leeftijd
50

40

30 - Geval 1

+ Geval 2
20

10

0
Eerste tekenen 1 IBegin narijpingl Voltrekking

Eerste tekenen = eerste tekenen van psychopathie; voltrekking = voltrekking narijping.
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Hoofdstuk 9: Conclusies en aanbevelingen

9.1.1. Algemene conclusies:

- Omdat het me waarschijnlijk leek dat een aantal van onderstaande variabelen
hoog zouden correleren met elkaar, heb ik literatuur gezocht die dit zou bevesti-
gen. Ik achtte het waatschijnlijk dat variabelen   1,2,3   en 4, evenals variabelen   2
en 6, en 13 en 14 met elkaar correleren. Omdat ik op het gebied van sociaal-me-
disch onderzoek een leek ben, heb ik me laten adviseren door Prof. dr. L. J. Gun-
ning-Schepers (directeur van het Instituut voor Sociale Geneeskunde en hoogleraar
Sociale Geneeskunde aan de UvA) en Prof. dr. Th. v. Willigenburg (hoogleraar
Medische Ethiek aan de UvA). Uit volgende studies bleek dat:
a)  het milieu en sociaal-economische status  van de betrokkene (variabele 1) gerela-

teerd is aan diens gezondheidstoestand (variabele 3 en 4) (Schrijvers, Coebergh,
van der Heijden et al.(1995); Mackenbach, van den Bosch, Young et al. (1994);
Mackenbach (1994; Kunst & Mackenbach (1994);

b)  de sociale klasse/sociaal-economische status (variabele   1)  van het ouderlijk  ge-
zin van invloed is op de gezondheidstoestand van de kinderen (variabele 13, 14
en 17) (Wannamethee, Whinecup, Shaper et al. (1996);

c) het milieu waarin de betrokkene opgroeide (variabele 1), en de sociaal-economi-
sche status die het gezin had, hoog correleerde met het niveau van de opleiding
die de betreffende persoon had gevolgd (variabelen 2). (Undheim & Nordvik,
1992; Ahsan & Khursheed, 1990; Ranchor & Sanderman, 1991

d) het niveau van de opleiding van de ouders (variabele 2) hoog correleerde met
het opleidingsniveau van de kinderen (variabele 6) (Austin & Martin, 1992;
Crandall, 1991).

e) gedragsstoornissen in de vroege jeugd (variabele 13) sterk zijn gerelateerd aan
gedragsstoornissen in de pubertijd, adolescentie en op volwassen leeftijd (varia-
bele 14) (Amon, Beck, Castell et al., 1995; Esser, Schmidt, Blanz et al., 1992;
Robins, 1991; Storm-Mathisen & Vaglum, 1994)

Uit het bovenstaande blijkt dat verschillende variabelen (1, 2, 3, 4, 13, 14 en 17; 2
en 6) met elkaar samenhangen. Deze zijn dus niet allemaal onafhankelijke eenhe-
den, maar groepjes aandachtspunten vormen zo min of meer afgegrensde interactie-
gebieden waarin een bepaalde vervlochtenheid met elkaar duidelijk wordt.
Het blijkt dat het milieu van de ouders invloed heeft op zowel de gezondheid van
henzelf als van hun kinderen. Eveneens is dit milieu, in samenhang met de oplei-
ding van de ouders, van invloed op de opleiding van de kinderen. Tevens wordt
duidelijk dat gedragsstoornissen in de vroege jeugd een verhoogde kans hebben
voort te duren tot in de volwassenheid.
Door middel van dit patroon van verwevenheid van variabelen, dat in feite een
onderliggend raamwerk van invloeden is, kan men inzicht krijgen in de structuur
van oorzaak en gevolg. Tegen deze achtergrond dienen de onderzoeksresultaten
geYnterpreteerd te worden.
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9.1.2. Vergelijking per aandachtsgebied

Milieu, opleiding, werk, gezondheid en huwelijk van ouders

Milieu

-  De categorieBn van de 3 PYR en de 4 GPS waren de enigen waarin de ouders
overwegend uit de lagere milieus kwamen, terwijl de ouders van de 2 NCR uit
de hoogste milieus kwamen (1 hogere, 2 hogere middenklasse en 1 midden-
klasse) (zie grafieken pag. 326).

-  De helft van de onderzoekspersonen (3 van de 4 GPS, 2 van de SEK, 1 van de
3 PYR en 1 FRA, n=7) kwam zelf uit arbeidersmilieus (zie grafiek pag. 331).

Opleiding en werk

- De ouders van de 3 SEK hadden de laagste opleiding genoten (2 personen
LBO; 2 personen lager onderwijs, 1 persoon gymnasium, van 1 persoon zijn
geen gegevens bekend), maar de ouders van de NCR hadden de beste opleiding
gehad (2 personen universitaire opleiding, 1 persoon HBO, 1 persoon middelba-
re opleiding) (zie grafiek pag. 327).

-  Alleen in de categorieen van de NCR, FRA en SEK deed geen enkele vader
ongeschoold werk. Alle moeders uit alle categorietn waren huisvrouw (zie
grafiek pag. 331).

Gezondheid en huwelijk

-  De slechtste gezondheid (fysiek en geestelijk) hadden de ouders van de SEK (4
van de 6 ouders) en de PYR (3 van de 6 ouders), terwijl alle ouders van de
FRA en de NCR gezond waren (zie grafiek pag. 328).

-  Bij de 3 PYR en de 2 NCR kwamen de meeste geestelijke stoornissen in de fa-
milie voor (zie grafiek pag. 329).

-  De categorie der FRA was de enige waarin alleen goede huwelijken voorkwa-
men (zie grafiek pag. 330).

Opvoeding, thuissituatie in hun jeugd, en ziektes van de onderzoekspersonen

-  Alleen in de categorie der FRA kwam het voor dat de personen zowel een lief-
devolle vader als moeder hadden. Bij de 3 PYR was de situatie in dit opzicht
het slechtste, want alle 3 de personen hadden een of twee autoritaire en/of onbe-
reikbare ouders (zie grafieken pag. 333).

-   Alleen de 2 FRA werden uitsluitend door hun ouders opgevoed (zie grafiek pag.
333).

-  10 van de 14 onderzoekspersonen werden emotioneel en/of pedagogisch ver-
waarloosd. Alleen in de categorie van de FRA kwamen geen verwaarlozingen
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voor (zie grafiek pag. 334).
-  4 personen (1 SEK, 1 PYR, 1 GPS en 1 NCR) werden tevens thuis door een of

beide ouders en eventueel door de andere kinderen uit het gezin afgewezen (zie
grafiek pag. 335).

-  Alleen de 3 SEK en de 2 NCR leden aan geen serieuze ziektes.

Afwijkend gedrag, delinquentie, sociale contacten, aanpassingsvermogen en
werk in jeugd

Afwijkend gedrag

-  Geen van de 3 PYR vertoonden in hun vroege jeugd afwijkend gedrag, terwijl
dat bij alle FRA en NCR wel het geval was (zie grafiek pag. 336).

-  Slechts 2 van de 3 PYR en 1 van de 3 SEK vertoonden behalve het plegen van
delicten geen afwijkend gedrag gedurende de periode na de lagere school tot de
TBS-periode/narijpingsperiode, terwijl dat bij alle andere personen, ook uit de
andere categoriean, wel het geval was (zie grafieken pag. 337, 361-364).

-  In 9 van de 14 gevallen deden de eerste tekenen van psychopathie zich voor
tussen het 7-de en 14-de levensjaar, terwijl dat bij de overige personen rond hun
20-ste levensjaar (tussen de 19-22 jaar) was. Opvallend was dat als de eerste te-
kenen van psychopathie zich tussen het 7-de en 14-de levensjaar openbaarde,
dat het proces zich dan geleidelijk ontwikkelde, terwijl dit proces zich abrupt
ontwikkelde wanneer de eerste tekenen zich rond hun 20-ste levensjaar voorde-
den (zie grafieken pag. 340, 361-364).

-  Van de 12 criminele psychopaten pleegden er 10 tussen hun 20-ste en 25-ste
levensjaar hun eerste delict (zie grafieken pag. 341, 361-364).

Opleiding en werk

-  De GPS (alle 4 LBO-opleiding) en de FRA (BLO en lagere school) hadden de
laagste opleiding gehad voor de TBS/narijpingsperiode, terwijl de NCR de beste
opleiding hadden gehad (HBO, gymnasium) (zie grafiek pag. 339).

- In tegenstelling tot de personen uit andere categorieen (uitgezonderd 1 SEK)
waren alle 4 de GPS en de 2 NCR honkvast qua werk en leverden goede werk-
prestaties voor de TBS-periode (zie grafiek pag. 342)

Sociale contacten en aanpassingsvermogen

-  Geen van de 3 SEK en de 3 PYR hadden in de fase voor de TBS/narijping een
noemenswaardig contact met meisjes en vrouwen, bovendien hadden ze ook
weinig contacten (uitgezonderd 1 SEK) met andere jongens en mannen.
De 2 FRA, de 4 GPS en de 2 NCR hadden redelijk tot goede sociale contacten
met personen van zowel het mannelijk als het vrouwelijk geslacht in deze fase
Bij vrijwel alle fraudeurs is dit trouwens het geval (zie grafiek pag. 338).
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- De 3 SEK hadden zowel slechte sociale vaardigheden als een slecht aanpas-
singsvermogen voor de TBS-periode. De 3 PYR hadden slechte sociale vaardig-
heden, maar een goed aanpassingsvermogen voor de TBS-periode. De 2 FRA
en de 2 NCR hadden redelijk tot goede sociale vaardigheden, maar een slecht
aanpassingsvermogen voor de TBS/narijpingsperiode (zie grafieken pag. 344-
245).

TBS-periode

Ontwikketing

-  Hoewel een redelijk tot goed aanpassingsvermogen en een ingelopen ontwik-
keling op moreel en emotioneel gebied (zie 22) inherent aan het verschijnselnarijping, zijn er tussen de diverse gevallen toch subtiele verschillen in deze
ontwikkelingen waar te nemen.
Alle 12 criminele psychopaten ontwikkelden tijdens de TBS-periode redelijk
(n=7) tot goede (n==5) sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen, terwijl alle
personen zich tijdens en na de proefverlofperiode op deze punten tot een goed
niveau ontwikkelden. Ook de NCR bereikten gedurende de narijpingsperiode op
deze gebieden een goed niveau (zie grafieken pag. 344-345).

-    Alle 12 criminele psychopaten ontwikkelden  zich op emotioneel, moreel  en
verstandelijk gebied tijdens de TBS-periode tot een redelijk (n=10) en goed
(n=2) niveau, terwijl alle personen tijdens en na de proefverlofperiode op deze
punten een goed niveau bereikten. De NCR bereikten gedurende de narijpings-
periode ook een goed niveau op deze punten (zie grafiek pag. 346).

-    Van  de 12 criminele psychopaten maakten 4 personen in redelijke  mate,  2  in
ruime mate en 6 in geringe mate gebruik van het therapeutische aanbod gedu-
rende de TBS-periode. De categorie GPS maakte hiervan het meeste gebruik
(zie grafiek pag. 347).

Contacten en werk

-  Bij alle criminele psychopaten, uitgezonderd 1 FRA en 1 PYR, werd het contact
met de therapeuten en stafteden redelijk (n=6) tot goed (n=4) (zie grafiek pag.
348).

-    8  van  de 12 criminele psychopaten kregen een redelijk  en 4 personen kregen
een goed contact met hun medebewoners (zie grafiek pag. 348).

-  Van de criminele psychopaten waren 4 personen in redelijke mate, 3 personen
in ruime mate en 5 personen in geringe mate betrokken bij de activiteiten in de
kliniek. Opvallend was dat alle 3 de PYR slechts in geringe mate hierbij be-
trokken waren (zie grafiek pag. 349). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de
mate van betrokkenheid bij de activiteiten in de kliniek niet gerelateerd was aan
het narijpingsproces.

-  Slechts 1 van de GPS en 2 van de 3 PYR hadden tijdens de TBS-periode werk
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buiten de kliniek (zie grafiek pag. 350).

Leeftijd bij begin opname en aanvang proeftijd

-  Het vaakst lag de leeftijd in het begin van de opname in een TBS-inrichting
tussen 25-30 jaar (n=7). In 3 gevallen was de leeftijd tussen 31-35 jaar, en 2
personen waren ouder dan 35 jaar toen ze werden opgenomen.
Aan het begin van de proefverlofperiode waren 5 personen tussen 25-30 jaar, 2
waren tussen 31-35 jaar, 2 waren tussen 36-40 jaar en 3 waren tussen 41-45
jaar oud. Voor alle onderzoekspersonen (uiteraard niet de niet-criminele psycho-
paten gold een proefverlofperiode van 1 jaar. Daarna werden ze allemaal on-
voorwaardelijk in vrijheid gesteld (zie grafieken pag. 353-355)

Proefverlofperiode

- In de proefverlofperiode/narijpingsfase hadden alle personen uit alle catego-
rieen werk (zie grafiek pag. 351).

-  8 van de 14 narijpers volgden een opleiding tijdens en na de proefverlofperio-
de/narijpingsfase (zie grafiek pag. 352).

Narijping

-  Het vaakst lag het aanvangspunt van de narijping rond de 30 jaar (n=7) en dit
proces voltrok zich het vaakst rond de 35 jaar (n=6) (zie grafieken pag. 358-
364).

- De meest voorkomende aanleiding/oorzaak van de narijping was een beteke-
nisvolle, duurzame en intieme relatie (n=7) (zie grafiek pag. 356).

- Het narijpingsproces verliep geleidelijk, ongeacht op welke leeftijd de psy-
chopathische ontwikkeling begon. Ook was de leeftijd waarop de psychopathi-
sche ontwikkeling en/of het narijpingsproces aanving van geen invloed op de
duur van het narijpingsproces (3-7 jaar) (zie grafieken pag. 358-364).

-  Uit het onderzoek blijkt dat personen die lijden aan een vorm van psychopa-
thie, die een neurologische oorsprong heeft (zie in de categorie van de fraudeurs
het geval van Max, die als kind aan hersenvliesontsteking leed en als gevolg
daarvan problematisch gedrag vertoonde) ook een narijpingsproces kunnen
doormaken, dat vergelijkbaar is met de gevallen van psychopathie die geen
neurologische oorsprong hebben.

9.1.3. Slotconclusies

Allereerst moet geconcludeerd worden dat een aantal onderzoekspersonen naast
hun hoofddelict ook nog andere delicten van minder ernstige aard pleegden. Vaak
gebeurde dat in de 'aanloopfase' van het hoofddelict.
Tussen de 5 categorieen zijn zowel per aandachtspunt als over de hele linie mar-
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kante verschillen te constateren. Zo verschilden de fraudeurs bijvoorbeeld op
volgende punten van de personen uit de andere categorieen:
1) Hun ouders hadden de beste gezondheid (evenals de ouders van de niet-crimi-

nele psychopaten).
2) Alleen in deze categorie werd geen van de kinderen door hun ouders verwaar-

loosd.
3) In tegenstelling tot andere categorieEn kwamen hier geen slechte huwelijken

tussen de ouders voor.
4) Het was de enige categorie waarin alle kinderen zowel een liefdevolle vader als

moeder hadden.
5) Alleen in deze categorie werden de kinderen louter door hun ouders opgevoed.

De niet-criminele psychopaten verschilden in de volgende opzichten van de andere
groepen:

1) Hun ouders hadden de beste opleiding.
2) Hun ouders kwamen uit de beste milieus.
3) Hun ouders hadden de beste gezondheid (evenals de ouders van de fraudeurs).
4) Zij kwamen zelf uit de beste milieus.
5) Zij hadden de beste opleiding genoten, zowel voor, gedurende als na de narij-

pingsperiode (HBO, universiteit).
6) In hun families kwamen de meeste geestelijke stoornissen voor.
7) Qua werk waren zij honkvast en zij leverden de beste werk prestaties (gold ook
voor de gewelddadige psychopaten).

De categorieen der pyromanen en gewelddadige seksuele psychopaten verschilden
op een zeer belangrijk punt van de andere categoriean. Zij hadden in tegenstelling
tot de andere groepen geen of nauwelijks sociale contacten met zowel personen
van het vrouwelijk als het mannelijk geslacht.

De gewelddadige psychopaten verschilden op de volgende punten van de overige
categorieen:
1) Hun ouders kwamen overwegend uit de lagere milieus.
2) Ook hadden hun ouders overwegend een lagere opleiding gehad.
3) Zij hadden zelf ook de laagste opleiding gehad.
4) Zij kwamen voor het grootste deel (bij 3 van de 4 gevallen) uit arbeidersmi-

lieus.
5) Qua werk waren ze honkvast en leverden goede werkprestaties (gold ook voor

de niet-criminele psychopaten).

Ondanks deze grote verschillen tussen de categorieen kunnen binnen het kader van
deze pilot-study echter geen verdere conclusies getrokken worden. Voor vervolgon-
derzoek zou er een nuttige functie en uitdaging kunnen liggen om bepaalde facet-
ten en verbanden nader te onderzoeken bij een grotere onderzoeksgroep.
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Uit het onderzoek blijkt dat er duidelijk drie verschillende typen narijping bestaan
namelijk: 1) de neurologisch-biologische narijping (zie ook hoofdstuk 7); 2) spon-
tane narijping (doet zich onafhankelijk van een eventuele behandeling voor); 3) en
de therapeutische narijping (wordt door de behandeling bewerkstelligd). Natuurlijk
bestaan er allerlei mengvormen tussen deze hoofdtypen.
De neurologisch-biologische narijping komt bijvoorbeeld voor bij ADHD-kinderen
(attention deficit hyperctivity disorder; aandachtstekort met hyperactiviteit) aan het
eind van de adolescentie en het begin van de volwassenheid. Toch moeten deze
personen ondanks deze narijping een grote achterstand op psychosociaal vlak
inhalen, die het gevolg is van deze stoornis. Deze gevolgen zijn nog lange tijd,
nadat de narijping een feit is, voelbaar voor de betrokkene en merkbaar voor
diegenen die met hen te maken hebben.
Bij een van de door mij bestudeerde onderzoekspersonen kwam volgens mij een
dergelijke neurologisch-biologische narijping voor. Zoals al eerder werd vermeld
leed de fraudeur Max in zijn vroege jeugd aan hersenvliesontsteking. Na deze
ziekte was hij een ander kind geworden en leed aan gedragsstoornissen en aanpas-
singsproblemen. In zijn TBS-periode maakte hij nauwelijks gebruik van het thera-
peutisch aanbod. Omdat bij hem (mede) onder invloed van een betekenisvolle,
intieme relatie narijping optrad, blijkt dat de neurobiologische bepaaldheid van zijn
psychopathisch gedrag verdwenen of aanzienlijk verminderd was.
Bij de spontane en de therapeutische narijpers wordt de achterstand, waarvan
sprake is bij de ADHD-kinderen die verbeteren, gaandeweg tijdens het narijpings-
proces ingelopen. Na dit genezingsproces zijn zij net zo 'normaal' als wij en zij
hebben zelfs een streepje voor op ons. Zij hebben namelijk het hele proces doorlo-
pen dat voerde van hun kille, eenzame, vijandige en egocentrische wereld naar de
wereld die wij zo normaal vinden en waar warmte, liefde en gezelligheid heerst.

9.2. Het belang van de behandeling en de TBS-setting

In paragraaf 8.3.1. werd het belang van de TBS-setting al uitvoerig uit de doeken
gedaan. In dit bestek zou ik hier nog het volgende aan willen toevoegen.
Ondanks het feit dat zich nu en dan een geval van spontane narijping (min of meer
onafhankelijk van een eventuele behandeling) voordoet, is het nut van de behande-
ling en de TBS-setting onmiskenbaar. Allereerst is het onvoorspelbaar bij wie zichdeze vorm van spontane narijping voordoet en ten tweede blijkt dat het aantal
personen, die dit proces doormaken, zeer gering is.
Hoewel het niet iedere keer expliciet is genoemd, zal bij iedere narijper die in de
Pompekliniek opgenomen is geweest, de sociotherapie, evenals de andere therapie-
vormen van invloed zijn geweest op het ontwikkelingsproces. Die invioed en de
mate waarin is achteraf soms moeilijk vast te stellen, en niet of nauwelijks te
onderscheiden  van de invloed  van de medebewoners, vrienden, collega' s buiten  de
kliniek, enzovoort.
Deze invloed was in 2 gevallen, die zich niet of zeer moeilijk openstelden voor
therapeutische beYnvloeding en die slechts minimaal en oppervlakkig contact
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hadden met stafteden, niet markant  en  min  of meer 'onzichtbaar'.  In alle andere
gevallen heeft zij bij alle personen die een redelijk of goed contact hadden met de
therapeuten en de andere stafteden zeker haar sporen achtergelaten.
De aspecten, die ik in mijn onderzoek heb aangeduid als aanleiding en aanvangs-
punt van de narijping, waren dankzij de zorgvuldige observaties en regelmatige
rapportages die waren vastgelegd in de dossiers, zeer duidelijk en evident.

9.3. Aanbevelingen

Terugvalpreventie

In de rapportage van mijn onderzoek komen uitsluitend succesvolle narijpers aan
de orde. Interessant en aangrijpend waren eveneens de geschiedenissen van de
partiBle narijpers die ik tegenkwam tijdens mijn dossieronderzoek. Ik kreeg over
deze groep bovendien aanvullende informatie tijdens mijn overleg met de behan-
delaars en beleidsmedewerkers van de Pompekliniek, die ik in het begin van
hoofdstuk 8 heb genoemd. Deze partiale narijpers kenmerkten zich door het feit
dat ze, nadat zij een gedeeltelijk narijpingsproces hadden doorlopen, terugvielen in
hun oude rigide, psychopathische gedrag. Voor het overgrote deel van deze perso-
nen kwam dit narijpingsproces op gang naar aanleiding van een aangrijpende
gebeurtenis, zoals de dood van een van hun ouders, of het verlies van een ander
persoon die hun dierbaar was. Deze gebeurtenissen maakten hen kwetsbaar en
brachten een zelfbezinningsproces teweeg, dat gepaard ging met een houding van
toenemende openheid. Ook vertoonden zij een opvallende bereidwilligheid tot
verandering en inkeer.

In het kader van de terugvalpreventie kan het van groot belang zijn om deze
personen, die zowel tot de particle als de succesvolle narijpingsgroep behoren - in
het begin van een narijpingsproces is het niet te voorspellen welke persoon tot
welke groep behoort - zeer intensief te begeleiden en er eventuele specifieke strate-
gieifn op maat voor te ontwikkelen.
Uit het onderzoek blijkt dat een succesvolle narijping 3 tot 7 jaar duurt. In deze
periode kunnen zich vele moeilijkheden en mogelijkheden tot terugval voordoen.
Het zal essentieel zijn om de narijpers als een afzonderlijke groep te beschouwen
en te behandelen. Zij zijn vanwege de toenemende bereidheid tot verandering en
openheid extra kwetsbaar. Tot het tijdstip dat deze verandering en verbetering zich
heeft gestabiliseerd, dienen zij gesteund en hun veerkrachtigheid bevorderd te wor-
den. Men kan hen in tijden dat de betrokkene geneigdheid vertoont tot, of risico
loopt voor terugval, alternatieven aanreiken en tegenwicht bieden.

In hoofdstuk 4 werd al aangetoond dat de geestesgesteldheid van een individu
invloed heeft op zijn neurobiologische functioneren. Een positieve levenshoudingkan leiden tot gezondere neurologische processen. Eveneens kwam daar aan de
orde dat een verbeterde neurologische conditie (onder andere een verhoogd seroto-
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nine- en verlaagd testosterongehalte) een belangrijk fundament kan vormen voor
een verbeterde impulscontrole en het verkrijgen van innerlijke rust. Volgens mij is
het zinvol als alle vormen van therapie binnen de TBS zich nadrukkelijker en
genuanceerder zouden richten op het stimuleren van een positieve geesteshouding
van diegenen die worden behandeld. Op deze wijze kan men een neurologisch
gezonde basis scheppen, die voor de betrokkenen in moeilijke tijden als een soort
vangnet kan dienen, zodat dezen niet verder afzakken dan nodig is.
Wellicht is het zinvol om door middel van neurologisch onderzoek de voortgang,
gradatie en de stabiliteit van het narijpingsproces in de gaten te houden. Dit zou
een waardevol hulpmiddel kunnen zijn bij de behandeling en begeleiding van
personen die aan de beterende hand zijn.

Het is niet gebleken dat de latere narijpers zich in eerdere ontwikkelingsfasen
onderscheiden van de niet-narijpers. Personen die in het begin van de behandelingen/of opname in een TBS-inrichting veelbelovend leken, bleken uiteindelijk toch
weer terug te vallen en te verstarren in hun oude, ongewenste gedrag. Personen in
wie men weinig vertrouwen had dat zij ooit nog dusdanig zouden kunnen verbete-
ren, dat zij enigszins normaal zouden kunnen functioneren in de samenleving,
bleken tegen de verwachting in wel degelijk in staat te zijn tot radicale verandering
en inkeer. Dit gebeurde zelfs bij mensen die men min of meer had opgegeven.Bij het tot stand komen en de voortgang van dit narijpingsproces bleek geluk nog
al eens een grote rol te spelen. Toch voerde in sommige gevallen juist tegenslag en
afwijzing tot het narijpingsproces (zie de cases van de niet-criminele psychopaten).

Vanwege het hierboven genoemde feit, dat er geen categorie bestaat waarbij de
mogelijkheid of hoop voor narijping uitgesloten is, zou ik ervoor willen pleiten omook voor die groep die zeer langdurig behandeld wordt, de behandeling ongeacht
de resultaten in een of andere vorm voort te zetten. Binnen de strafrechtswereld en
de forensische psychiatrie is er namelijk een discussie gaande over de kwestie, of
men bij deze groep na een bepaalde tijd (10 a 15 jaar) de behandeling moet staken.

Criminele versus niet-criminele psychopaten

Uit het onderzoek blijkt dat de niet-criminele psychopaten hun drang naar kicks en
sensaties beter sublimeren, en creatief en maatschappelijk constructief vormgeven
dan de criminele psychopaten. Men zou de criminele psychopaten die een onstuit-
bare drang voelen tot het zoeken van kicks en sensatie, kunnen leren om als ant-
woord hierop een constructieve of onschadelijke activiteit te bedenken, te ontwik-
kelen of te zoeken, die eventueel van maatschappelijk nut kan zijn.
Zo zijn er allerlei activiteiten te bedenken die moed vereisen en een uitdaging
kunnen vormen. Men kan hierbij denken aan het beoefenen van bepaalde takken
van sport, zoals rugby, atletiek en gevechtssporten. Eveneens komen hiervoor
allerlei creatieve activiteiten in aanmerking, zoals toneel, dans en muzikale vor-
ming. Het gericht stimuleren van de psychopaat tot dergelijke activiteiten zou een
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vast onderdeel van de therapie dienen te zijn.

Het blijkt dat de niet-criminele - in tegenstelling tot de criminele psychopaten -
op een positievere wijze uiting geven aan hun corticale prikkelbehoefte (zie hoofd-
stuk 4). Ze zoeken het avontuur op en ontplooien activiteiten die (min of meer) op
sociaal aanvaardbare wijze een uitdaging voor hen vormen om hun sensatiezucht te
bevredigen en innerlijke onrust tot zwijgen te brengen.
Volgens mij is het nuttig een haalbaar om de personen van beide categoriean te
leren om innerlijke prikkels op te wekken, zodat ze niet zo afhankelijk zijn van
uiterlijke stimuli. Deze innerlijke prikkels kunnen opgewekt worden door middel
van allerlei creatieve, spirituele en educatieve activiteiten. Ze zullen leren genieten
van subtiele stimuli en deze zullen de plaats innemen van de grove prikkels die
vroeger werden nagejaagd.
In feite is het sublimatieproces dat hierboven werd vermeld al een flinke stap in de
richting van het opwekken van innerlijke stimuli en - voldoening.

Behandeling van fraudeurs

Risicopunten voor, en neigingen tot bedrog en overmatige fantasieEn in het geval
van fraudeurs zouden eveneens positief in activiteiten omgezet kunnen worden.
Stimuleer de fraudeur om zijn fantasie constructief en positief in te zetten en
creaer voor hem omstandigheden waarin hij zijn eigenwaarde terug kan vinden.
Vaak doen deze personen werk beneden hun capaciteiten, leven volgens hun ge-
voel beneden hun niveau en hebben weinig aanzien. Het bleek uit het dossieron-
derzoek dat deze personen vaak door omstandigheden niet in de gelegenheid waren
om een passende opleiding te volgen of af te maken ((lit geldt niet alleen voor de
narijpers), en ze werden volgens hun gevoel ondergewaardeerd. Als men deze
personen de mogelijkheden geeft om de status en de positie te verwerven, waartoe
ze in staat zijn en recht op hebben volgens hun gevoel, dan zullen vaak hun typi-
sch fantaseergedrag en fraudeerneigingen die daar bijhoren, verdwijnen.
Dit is trouwens een goed voorbeeld van het opwekken van innerlijke prikkels
zodat de externe corticale prikkelbehoefte verdwijnt. De betrokkenen krijgen op
deze wijze zelfwaardering en innerlijke voldoening, omdat een diepe wens gereali-
seerd kan worden. Het is niet meer nodig om dikdoenerig gedrag te vertonen en te
doen alsof. De fantasie heeft plaats gemaakt voor de realiteit.

Behandeling van gewelddadige psychopaten en pyromanen

Uit het onderzoek blijkt dat de pyromanen en gewelddadige, seksuele psychopaten,
in tegenstelling tot de andere categorieen psychopaten, op het gebied van sociale
vaardigheden uitgesproken onderontwikkeld zijn; ze hadden nauwelijks contacten.
De behandeling van deze 2 groepen zou eigenlijk voor een groot deel toegespitst
moeten zijn op de ontwikkeling van dergelijke vaardigheden. Het leren aangaan
van relaties met vrouwen is voor deze personen van wezenlijk belang.
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Naar mijn mening is essentieel om te onderzoeken of het onderscheid tussen de
pyromanen en gewelddadige psychopaten enerzijds, en de fraudeurs, de seksuele
psychopaten en de niet-criminele psychopaten anderzijds ook neuro(bio)logisch tot
uitdrukking komt. De sociale vaardigheden, waar het bij de pyromanen en geweld-
dadige psychopaten aan schort hebben immers ook een neurologische component.
Zo bleek uit hoofdstuk 6 (par. 6.3.4.) dat letsels aan de anteriore cingulate cortex
stoornissen in:
a) de cognitieve vermogens,
b) het emotionele leerproces,
c) inschatting en toekenning van emotionele waarden aan uiterlijke en innerlijke

stimuli,
d) en sociaal gedrag kunnen veroorzaken.

Tevens kunnen amygdala-letsels (zie par. 6.3.6.) stoornissen in het emotioneel
herkenningsvermogen en het emotionele leerproces (geldt eveneens voor hersen-
kwabletsels) veroorzaken. Dit zijn allemaal vermogens die nauw samenhangen met
sociale vaardigheden. Als bovenstaande gebreken te wijten zijn aan neurologische
disfuncties, dan kan men hier de behandeling op afstellen en desgewenst multi-
disciplinair maken.
Het is nog niet onderzocht of een positieve verandering van de geestesgesteldheid
ook verbeteringen kunnen bewerkstelligen in bovengenoemde neurologische func-
ties.

Voor de gewelddadige psychopaten zou de mogelijkheid geboden moeten worden
om hun verlangens op gesublimeerde wijze uit te leven, zodat ze zich bewust
worden van de drijfveren achter deze neigingen. De therapeut kan samen met de
betrokkene naar creatieve oplossingen zoeken om diens agressieve verlangens op
een constructieve en aanvaardbare wijze om te buigen en te bevredigen. Aldus kan
men de aanwezige gevaarlijke impulsen sturen. Via rollenspel zou hij hiermee
kunnen experimenteren. De therapeut geeft hem hierbij terugkoppeling. Door dit
rollenspel leert de psychopaat zich in te leven in de ander en ervaart hij de conse-
quenties van zijn gedrag. Ook kan de betrokkene op deze wijze zijn gedragsreper-
toire uitbreiden en in een veilige omgeving andere facetten van zijn persoonlijk-
heid ontdekken.
Het is bekend dat deze personen verslaafd zijn aan bepaalde gewelddadige fanta-
sieen. Er moet samen met de betrokkene een middel gevonden worden om de bijna
magische uitwerking van deze gewelddadige fantasieen te elimineren. Benjamin
Wolman noemt dit realiteitstherapie of 'The road to life'. Deze agressieve fantasie-
vormen vertonen een frictie met de werkelijkheid. Alleen de confrontatie met de
realiteit kan de betrokkene tot het besef brengen dat deze fantasieen gevoed en in
stand gehouden worden door gevoelens van hulpeloosheid en onmachtigheid. Hij
zal tot het besef komen dat hij niet meer hulpeloos en machteloos wil zijn, en zal
ervaren dat deze agressieve verlangens en gedachten niet alleen op anderen, maar
ook op zichzelf zijn gericht. Met dit inzicht raakt hij de kern van zijn probleem.
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Deze tweesporige behandeling, gericht op sublimatie met behulp van rollenspel
enerzijds, en specifieke toetsing van de realiteit anderzijds, biedt volgens mijn
ervaring een goed uitzicht op verbetering.
Bij een aantal gewelddadige psychopaten zullen neurobiologische afwijkingen te
constateren zijn, zoals een te laag serotonine- en een te hoog testosterongehalte
(zie hoofdstuk 4). Er werd in hoofdstuk 4 eveneens aangetoond dat een vijandige
levenshouding en negatieve spanningshantering samenhangen met neurobiologische
afwijkingen. Het stimuleren van inzicht in deze problematiek en het aanbieden en
aanleren van positieve gedragsalternatieven kunnen een gezonde neurobiologische
uitwerking hebben. Hierdoor kan een duurzame basis gevormd worden voor a) een
afname van vijandigheid en agressie en b) een toename van impulscontrole, verant-
woordelijkheidsgevoel en betrokkenheid bij anderen.

Het bleek uit het onderzoek dat gewelddadige psychopaten een zeer slecht huwe-
lijk hadden, niet in staat waren om zich hieruit los te maken, of de huwelijkspro-
blemen zelfs maar in geringe mate constructief op te lossen. Al deze elementen
speelden een grote rol bij de voorgeschiedenis van het delict. Op deze punten zou
de psychotherapie zich dienen te richten.
Uit het onderzoek blijkt ook dat de gewelddadige psychopaten, hoewel zij de
laagste opleiding hadden, qua werk het meest honkvast waren en goede werkpres-
taties leverden (samen met de niet-criminele psychopaten). Het medium werk en
verdere opleiding zouden als een speciale spil voor de behandeling kunnen dienen.
Men zou de positieve houding en de ervaring over het werk binnen en buiten de
TBS-setting kunnen uitbouwen tot een meer educatieve en therapeutische situatie,
waarbij de nadruk zal komen te liggen op ontwikkeling van sociale vaardigheden
(onderhandelen, adequaat oplossen van interpersoonlijke problemen). Hierbij kan
het werk ook een medium zijn voor praktijkgerichte psychotherapie.

Heilzame werking van positieve werkervaringen

Het blijkt uit het onderzoek dat positieve werkervaring of studieresultaten een
goede invloed kunnen hebben op de betreffende persoon en dat hierdoor het narij-
pingsproces op gang kan komen. Een juiste coaching op deze gebieden kan wel-
licht nog meer en vaker resultaat opleveren.
Ook blijkt het werken buiten de TBS-inrichting nogal eens verrassend positief te
werken op de ontwikkeling van de betrokkene. Het stimuleren op dit punt van de
personen die hiervoor in aanmerking komen, zou dus zeer nuttig kunnen zijn.
Werk kan een heilzame werking hebben omdat de betrokkene:
-   zich nieuwe perspectieven schept voor na het ontslag uit de TBS;
-  een afhankelijke en vaak ondergeschikte rol leert te accepteren (dit is vaak een

moeilijk punt bij psychopaten). Hij leert zich kwetsbaar op te stellen;
-  binnen de werksituatie kan zijn assertiviteit en het vermogen tot samenwerken

versterkt worden;
-  baat kan hebben bij de reacties die de andere werknemers hebben op zijn ge-
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drag en werkprestaties (dat geldt voor iedere vorm van terugkoppeling);
-  leert om praktische en sociale vaardigheden te ontwikkelen, contacten te leggen,

grenzen te verleggen, loyaliteitsgevoelens te laten ontstaan, en problemen op te
lossen op een sociaal acceptabele wijze; met als gevolg zelfwaardering.

Gepast werk of een zinvolle tijdsbesteding zou als nazorg geboden moeten worden
aan alle patienten die de TBS-inrichting verlaten, en die op dat moment zonder
zitten. Deze nazorg is zeer waarschijnlijk een belangrijke vorm van terugvalpre-
ventie.

Uit het onderzoek blijkt dat alle narijpers in de proefverlofperiode werk hadden, en
dit scheen voor hen en het narijpingsproces van groot belang te zijn. Werk speelde
een stabiliserende en socialiserende rol in dit proces.
Bij de personen waarbij de narijping zich niet had doorgezet, bleek dat het werk
vaak tijdelijk eveneens een stabiliserende en socialiserende rol te spelen. Deze
werking werd echter teniet gedaan wanneer er teveel spanningen en innerlijke
en/of uiterlijke onrust ontstonden. Dit gebeurde als de betrokkene bijvoorbeeld te
kampen had met veel tegenslagen, als hij zich moeilijk staande wist te houden, en
als hij weinig sociale steun kreeg.

Betekenis en uitwerking van een diepgaande relatie

Uit het onderzoek blijkt dat een betekenisvolle, duurzame en intieme relatie vaak
de oorzaak is van, of de aanleiding vormt voor het narijpingsproces. Veelal krijgt
de betrokkene voor de eerste keer in zijn leven (niet ambtshalve) respect, feitelijke
aandacht, liefde en waardering van een persoon buiten zijn familiekring.
Ook de verbondenheid, de sympathie en de genegenheid die de betrokkene voor de
betreffende partner of vriend voelt en omgekeerd, is vaak uniek en werd nooit
eerder voor een ander individu zo intens gevoeld. In alle gevallen was dit de
eerste, echte ervaring met intimiteit. De betrokkene krijgt het gevoel dat hij er mag
zijn, en geaccepteerd wordt zoals hij is, met al zijn beperkingen en onhebbelijkhe-
den. Hij merkt dat hij er in deze relatie niet alleen voor staat, en dat hij eindelijk
uit zijn isolement wordt verlost. Hij wordt gezien, gesteund, en krijgt terugkoppe-
ling van iemand die hem liefheeft. Tevens leert hij deze terugkoppeling en kritiek
te verwerken en waarderen. Langzamerhand begint hij die ander te vertrouwen en
lief te hebben, en hij ontgroeit uiteindelijk zijn vijandige, egocentrische rol.
Het zou heel nuttig zijn als men alle personen, die opgenomen worden in een
TBS-inrichting, en alle personen uit de risicogroepen die deelnemen aan interven-
tie- en preventieprogramma' s, zou voorbereiden  en hen zodanig te vormen (sociale
vaardigheden, een realistische visie ontwikkelen op het gebied van intimiteit,
seksualiteit, omgang met vrouwen) dat ze in staat zijn, als de mogelijkheid zich
voordoet, om een zinvolle intieme relatie aan te gaan. Vaak richt de behandeling
zich alleen op de algemene sociale vaardigheden van personen. Het komt nogal
eens voor dat alleenstaande personen graag een intieme en betekenisvolle relatie
zouden willen hebben, maar dat zij niet weten hoe ze deze moeten aangaan en
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opbouwen. Veelal zijn zij te onzeker van zichzelf en durven op dit vlak geen
initiatief te nemen (zie de cases van de pyromanen en de gewelddadige seksuele
psychopaten).

Toename van de verantwoordelijkheid

Zowel uit dit, als uit eerder genoemd onderzoek blijkt dat een goed 'getimede'
toename van verantwoordelijkheid voor de betrokkene helend werkt. Als de thera-
peuten en de staf bewust en doserend omgaan met het geven en vergroten van
iemands verantwoordelijkheid, zou dat een positieve invloed kunnen hebben op de
ontwikkeling van de betrokkene.
Wanneer een individu zich meer en meer verantwoordelijk voor anderen gaat
voelen, of hiertoe gestimuleerd wordt, dan zal dit noodzakelijkerwijze gepaard
gaan met een toename van zijn inlevingsvermogen, betrokkenheid en empathie. De
betreffende persoon gaat zich door middel van het verantwoordelijkheidsgevoel
daadwerkelijk als een actief lid van de samenleving voelen. Hierdoor ontstaat een
pro-sociale geestesgesteldheid en groeit zijn zelfrespect. Een vergroting van ie-
mands verantwoordelijkheid kan dus een therapeutisch effect hebben.

Therapie die afgestemd is op specifieke delictgroepen

Het meest efficient en effectief zal zijn als de therapie op maat wordt gegeven en
wordt afgestemd op een bepaalde categorie psychopaten. Iedere categorie psycho-
paten heeft zijn eigen typische eigenschappen die van invloed zijn voor de behan-
delbaarheid. Zo zijn er groepsverschillen in de uiting van impulsiviteit, toeganke-
lijkheid, openheid, afweer en eventueel de bereidheid om te veranderen.
Het bleek uit de dossiers dat de pyromanen en de fraudeurs zich veelal te goed
voelden voor de TBS. Ze beschouwden zich in het begin van hun opname hoog
verheven boven de andersoortige delinquenten. Ze waren vaak ongenaakbaarder en
minder ontvankelijk voor therapie en kritiek die anderen op hen hadden. De frau-
deurs gedroegen zich vaak heel voorkomend en beleefd, maar niet zacht en slijme-
rig. De pyromanen gedroegen zich onopvallend, en het was net alsof ze er lange
tijd gewoon niet aanwezig waren. Schoorvoetend zochten de personen uit deze
groep toenadering tot de medebewoners en lieten ze het achterste van hun tong
zien.

De seksuele psychopaten, met name de pedofielen, stelden zich vaak juist afhanke-
lijk van anderen op. Ze werden gezien als slijmers en gladjanussen. Ze manipu-
leerden alles en iedereen met hun gedraai en quasi meegaand gedoe. Niet zelden
wisten ze zich uiteindelijk toch nog geliefd te maken. De verkrachters, die volwas-
sen vrouwen prefereerden, bleken vaak stoer te zijn, net zoals veel gewelddadige
psychopaten. De seksuele psychopaten gedroegen zich in gezelschap echter on-
danks hun stoerheid zeer beheerst, terwijl dat bij de gewelddadige psychopaten
veelal niet het geval was.
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De behandelaars kunnen de personen uit de afzonderlijke categorieen een specifie-
ke therapievorm aanbieden die afgestemd is op de specifieke groepskenmerken. De
personen uit de ene categorie zullen juist uit hun tent gelokt moeten worden omdat
zij zich niet laten zien, terwijl de agressieve, explosieve en stoere individuen
geleerd moet worden om zich te beheersen en conflicten en meningsverschillen
rustig op te lossen. Het kan zijn dat de kernproblematiek voor iedere categorie
eveneens verschillend is.

Meer inzicht over de behandelbaarheid en specifieke therapeutisch kenmerken per
delictcategorie kan als een extra aanvulling dienen op de strikt individuele benade-
ring die momenteel vrijwel overal wordt gehanteerd. Zelfs in de groepstherapie,
waarbij de samenstelling van de therapiegroepen rekening wordt gehouden met de
dynamiek die kan ontstaan door het bij elkaar plaatsen van diverse persoonlijk-
heden, wordt mijns inziens te weinig rekening gehouden met de typische eigen-
schappen en behandelbaarheid per delictgroep. Dit komt omdat tot op heden alleen
de groepseigenschappen per delictgebied, maar niet de consequenties voor behan-
deling uitvoerig, empirisch, systematisch of experimenteel werden onderzocht.
Een dergelijk onderzoek is volgens mij zeer gewenst en kan verrassende inzichten
opleveren, omdat dit nog braakliggend terrein is.
Ik kon nauwelijks relevante studie vinden via de diverse databanken zoals PsichLit
en Medline (grootste databanken op het gebied van medische, psychologische en
psychotherapeutisch wetenschappen) die betrekking had op het ontwikkelen van
behandelstrategiean op grond van deze karakteristieken per categorie. De studies
die hierop betrekking hadden, waren allen louter speculatief en er werd geen ge-
bruik gemaakt van het waardevolle onderzoek dat is gedaan naar de groepskenmer-
ken per delictgebied door onder andere Ansevics & Doweiko (1991), Grubin
(1991), Heilbrun (1990), Mc Kibben, Proux en Lusignan (1994), Meloy, Gacono &
Kenney (1994), Puri, Baxter & Cordess (1995), Sakheim & Osborn (1986), Virk-
kunen (1976), Williamson, Hare & Wong (1987),
Zoals ik al eerder opmerkte, is het niet ondenkbaar dat er per categorie eveneens
verschillen in neurologische afwijkingen worden gevonden, waarop de behandeling
kan worden afgestemd. Er blijkt evenmin onderzoek te zijn verricht naar de ver-
schillen in neurologische afwijkingen per delictgroep.
Met behulp van een goed doortimmerde psychiatrische en neurologische profiel-
schetst en een daaraan gekoppeld behandelplan voor een bepaalde groep kan men
volgens mijn idee beter, efficiEnter en sneller doordringen tot de specifiek indivi-
duele problematiek en geestesgesteldheid.

Voorlichting

Met het oog op het verschaffen van een correct beeld inzake psychopathie, het
herkennen van de eerste symptomen en een juiste reactie op een persoon die
psychopathisch gedrag vertoont, zouden voorlichtingscampagnes (zoals dat nu bij
anti-rook campagnes en aids-preventie gebeurt) een goed middel voor preventie
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kunnen zijn.
Er bestaan, mede door alle sensatiefilms over psychopaten, veel vooroordelen en
onjuiste veronderstellingen over deze groep. Zelfs in de artsenwereld, ook in de
wereld der psychiaters bestaan veel misverstanden en onwetendheid omtrent deze
groep. Of ze weten niet dat er ook niet-criminele psychopaten bestaan, of ze
denken dat zij onbehandelbaar en ongeneesbaar zijn.
Veel 'normale' mensen denken dat psychopaten monsters en sadisten zijn, die geen
respect verdienen. Het wordt hoog tijd dat er van deze categorie personen en het
fenomeen psychopathie een juist beeld wordt geschetst en dat er op een realistische
wijze voorlichting over wordt gegeven.
Weinig gewone mensen weten bijvoorbeeld dat psychopathie neuro(bio)logisch
bepaald kan zijn. Het feit dat er een lichamelijke oorzaak voor dit ziektebeeld
aangewezen kan worden, zal voor velen waarschijnlijk een omslag betekenen in
hun denken omtrent dit fenomeen.
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Verklarende woordenlijst

Ablatio - Het verwijderen van een gezwel of een lichaamsdeel.
-     Actiedispositie - Geneigdheid tot bepaalde handelingen of acties.

Actie specifieke normen - Deze normen geven de begrenzing aan van een gedachtelijn of
wijze van reageren bij een gegeven situatie.
Acting out - Ageren.
ADHD - Attention deficit hyperactivity disorder, aandachtstekortstoornis die gepaard gaat met
hyperactiviteit.
Afasie - Ofwel aphasia; stoomis in het uiten of begrijpen van de taal als gevolg van een
organische stoomis, terwijl van te voren deze stoornis niet bestond.
Affectieve valentie - Bindingskracht van emoties onderling en van emoties aan bepaalde voor-
stellingen.

-  Afweer - Onder psychische afweer wordt bedoeld het totaal aan (onbewuste) psychische
handelingen of gebeurtenissen die het 'ik' tegen gevaren moet beschermen van de realiteit (bij
de infantiele neurose) eWof van de sterke driften of het Superego (neurose bij volwassenen).
Zie eveneens conversie, fixatie, projectie, regressie, repressie, sublimeren, substitutie suppressio
symbolisatie; Afweerfuncties - functies die in dienst staan van de afweer (zie eveneens bij af-
weer); Afweermechanisme - Bijzondere gedragingen, die driften en verlangens, die door de
censuur niet getolereerd worden, omzetten in andere vormen van psychische energie.

- Algemene consistentienormen - Vormen de uiteindelijke bron voor morele betrokkenheid, de
algemene culturele verwachtingen.
Alloplastisch - Reactievorm ten nadele van de medemens.
Alzheimer - Dementie die reeds lang voor de ouderdom optreedt (rond het 50-ste levensjaar
door een selectief teloorgaan van neuronen in vitale (associatie, herinnering, analyse en
dergelijke) corticale hersengebieden. Wellicht berust de ziekte op een onregelmatigheid in het
21-ste chromosoom.
Amygdala - Amandelvormige hersenkern.

-   Anhedonisch - Ontbreken van (seksueel) wellustgevoel.
-   Anale fase - Hieronder verstaan wij in navolging van Freud de tweede fase van de pregenitale

libido-ontwikkeling, die zich tussen het 2-de en het 3-de levensjaar voordoet en die gekenmerkt
wordt door libidoneuze en agressieve driftimpulsen. Het kind leert zijn lichaam te beheersen;
Anale karaktertrekken - Dit zijn karaktertrekken die volgens Freud terug te voeren zijn op de
anale fase en die zich kenmerken door: Zin voor orde, betrouwbaarheid, gewetensvol en
punctueel gedrag, gierigheid, eigenzinnigheid, trots en naijver.
Androgeen - Hormonale stoffen die een masculiniserend effect hebben, zowel bij mannen al
vrouwen.
Anesthesie - Ongevoeligheid die kan ontstaan door ziekten van de zenuwen, hersenen of
ruggemerg.

-    Angststoornis - Stoomis die gepaard gaat met een beklemmend onlustgevoel en vegetatieve
verschijnselen zoals hartkloppingen, terwijl dit in tegenstelling tot vrees niet op een object is
gericht en ongericht is, terwijl de lijder zich in zijn existentie bedreigd voelt. In extreme
gevallen ontstaat doodsangst.
Anoxische laesie - Onvoldoende zuurstofconcentratie in de weefsels.
Aminozuur metabolisme - Stofwisselingsdefect.
Apoplexie - beroerte.
ArachnoYdale ruimte - De ruimte tussen het spinnewebvlies, het middelste van de hersen-
vliezen, en de pia mater (binnenste vlies van de drie omhulsels van hersenen en ruggemerg).
Arousal - Zie prikkelstaat.
Arteriae carotis en vertebralis - Afsluiting van respectievelijk de halsslagader en nekslagader.
Autonome zenuwstelsel - Synoniem voor vegetatieve zenuwstelsel, dat de onwillekeurig (bui-
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ten de wil om) functionerende organen verzorgt, zoals die van de spijsvertering, bloedsomloop,
de ademhaling, alsmede de endocriene klieren.
Biogenetisch - Volgens deze wet is de ontwikkeling van een levend wezen een verkorte
herhaling van de ontwikkeling van zijn soort; ontstaan uit biologisch invloeden.
Beroerte - Acute verstoring van de cerebrale circulatie (doorstroming van het bloed in de
hersenen) die gepaard gaat met focale neurologische uitvalsverschijnselen.
Bilateraal - Aan twee zijden, tweezijdig, in beide richtingen.
Bio-psycho-sociale theorie - Deze theorie gaat ervan uit dat het menselijke gedrag en zijn
persoonlijkheid gevormd worden onder invloed van biologische, psychologische en sociale pro-
cessen en factoren die elkaar wederzijds beinvioeden.

- Biosociale theorie - Volgens deze theorie wordt het menselijk gedrag gevormd onder invloed
van biologische en sociale invioeden die elkaar wederzijds beYnvloeden.
Cardiovasculair - Met betrekking tot hart en bloedvaten.
Castratieangst - Angst bij de man dat hem zijn mannelijkheid wordt ontnomen (zie castratie-
complex); Castratiecomplex - De structuur en de werkingen van het castratiecomplex zijn bij
jongens en meisjes verschillend. De jongen vreest de castratie als een realisatie van de dreiging
die van vader uitgaat en als antwoord op zijn seksuele activiteit, en daaruit ontstaat zijn
castratieangst. Door meisjes wordt het niet hebben van een penis als een gemis en nadeel
gevoeld, dat ze proberen te ontkennen, compenseren of herstellen.
Het castratiecomplex staat in nauwe samenhang met het Oedipuscomplex en in het bijzonder
tot zijn verbiedende en normatieve functie (zie Oedipuscomplex).
Catecholaminen - Groep stoffen, bestaande uit het aromatische catechol en een amine. Tot de
groep behoren onder andere dopamine, adrenaline en noradrenaline.
Cathexis - Bewuste of onbewuste concentratie van psychische energie op een persoon,
voorwerp, een geestesproces of voorstelling.
Centrale zenuwstelsel - Hersenen en ruggemerg, vanwaar de zenuwen uitgaan als van een
centrurn.

Cerebellum - De kleine hersenen.
Cerebraal - De hersenen; Betreffende cerebrale fissuur - Hersenspleet.
Cerebrum - De grote hersenen.
Cholesterol - Een onverzadigde secundaire alcohol van vettige, parelachtige substantie,
voorkomend in dierlijke vetten, bloed, hersenweefsel, melk, eierdooier, zenuwschede, lever,
nieren.

Chromosomen - Draadvormige structuren in de celkern die de genen bevatten. Iedere chromo-
soom bevat een spiraalvormig gewonden DNA-molecule.
CingoIectomie - Extirpatie (totale wegneming) van de grote de gyrus cinguli (gordelvormige
winding aan de hersenoppervlakte), uitgevoerd bij defectpsychosen.
Cingulate gyrus - Bundels zenuwweefsel die zich bevinden in de hersenwinding.
Cingulate gyri - Hersenwinding.
Closed Head Injurie - Hersenletsel, zonder dat dit gepaard gaat met een open hoofdwond.
Cerebrospinale vIoeistof - Hersenruggemergvloeistof dat zich tussen het zachte vlies en het
spinnewebvlies van hersenen en ruggemerg bevindt en ook de hersenholten vult.
Cognitie - Kennis, herkenning, vermogen tot onderscheiden / cogitieve disfunctie - Defecten
in de waarneming, aandacht, geheugen, orientatie, taalgebruik. 2) Logische - Psychische proces
waarbij we ons bewust worden van objecten, gedachten en percepties die in verband staan met
logische thema's. 3) Sociale - Psychische proces waarbij we ons bewust worden van gedach-
ten, percepties en objecten die gerelateerd zijn aan sociale thema's.
Cognitieve pathologie - Zie cognitieve disfunctie.
Cognitieve therapie - Therapie die tot doel heeft om de cognitieve vaardigheden, kennis en
vermogens te vergroten.
Commitment - Verbintenis, belofte, schuld.
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Compulsie - Dwanghandeling.
Contralateraal - Aan de andere lichaamszijde.
Conversie - Omzetting, omkering, de uitdrukking van een psychisch conflict in lichamelijke
verschijnselen.
Convoluties - Samenrollingen in de cortex.

- Coping gedrag - Zie spanningshantering
Corpus striatum - 'Gestreept lichaam', het complex van door strengen met elkaar verbonden
basale ganglia (groep grijze kernen in het cerebrum) in een cerebrumhemisfeer.
Cortico-reticulaire Ius - Systeem in de cortex waarvan een opwekkende (arousal) werking
uitgaat, waardoor onder andere de toestand van wakker-zijn ontstaat.
Cortisol - Product van de bijnierschors, dat grote invloed heeft op onze stofwisselingsproces-
sen.

Cortex - Hersenschors.
- Counter fobisch - Gedragingen, handelingen, of onbewuste gebeurtenissen die erop gericht

zijn om een (psychotische) angsttoestand te vermijden.
Cross-sectionele analysen - Analysen waarbij de data van verschillende (relevante) onder-
zoeksonderdelen of -gebieden met elkaar worden vergeleken.
CSF-5 HIAA - Serotonine metaboliet-5-hydroxindole-azijnzuur in cerebrospinale vloeistof
(hersenen, ruggemerg). Metabolieten spelen een onmisbare rol in de stofwisseling.
Decussatio - Kruising der zenuwbanen.
Deductief - Gedachtengang die leidt van het algemene tot het bijzondere.
Depressieve stoornis - Een stoornis die zich kenmerkt door een gedrukte, melancholische
stemming.
Dichotomie - In tweeen gedeeld.
Diancefalon - Ook diencephalon: Tussenhersenen, bestaande uit hypothalamus, thalamus, meta-
thalamus en epithalamus.
Differentiale associatieprocessen - Via deze associatieprocessen wordt men zich bewust van
de verschillen tussen dingen, waarden en normen enzovoort.
Dissociaal gedrag - Conflict met de sociale omgeving door onverschilligheid ten opzichte de
regels van de samenleving. Dit kan zich manifesteren door middel van strijdzucht, verwaarlo-
zing en crimineel gedrag. Psychopathie of andere psychische stoornissen kunnen hiervan de
oorzaak zijn
Dissociatieve stoornissen - Splijting van het bewustzijn, waarbij de codrdinatiefuncties van het
bewustzijn uitvallen. Hierdoor ontstaat een toestand van geestelijke verwarring.

-  DNA - De(s)oxyribonucleTnezuur. Deze stof vormt de chromosomen en is drager van de
erfelijke eigenschappen.

-   Dopamine - Gedecaroxyleerde dopa, een 'precursor' van nor-adrenaline, een door de hypotha-
lamus afgescheiden stof die via axonen naar de hypophysis wordt getransporteerd en daar deafscheiding prolactine remt; is voorts werkzaam als neurotransmitter.
Dorsale ganglia - Ofwel ganglia thoracica - 11 a 12 segmentaal gerangschikte zenuwknopen
in het thoracale gebied (borstkast).
Dyadische - Twee-eenheid.
Dysthymie - Chronische depressieve stemmingsstoornis die wordt gekarakteriseerd door eengebrek aan interesse in de gewone dagelijkse dingen, geringe energie en vermoeidheid, gering
gevoel van eigenwaarde, slecht concentratievermogen, besluiteloosheid en hopeloosheid. Deze
term wordt als synoniem gebruikt voor depressieve neurose of neurotische depressie.

-    EEG - Elektro-encefalogram, De curve die ontstaat bij de registratie van de hersenactiviteit; de
amplitude van de golven geeft het spanningsverschil aan tussen de elektroden, men onder-
scheidt golven met alfa (8-13/s), beta (18-30/s), delta (0,5-3,5/s), theta (4-7/s) en kapparitme
(14-18/s)
Ego - Ik, Het gevoel een eigen geestelijke eenheid te zijn ten opzichte van anderen; Egodefect
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-   Het gedeeltelijk of totale onvermogen om zich een eigen geestelijke eenheid ten aanzien van
anderen te voelen als gevolg van gebrekkige egofuncties; Egofuncties - Functies die in dienst
staan van het ego zoals oordeelsvermogen, het testen van eigen mening en voorstellingen aan
de realiteit, het onderscheid kunnen maken enzovoort - Egoafweer - Zie afweer.
Elektrodiagnostiek - Algemene term voor diagnostische methoden, waarbij van galvanische of
faradische stroom gebruik wordt gemaakt, bijvoorbeeld voor het herkennen van afwijkingen
aan spieren en zenuwen.
Elektrolyten - Stof die opgelost in water, in ionen wordt gesplitst.
Elektrotherapie - Geneeskundige behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van elektriciteit,
bijvoorbeeld toediening van zwakke stromen, die beneden de pijngrens liggen, via de schedel
ter behandeling van psychosomatische, neurotische klachten en slaapstoomissen.

-   Elektrodermaal - Het meten van huidweerstand en hierdoor kan inzicht verkregen worden in
onder meer het arouselniveau van de betreffende persoon.
Empirisch - Op ervaring of proefneming berustend, en niet op berekening en redenering.
Encefalitis lethargica - Met slaapzucht gepaard gaande hersenontsteking.
Epilepsie - Vallende ziekte, gekenmerkt door insulten van een bepaald patroon.
Epinefrine - Synoniem voor adrenaline - Hormoon dat in het bijniermerg wordt geproduceerden dat een sympathicus-prikkelende werking heeft, bestaande uit vernauwing van de bloedva-
ten, verhoging van de bloeddruk.
Estrogeen - (ook oestrogeen) Algemene naam voor stoffen met oestradiolachtige werking
(komt voor in ovarium, urine, testis).
Ethiek - Praktische wijsbegeerte die handelt over zedelijke vraagstukken en handelingen, over
wat goed en kwaad is.
Event-related brain potentials (ERP's) - Metingen van fysiologische reacties en verwerking
naar aanleiding van emotioneel geladen boodschappen, afbeeldingen en gebeurtenissen.Factoranalysen - Dit zijn technieken om lineaire combinaties van variabelen te zoeken,
waardoor de voorspelling van een bepaald criterium gemaximaliseerd kan worden. Factoranaly-
sen worden gebruikt bij onderzoek naar de relaties van een set variabelen onderling, zonder de
referentie van een criterium.

-   Fallisch-oedipale fase - Ontwikkelingspsychologische fase (3-5 jaar) waarin het kind zich los
van zijn gezinsleden beleeft en waarin het besef krijgt van seksuele verschillen en rollen, het
is de fase waarin schuldbesef zich ontwikkelt en het oedipus-complex wordt doorgemaakt (zie
Oedipuscomplex).
Fallisch karakter - Een karakter dat, volgens de psychoanalytische theorie, wordt gekenmerktdoordat de betrokkene seksualiteit beschouwt als een uiting van macht.
Fenotype - 1) De vorm waarin het individu zich aan de waarneming manifesteert. 2) Uitdruk-
king van de gezamenlijke homozygote en dominante erfelijke factoren.
Fixatie - Het blijven steken in de geestelijke ontwikkeling; het blijven 'kleven' aan een
bepaalde levensfase.
Fobie - Voortdurende irrationele vrees voor situaties of voorwerpen, waaraan geen uitgespro-
ken gevaar is verbonden.
Forensische psychiatrie - Gerechtelijke psychiatrie, advies aan rechtbank, behandeling vanTBS-patienten, zorg voor psychisch gestoorde delinquenten.
Fornix - Gebogen vezelbundel met vezels in beide richtingen tussen de corpus mamilare en de
hippocampus.
Frontale hersenkwab - Een kwab die zich aan de voorzijde van de hersenen bevindt; /-laesies
- Letsel aan deze kwab.
Geinternaliseerde normen - Normen die men zich eigen heeft gemaakt.
Genetische predispositie - Genetische voorbeschiktheid, frequent samengaan van een bepaalde
ziekte met een bepaald weefselantigeen (de voor het individu kenmerkende erfelijke factor).
Genotype - De gezamenlijke, zowel dominante als recessieve erfelijke eigenschappen van een
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organisme.
Glandula innominata - Halsklier.
Gonade - Geslachtsklier.
Grandioze zelffantasie - Fantasieen over de eigen grote vermogens, het succes en de macht,
waarvan men meent dat men die nu al heeft of in de toekomst zal krijgen.
Grijze stof - Neuraal weefsel van de hersenen en het ruggemerg, waarin zich lichaamscellen
en zenuwvezels bevinden, en dat een grijze beenachtige kleur heeft.
Hersenstam - Het niet tot het pallium (hersenmantel, de cortex cerrebri, hersenschors)
behorende deel van de hersenen.
Hippocampus - Sikkelvormige verhevenheid in de mediale wand van de laterale hersenkamers,
maakt deel uit van het limbische systeem en is waarschijnlijk betrokken bij het gedragspatroon
van het individu.
Hypochondrie - Zwaarmoedigheid, de neiging om zich niet bestaande kwalen in te beelden of
bestaande ziektebeelden sterk te overdrijven; bewuste preoccupatie met de eigen licha-
melijkheid.
Hypomanie - Personen die hieraan lijden, vertonen een ziekelijk verhoogde activiteit, meestal
in een bepaalde richting.
Hypophysis - Hersenaanhangsel en een zeer belangrijk orgaan dat anatomisch en functioneel
nauw is verbonden met de hypothalamus, en die een hormonale schakel vormt tussen het
centrale zenuwstelsel en de endocriene klieren. Door de afscheiding van een groot aantal
hormonen, waaronder prolactine, speelt de hypophysis een veelzijdige rol bij de functies van
het gehele organisme en bij vele ziekteprocessen.
Hypothalamus - Belangrijk centrum van kernen in de tussenhersenen, waarin tal van neuro-
endocriene functies zijn gezeteld, onder andere voor de regeling van de waterhuishouding,
temperatuur, slaap enzovoort, is ook van grote betekenis voor de bedrijfshuishouding van het
organisme als geheel en het bevat centra voor de integratie van de activiteiten van het
autonome zenuwstelsel.
Hysterie - Een voornamelijk bij vrouwen voorkomende neurotische karaktervorm, waarbij het
bewuste denken en handelen bovenmatig wordt beYnvloed door het onbewuste gevoelsleven,
dat aldus wordt gekenmerkt door eigenaardige karakter-, gevoels- en geesteseigenschappen,
onechte, overdreven en geexalteerde gedragspatronen. Allerlei lichamelijk onverklaarbare
aandoeningen kunnen een hysterische oorzaak hebben. De ziekte uit zich ook in hysterischeaanvallen (schemertoestanden), razernij, verlammingen, spierkrampen enzovoort.
Id - Term van Freud voor de impulsen die van het instinct uitgaan.
Identificaties - Het zich vereenzelvigen met iemand of iets; Identificatie met de agressor -Het zich vereenzelvigen met een persoon die ons gewelddadig bejegent; Het is een normaal
stadium van onze Superego-ontwikkeling. De bedreiging of de kritiek van de agressor wordt
dan door de betrokkene weliswaar identifikatorisch verinnerlijkt, maar zijn agressie wordt naar
buiten toe afgevoerd, en het wordt nog niet op een zelfkritische wijze aangewend tegen de
eigen persoon.
Identiteitsintegratie - 1) Integratie van de verschillende aspecten van de identiteit in de eigen
persoonlijkheid. 2) De mate waarin vroegere vereenzelvigingen met personen geYntegreerd zijnin de eigen persoon.

-  Idiopathisch - Zelfstandig, wezenlijk; Zelfstandige ziekte die is ontstaan onafhankelijk van
andere ziekten of uitwendige invloeden.

- Inferomediale temporale kwablaesie - Letsel aan een of beide temporale hersenkwabben die
zich in beide hersenhelften bevinden.
Impulsregulatie - Het leren beheersen van allerlei emotionele en gedragsimpulsen.-   Individuatie - De ontwikkeling tot de eigen persoonlijkheid gedurende pubescentie (geslachte-
lijke rijpwording).
Inductieve theorievorming - Gevolgtrekking, het vaststellen van algemene regels door
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waarneming van bepaalde feiten.
Infarctie - Opvulling (met een of andere materie), is een toestand die ontstaat door ischemie
plaatselijke bloedeloosheid door belemmering van de bloedtoevoer) van weefsel; gaat gepaard
met uitvalsverschijnselen.
Intrafysiek - Wat binnen het lichaam plaatsvindt.
Intrapsychisch - Interacties die zich binnen de psyche afspelen.
Introjectie - Vereenzelviging met een andere persoon. Dit begrip wordt in de literatuur vaak
als synoniem van het begrip identificatie gebruikt.

-   Karakterafweer - Door middel van bepaalde persoonlijkheidstrekken bewerkstelligt men een
afweer tegen onaangename prikkels uit de buitenwereld; Karakterafweer tegen superego -
Zie afweer.
Karakterneurose - Neurose die niet of nauwelijks is ontstaan door invloeden uit de omgeving
maar die zijn veroorzaakt door de persoonlijkheid (karakter) van de betrokkene zelf.
Lateraal - Zijdelings, aan een zijde.
Lexicografisch - Kennis van de betekenissen en alleidingen van woorden.
Libido - Zinnelijke begeerte, lust; de totale psychische energie van het individu.
Limbische hersenkwab - Is gelegen in het limbische systeem.
Limbisch systeem - Bepaald gebied in de hersenen, dat is gelegen om de hersenstam, en dat
een belangrijke rol speelt in het leer- en geheugenproces en waarvan voorts een overwegend
functie wordt toegeschreven in het emotioneel-motorische gedragspatroon van het individu.
LinguYstisch - Taalwetenschappelijk.
Longitudinale analysen - Analyses die betrekking hebben op data van studies of onderzoek
die zich in een lang tijdsverloop voordoen.
Lijdensdruk - Dit begrip heeft binnen de wereld van de psychotherapie een bijzondere
betekenis gekregen. Het duidt op de geestelijke instelling van een patient ten opzichte van zijn
lijden en de wens om hierin verandering aan te brengen. De sterkte van de lijdensdruk hangt
minder af van de aard van het lijden dan van de persoonlijkheidsstructuur van de betreffende
persoon. Deze wenst om uit het lijden verlost te worden. Geldt als een belangrijk criterium
voor de behandelbaarheid van een patient.
Manisch-depressiviteit - Periodieke mentale ziekte, waarbij afwisselend buien van diepe neer-
slachtigheid (depressio) en ultieme opgewektheid en euforie (mania) optreden.Medulla spinalis - Ruggemerg.

- Minimal Brain dysfunction - Gedragsafwijking bij kind, die gepaard gaat met hyperactiviteit.
Thans vaker: ADHD, zie ADHD.
Moraliteit - De mate waarin iemand van goede zeden is.
Multiple sclerosis - Chronisch ziektebeeld dat gekenmerkt wordt door demyelinisatie (degene-
ratieve verwijdering van zenuwvezels), gepaard gaande met de vorming van verspreide harde
plekken, voornamelijk in de witte stof van ruggemerg en hersenen.
Narcisme - Verliefdheid op zichzelf, zelfingenomenheid; narcistische persoonlijkheidsstoor.nissen - Zie persoonlijkheidsstoornissen.

-   Neocortex - De hoogste gedifferentieerde lagen van het pallium (hersenschors)
Nervus octavus - De achtste hersenzenuw.
Nervus sympathicus - Sympathische zenuwstelsel, deel van het autonome zenuwstelsel.

.   Neuralgie - Zenuwpijn, meestal bij aanvallen optredende pijn in het gebied van een gevoelsze-
nuw, die niet gepaard gaat met uitvalsverschijnselen.
Neuriet - Uitloper van de zenuwcel die de impulsen geleidt in de richting van het cellichaam
af; een bundel neurieten vormt een zenuw.
Neuro-anatomie - Anatomie die betrekking heeft op zenuwstelsel of zenuwcel.

-  Neurofysiologie - Wetenschap die fysiologische werkingen onderzoekt die in verband staan
met het zenuwstelsel.

-   Neuron - Zenuwcel, een ganglioncel met uitlopers.
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Neuropathologie - Deze tak van wetenschap onderzoekt de ziekteprocessen van, of die in
relatie staan met het zenuwstelsel.
Neuropsychologisch - De wetenschappelijke richting onderzoekt de invloed die neurologische
(ziekte)processen op onze psychische functioneren en ons gedrag hebben.
Neurose - In de psychoanalyse term voor psychische stoomissen met als voornaamste sympto-
men angst of afweer tegen angst. Sinds de invoering van de DSM-III is de term in onbruik ge-
raakt als diagnostische categorie. Diverse stoornissen die vroeger werden gediagnostiseerd als
subcategorie van neurose, worden nu apart geclassificeerd zoals angststoornissen.-   Neurotransmitters - Chemische stoffen die een rol spelen bij de prikkeloverdracht in de eind-
synapsen (contactplaats tussen twee neuronen of tussen een neuron en een spier) van het auto-
nome zenuwstelsel en tussen de verschillende neuronen in het centrale zenuwstelsel.
Nigrostratiale hersenbaan - Is genoemd naar de substantie nigra en het corpus striatum
(gestreept lichaam in de grote hersenen).
Noodlotsneurose - Personen die hieraan lijden, spenderen hun hele leven aan het lijden aan
'tegenslagen', die ze zelf in de hand werken.

-  Nor-adrenaline - Hormoon, evenals adrenaline afkomstig uit het bijniermerg, een sympathi-
sche neurotransmitter.
Nor-epinefrine - Zie nor-adrenaline.
Objectconstantie - Vanaf het 3-de levensjaar kan het kind op cognitieve en gevoelsmatige
wijze het innerlijk beeld van zijn moeder vast houden en is het steeds meer in staat om goedeen slechte eigenschappen van personen om hem heen te integreren in een beeld en hiermee
maakt het kind de splitsing, die voorheen bestond tussen goed en slecht, ongedaan. Dit proces
gaat in feite een heel leven lang door.
Objectconsistentie - Zie objectconstantie.
Objectlibido - Het libido kan zowel zichzelf als een andere persoon als object kiezen. Als het
libido een andere persoon als object kiest, dan is er sprake van objectlibido.
Objectpresentaties - De wijze waarop de innerlijke beelden van diverse personen zich presen-teren aan de betrokken persoon.
Objectrelatie - Duidt op de soort relatie die het subject met zijn buitenwereld heeft. De relatie
representeert echter het complexe en totale resultaat van een bepaalde persoonlijkheidsorga-
nisatie, en een min of meer gefantaseerde interpretatie van objecten en zekere favoriete afweer-
functies.
Obsessieve-compulsieve stoornissen - Deze angststoornissen worden gekenmerkt door hard-nekkige, irrationele gedachten of wensen en onbeheersbare, en zich telkens herhalende hande-
lingen als gevolg van angstafweer. Synoniem voor dwangneurose.Oedipuscomplex - In de psychoanalyse een term voor een geheel van impulsen en conflicten
die zich bij jongens voordoen tijdens de fallisch-oedipale fase, het is een gefantaseerde vormvan seksuele liefde, gericht op moeder, al snel gevolgd door haat en vrees voor de vader. Door
de toenemende angst worden de seksuele gevoelens verdrongen en identificeert het jougetje
zich steeds meer met zijn vader.
Oedipale competitie - Frustrerende rivaliteit met vaderfiguur (zie oedipuscomplex).
Oedipale configuratie - Tijdens fallische fase ontstaat er als onderdeel van een normale
ontwikkeling een driehoeksrelatie tussen vader, moeder en het kind. Het kind probeert bij de
persoon van het andere gesIacht in de smaak te vallen en het rivaliseert met de persoon van
zijn eigen geslacht.
Oedipale fixaties - Als een persoon in zijn ontwikkeling gefixeerd is in de oedipale fase.
Oestrogeen - Zie estrogeen.
Ontwikkelingspsychologie - Tak van de psychologie die de ontwikkelingsfasen van de mensen met name die van kinderen en jeugdigen bestudeert.
Orale afhankelijkheid - De orale fase doorloopt het kleine kind wanneer het in feite het meest
afhankelijk is van zijn moeder (eventueel haar plaatsvervanger) en als het psychisch gezien nog
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zeer onrijp is en als het tegelijkertijd op een maximale wijze te vormen is. Het is dus niet
verwonderlijk dat de gebeurtenissen en fenomenen die zich voordeden tijdens deze orale fase
een invloed hebben op alle karakterontwikkelingen en psychopathologieen bij mensen. Vele
orale karaktertrekken werden in de psychoanalytische literatuur beschreven, met name ver-
slavingen en seksuele perversies.
Orale angsten - Hangen samen met en vloeiden voort uit een gebrekkige scheidingstolerantie
en een grote scheidingsgevoeligheid - Orale fase - Volgens Freud de ontwikkelingsfase van de
driften, waarbij het kind zijn aandacht op en rondom de mond richt. Deze fase duurt totdat het
kind ongeveer anderhalf jaar oud is. Volgens Erikson heeft het kind de 'taak' om in deze
periode een fundamenteel vertrouwen te veroveren (basisveiligheid).
Orale fixatie - Personen die hier aan lijden zijn in hun ontwikkeling gefixeerd in de orale fase.
Oraal karakter - Deze persoonlijkheidskarakteristiek wordt vertoond door mensen met fixatie
in de orale fase van ontwikkeling. Het is een persoonlijkheidstype dat wordt gekenmerkt door
het buitensporig verkrijgen van bevrediging door onder andere orale erotiek.
Orbitale frontale cortex - Deel van de voorzijde van de hersenschors (aangezichtszijde).
Orthogonaal - Loodrecht op elkaar staand.
Overdracht - Neiging om onbewuste gevoelens en eigenschappen, die tijdens de vroegste
jeugd geassocieerd waren met belangrijke personen uit de omgeving, over te brengen oppersonen in het heden, bijvoorbeeld de therapeut. Het verhindert dikwijls dat de betrokkenen
andere mensen adequaat begrijpt, bejegent en goed begrijpt.
Paradigma - Voorbeeld, model, complex van regels voor de beoefening van wetenschap.Paralinguistisch - Meta-niveau waarop taalwetenschap wordt beoefend.
Parasympathisch - Maakt deel uit van het autonome zenuwstelsel.
Peri.auqaductale grijs - Deel van de middenhersenen. Elektrische stimulatie van dit hersen-
deel leidt tot volledig defensieve reacties, die zowel uit aanvallen en verdedigen kunnen be-
staat. Beschadigingen in dit gebied kunnen het versterken of verzwakken van de verdedi-
gingsfuncties tot gevolg hebben.
Perifere zenuwstelsel - Het zenuwstelsel dat buiten het centrale zenuwstelsel ligt.
Persoonlijkheidsstoornissen - Stoornissen in de persoonlijkheid die karakteristiek zijn voorhet functioneren nu en op langere termijn, en die zich niet beperkt tot perioden van ziekten;
veroorzaakt subjectief lijden of duidelijke belemmeringen in het sociale en/of beroepsmatigefunctioneren. 1) Antisociale - : Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, slechte relatievor-
ming, crimineel gedrag, agressiviteit, niet nakomen van sociale verplichtingen en roekeloos
gedrag, niet in staat zijn om baan te behouden, agressiviteit, impulsiviteit, gebrek aan schuldge-
voelens, egocentriciteit. 2) Grenslijn - : Voortdurende instabiliteit van stemmingen, relaties en
zelfbeeld, die tot uiting komt door affectlabiliteit, dreiging met zelfdoding, zelfmoordpo--
gingen, impulsief gedrag, gebrek aan beheersing van woede, wisselvallige relaties, onzekere
identiteit en een chronisch gevoel van leegte en verveling, en aan spanningen gerelateerde
paranoYde symptomen of psychose. 3) Narcistische - : Een voortdurend patroon van groot-heidsgevoelens, fantasieen over eigen ongelimiteerde succes, vermogens en macht, een gebrek-
kig vermogen zich in te leven in anderen, overdreven aandacht vragen en overgevoeligheidvoor het oordeel van anderen, alleen hele bijzondere personen, of diegenen met hoge status
kunnen hem begrijpen, arrogant, hooghartig gedrag, is jaloers op anderen, terwijl hij denkt dat
anderen hem benijden. 4) Psychopathische - : Een gebrek aan empathie en een onvermogenom lief te hebben, manipulerend gedrag dat is gericht op controle en vernedering, gebrek aan
schuldgevoelens en schaamte, onbetrouwbaarheid, lage frustratietolerantie, lage vervelingstole-
rantie, oppervlakkige charme, impulsiviteit , het onvermogen om een doel na te streven, sensa-
tiezoeken, het vermogen tot goed geordende, formele, logische gedachtenprocessen (ook in si-
tuaties waarin sprake is van hevige stress), een overdreven gevoel van zelfwaarde, alcohol-
en/of drugverslaving, het onvermogen om te leren van straf. 5) SchizoYde - : Personen die
hieraan lijden zijn niet geinteresseerd in en genieten niet van intieme relaties. Ze tonen een
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zeer beperkte emotionele expressie, en komen kil over en hun affecties zijn vlak, ze schijnen
ongevoelig voor kritiek van anderen, hebben plezier in weinig of geen activiteiten, hebben
weinig of geen seksuele ervaringen met anderen, ze kiezen vrijwel altijd solitaire activiteiten.
6) Schizotypische - : Worden gekarakteriseerd door significant onvermogen tot het aangaan
van intieme relaties, cognitieve - en waarnemingsstoornissen, psychosen, gebrek aan goede
vrienden, paranorde gedrag, excessieve sociale angst, en excentriek gedrag.
Piale vaten in vivo - Hersenvaten.
Pituitariushormonen - Hormonen die afgescheiden worden door de hypophysis die de
slijmvorming regelen.
Platelet monoamine oxidase - Belangrijke neurotransmitters die werkzaam zijn in het centrale
zenuwstelsel, te weten serotonine, dopamine en noradrenaline, en de monoaminen worden
geactiveerd door het enzym monoamino-oxidase dat ook werkzaam is in de bloedplaatjes.
Poliomyelitis - Ontsteking van de grijze stof in het ruggemerg.
Post hoc - Achteraf beredenerend.

- Pottse paralyse - Tuberculeuze spondylitis (wervelontsteking), leidend tot carias en koude
abcessen en verkrommingen van de wervelkolom; verzwakkingsabces.- Preconventionele interpretatiekaders - Dit zijn interpretatiekaders die gehanteerd worden
door moreel onrijpe personen, die nog niet in staat zijn om het nut van waarden, normen die in
feite de samenleving draaiende houden, in te zien en/of eigen te maken.
Pregenitaal - Fantasieen, relaties, of fixaties, conflicten en driften, die normaal gesproken
optreden in het vroegkinderlijke stadium van de seksualiteitsontwikkeling, voordat het ge-
nitaalprimaat zich voordoet.
Pre-oedipaal - De stadia voor de oedipale fase.
Prikkelstaat - Activeren, in werking zetten, opwekken, waakzaamheid, responsiviteit naar
aanleiding van zintuiglijke prikkels; wordt ook wel arousal genoemd.
Probe-startle response - Reactie op een in een onderzoekssituatie uitgelokte vrees.
Projectie - Een geestelijk mechanisme, waarbij een onderdrukt complex als het ware ver-bloemd wordt door verplaatsing naar de buitenwereld.
Progesteron - Hormoon dat gevormd wordt door het zogenaamd 'geel lichaam', onder invloed
waarvan de baarmoeder geschikt wordt gemaakt voor de innesteling van het jonge embryo.

-    Protoplasme - Het vloeibare bestanddeel van de cel, omvat zowel het kernplasma als het cyto-
plasma.
Psychoanalyse - De methode van S. Freud (overleed in 1939) om de geestestoestand vanzenuwzieken te doorgronden door hen hun dromen en onwillekeurig invallende gedachten te
laten vertellen, ten einde onbewust verdrongen factoren op het spoor te komen, die zichvroeger in het geestesleven van de patient hebben voorgedaan, en die thans de psyche van de
betrokken beinvloeden. De patient wordt zich, als de therapie aanslaat, gedurende de behande-
ling bewust van deze factoren, waardoor de therapeut in staat wordt gesteld bepaalde stoor-
nissen te genezen.

-    Psychodynamisch - Het spel der krachten in de werking van de psyche.
Psychosomatische geneeskunde - De studie en de behandeling van lichamelijke ziekten waar-
van de diepere oorzaak van psychische aard is. Tot deze groep van ziekten worden onder meer
gerekend maagzweer, hypertensie, hyperventilatie, astma, migraine, hart- en vaatziekten.
Psychogenese - Deze leer gaat er vanuit dat psychisch ziekteverschijnsel op een psychogene
(oorzaak ligt in de ziel) wijze ontstaan.
PsycholinguYstiek - Deze tak van wetenschap houdt zich bezig met het psychologische verwer-
kingsproces van taal.
Psychometrisch - Metingen van geestelijk vermogen met behulp van wiskundige proefnemin-
gen en statistieken.
Psychose - a) Algemene term om een psychische stoornis aan te duiden. b) Term die tegen-
woordig in descriptieve zin wordt gebruikt. Onder psychose wordt een zodanige emstige stoor-
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nis van het psychisch functioneren of van het gedrag verstaan, dat die persoon niet in staat is
om de uiterlijke en innerlijke werkelijkheid van elkaar te onderscheiden. Het contact met de
werkelijkheid is gestoord, de realiteitstoetsing faalt. Kenmerkend voor psychotisch gedrag zijn
wanen, hallucinaties en denkstoornissen. 2) Functionele -: Dit is een vorm van psychose,
waarbij een hersenziekte of -disfunctie geen rol spelen.
Psychosociaal - Behorend tot of betrekking hebbend op de sociale aspecten van en de invloe-
den op psychische verschijnselen.
Raphe nuclei - Een aantal in de hersenstam gelegen zenuwcellen die de doorgave van pijn-
prikkels in het ruggemerg regelen. Bovendien zijn zij betrokken bij het begin van de slaap, de
langzame-golfslaap en bij defensieve agressie.
Reactieformatie - (Freud, 1905) Belangrijk psychisch afweersysteem; Ontwikkeling van ge-
dragspatronen en interessen, die tegengesteld zijn aan een verdrongen drift of verlangen,
bijvoorbeeld een moeder die haar kind dat ze haat overmatig goed verzorgt. Het gaat hier dus
om een gelukte en succesvolle afweer, omdat men zich hierbij noch van de driftwens noch van
de reactie daarop bewust wordt en omdat in de reactieformatie die in dienst staat van het ik
niet-acceptabele gedragsimpulsen omgekeerd worden in sociaal waardevolle gedragingen.
Regressie - Terugkeer tot een vroeger stadium; terugval van een hoger naar een lager gedrags-
niveau, neurotische jeugd verwerking van een emotionele jeugdervaring.

-   Repressie - Verdringing.
Resectie - Uitsnijding, gedeeltelijke verwijdering van een orgaan, gewricht of zenuw.
Reticulaire formatie - Netwerkvormige formatie van zenuwcellen. Heeft een structuur van
onderling sterk verbonden zenuwcellen, die grotendeels gelegen is in de hersenstam. De reti-
culaire formatie heeft verbindingen met de grote hersenen, de kleine hersenen en het rugge-
merg. Als een bepaald deel van de reticulaire formatie wordt geprikkeld, zorgt deze ervoor dat
de betrokken persoon onmiddellijk in slaap valt, terwijl de prikkeling van een ander deel deze
persoon juist klaarwakker maakt. Dit zou dus het slaap- en waakcentrum genoemd kunnen
worden. Het evenwicht tussen deze beide centra bepaalt de mate van waakzaamheid, die kan
varitren van diepe slaap tot grote opwinding.
Retrospectief onderzoek - Onderzoek waarbij men terugblikt in de tijd.
Rhinencephalon - reukhersenen, delen van de voorhersenen, die te maken hebben met de
reukfunctie.
RNA - afkorting van ribonucleic acid: Deze zuren zijn copieen van stukjes DNA. RNA ver-
schilt in twee opzichten van DNA, de pentose desoxyribose is vervangen door ribose en de
base urasil vervangt de base thymine. Het proces waarbij DNA wordt overgeschreven tot RNA
wordt transcriptie genoemd.
Role-taking - Het spelen of op zich nemen van een rol.
Schizofrenie - ernstige psychische stoornis, soms met een acuut begin, veelal sluipend, met als
centrale kenmerken: denkstoornissen, allerlei soorten wanen met soms bizarre inhoud (onder
andere telepathie), hallucinaties, vervlakt affect. gedrag met katatone (afwisselend perioden van
overmatige bewegingen en stilstand bij een meestal wazig bewustzijn) kenmerken, vaak ontbre-
ken van ziektebesef.
Segmentale innervatie - De invloed van de zenuwen op de werking van bepaalde organen.
Semantisch - Leer van de betekenis der woorden.

- Septaal nuclei - Kern van een tussenschot.
SeptaIe leasie - Letsel aan een tussenschot
Septohippocampaal - Betreffende de afscheiding de afgrenzing van het hersengebied waarin
de hippocampus zich bevindt.
Serotonine - Neurohumorale stof met adrenergische (heeft het effect van adrenaline) functie bijfysiologische en pathologische processen in het organisme; veroorzaakt vaatvemauwing (werkt
bloedrukverhogend), is van belang bij adhesie en aggregatie van de bloedplaatjes; bij een tekort
van deze stof kunnen depressies ontstaan; 5-hydroxytryptamine (5-HT).
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Socialisatie - Het aanleren van sociaal acceptabel gedrag, het begrijpen en eigenmaken van de
waarden en de normen van de gemeenschap, het leren samenleven met anderen, zich nuttig
maken voor de gemeenschap en leren rekening houden met anderen.
Somatisch - Lichamelijk.
Spanningshantering - Verwerken van stress, problemen, frustraties, en het behelst een aanpas-
singsproces waarmee de problemen het hoofd geboden kan worden; wordt ook copinggedrag
genoemd.

-   Stress - Psychische spanning.
Stressor - Bron van psychische spanning.

-  Sublimeren - Het omzetten van onbewuste en bewust geworden verlangens, neigingen en
eigenschappen naar hogere doeleinden.
Substitutie - Afweermechanisme waarbij de gevoelens van een bron van psychische spannin-
gen worden afgewenteld op iemand anders.

-    Superego - Het 'boven-ik', het onbewuste geweten dat zich heeft ontwikkeld uit het imago van
ouders en opvoeders met betrekking tot het individuele instinctleven. Superego lancunae -
Afwezigheid van superego in bepaalde omschreven gedragsgebieden.
Suppressio - Het onderdrukken van verborgen, onbewuste verlangens.

-    Symbiotisch - Het verschijnsel dat twee ongelijksoortige organismen op of in elkaar leven tot
wederzijds voordeel; het harmonisch met elkaar leven of met elkaar omgaan van mensen die
wederzijds afhankelijk van elkaar zijn.

-    Symbolische taal - Zinnebeeldige taal.
-    Symbolisatie - Het zinnebeeldig voorstellen, als symbool aanduiden.

Sympathische zenuwstelsel - Is synoniem voor autonome zenuwstelsel.
Synaptische activiteit - Activiteit die plaatsvindt tussen twee neuronen of tussen neuron en
een spier.

- Temporale hersenkwab - Hersenkwab die zich bij de stapen bevindt.
Testosteron - Mannelijk hormoon, de voornaamste androgene stof, die wordt geproduceerddoor de cellen van Leydig.
Thalamus - Deel van de tussenhersenen met vele belangrijke centra en kernen.

-  Trauma - Gewelddadige inwerking, een verwonding (ook in psychische zin) tot gevolg
hebbend.

Trigeminusneuralgie - Neuralgie (zenuwpijn) die betrekking heeft op de drielingzenuw of de
vijfde hersenzenuw.

- Vegetatieve zenuwstelsel - zie Autonome zenuwstelsel.
Ventraal - Aan de buikzijde gelegen; voorwaartse richting.
Ventrikelsysteem - Kamers van het hart of hersenen.
Visceroticulaire structuren - Netwerk van zenuwen dat zich in de ingewanden bevindt.
Werkalliantie - Situatie waarin diegene die de therapie ondergaat zich coOperatief opstelt ten
opzichte de therapeut; werkovereenkomst.

-    Witte stof - Wit gekleurde massa in het centrale zenuwstelsel, die voomamelijk uit de, door de
mergschede omgeven, lange uitlopers van zenuwcellen bestaat en dient voor de voortgeleiding
van zenuwprikkels. De witte stof bevindt zich in het ruggemerg aan de buitenkant. In de groteen kleine hersenen ligt de witte stof binnenin, omgeven door een schil van grijze stof, die
voornamelijk uit cellichamen bestaat.
Zelfconstantie - Het vermogen om het innerlijk beeld van zichzelf vast te houden.
Ziekte van Parkinson - Dikwijls familiaal, na het 35-ste jaar optredend ziektebeeld, dat
gekenmerkt wordt door spierstijfheid, langzame tremor in de handen, toenemend bij emoties,terwijl dit gepaard gaat met typische bewegingen van de vingers, hypokinesie, speekselvloed,
blikkrampen, loop- en spraakstoornissen, maskergelaat, verhoogde talgafscheiding, zeldzame
ooglidslag.
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220-222

- Trauma - 37, 45, 48, 62, 72, 194, 257,
282,283

U

- Under-arousal (te lage prikkelstaat)/corti-
cale prikkelbehoefte - 49, 99, 119, 156,
168,217,218,280,374

V

- Vegetatieve zenuwstelsel - 175
- Verantwoordelijkheid(-sgevoel) - 5, 12,

44, 141, 155, 156, 158, 159, 161, 206,
207, 221, 275, 278, 291, 294, 357, 376,
378

-  Veridealisering - 54
- Viscero-reticulaire structuren  -  118
-  Verlatingsangst - 26,60
W

-  WAIS-test - 230

Z

- Zelfbeeld - 18,20,21,26-29,51,54,60,
78

-  Zelfbeleving - 61, 71, 75
-  Zelfconstantie - 61
- Zelfmoord - 11, 28, 100-102, 104-107,

110,136,139,223

- Zelfwaardering/-respect - 29, 36, 40, 50
52-54,78,135, 374,376,378
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Samenvatting

De geschiedenis en de definitie van het begrip psychopathie komt in hoofdstuk 1
aan de orde. De visies van belangrijkeonderzoekers en behandelaars die hierbij een
grote rol speelden, worden in beeld gebracht, zoals die van Pinel, Bush, Prichard,
Lombrosso, Gouster, Kreapelin, Aichhorn, Kurt Schneider enzovoort.

In hoofdstuk 2 komen de psychoanalytische en psychodynamische theorieen met
betrekking psychopathie aan bod. De visies van o.a. Anna en Sigmund Freud,
Aichhorn, Patridge, Levy, Cleckley, Horney, Reich, Fenichel, Bender, Eissler,
Schmideberg, Kaufman, Kernberg, Giovacchini, Johnson, Szurek, Kohut, Bursten,
Wolman en Meloy worden hier uiteengezet.

De etiologie van psychopathie wordt in hoofdstuk 3 beschreven. De ont-
wikkelingspatronen van psychopathie worden belicht en aspecten zoals socialisatie,
familiestructuur en aandacht komen hier aan de orde.

De neurologische en biologische aspecten van psychopathie worden in hoofdstuk 4
behandeld. Na een inleiding waarin de ontwikkeling van het neurologische concept
van de relatie tussen hersenen en lichaam en de ontstaansgeschiedenis van de klini-
sche neurologie uit de doeken wordt gedaan, komt het meest recente onderzoek op
dit vlak aan de orde zoals:
- Psychopathisch gedrag in relatie tot organische hersenziekten;
- Frontale kwablaesies;
-  Hersenhelftfuncties en gedragsstoornissen;
-  EEG-patronen en neuroanatomale structuren;
-  Reacties van het autonome zenuwstelsel;
-  Reacties van het centrale zenuwstelsel;
- Biochemische aspecten van agressie;
- Biochemische aspecten van het leervermogen dat betrekking heeft op het

vermijden van negatieve ervaringen;
- Hormonale invloeden;
- Genetische predisposities;
- Extraversie;
- Neuropsychologische aspecten;
- Relatie biologische en sociale factoren met betrekking tot crimineel gedrag;
- Biologie, neurobiologie, en psychosomatische geneeskunde.

De morele ontwikkeling van de psychopaat wordt in hoofdstuk 5 behandeld met
als invalshoeken: a) morele betrokkenheid, structurele en persoonlijke betrok-
kenheid bij anderen; b) interne representaties en moraliteit; c) rationele keuze en
moraal.
Ook de filosofische gezichtspunten met betrekking tot dit fenomeen komen aan de
drde zoals: a) verantwoordelijkheid; b) morele verantwoordelijkheid en onwetend-
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heid; en c) rationaliteit.

In hoofdstuk 6 worden de emoties van de psychopaat onderzocht. In het eerste deel
wordt aandacht geschonken aan algemene theorievorming rond onderzoek naar
emoties in de neurologie en psychiatrie en psychologie. Bijzondere aandacht krijgt
het limbische systeem vanwege zijn rol in het genereren van emoties. Vervolgens
worden a) de relatie tussen taal en emotie bij psychopaten, b) het abnormale
verwerkingsproces met betrekking tot affectieve woorden, c) de emotionele ver-
beeldingskracht van de psychopaaL d) de emotionele reacties van de psychopaat en
e) copingstrategie8n en emoties onderzocht.

Een rapportage van het literatuuronderzoek dat is verricht naar het verschijnsel
narijping bij psychopaten volgt in hoofdstuk 7 en de volgende aspecten worden
behandeld:
a) leeftijd en psychopathie; b) verschillen in stabiliteit van antisociaal gedrag; c)
neurologische en biologische aspecten van narijping (gedragscorrelatie van lage
CSF-5-HIAA, platelet monoamine oxidase, myelinisatie, corticale arousal, corticale
onrijpheid) en d) prognoses voor narijping en verbetering.

Mijn eigen onderzoek komt in hoofdstuk 8 en 9 aan bod. Deze pilotstudy, die qua
opzet een retrospectief, exploratief en kwalitatief onderzoek was, had tot doel om
na te gaan of er een verschil waar te nemen was in het verloop, de aanleiding/
oorzaak, van het narijpingsproces, bij de vijf categoriein (voormalige)
psychopaten, namelijk:
1) de gewelddadige seksuele psychopaten (SEK);
2) de niet seksuele gewelddadige psychopaten (GPS);
3) de fraudeurs (FRA);
4) de pyromanen (PYR);
5) de niet-criminele psychopaten (NCR).

Ook wilde ik via dit onderzoek nagaan of er een relatie bestaat tussen de wijze
waarop en de omstandigheden waarin de psychopathie bij de betrokkenen is ont-
staan en de aanleidingen of oorzaak van het narijpingsproces.
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Summary

In chapter 1 we discuss the subject of the history and the definition of the concept
of psychopathy. The visions of the most important researchers and therapists in
this area such as Pinel, Bush, Prichard, Lombrosso, Gouster, Kreaplin, Aichhom,
Kurt Schneider etcetera are reviewed.

We pay attention to psychoanalytical and psychodynamical theories in chapter 2
that refer to psychopathy (Anna and Sigmund Freud, Aichhorn, Patridge, Levy,
Cleckley, Horney, Reich, Fenichel, Bender, Eissler, Schmideberg, Kaufman,
Kernberg, Giovacchini, Johnson, Szurek, Bursten, Wolman and Meloy).

The etiology of psychopathy is described in chapter 3, including aspects as
developmental patterns, socialisation, family structure, and attention.

In chapter 4 we discuss the neurological and biological aspects of psychopathy.
We pay attention to relevant and recent research in the following areas:
- Psychopathic behavior in relation to organic brain disaeses;
-  Frontal lobe leasions;
- Hemispheric functions and behavior disorders;
- EEG-pattern and neuroanatomical structures;
- Autonomic nervous system reactivity;
- Central nervous system reactivity;
- Biochemical aspects of aggression;
- Biochemical aspects of the capacity to learn concerning the avoidance of

negative expedences;
- Hormonal influences;
- General predisposition;
- Extroversion;
- Neuropsychological aspects;
- Relationship between biological and social factors concerning crirninal behavior;
- Biology, neurobiology and psychosomatic medicine.

The moral development is discussed in chapter 5 and we pay attention to items as:
a) moral commitment and structural and personal involvement with other people;
b) development and morality; c) rational choice and morality, and d) ehtical
reasoning.Also the philosophical points of view were discussed such as
responsibility, moral responsibility and ignorance, and rationality.

In chapter 6 we investigate the emotions of the psychopath. In the first part the
general theory of emotion which is developed in the neurology, psychiatry and
psychology is reviewed. We pay especially attention to the limbic system that
oscillates emotions.
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We investigate in the psychopath:
1) the relationship between language and emotion of the psychopath;
2) the abnormal digestion with regard to affective words;
3) the emotional imagination;
4) the emotional reactions and the coping strategies.

Relevant and recent research and literature in the area of maturation of the
psychopath were discussed in chapter 7 and we looked at the following aspects: a)
age and psychopathy, b) differences in stability with regard to antisocial behavior,
c) neurological and biological aspects of maturation (behavioral correlations of low
CSF 5 HIAA, platelet monoamine oxidase, myelinisation, cortical arousal, cortical
maturation), and d) prognosis for maturation en improvement

The chapters 8 and 9 are dedicated to my own research. This pilot-study, which
was a retrospective, explorative and qualitative research, had the aim to investigate
the differences in the course, the occasion/cause, of the proces of maturation in the
5 categories of (former) psychopaths:
1) The aggressive-sexual psychopaths (SEK, n=3);
2) The aggressive non-sexual psychopath (GPS n=4);
3) The frauds (FRA, n=2);
4) The firesetters (PYR, n=3);
5) The non-criminal psychopaths (NCR, n=2).

I carried out a dossier-research in the Prof. mr. Pompehospital (forensic-psychiatric
hospital) at Nijmegen, the Netherlands. In my research I also used the information
and advises which I detained from 5 persons with a long working experience in
this hospital.

Thesis and definition

The central question in this research is: 'How much and on what points differ the
5 categories from each other, with regard to the course, the occasion/cause of the
maturation proces, and is there a relationship between the history of development
of psychopathy and the typical way of maturation of a person or a category?'

My definition of maturation is: 'Maturation is a proces, whereby the person who
this undergoes, after a stagnation and arrearage in his or her moral, cognitive,
emotional and/or neurological development, which often is going on for decades,
can catch up this arrearage as a result of a touching event (falling in love, death of
one of the parents, child or partner etc.) and/or stimulating circumstances. This is
eventually attended with a biological process of change, through which this person
gains an insight into his or her own functioning, while he is able to create affective
relationships and through this bond and commitment to the person whereby he or
she is involved with. He or she grows away from his or her egocentric attitude,
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and can see oneself through the eyes of the other person, and is able to self
criticism, a vulnerable attitude, an internal dialogue, ethical progression, and a real
consideration and empathy with other people.'

Digestion of the research data

The issues which were compared between the 5 categories are:

1) Milieu in which parents grew up

-  Most of the parents of the 3 PYR (3 mothers and 1 father) and of the 4 GPS (3
fathers and 2 mothers) were coming out of the lower class. 1 father and 2
mothers of the GPS came out of the middle class.  1 father of the PYR came out
of the middle class and 1 came out of the higher class.

-  2 of the 3 fathers of the FRA (1 person had 1 biological and 1 stepfather) came
out of the higher class, or the higher middle class, and 1 father came out of the
lower class. 1 Mother came out of the higher class and 1 of the lower class.

-  The parents from the NCR came out of the higher class (n=1),the higher middle
class (n=2), or the middle class (n=1).

- From 2 fathers and 1 mother of the SEK there were no data available, but 1
father came out of the higher middle class, and the 2 mothers came out of the
middle and lower class.

2) Education of the parents

- The parents of the NCR had the best education (both fathers studied at the
university or followed a higher vocational training, both mothers studied at the
university or at high school).

-  The parents of the SEK became the lowest education.
Two fathers followed a lower vocational training (the data of 1 father are on this
point not available). 2 Mothers only had primary school and 1 studied at
grammarschool.

- 2 of the 3 fathers of the FRA followed a higher vocational training, and 1
visited only primary school. 1 mother studied at the university and 1 only visited
primary school.

- 3 of the 4 fathers of the GPS followed a lower vocational training (n=2) or
visited only primary school (n=l), and 1 father studied at high school. But 3 of
the 4 mothers visited secundary school and 1 mother visited only the primary
school.

-  2 of the 3 fathers of the PYR followed a higher vocational training, 1 father and
2 mothers visited only primary school, and 1 mother visited secundary school.

3) Fysical and mental health of the parents



426

-  The parents of the FRA and the NCR had all a good fysical and mental health.
-  From the parents of the 4 GPS only 1 mother had a bad health.
-  All the 3 mothers and 1 father of the SEK had a bad health, and 3 mothers and

1 father of the PYR had a bad health.

4) Mental disorders in the family

-  From the FRA there are no data available on this point.
- From the 3 SEK were from 1 father and 1 mother no data available on this

point, but there were no mental disorders in the family of the other 2 fathers and
2 mothers.

- In the families of the PYR and the NCR there were most of the mental
disorders, on fathers or on mothers side. From 1 of the PYR there were no data
available on this point.

5) Marriage of the parents

-  The parents of the 2 FRA had a good marriage.
-  2 of the 3 marriages of the PYR were reasonable and 1 was poor.
-  2 of the 3 marriages of the SEK were bad and 1 was good.
-  The parents of the 2 NCR had a reasonable and a poor marriage.
-   2 of the 4 marriages of the GPS were reasonable and the other 2 were bad.

6) Occupation of the parents

-  The mothers in all categories were housewifes.
-   2 of the 3 fathers of the SEK were craftsmen and 1 person had no job.
-  2 of the 4 fathers of the GPS did unskilled labour, 1 was a craftsman and 1 had

an artistic profession.
-  2 fathers of the FRA worked on the medium level and 1 did unskilled labour.
-  1 father of the NCR had a job on a higher level and 1 father had a artistic

profession.

7) Milieu in which the investigated persons did grew up

-  3 of the 4 GPS grew up in a working class family, in comparison to 1 of the 3
SEK,  1  of the FRA,  1  of the 3 PYR, and none of the NCR.

-  1 SEK, 1 GPS, 1 NCR and 2 PYR grew up in a middle class family.
-  1 FRA and 1 NCR came out of the higher class.
-  1 PYR grew up in foster homes.

8) Birth and the development of bodily functions

- The birth and the development of the functions passed off normal with the 4
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GPS and the 2 NCR .
-  From 2 of the 3 SEK there were no data available on this point, and the birth

and the development of functions of 1 person passed off normal.
- 1 of the 3 PYR was born under narcose, but his development of functions

passed off normal, and the birth and the development of functions of 1 person
passed off normal. From 1 person there were no data available on this point.

-  The birth and the development of functions from 1 FRA passed off normal and
from the other person there were no data available on this point.

9) Family situation

- Only the 2 FRA had a loving father and mother. They had both a stepfather
(one was the only child and 1  was the oldest of 6 children).

-  1 of the SEK grew up in a foster-family were he got love and attention. The
fathers of the other 2 persons were agressive and/or unreachable, while their
mothers were loving but weak. One grew up in a family of 9, 1 in a family of 5
children, and 1 was the only child).

-  2 of the fathers of the GPS were loving, but the other 2 were aggressive and/or
unreachable. Also 3 of the 4 mothers were emotionally cold and unreachable. 1
person had 2 parents who didn't love him, and they placed him in a foster-home
for a long period. 2 persons came out of a family of 6 children, (the youngest
and oldest child), and the other 2 came out of family of 7 children.

- The 3 PYR had an authoritarian (n=2) and/or an unreachable (n=1) parent. 1
Person lived his whole youth in foster-homes. 1 Person came out of a family of
6 and 1 of a family of 4 children.

-  1 NCR lived after the death of his mother, he lived in boardinghouses since he
was 1 year old. He had 1 sister. His father loved him. The other NCR had a
loving mother but an unreachable and emotionally cold father. He had 3 older
brothers.

10) Fysical, emotional and pedagogical neglect

-  None of the FRA were neglected emotionally or fysically.
- The 3 SEK were all neglected emotionally and/or pedagogically by 1 (n=l), or

both parents (n=2).
-  The 3 PYR were also all neglected emotionally and/or pedagogically by 1 (n=2),

or both parents (n=1).
-  2 of the 4 GPS were neglected emotionally and pedagogically by their mothers,

or by both their parents.
-  The 2 NCR were neglected emotionally and/or pedagogically by the father.

10 Of the 14 persons were neglected emotionally and/or pedagogically.
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11) Rejection by parents, brothers and sisters

-  None of the FRA were rejected at home.
-   1 of the SEK and 1 of the PYR were rejected by the father.
-  2 of the 4 GPS were rejected by the father, the mother and the other children of

the family.
-  1 of the NCR were rejected by the father.

12) From which diseases suffered the investigated person?

- 1 of the FRA suffered from infantile paralysis and the other person suffered
from meningitis in his youth.

-  None of the 3 SEK and the 2 NCR suffered from a serious disease.
- 1 of the 4 GPS suffered from sleep disorders and headache and 1 person

suffered from skin disease.
-  1 of the PYR suffered as a baby from serious food disorders and later he got

fear from water (hydrophobia) and 1 person did behave himself as a baby when
he was an infant as a reaction on the birth of his sister.

13) Upbringing by his parents or elsewhere

-  Both FRA were brought up by their parents.
-  1 of the 3 SEK were brought up in foster-homes or by foster-parents and the 2

other persons were educated by their parents.
-  1 of the 3 PYR and 1 of the 4 GPS were brought up in foster-homes, and the

other persons were educated by their own parents.
- 1 of the NCR was, after the death of his mother when he was 1 year old,

brought up by his father and the owners of the boarding-houses were they lived,
and the other person was educated by his own parents.

14) Behavioural development in the early youth

-  The 3 PYR did show a normal behavior in this period.
- All the FRA and NCR did show in this period an abnormal behavior. 1 FRA

had learning problems and had stolen things, and the other person had a conduct
disorder. 1 NCR suffered in this period from a conduct disorder, and the other
person was guilty of shoplifting but his conduct was normal.

- 2 of the 3 SEK showed learning problems and conduct disorders and 1 person
did behave himself normal.

- 2 of the 4 GPS were problem children and had learning difficulties and were
irascible, and the other persons were normal.
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15) Behavioral development after the primary school until the TBS-period
(forensic-psychiatric hospitalization)/until the beginning of maturation (for the
NCR).

- This period was characterized by internal restlessness, a tendency to a roving
spirit and unmanageable and irresponsible behavior. The FRA committed crimes
in this period, but the NCR did not.

-  All 4 GPS showed in this period aggressive behavior, 2 of them behaved them-
selves impulsive, and 2 persons committed crimes.

-  2 of the 3 PYR committed crimes in this period but otherwise they didn't show
abnormal behavior. 1 person committed crimes and showed irresponsible beha-
vior.

-  2 of the 3 SEK had many conflicts in this period, they were also unmanageable
and committed crimes, and 1 person committed crimes, but showed otherwise
no abnormal behavior.

16) Social contacts

- All the SEK and the PYR had no or hardly any contact with girls or females
outside the family. Except 1 SEK who had normal contact outside the family
with other boys or men. The other persons in these categories had no or poor
contact with persons of their own gender.

-  All the FRA, GPS and NCR had reasonable (2 GPS, 2 FRA, 1 NCR) and good
(2 GPS, 1 NCR) contacts with girls and females. Also all persons had
reasonable (3 GPS, 2 FRA, 1 NCR) and good (1 GPS and 1 NCR) contact with
persons of their own gender.

The FRA and GPS had reasonable and good contacts and the SEK and PYR
had no or poor contacts with persons of their own of the other gender.

17) Education before the TBS-periode/until the beginning of maturation

-  The GPS all followed a lower vocational training.
-  The FRA only visited primary and a special primary school.
- 1 PYR followed a higher vocational training, 1 visited secundary school an 1

visited only primary school.
- 1 SEK visited secundary school, 1 visited only primary school and 1 person

visited a special primary school.
- 1 NCR followed a higher vocational training and the other visited grammar-

school.

18) First signs of psychopathy. Did this process pass off gradually?

-   The first signs manifested itself between the age of 7 and 14 or between the age
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of 19 and 22. It was remarkable when the first signs manifested itself between
the  age  of 7 and  14, the proces passed by gradually,  but the process passed by
abrupt when the first signs manifested itself between the age of 19 and 22.

-  The first signs manifested itself by the 3 SEK at the age of 7, 8  and 22.
-  The first signs manifested itself by the 4 GPS at the age of 7, 9, 13 and 22.
-  The first signs manifested itself by the FRA at the age of 12 and 21, and for the

NCR this was at the age of 9 and 14.

In 9 of the 14 cases the first signs manifested itself between the age of 7 and
14 and in 5 cases this was between the age of 19 and 22.

19) At which age the first crime was committed?

-  All the 3 PYR committed their first crime at the age of 20.
-  The 4 GPS committed their first crime at the age of 25,25,22 and 32.
-  The 3 SEK committed their first crime at the age of 15, 21 and 22.
-  The 2 FRA committed their first crime at the age of 22 and 23.
-  The NCR didn't commit serious crimes.

10 Of the 12 criminal psychopaths committed their first crime between the
age of 20 and 25.

20) Record of previous employment

-  All the 4 GPS were stay-at-home and performed well at work, like the 2 NCR.
-  The 2 FRA frequently exchanged their jobs, but their work-performances were

good.
-  2 of the 3 PYR exchanged their jobs frequently, and they behaved irresponsible

and were fired several times. 1 person performed well at work and was stay-at-
home.

-  2 of the 3 SEK exchanged their jobs frequently, and performed bad at work, and
1 person was stay-at-home and performed well at work.

21) Social skills and adaptability before the TBS-period (forensic psychiatric
hospitalization)/before the period of maturation (for the NCR)

-  All the 3 SEK had in this period bad social skills and a worse adaptability.
-  All the 3 PYR had a bad adaptability, but the social skills of 2 persons were

reasonable and good, by 1 person it was periodically better and periodically
worse.

- All the FRA and NCR had reasonable and good social skills, but a bad adapta-
bility, except 1 person who had a periodically good and bad adaptability.

-  2 of the 4 GPS had bad social skills and adaptability, and 1 person had reason-
able and 1 person had poor qualities in this area.
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22) Social skills and adaptability during the TBS-period (not for the NCR)

- 2 of the 3 SEK developed themselves to a reasonable level and 1 person to a
good level.

-  3 of the 4 GPS had reached in this period a good level and 1 person reached a
reasonable level.

- From the beginning 1 FRA had a reasonable level and reached a good level in
this period and 1 person reached a reasonable level.

23) Social skill and adaptability during and after trial leave/during the period
of maturation (for the NCR)

-  All the 3 SEK and the 2 NCR reached in this period a good level.
-  For 3 of the 4 GPS these capacities remained good and 1 person reached a good

level.
- For 1 FRA these capacities remained good and the other person reached a good

level.
-  The capacities of the 3 SEK reached a very good, a good or a reasonable level.

24) Emotional, intellectual and moral development before the TBS-period
(forensic psychiatric hospitalization)/before the period of maturation

-  All the SEK, FRA, PYR, NCR and 3 of the 4 GPS had a disturbed emotional
and moral development, while their intellectual development was normal.

-  The emotional, intellectual and moral development of 1 GPS was disturbed.

25) Emotional, intellectual and moral development during the TBS-period (not
for the NCR)

-  All the SEK, PYR, 1 FRA and 3 of the 4 GPS reached a reasonable level in this
period.

-  1 FRA and 1 GPS reached a good level.

26) Emotional, intellectual and moral development during the trial
leave/during the period of maturation

-  All persons in all categories reached a good level.

27) In what measure did they make use of therapy?

- The GPS had make most use of therapy, 2 persons in a large measure, 1 in a
reasonable measure, and lin a very small measure.

-  1 of the FRA had make use in a reasonable measure of therapy, and the other
person in a very small measure.
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-  2 of the PYR and 2 of the 3 SEK had make use in a very small measure, and 1
PYR and l SEK had make use of therapy in a reasonable measure.

Of the 12 criminal psychopaths did make use of therapy; 4 persons in a reaso-
nable measure, 2 persons in a large measure en 6 persons in a very small
measure.

28) Contact with the therapists and members of the staff (not for the NCR)

- For 2 of the 3 SEK this contact was reasonable and for 1 person this contact
became good.

-  For 2 of the GPS this contact was good, and for the other 2 persons this contact
became reasonable.

-  1 FRA became a reasonable contact, and for the other person this contact stayed
superficial.

- For 1 PYR this contact became good, for 1 reasonable and for 1 person this
contact stayed superficial.

6 Of the 12 criminal psychopaths became a reasonable contact, 4 became a
good contact and for 2 persons this contact remained superficial.

29) Contact with the other inhabitants

-  The contact of 2 of the 3 SEK became reasonable and of 1 person the contact
became good.

-  2 of the 4 GPS became a good contact, for 1 person the contact was good from
the beginning and it stayed this way, and for 1 person this contact became
reasonable.

-  1 of the FRA had from the beginning a good contact and it stayed this way, and
for 1 person this contact became reasonable.

-  All 3 PYR became a reasonable contact with the other inhabitants.

8 of the 12 criminal psychopaths became a reasonable and 4 a good contact
with the other inhabitants.

30) Involvement with activities in the hospital (labour, sport etc.)

-  All the 3 PYR were involved in a small measure.
-  Of the 3 SEK 2 persons were involved in a large measure and 1 in a reasonable

measure.
-  Of the 4 GPS 2 persons were involved in a reasonable measure, 1 person in a

large measure and 1 in a small measure.
-  Of the 2 FRA 1 person was involved in a reasonable measure and 1 in a small

measure.
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Of the 12 criminal psychopaths there were involved 4 persons in a reasonable,
3 persons in a large, and 5 persons in a small measure with activities in the
hospital.

31) Work outside the hospital during the TBS-period (not for NCR)

-  None of the FRA and SEK had work outside the hospital.
-  Only 1 of the 4 GPS had work outside the hospital (as a purchaser in a electro-

technical firm).
- 2 of the 3 PYR had a job outside the hospital (lift mechanic, animal provider at

children's zoo).

32) Work during and after the trial furlough/during and after the period of
maturation (for the NCR)

All persons in all categories had work in this period.

-  The 3 PYR had a job as a: animal provider at a children's zoo; lift mechanic;
landscape gardener.

- The 3 SEK had a job as a: radio and television mechanic; volunteer in a
retirement home; transport-labourer.

- The 2 FRA had a job as: a designer in a printing office; manager in a
fashionshop.

- The 4 GPS had a job as: a teacher on a school for problem children; cabinet-
maker; surveyor at a building firm; frontrank man at a painting firm.

-  The 2 NCR had a job as a: policymaker by a publishing compagny; owner of a
printing office.

33) Education during the TBS- and/or trial leave period/period of maturation
(for the NCR)

- From the 3 PYR followed 1 person a training or schooling (a secundary
technical school).

- 2 of the GPS followed a training or schooling (a teachers training, retailers
diploma).

- 2 of the 3 PYR followed a training or schooling (for landscape gardener, lift-
mechanic).

- The 2 FRA followed a training or schooling (for graphical designer, for mana-
ger).

-   1 of the 2 NCR studied history at the university (made the grade with honnors).

34) Duration of the forensic psychiatric period (until probationary release)

The duration of residence in a forensic psychiatric clinic was:
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-  2 year in 3 cases (2 PYR and 1 FRA);
-  3 year in 4 cases (1 SEK, 1 GPS, 1 FRA and 1 PYR);
-  4 year in 1 case (1 GPS);
-  5 year in 2 cases (1 SEK and 1 GPS);
-  6 year in 1 case (1 SEK);
- 7 year in 1 case (1 GPS).

Age at the beginning of the admission:

-  7 persons (1 SEK, 2 GPS, 1 FRA and 3 PYR) were between 25 and 30;
-  3 individuals (l SEK and 2 GPS) were between 31-35;
-  2 patients (1 SEK and 1 FRA) were older then 36.

Age at the beginning of the probationary release:

-  5 persons (2 GPS, 3 PYR) were between 25 and 30;
-  2 individuals (1 SEK and 1 FRA) were between 31 and 35;
-  2 patients (l SEK and 1 GPS) were between 36 and 40;
-  3 persons (1 SEK, 1 GPS and 1 FRA) were between 41 and 45.

The duration of the period of probationary release was in all cases 1 year.

35) Cause and beginning of the maturation

-  For the 3 SEK this was:
a) Psychotherapy and feedback of another patient.
b) A successful education, the estimation that he got the feeling that he was

accepted.
c) Confrontation with another patient, and through this with his own crime. After

this a durable, important and intimate relationship with a women.

For the 4 GPS this was:
a) Introspection, self-insight and an increase of self-esteem. The psychotherapy

had also a good effect on him.
b) He got a durable, important and intimate relationship with a women.
c) Introspection, self-insight and psychotherapy.
d) An important and intimate relationship with an other patient; later also with a

women.

- For the 2 FRA this was:
a) A durable, important, intimate relationship with a women and the responsibility

that he felt for his wife and his child, when she got a baby.
b) A durable, important and intimate relationship with a women.
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- For the 3 PYR this was:
a) A durable, important and intimate relationship with an other inhabitant.
b) A positive work experience, he got also friends at his work. The repaired

relationship with his family.
c) A durable, important and intimate homosexual relationship.

For the NCR:
a) Confrontation with his own defectiveness after the neglection from his wife.
b) Introspection.

A durable, important and intimate relationship was most frequently (n=7) the
cause of maturation of the 14 psychopaths.

- Although I did not mention it every time explicitly, I want to assume that the
development process of every patient who was admitted in the Prof. mr. Pompe-
hospital (forensic psychiatric hospital) was influenced by the various types of
therapies (socio-, psycho-, labour-, etc.). Even when it is difficult to determine this
influence afterwards. Many influences (of friends, other patients, work outside the
hospital etc.) are mixed together.
Despite the fact that this influence was in number of cases 'invisible', in all the
cases in which the persons had a good or reasonable contact with the therapists or
the staffmembers (only two members of this sample had a superficial contact)
there was a certain influence.
The aspects that I have mentioned in my thesis as the cause and beginning of
maturation were indeed very clear and evident.

36) The age on which the maturation began and was completed

- The age of the 3 PYR, 1 FRA, 2 GPS and 1 SEK at the beginning of maturation
was near 30 years old (between 28-31).

-  The maturation of 2 GPS, 1 NCR and 1 SEK began when they were near 35
years old (between 33-37).

- The maturation of 1 FRA and 1 NCR began when they were near 45 years
(between 43-46).

The duration of the process of maturation was between 3 and 7 years (3
years, n=3; 4 years, n=6; 5 years, n=1; 6 years, n=3,7 years, n=1).
The beginning of the process on younger or older age was of no influence at
the duration or the gradual course of the process. The course was in all cases

gradually.

-  In 6 cases (2 SEK, 2 GPS, 1 PYR, 1 FRA) the proces of maturation was com-
pleted near the age of 35 (between 33-37).

-  Only in 2 cases (PYR) this process was completed faster (31 and 32 years old).
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- In 2 cases (GPS, NCR) this proces was completed when they were near 40
years old (38 and 41 years).

-  Only in 1 case (FRA) this process was completed when he was 49 years old.

Most often the process of maturation began near the age of 30 years (n=7)
and was completed near the age of 35 years (n=6).

Conclusions

Beside their principal crime a number of persons committed also other less serious
crimes. It happened very often in the starting period. Persons who suffer from
psychopathy, which has a neurological origin (see in the category FRA, the case
Max) can experience a process of maturation that is comparable with the process
of the other persons.

Between the 5 categories exist remarkable differences as well between the issues
as on the whole line. The differences between the frauds and the persons of the
other categories were:
1) Their parents had the best health (also the parents of the NCR).
2) Only in this category none of the children were neglected.
3) Only in this category there were no bad marriages.
4) Only in this category all the children had a loving father and a loving mother.
5) In this category the children were raised and educated only by their parents.

The non-criminal psychopaths differed from the persons of the other categories in
the  following ways:
1) Their parents had the best education.
2) Their parents came out of the best social settings.
3) Their parents had the best health (also the parents of the FRA).
4) They had the best education before and during the period of maturation (higher

vocational training, university).
5) In their families were most of the mental disorders.
6) They were qua work stay-at-home and they performed well at work (also the

GPS).

The categories PYR and SEK differed on an essential point from the other
categories. They had in comparison with the other categories no or hardly any
social contact with persons of their own and the other gender.

The GPS differed on the following points from the persons of the other categories:
1) Their parents came preponderant out of the lower social classes.
2) Their parents had preponderant the lowest education.
3) They had also the lowest education themselves.
4) 3 of the 4 cases came out of the lower social classes.
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5) They were qua work stay-at-home and they performed well at work (also the
NCR).

Despite the great differences between the categories we cannot draw further
conclusions in the context of this pilot study.
The study makes clear that there are 3 different types of maturation: 1) The
neurologic-biological maturation; 2) the spontaneous maturation (this occurs
independently of eventual treatment); 3) the therapeutic maturation. Naturally there
exist various mixed forms of these 3 types.
The neurologic-biological maturation occurs with many ADHD (Attention Deficit
Hyperactivity Disorder) children at the end of the adolescence or at the beginning
of adulthood. Despite this maturation these persons must work off a backlog in the
psycho-social area, which is the result of that disorder. The after effects of this
disorder, even when the maturation is completed, are perceptible for a long time
after the maturation.
The persons who matured spontaneously, are working off this backlog gradually
during the proces of maturation. After the proces of maturation they are cured and
'normal' like uS, they are even privileged because they went through the whole
process that lead them from the cold, lonely, hostile and egocentric world to the
world of, love, real commitment and sociability, which is for many of us so
normal.

Recommendations

Backsliding prevention and intervention

I studied only the persons who matured successfully. But very interesting and
touching were also the case-histories of the patients who matured partially. About
this group I got supplementary information from the therapists of the Prof. mr.
Pompe-hospital.
The characteristics of this group are:
-  The proces of maturation initiated after a touching event (death of a parent or an

other important person, falling in love).
- These events made them vulnerable, more and more open and did stimulate

introspection.
- They were very willing to change their old attitude.
- For one or other obscure reason they made a backsliding into their old des-

tructive attitude.

Only the successful cases of maturation were the object of my study. It is unpre-
dictable which person would reach a successful maturation. Also interesting were
the cases of those who reached partial maturation. The characteristics of these

partial maturations were an initial positive development followed by a relapse to
their old rigid and psychopathic behavior.
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Within the framework of relapse-prevention it can be of great importance to guide
the maturing patient very intensively and to develop special methods for the
coaching of this category.
The results of the study suggest that a succesful maturation can be achieved in a
period of 3 to 7 years. In this period many difficulties appear. Because of there
increasing openness and readiness to change their lives, these patients are particu-
larly vulnerable. This category should be considered as a different group with his
own needs.
In chapter 4 it was shown, that the mental statement of an individual influenced
the neurobiological functioning. A positive attitude to life could make the neurolo-
gical processes healthier (lower level of testosterone and higher level of serotonin).
This can improve the control over aggressive impulses and the inner peace. It can
be useful if the therapy is especially directed to the development of a positive
attitude to life.

In the early episodes the maturation-group doesn't distinct itself from the non-
maturation group. Persons who seemed very promising in the beginning of their
admission in the hospital, made a backslide and stiffed in their old behavior. On
the other hand there were persons who did not seem promising at all, who were
capa-ble to change and to improve and who could lead a normal life in hte end.
On account of the fact that there is no category of psychopaths for whom there is
no hope and possibility for maturation, I would plead seriously for a continual
treatment, also for the long-lasting patients.

Criminal versus non-criminal psychopaths

The results of my study demonstrate that the non-criminal psychopaths sublimated
their sensation seeking better, in a creative and social constructive way, than the
criminal ones.
The criminal psychopaths should be learned to create or find social acceptable
goals for their sensation seeking. Various activities require courage and can be a
challenge, like sport (rugby, atletics, karate), and creative activities like dance,
theatre and music.
It seems that the non-criminal psychopath, in contrast with the criminal persons,
react on a much more positive way on their cortical needs. In both categories it
should be possible to arouse inner stimuli, so they are less dependent on external
stimuli.
Spiritual, educative and creative activities can stimulate their internal arousal.

Treatment of frauds

The tendencies of frauds to swindle or to fantasize could also be transformed in
positive activities. One can stimulate the fraud to use his fantasy constructive and
positive, and on the other side one can create such an environment and circum-
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stances in which the fraud can regain his real self-esteem. Very often these frauds
are working below their capacities, they have a low social status and they were not
in the circumstances to get the right education, or they did not have the possibility
to finish the education which meets their capacities. They feel that they were
underestimated, and experience the impulsion to compensate that feeling and to
prove the world and themselves that they are valuable.
When one creates for these persons the possibilities to acquire the status whichthat
belongs to their capacities, then the typical fraud tendencies will vanish.
This is a good example of a stimulation of internal arousal. The person in question
becomes internally satisfied and his self-esteem rises.

Treatment of firesetters and violent psychopaths

The treatment of the firesetter and the violent sexual psychopath should be
aggravated on the fact that these two groups, in comparison to the 3 other groups,
are underdeveloped in the area of social skills, contacts and experiences with
persons of the same and the other gender. Especially for these groups it is
important to learn to create relationships with women and men.
In my view it is essential to investigate the neuro(bio)logical differences between
the firesetters and the violent psychopaths on one hand and the frauds, sexuel
psychopaths and the non-criminal psychopaths on the other hand. The social
incapacities of the pyromans and the sexual psychopaths can have a neurological
component. In chapter 6 it was argumented that lesions in the anterior cingulate
cortex causes disorders of:
a) cognitive abilities;
b) the emotional learning process;
c) estimation and attribution of emotional values on external and internal stimuli;
d) and social behaviour.

Lesions of the amygdala causes emotional disorders (including the learning pro-
cess).
The functions of the amyg(lala and the anterior cingulate cortex are connected with
the social capacities of the human being.

For the violent sadistic psychopaths should be created the possibility to sublimate
their sadistic fantasies and tendencies within a well-organized context of a club for
sado-masochism. These persons can work on a relationship in this context, in
which can arise a special bond between the partners (without reciprocal trust and
trustworthy these activities are impossible), and in these relationships can grow
forms of tenderness, affection and love.
In this SM-relationship each person shall be empathized with the other, because he
can not cross the border that the other has lay down. This relationship can cause a
socialisation process. In this way the rapers can for example lose their interests in
raping a person outside the context of the club.
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The violent psychopaths should be given the opportunity to express their feelings
and desires in a sublimating way. The therapist seeks together with de patient for
creative solutions to transform aggressive desires in constructive and acceptable
forms. In this way the dangerous impulses can be guide. Role-playing can be very
useful for this purpose.
The patient experiments with this feeling and the therapist gives feedback. The
psychopath learns to imagine a situation of another person and to empathize. He
experiences the consequences of his behaviour. He discovers other aspects of his
personality and he extends the range of his behaviour.
The violent psychopath is addicted to his aggressive fantasies. The 'magic' influen-
ce of these fantasies must be eliminated. Benjamin Wolman calls this 'reality
therapy'. The aggressive fantasies demonstrate a friction with reality. Through
confrontation with reality the person in question becomes aware of his destructive
feelings which were fed by emotions of helplessness and powerlessness. He
realizes that his agressive feelings are not only directed against other people, but
also against himself.
The negative attitude to the world can be related to neurological deviations (high
level of testosterone and low level of serotonin). Stimulation of a positive attitude
increases mental and neurological health.

This study showed that the violent non-sexual psychopath had the worst marriages,
and that they were not able to cut off this relationship or to solve the problems.
All these factors played a major part in the crime history.
The psychotherapy should be focussed on these issues. This study shows also that
these persons, although they had the lowest education, were qua work stay-at-home
and performed well at work. Further education, problem solving and the setting of
the work should be the crux for therapy and treatment. This positive attitude and
experience with regard to work of these persons can be used in a more educational
and therapeutical situation, in which the accent lies on the development of social
skills (interpersonal problem solving, negotiation). Work can be an important mean
for psychotherapy.

Work-experience as a salutary influence

This study showed that positive work-experiences and/or good study results can
have a healing influence on that person. A right and effective coaching on these
areas could give more and better results.
It seemed that working outside the hospital had a suprising positive effect on that
person. This could be stimulated more.

Suitable work or meaningful activities should be offered as after care in the case
of release from the hospital for the persons who haven't got this yet. This is a type
of prevention for backsliding.
All the persons from the maturation-group had work, and this was important for
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them, because work was a stabilizing and socializing factor in this maturation
process.

Work has a curable influence on the patients because:
- it opens up new perspectives (also for the period after discharge);
- the patient learns to accept a subordinate role (this is a difficult point for psycho-

paths). He also learns to take up a vulnerable position;
- his assertivity and his ability to cooperate will be reinforced;
-  he can use the feedback of the other workers on his behavior;
- he develops practical and social skills, makes contacts, develops feelings of

loyalty, opens up new horizons, solves problems on a social acceptable way; the
result is self-esteem.

The effect of profound and intimate relationships

A durable, meaningful and intimate relationship was often the cause for the
process of maturation. Very often the person became for the first time in his life
respect (not by virtue of one's office), real attention, love and estimation from a
person outside his family, and that he was accepted, despite their unmannerliness
and limitations. He learns to trust the other person, and he gets feedback from
someone who loves him. He learns to love the other and to be close to that person
and becomes less egocentric and more open and empathic.
It could be important for all patients in the forensic psychiatric hospitals and the
persons from the risk-group who take part in prevention and intervention programs,
to be prepared for and to shape them (social skills, development of an realistic
vision on the area of intimicy, social and sexual intercourse with women, how
different are women), so that they are able to develop a relationship with a
women.

Increase of responsibility as a therapeuthic issue

A well timed increase of responsibility is healing for that person. The therapists
and the staff members can influence this measure of responsibility.
When a person develops an increasing sense of responsibility, his empathy and
commitment with others and his pro-social attitude grows too. Increasing
responsibility can be of therapeutic importance.

Treatment focussed on specific categories of psychopaths and criminals

When the therapy is adjusted for a special category it will be more effective and
efficient. Therapy is most efficient and effective when it is tuned to a specific
category of psychopaths.Each group has his own characteristics which influences
the treatebility. There are group differences in the expression of impulsivity,
openness, defense, and willingness to change.
More understanding of the specific therapeutic characteristic from each category of
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psychopaths can be an extra addition to the strictly individual approach. The diffe-
rences between the categories are studied, but the consequences of these
differences for the treatment are not investigated experimentally.
I think there are also neuro(bio)logical differences between the categories, because
the differences between attitudes en mental states have neurobiological
consequences.
With the help of a correct psychiatric and neurological profile the therapist can
penetrate into specific individual problems, characteristics and state of mind.

Enlightenment

It is important to provide a correct image of psychopathy. People must know, how
we can recognize the first signs of psychopathy, and how we must react upon a
person with such behavior characteristics.
Information programs and campaigns with regard to psychopathy (such as in the
case of anti-smoking and anti-aids) can provide a more correct attitude against this
issue and persons, and it can work as an effective prevention. Against the group of
psychopaths exist many prejudices and incorrect images, even in the medical
world. Many people don't know there exist non-criminal psychopaths or they think
psychopaths are incurable. Ordinary people often think they are monsters. Very
few people know that psychopathy can be determinated by neuro-biological
factors.

It is the highest time for a correction of these wrong images and a more realistic
picture of this fenomena.
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