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Voorwoord

Een kindermeisje doodt een kind dat aan haar zorgen is toevertrouwd. Gevraagd
naar haar motief voor de moord blijft HenriEtte Cornier het antwoord schuldig, al
zegt ze: 'Ik wilde het kind doden'.

Een man schiet zijn vrouw dood. Gevraagd naar zijn motief antwoordt hij dat
hij zich met een pistool naar de slaapkamer van zijn vrouw had begeven, niet om
haar maar om zicllzelf van het leven te beroven. Hij spreekt van een ongeluk en
geeft geen blijk van berouw. Hij vertelt de feiten rondom het delict 'te hebben
aangedikt' in de hoop op een lange gevangenisstraf'in een donker cachot waaruit
ik nooit meer tevoorschijn kom'.

Beiden, Henriette Cornier en J.Z., de verdachte die niet zichzelf maar zijn vrouw
ombracht, konden desgevraagd het delict, dat wil zeggen hun eigen gedrag, achter-
af niet verklaren.

Lezers van de gedragskundige rapportages Pro Justitia, met name de raadsman
van de verdachte, de officier van Justitie en de rechter(s), gaan ervan uit dat het per-
soonlijkheidsonderzoek onder meer het motief achter het delict aan het licht brengt.

Aan deze laatste verwachting wordt niet altijd voldaan, zo is mijn bevinding. Het
motief kan duister blijven ondanks het onderzoek van diverse gedragsdeskundigen.
Uit mijn dossieronderzoek van Pro Justitia-rapportages blijkt dat in een substantieel
aantal gevallen de dader niet kan aangeven waarom hij iemand gedood of ernstig
mishandeld had. Ook de psychiater of psycholoog blijft in dergelijke gevallen de
lezer een conclusie of op z'n minst een uitgesproken vermoeden schuldig. Wat is de
zin van een uitgebreid psychologisch of psychiatrisch onderzoek als de daad en de
dader, het delict en de verdachte, ogenschijnlijk geen verband met elkaar houden?
De gedragskundige informatie over de persoon van de dader leidt dan immers niet
tot een beter inzicht in het juridisch relevante opzet (dolus)-, dan wel schuld (culpa)-
vraagstuk, en evenmin tot een verantwoorde uitspraak over de mate van toereke-
ningsvatbaarheid en behandelbaarheid van de dader.

Mijn tweede onderzoeksvraag betreft het toerekenen zelf. Welke uitspraken
doen gedragsdeskundigen over de toerekeningsvatbaarheid en welke achterliggende
theorie of welk inzicht verantwoordt hun uitspraken en conclusies?

Ten derde vroeg ik mij af welke informatie over de persoon van de verdachte,
onderwerp van onderzoek, gedragskundig en juridisch van betekenis is. Is de con-
statering - om een willekeurige Pro Justitia-rapportage aan te halen - dat een ver-
dachte de eerste helft van zijn leven in het buitenland heeft doorgebracht, onder die
en die omstandigheden, van belang om zijn mate van toerekeningsvatbaarheid en
behandelbaarheid te bepalen in een strafzaak die zich tien, twintig jaar later in een
ander land, onder andere omstandigheden afspeelt?

'Het persoonlijkheidsonderzoek in het strafrecht' licht de (gebrekkige) theoretische
achtergrond van de huidige rapportage Pro Justitia toe en geeft de aanzet tot een
verantwoorde wijze van psychologisch onderzoek. Volgens de hier voorgestane
bepaling van de mate van toerekeningsvatbaarheid en de behandelbaarheid van de
verdachte wordt niet de achtergrond of de persoon van die verdachte uitgebreid
toegelicht, maar volstaat een minimaal aantal gegevens zoals die aan de orde zijn in
een persoonlijkheidsstructuur-beschrijving.

Ik begon mijn onderzoek in  1994 en sloot het af in het voorjaar van 2001.
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EERSTE HooFDSTUK

Inleiding, probleemstelling en koersbepaling

1.1 Samenvatting

Sinds lang onderzoeken psychiaters in foro de geestestoestand van verdachten en
bepalen zij de mate van toerekeningsvatbaarheid. Sinds halverwege de vorige eeuw
zijn ook klinisch psychologen betrokken bij het persoonlijkheidsonderzoek in het
strafrecht. De verslaglegging van hun onderzoek bestaat uit een uitvoerige biogra-
fie van de verdachte, een beschouwing van het delict en een beschrijving van de
eventueel aangetroffen pathologie. De door gedragsdeskundigen gebezigde ver-
bandlegging tussen het levensverhaal van de verdachte en het delict van onderzoek,
dn tussen de aangetroffen pathologie en de mate van toerekeningsvatbaarheid, is
geen gegeven. Er bestaat althans geen theorie die hun conclusies zonder meer recht-
vaardigt en die voor de lezers van de gedragskundige Pro Justitia-rapportages tot
een logische gedachtegang leidt.

Deze studie biedt een aanzet voor een alternatief voor de huidige toerekenings-
vatbaarheidsbepaling. Het alternatief beoogt zowel de hoeveelheid aangedragen
gegevens over de persoon van de verdachte sterk te beperken, alswel de verband-
legging tussen die gegevens voor de gedragskundige leek, waartoe ook de rechter-
lijke macht wordt gerekend, overzichtelijk(er) en aannemelijk(er) te maken

1.2 Inleiding

De wetenschappelijke verantwoording van de gedragskundige rapportage Pro
Justitia is niet of nauwelijks onderwerp van discussie geweest. De methode van per-
soonlijkheidsonderzoek van het Pieter Baan Centrum (PBC) is niet vatbaar voor
kritiek gebleken', ondanks de behoefte daartoe van zowel medewerkers als buiten-
staanders.2 In 1985 werd het aantal gradaties in de gedragskundige toerekening
teruggebracht van 30 tot 5, te weten: ontoerekeningsvatbaar, sterk verminderd, ver-
minderd, enigszins verminderd toerekeningsvatbaar en toerekeningsvatbaar. 1

Kennelijk wilde het PBC af van de indruk dat met passen en meten de graad van
toerekeningsvatbaarheid4 exact kon worden vastgesteld. Maar ook die vijfdeling is,
voor zover mij bekend is, niet inzichtelijk gemaakt, ook niet in de PBC-publicatie
die 'Toerekeningsvatbaarheid' als titel heeft. 5

1   Mooij, e.a., 1989.
2    Zie de kritische noot in het jaarverslag van de FPD-Amsterdam 1990 van de hand van

Erik Mol, psychiater. Wopke Brouwer, psychiater, die in het PBC onder directie van
Beyaert werkzaam was, deed tevergeefs het voorstel na te gaan of Pro Justitia-adviezen
die na drie dagen opname in het PBC tot stand kwamen (en die vervolgens in een geslo-
ten envelop zouden worden bewaard) wezenlijk zouden verschillen van adviezen die op
grond van de gebruikelijke observatieperiode van zeven weken tot stand kwamen (per-

soonlijke mededeling)
3   De Boer, 1990, p. 47.
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Ruim  veertig jaar geleden,  in 1959, maakte Van Eck, hoogleraar strafrecht,  in  een
lezing voor het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap gewag van het feit dat 'gedrags-
kundige conclusies uit de lucht komen vallen':

Het is niet zo dat men na het doornemen van het rapport als het ware kan
zeggen: ja, de deskundige heeft gelijk, ik begrijp dat het zo zit, zoals hij zegt;
het is mij nu duidelijk geworden dat de man in die mate al of niet toereken-
baar is, zoals het rapport in de conclusie aangeeft.6

Wat de forensische rapportage volgens Van Eck ontbeert is een verantwoording van
het verband tussen de biografische gegevens over de verdachte en het doel van de
rapportage, namelijk de toerekeningsvatbaarheidsbepaling, alsmede van het ver-
band tussen het gediagnosticeerde psychiatrische ziektebeeld en de mate van toere-
keningsvatbaarheid en behandelbaarheid van de verdachte.

Zie ik het goed, dan zijn de in de rapportage aangevoerde gegevens, waaronder
de hoeveelheid biografisch materiaal, niet of nauwelijks theoretisch onderbouwd.
Dit manco is des te klemmender gezien in het licht van het eventuele, ongewenste
effect van een aanzienlijke hoeveelheid privacy-gevoelige gegevens over de persoon
van de verdachte die in de openbaarheid komt. De leek op gedragskundig gebied,
de rechterlijke macht in het bijzonder, weet in het huidige rapportagesysteem niet
welk doel de opgevoerde veelheid aan gegevens dient en welke theorie eraan ten
grondslag ligt. Die theorie was en is er w61 (zie hoofdstukken 2,3 en 4). De grond-
slagen ervan zijn evenwel niet terug te vinden in de huidige rapportage Pro Justitia.
Bijgevolg kan de lezer de Pro Justitia-betekenis van de opgevoerde gegevens over
de verdachte niet naar waarde schatten en in verband brengen met het doel van het
persoonlijkheidsonderzoek.

1.3 Aanleiding tot de studie

Zeven jaar geleden nam ik mij voor de gedragskundige rapportage Pro Justitia
onder de loep te nemen, meer in het bijzonder de verantwoording van de toereke-

4 Vanuit gedragskundige hoek is voorgesteld 'toerekeningsvatbaarheid' te gebruiken voor
het toerekenen in gedragskundig, en 'toerekenbaarheid' voor het toerekenen in juridisch
kader (Van Leeuwen, 1986, p. 9, en Reijntjes, 2000, p. 36). Hoe dan ook is het toereke-
nen - hetgeen door gedragsdeskundigen wel uit het oog wordt verloren - een juridische
aangelegenheid en een exclusieve taak van de rechter. In juridische kring is daarom wei
betoogd dat gedragsdeskundigen de term, in welke vorm dan ook, liever helemaal zouden
mijden (Haffmans, 1989, p. 44). Het toerekenen van een delict, indien bewezen, aan de
dader is immers een normerende en dus een juridische activiteit. Terecht is gesteld dat het
normerende aspect niet minder de gedragsdeskundige treft (Remmelink, 1980, p. 250).
Toerekeningsvatbaarheid is immers niet een persoonlijkheidseigenschap die zich buiten
de context van de delictsituatie, en met terugwerkende kracht, objectief laat vaststellen.

5   Mooij, e.a., 1990.
6   Van Eck, 1959, p. 6.
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ningsvatbaarheidsbepaling. Prof. dr. N.W de Smit, destijds werkzaam als psychia-
trisch adviseur op het ministerie van Justitie en als hoogleraar forensische psychia-
trie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, reageerde nogal laconiek op mijn
onderzoeksvraag. Hij stelde dat over de kwestie van de toerekenbaarheid 'biblio-
theken zijn volgeschreven' en dat niemand het antwoord weet. Volgens hem ging het
niet zozeer om de wetenschappelijke verantwoording van het proces van toereke-
nen, alswel om het wekken van de suggestie van rechtvaardigheid, om 'volgens de
regels van het spel iets met de werkelijkheid te ondernemen'. Naar zijn mening, en

ervaring, was een zekere willekeur in het strafrecht niet te vermijden. Met een anek-
dote lichtte hij zijn standpunt toe:

Twee gevangenen zitten vast voor moord. De ene moordenaar is tot de dood-
straf veroordeeld, de ander tot een vrijheidsstraf. De moordenaar met de
doodstraf vraagt de rechter waarom  hij, die vrouw en kinderen achterlaat,
moet sterven, terwijl de ander met een soortgelijk delict het leven behoudt.
De rechter verklaart dat hij, deze moordenaar, op een even dag is berecht en
derhalve, na schuldig te zijn bevonden, zal worden gejxecuteerd, terwijl de
andere moordenaar op een oneven dag voorkwam. De ter dood veroordeel-
de moordenaar benadrukt nogmaals dat hij een gezin onverzorgd achterlaat
en smeekt de rechter voor 66n keer de regel om te draaien, opdat hij na een
gevangenisstraf vrijkomt en de ander het leven laat. De rechter denkt lang na
en zegt ten slotte: 'Nee, dat kan ik onmogelijk doen, dat zou onrechtvaardig
zijn.'

De Smit zei met zoveel woorden dat rechtspreken, als een menselijke bezigheid,
hoe dan ook gebrekkig is. Men mag geen voorbeeldig rationeel en een tot achter de
komma verantwoord strafproces verwachten. Hij achtte mijn voornemen om de
vooronderstellingen in het gerechtelijk persoonlijkheidsonderzoek te onderzoeken
en daar waar mogelijk te verantwoorden een hoog gegrepen, misschien zelfs idealis-
tische onderneming. Bij wijze van alternatief stelde hij voor te onderzoeken hoe de
forensisch psycholoog in het strafrecht verwikkeld was geraakt.

1.3.1  Het  hedendaagse persoonlijkheidsonderzoek in het stra»cht

Psychiaters en psychologen bezigen dezelfde opzet in hun onderzoek van de ver-
dachte en hun Pro Justitia-verslaglegging nadien. Nadat de kennisname van het pro-
ces-verbaal, van het delict, en de kennismaking met de verdachte is beschreven,
volgt het levensverhaal van onderzochte, een biografie die uitloopt in het delict
waarvoor de verdachte voorkomt. De toedracht, de omstandigheden, en de inter-

pretatie door de rapporteur van het delict worden uiteengezet. Als laatste onderdeel
van de rapportage volgen de conclusie en het advies aangaande de mate van toere-
keningsvatbaarheid en de eventueel op te leggen straf en/of voor te schrijven behan-

deling van de verdachte. Een samenvatting die het voorafgaande overzichtelijk en
kernachtig weergeeft sluit de rapportage af.
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Betreft de rapporteur een psychiater, dan vermeldt hij tevens eventuele overwegin-
gen over het psychische effect op de agressieregulatie van somatische afwijkingen,
zoals epilepsie of een schildklieraandoening. Deze zogeheten organiciteit is van
belang als het delict samenhangt met een impulscontrole-stoornis die, bijvoorbeeld,
het gevolg kan zijn van een epileptisch insult of van een toestand van hypoglyce-
mie. Is de rapporteur een psycholoog, dan maken de resultaten van het testonder-
zoek, indien afgenomen, onderdeel uit van het rapport.

De gedragsdeskundigen uit beide disciplines behandelen uitvoerig de levens-
loop van de betrokken verdachte. De biografische gegevens vormen in lengte veel-
al een veelvoud van andere, in het rapport aangeroerde zaken, zoals het delict, het
strafblad, het oordeel van de verdachte zelf over zijn levensloop, en de mogelijke
middelen ter voorkoming van recidive.

1.3.2 Theoretische verantwoording van de toerekeningsvatbaarheidsbepaling

De vraagstelling naar de intrede en de rol van de psycholoog in het persoonlijk-
heidsonderzoek die De Smit me voorlegde', voerde me onverwacht terug op mijn
aanvankelijk vraagstelling: die naar de verantwoording van de gradaties in de
gedragskundige toerekeningsvatbaarheidsbepaling. Mijn dossieronderzoek naar de
opkomst en institutionalisering van de forensische psychologie, sloot aan bij het
gegeven dat de psycholoog, met de testkoffer in de hand, binnen de medische ves-
ting was gehaald om met objectieve meetmethoden psychiatrische diagnoses te
bevestigen.

Bij die beperkte inbreng bleef het echter niet. Na verloop van tijd ging de psy-
choloog over tot zelfstandige persoonlijkheidsbeschrijvingen, zonder de psychiater
daarin te kennen, met andere woorden, zonder medische bemoeienis. De rechterlij-
ke macht in het arrondissement Amsterdam was zeer te spreken over de kwaliteit
van de psychologische rapportages en stimuleerde deze eigengereidheid van de
forensisch psycholoog. Bedoeld werden de Pro Justitia-rapportages van Harry in 't
Veld  (1925-1998),  die  op 12 november  1958 was be8digd als de eerste, ambulant
rapporterende psycholoog in Nederland. De verregaande bemoeienis van de psy-
choloog met het strafrecht, met name van In 't Veld, leidde tot een conflict met
Pieter Baan (1912-1975), gerenommeerd forensisch psychiater en oprichter van de
Psychiatrische Observatie Kliniek, het sinds  1978  naar hem vernoemde Pieter Baan
Centrum. Baan vroeg zich publiekelijk af of de psycholoog, een medische leek,
bevoegd was om zelfstandig en zonder psychiatrische inbreng een beeld van de per-
soon van de verdachte te schetsen en uitspraken te doen over de toerekeningsvat-
baarheid.

Het stond echter niet vast dat psychiaters, Baan in het bijzonder, w61 weten-
schappelijk onderbouwde uitspraken deden over de mate van toerekeningsvatbaar-
heid. Net zo min als In 't Veld beschikten zij over een uitgewerkte en overtuigende

7   Brand, 2000, p 341-353.
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theorie die het verband schraagde tussen achtergrondgegevens en de toerekenings-
vatbaarheidsbepaling en dat tussen psychiatrische ziektebeelden, de mate van toe-
rekeningsvatbaarheid en het gevaar op herhaling.

1.3.3 De betekenis van de Pro Justitia-gegevens

Voor mijn studie naar de functionaliteit van het gerechtelijk persoonlijkheidsonder-
zoek stonden me drie archieven ter beschikking: dat van de Forensisch

Psychiatrische Dienst (FPD) in Amsterdam in de periode 1990-2000, van In  't Veld,
forensisch psycholoog, in de periode 1970-1980 en van de Forensische Observatie

en Begeleidingsafdeling van het Penitentiair Complex Overamstel, een huis van
bewaring voor de crisisopvang van psychisch ontregelde gedetineerden (FOBA), in
de periode 1990-2001, eveneens in Amsterdam. Daarnaast kreeg ik steekproefsge-
wijzes inzage in het Pieter Baan Centrum-archief uit de periode 1952-1994. Het
betreft hier tezamen honderden persoonlijkheidsonderzoeken.

Ik maakte uit dit aantal een willekeurige selectie en concentreerde mijn onder-

zoek uiteindelijk op 64 Pro Justitia-rapportages uit het jaar 1999 over verdachten
die via de FPD Amsterdam psychiatrisch en psychologisch waren onderzocht.9

Lezing van deze 64 psychologische en psychiatrische rapportages Pro Justitia lever-
de twee conclusies op: de verslaglegging van het psychiatrisch en psychologisch
onderzoek

1) verwijst niet naar een gedragswetenschappelijke theoriew,
en

2) is niet-functioneel en wijdlopig van opzet.

De bedoelde wijdlopigheid is reden waarom ik beide bovenstaande conclusies niet
staaf met bewijsmateriaal in de vorm van voorbeelden. Die zouden hele pagina's in
beslag nemen. Ik ga er voetstoots van uit dat willekeurig welke lezer die er wille-
keurig welke gedragskundige rapportage Pro Justitia op naslaat gemakkelijk of als
vanzelfsprekend tot dezelfde conclusies komt of zou kunnen komen. Beide bevin-
dingen, het gebrek aan een theoretische grondslag en aan functionaliteit van de

gedragskundige Pro Justitia-gegevens, zijn in het komende voortdurend aan de orde
en leiden tot een voorstel tot aanpassing van de werkwijze en verslaglegging van het
onderzoek Pro Justitia (hoofdstuk 7,8 en 9).

8    Van elke 50ste moordzaak werd het dossier gelicht.
9      Archiefmappen 1999 Hab/Hen, Lam/Manb, Su/T en U/V.
10  In 3 rapportages was tussen de regels door sprake van een biologisch-psychiatrisch en in

2 rapportages van een psychoanalytisch referentiekader, zonder dat de vermelde feiten

nadrukkelijk in samenhang met dat referentiekader werden gepresenteerd.
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1.4 De functionaliteit van de persoonsgegevens

In de hedendaagse gedragskundige rapportage Pro Justitia is niet duidelijk welke
gegevens leiden tot de gedragskundige conclusie(s) en adviezen. Evenmin is dui-
delijk waaruit de specifieke taakstelling van de psychiater en die van de psycholoogbestaat en welk verschil in onderzoek en verslaglegging de lezer mag verwachten.

1.4.1 Methode van onderzoek

Onderzoeken op het gebied van de denkstrategie, die artsen en specialisten hante-
ren bij het stellen van een diagnose, wijzen uit" dat zij in het contact met een patientbinnen 20 A 30 seconden een eerste vermoeden (hypothese) hebben over aard en
oorsprong van de klacht. De hypothese komt de arts in gedachten nadat de patiantdrie d vier uitspraken heeft gedaan en schommelen in aantal tussen de twee en de
vijf Het afnemen van de anamnese is vooral een differentiaal-diagnostisch proces

I 2

met als grootste valkuil dat de arts vasthoudt aan een bepaalde diagnose en infor-
matie van de patitnt die ermee in strijd is veronachtzaamt. Het Leerboek van de
anamneseu, waarmee generaties artsen zijn onderricht, waarschuwt nadrukkelijk
voor wijdlopigheid in het medisch onderzoek (anamnese):

Men bedenke dat er een grens is aan de nauwkeurigheid. Een te uitgebreide
anamnese schiet het doel voorbij en wordt weinig bruikbaar. I4

Wijdlopigheid in het denken en (be)oordelen van patienten door artsen wordt voor-
komen door een uitgewerkte, functioneel-medische symptoombeschrijving en
onderzoeksmethode. Het methodisch onderzoek en de functionele verslaglegging
danken artsen en specialisten aan hun eigen praktijkervaring, maar vooral aan die
van anderen en de theorievorming die eruit volgde. De lange traditie van medisch
onderzoek heeft geleerd welke (lichamelijke) klachten voor de vaststelling en/of debehandeling van een ziekte terzake doende zijn en welke niet.

De eerste gedragsdeskundigen die Pro Justitia-onderzoeken verrichtten en over
hun bevindingen aan rechtbanken rapporteerden waren artsen. De rapportages uithet PBC-archief die ik onder ogen kreeg waren aanvankelijk van strikt medische
signatuur en kort van opzet. Van 14 bladzijden in totaal van een persoonlijkheids-
onderzoek uit 1952, dat ik als eerste uit het PBC-archief lichtte, loopt het aantal bij
het  laatste  (uit  1993)  op  tot  66. Het aantal pagina's  van  de  door de Forensisch
Psychiatrische Diensten verzorgde rapportages die ik doornam liep uiteen van 8 tot
(bij een gecombineerde rapportage, zoals in het PBC gebruikelijk is) ruim 20, en
dat van de anamnese alleen al van 3 tot  10. Een medisch dossier rondom een bepaal-

11  Schouten, 1982, hfdst 4.
12 Differentiaal-diagnostiek: het bij een patient vaststellen van een bepaald ziektebeeld en

het afstrepen van andere beelden die gezien de symptomatologie voor de hand liggen.
13  Formijne & Mandema, 1941.
14 Ibid, p. 7

20



Inleiding, probleemstelling en koersbepaling

de klacht in een algemeen ziekenhuis bevat gemiddeld 2 tot 3 pagina's en is (dus)

spaarzaam in opzet en uitwerking.
Een van de verklaringen voor het gestaag aanzwellende volume in de verslag-

legging van het klinische persoonlijkheidsonderzoek, zoals het PBC dat verricht, is
het toegenomen aantal disciplines dat eraan meewerkt. Zowel een maatschappelijk
werker, als een groepsleider, een psycholoog en een psychiater voegen hun deel aan
de observatie en rapportage toe. Maar ook de psychiatrische en psychologische rap-

portages, zoals die door de FPD's worden verzorgd, kenmerken zich door wijdlo-
pigheid. In geval  van een 'ambulante'" psychiatrische en/of psychologische  rap-
portage  zijn 10 pagina's  en  meer geen uitzondering.

De vraag is of de functionaliteit die het medisch onderzoek en de bondige ver-
slaglegging ervan kenmerkt, ook van toepassing zou kunnen zijn op het gerechte-
lijk persoonlijkheidsonderzoek. Wijdlopigheid zou worden voorkomen en de lezers,
met name de rechterlijke macht, zouden onderdeel voor onderdeel, regel voor regel,
weten waartoe de uiteenzetting dient.

De zoektocht naar de functionaliteit van de Pro Justitia-rapportage is het hoofd-
doel van deze studie.

1.4.2 Verschil in discipline, onderzoek en verslaglegging

Het conflict tussen de psycholoog In 't Veld en de psychiater Baan werd in het
Psychiatrisch Juridisch Gezelschap bijgelegd met behulp van een compromis ('en
talrijke koppen koffie' 16). Het compromis bestond eruit dat, in het arrondissement
Amsterdamt, althans, de opdrachten tot rapportage aan psychiater en psycholoog
werden afgebakend. Voortaan zou de psychiater de gebrekkige ontwikkeling en
eventuele ziekelijke stoornis en de (mate van) toerekeningsvatbaarheid onderzoe-
ken. De psycholoog zou zich beperken tot het onderzoek naar de karakter- of per-
soonlijkheidsstructuur van de verdachte. I*

Wat zegt de 'persoonlijkheidsstructuur' over de mate van toerekeningsvatbaar-
heid en behandelbaarheid van de verdachte? Daar is het de psycholoog, en de rech-
ter(s) met hem, immers om te doen. En wat is de strafrechtelijke betekenis in dit-
zelfde kader van een eventueel door de psychiater geconstateerd psychiatrisch ziek-
tebeeld? Geen van de geraadpleegde forensisch-psychiatrische handboeken vertel-

den mij op grond van welke observaties, bevindingen en theoretische overwegingen
gedragsdeskundigen komen tot de conclusie 'toerekeningsvatbaar', 'enigszins ver-

15 'Ambulant' staat voor het onderzoek van een verdachte door een psychiater of psycho-
loog die door de FPD uit het arrondissement op freelance basis is ingeschakeld, dit in
tegenstelling tot het 'klinisch' onderzoek, waarbij de onderzoeker voor dat onderzoek aan

een instelling of instituut is verbonden.
16  In 't Veld, in zijn afscheidsrede als forensisch psycholoog bij de FPD-Amsterdam op de

Vrije Universiteit op 16 mei 1991 (zie ook De Goei, 1991, p. 1361-1365).

17 Destijds was enkel in het arrondissement Amsterdam de klinisch psycholoog, dat wil
zeggen In 't Veld naast psychiaters werkzaam als Pro Justitia-onderzoeker en -rappor-
teur
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minderd', 'verminderd', 'sterk verminderd' of'ontoerekeningsvatbaar'. Ik was er in
de loop van mijn praktijkjaren in de forensische psychiatrie van overtuigd geraaktvoor die verfijnde toerekeningsvatbaarheidsbepaling geen theorie en geen weten-
schappelijke grond te zullen vinden. Nadere studie van het inmiddels in het
psychologisch onderzoek Pro Justitia in zwang geraakte begrip persoonlijkheids-
structuur deed mijn aanvankelijke scepsis over de verantwoording van de toereke-
ningsvatbaarheidsbepaling echter teniet. Sterker: het inzicht diende zich aan dat een
theoretische verantwoording van de in de praktijk bestaande mate van toereke-
ningsvatbaarheid wel degelijk mogelijk was.

Meer dan onderzoek naar psychiatrische ziektebeelden, dat het huidige Pro
Justitia-systeem bepaalt, maakt structuuronderzoek, zo werd mij duidelijk, het men-
tale proces inzichtelijk dat zich ten tijde van het delict bij de verdachte afspeelt. Dit
inzicht opende het perspectief van een gedragswetenschappelijke verantwoording
van het ontbrekende of het beperkte vermogen van die verdachte om moreel ver-
antwoord te (kunnen) handelen.

1.5 Strafuitsluiting en psychische ziekte

Het artikel (39 Sr) waarop de inmenging van psychiater en psycholoog in het straf-
recht berust luidt:

Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ont-wikkeling of ziekelijke stoornis der geestvermogens niet kan worden toege-
rekend.

Het proces van toerekenen treft elke dader, ook in die gevallen die niet-pathologisch
van aard zijn. Ons rechtssysteem van maximale straffen laat de rechter immers een
grote vrijheid om de strafmaat naar eigen goeddunken in te vullen. Hij kan die fae-
toren die de verdachte in zon keuzevrijheid om het goede te doen en het kwade te
laten eventueel belemmerden op zijn oordeel betrekken. Zo kan er sprake zijn van
verzachtende omstandigheden. Er is dan geen gedragskundige inmenging. Die is er
wel als de rechterlijke macht een psychische stoornis of gebrekkige ontwikkeling
vermoedt die het delictgedrag heeft beinvloed  of veroorzaakt." Op grond van  arti-

18 De precieze reden van zijn keuze van destijds voor 'persoonlijkheidsstructuur' kon In
't Veld mij niet geven (in een vraaggesprek met hem op 26 augustus 1997, in aanwezigheid
van dr. J.M. Scholten, gewezen psychiatrisch adviseur op het Departement). In 't Veld
sprak over 'persoonlijkheidsstructuur' mede op aandringen van Barendregt, psycholoog
en wetenschappelijk onderzoeker aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam en werk-
zaam op paviljoen III van het Wilhelmina Gasthuis (afdeling psychiatrie) te Amsterdam.
Laatstgenoemde vond In 't Velds term karakterstructuur niet deugen. 'Karakter' had
Barendregt, zo begreep hij,  te zeer doen denken aan de inmiddels ten gunste van de test-
psychologie uit de gratie geraakte grafologie van Klages, auteur van Handschrift und
Charakter (1917).  (Bron:  interview  met  In  't Veld  op  7  augustus  1997  te Amstelveen).

19 De Hullu, 2000, p. 21-22.
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kel 227 lid 1  Sv is de rechterlijke macht bevoegd 66n of meer deskundigen in het
strafproces te betrekken.m De (gedrags)deskundige adviseert de rechtbank, dat is
zijn opdracht, 'vanuit hetgeen de wetenschap hem leert' (artikel 343 Sv).

1.5.1 Variabelen van onderzoek

Het gedragskundig onderzoek naar de mate van toerekeningsvatbaarheid vindt
doorgaans dagen, zo niet weken, na het delict plaats. Welke kennis veronderstelt de

gedragskundige toerekeningsvatbaarheidsbepaling? De gedragsdeskundige was
niet bij het misdrijf aanwezig om de verdachte daar en toen te onderzoeken. Maar

ook al was hij er wel bij aanwezig, ook dan zou niet vaststaan wat hij had moeten
ofkunnen onderzoeken om vast te stellen of, en zo ja in hoeverre, de verdachte ver-

antwoordelijk was voor zijn strafbaar gestelde doen en laten. Wat had hij met welk
instrumentarium moeten of kunnen meten op dat specifieke, niet herhaalbare
moment ter bepaling van de mate van toerekeningsvatbaarheid? We kunnen niet in
iemands hoofd kijken en waarnemen wat zich daar met betrekking tot het delict

afspeelt. En al zou dat kunnen: waarnaar kijken we dan precies? Als dat al niet
bekend is op het moment van het delict zelf, waarnaar zouden gedragsdeskundigen
dagen of weken nA het delict moeten kijken om de (gradatie in) toerekeningsvat-
baarheid te bepalen? Als er op het moment van het delict iets te meten viel, door
bijvoorbeeld elektroden op iemands schedel te plaatsen, dan nog zou het afgenomen
EEG ons niets wijzer maken over de mate waarin iemand voor zijn gedrag verant-

woordelijk is. En wel om de eenvoudige reden dat er geen aantoonbaar verband is
vastgesteld tussen hersengolfactiviteit en de mate van toerekeningsvatbaarheid.11

Wat zijn de gedragskenmerken die gedragsdeskundigen in hun toerekeningsvat-
baarheidsbepaling wel het nodige houvast geven? Deze studie onderzoekt de aard
van die gedragskenmerken en biedt een theorie die de gedragskundige toereke-

ningsvatbaarheidsbepaling zo mogelijk verantwoordt. De studie meet niets. Ze heeft
een kwalitatieve en geen kwantimtieve invalshoek.

De volgende vragen dienden daarbij tot leidraad:

1) Welke mentale processen of psychische operaties spelen zich bij de
dader af voorafgaand aan, ten tijde van en na een delict?

en

2) Welke variabelen of gedragskenmerken zijn in het Pro Justitia-onderzoek
aan de orde?

20  Overigens kan ook de verdachte, of de Reclassering, aansturen op de benoeming van een
deskundige (Hielkema, 1996, p. 54).

21 Zo is het in het verleden aangenomen verband (Van der Hoeven, 1913, Binswanger,
1945) tussen een epilepsie of een epileptisch insult en agressie nooit bewezen (Bluglass,

1990, p. 363).
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De komende hoofdstukken onderzoeken deze, voor de toerekeningsvatbaarheidsbe-
paling cruciale vragen door het raadplegen van literatuur, door het uitschrijven van
praktijkgevallen en door het beoordelen en aandragen van bouwstenen voor een
mogelijke theorie.

1.5.2  Oorzaken van agressie

Een conflict leidt tot vluchtgedrag, tot vechtgedrag, 6f tot het zich terugtrekken in
zichzelf:  dit is het zogeheten fight-, flight-of freeze-paradigma uit de leertheorie. 22
Uit de vlucht- en het in-zichzelf-terugtrek-gedrag-alternatieven laat zich afleiden
dat niet elk conflict tot (fysiek) geweld voert. Komt het tot een gewelddadige con-
frontatie,  dan  kan  dit zijn op grond van een weloverwogenil  of een bizar of vreemd
aandoend motief. Waarom de ene persoon zich uit een conflictsituatie terugtrekt of
'bevriest' en een andere tot lichamellik geweld overgaat, is een kwestie die tot bio-
logische, psychiatrische en psychologische bespiegelingen en theoriean heeft
geleid.24 De reden waarom het ene, al dan niet geesteszieke, individu wel tot geweld-
dadig gedrag komt en het andere in misschien soortgelijke omstandigheden niet, ishier niet aan de orde. 'Het persoonlijkheidsonderzoek in het strafrecht' bedoelt niet
primair de oorzaak van agressie of misdaad in het bijzonder te onderzoeken.

Deze studie neemt als uitgangspunt de geestesgestoorde verdachte die nu een-
maal een geweldsdelict heeft begaan. Daarbij wordt niet ontkend dat bijvoorbeeldspanningen, affecten, enzovoort, een rol spelen in de aanloop tot een conflict en/of
delict, maar die spanningen en affecten worden niet als de mogelijke oorzaak van
agressie onderzocht. Onderwerp van studie is of, en zo ja, in hoeverre, een psy-
chisch gestoorde verdachte, gegeven bepaalde gewaarwordingen, spanningen en
affecten, verantwoordelijk is of kan worden gehouden voor het in het Pro Justitia-
onderzoek aan de orde zijnde, strafbare feit.

Iedereen ervaart een breed scala aan lichamelijke gewaarwordingen, spanningen
en affecten, enzovoort. De beleving ervan wordt niet enkel bepaald door de fysio-
logische prikkels zelf, maar ook door de cognitieve bewerking van die prikkels. De
interpretatie van en de betekenisverlening aan die prikkels is, zoals hier zal worden
uitgewerkt, een afgeleide van iemands persoonlijkheidsstructuur. Die structuur is
bepalend voor de wijze waarop iemand gewaarwordingen, spanningen en affecten
interpreteert, niet hoe iemand, in tweede instantie, als gevolg van die interpretatie
zal handelen: of hij zich door die gewaarwordingen, affecten, spanningen, enzo-
voort liet meeslepen, of er emotioneel of letterlijk afstand van nam, door weg te
gaan of iets anders te gaan doen, of hij bepaalde prikkels opzocht ofjuist negeerde,
of hij die ervoer als eigen  aan zijn persoon  of als wezensvreemd.25

22 Orlemans, 1993, hoofdstuk 2.
23 Grewel benadrukt in zijn (historische) opstel over de 'Problemen der forensische psy-

chologie' (1957, p. 103) dat simpelweg economische omstandigheden, zoals met name
armoede, tot criminaliteit kunnen leiden.

24 Tuinier, 1989, Elliott, 1992.
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De gegeven beperking en/of vertekening in de waarneming en interpretatie van de
(geestesgestoorde) verdachte van interne en externe prikkels, geeft de gedragsdes-
kundige het houvast om het morele bewustzijn van de verdachte te onderzoeken en
de betekenis ervan voor diens bejegening van het slachtoffer. In hoeverre kon of kan
de verdachte, gegeven zijn cognitief-morele beperking of vertekening, verantwoor-

delijk worden gehouden voor zijn (strafbare) gedrag?
Om die vraag te beantwoorden onderzoek ik de persoonlijkheidsstructuur van

de verdachte, dat wil zeggen zijn specifieke beleving van zichzelf, het slachtoffer
en/of de delict-bepalende omstandigheden. Anders dan in de Pro Justitia-rapporta-
ges gebruikelijk is, gaat het hier voorgestane persoontijkheidsonderzoek niet pri-
mair uit van een eventueel bij de verdachte spelend psychiatrisch ziektebeeld, maar
van de uit zijn persoonlijkheidsstructuur voortvloeiende beperking en/of verteke-

ning in zijn waarneming en interpretatie van interne en externe prikkels.
Het structuur-onderzoek, zoals hier uiteengezet, bedoelt een aanzet te geven tot

de gedragswetenschappelijke verantwoording van de toerekeningsvatbaarheidsbe-
paling, meer in het bijzonder van de bestaande gradaties in de toerekeningsvat-
baarheid.

1.6 Beschouwing: koersbepaling in de verantwoording van
het toerekeningsvatbaarheidsonderzoek

Mensen met een psychische afwijking zijn daar niet hoe dan ook mee geboren.
Zowel erfelijke en constitutionele, als omgevingsfactoren, zijn bepalend bij het ont-
staan van een psychiatrische ziekte.

In 1950 maakte de psychiater en psychoanalyticus Bowlby, op verzoek  van  de
Wereld Gezondheids Organisatie, studie van het ontberen van primaire moederlijke
zorg. Zijn observaties legden een rechtstreeks verband tussen de gebrekkige, affec-
tief verwaarlozende zorg in de eerste jaren van een kinderleven, psychologische
scheefgroei en een eventuele criminele carritre in een later stadium.26 Hij liet geen
misverstand bestaan over het belang van ontwikkelingspsychologische kennis in de

opvoeding en de begeleiding van kinderen.
De ontwikkelingspsychologie leert ons dat de psychische rijping van het kind

fase-gewijze verloopt. Piaget, bioloog en psycholoog, toonde in diezelfde periode
aan dat een vier A vijf-jarige kleuter, die zich tegenover een schaakbord met twee

rijen stenen bevindt,  en die men vraagt of er meer zwarte of meer witte stenen zijn,
niet naar het aantal stenen maar naar de lengte van beide rijen kijkt. De logica van
de vier d vijf-jarige geeft hem in dat de rij met de stenen die het verst uit elkaar staan

de meeste stenen bevat. Een kind dat een paar maanden ouder is zal de stenen wel-
iswaar tellen, maar niettemin dezelfde fout maken. Pas als het kind zes, zeven jaar
oud is, zal het de stenen tellen en aan het getal de juiste betekenis geven: het weet

25 Bedoelde interpretaties kunnen leiden tot zogeheten impliciete theorieen die waarneming

en werkelijkheidsbeleving vertekenen; zie in dezen voor wat betreft zedendelinquenten
o.a. Ward, 1999, p 821-838.

26 Bowlby, 1951 & 1956, o.a. p. 57.
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dan dat het aantal stenen aan elkaar gelijk is ondanks het verschil in lengte van
beide rijen.27 Het heeft een kennis-sprong gemaakt om tot de juiste conclusie te
komen. Het 'ik' van het kind dat de lengte van de rij stenen als maatstaf neemt, is
van een andere orde dan het 'ik' dat de stenen telt. Dergelijke cruciale mentale
sprongen of overgangen dienen zich ook aan  in de psychosociale ontwikkeling van
het kind.

Affectieve en pedagogische aandacht en een stimulerende omgeving lijken
voorwaarden voor de hierboven bedoelde sprongen of overgangen in kennis en
(sociale) vaardigheden. Het zijn ook de noodzakelijke voorwaarden om uit te groei-
en tot een sociaal en evenwichtig mens. Er bestaan tot de verbeelding sprekende
voorbeelden van psychische stagnatie en de gevolgen ervan in de volwassenheid.28
Het kind wordt dan lichamelijk volwassen, maar mentaal is er sprake van stilstand.
Dit laatste uit zich in ontwikkelingsachterstanden, als een stagnatie of mentale han-
dicap. De mentale stagnatie en de bijbehorende beperkte persoonlijkheidsstructuur
is (zie de hoofdstukken 4 en 5) veelzeggend over hoe, met welke vedeken ng, de
verdachte voor, ten tijde van en na het misdrijf zichzelf, zijn slachtoffer(s) en zijn
omgeving ervoer. Die stagnaties, en de bijhorende persoonlijkheidsstructuur en
schuldbeleving, zijn (ook) indicatief, zo zal blijken, voor de toerekeningsvatbaar-
heid en de mate waarin.

Alvorens hieraan toe te komen, worden eerst de geschiedenis van en de theore-
tische vooronderstellingen in het huidige onderzoek Pro Justitia toegelicht.

27 Piaget, 1941.
28 Zogeheten 'wolfskinderen', die contact met mensen in de eerste jaren van hun leven heb-

ben ontbeerd, blijven onherroepelijk steken op een zeer gebrekkig niveau van psychisch
en sociaal functioneren (Malson, 1974. Brand, 1991, p. 32-34). Zie ook Grewel (1957, p
123-126) voor een toelichting van het verband tussen affectieve en pedagogische ver-
waarlozing en criminaliteit.
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TWEEDE HOOFDSTUK

Het juridisch en gedragskundig toerekenen in
historisch perspectief

2.1 Samenvatting

Het strafrecht gaat uit van het principe straf naar de mate van schuld. Al vroeg in de
West-Europese geschiedenis toonde het strafrecht mededogen met geesteszieke ver-
dachten. Zij hadden weliswaar schuld aan het delict maar dat werd hen, vanwege
hun psychische stoornis en het beperkte besef vandien, niet of in mindere mate toe-
gerekend.

De invloed van de stoornis op het misdrijf en het verantwoordelijkheidsbesef
van de verdachte gaf reden tot discussie. Medici beweerden dat soms stoornissen
van apert gestoorde misdadigers niet door leken, zoals strafrechtjuristen, konden
worden herkend. In de loop van de negentiende eeuw groeide uit dit spanningsveld
tussen strafrechtjuristen en artsen de bereidheid tot samenwerken, met name in
Frankrijk. Die samenwerking leidde in Nederland in de twintigste eeuw tot de insti-
tutionalisering van de gedragskundige inbreng in het strafrecht, die tot uitdrukking
kwam in de oprichting van het Pieter Baan Centrum en de Forensisch Psychia-
trische Diensten. Beide instituten - het PBC en deze zogenaamde 'FPD's' - hadden
tot taak de rechterlijke macht voor te lichten over de persoon van de verdachte en
de invloed van de eventueel aangetroffen stoornis of gebrekkige ontwikkeling van
de geestvermogens op het delict.

Vanaf 1950 werd, naast de psychiater die van oudsher de vragen  over de toere-
keningsvatbaarheid en het recidive-risico beantwoordde, de psycholoog betrokken
bij de voorlichting aan de rechtbank, met name in het arrondissement Amsterdam.
In  1988  werd een tweevoudige gedragskundige inbreng voorschrift,  wil de rechter
een behandeling in de vorm van een strafrechtelijke maatregel opleggen.

2.2 Inleiding: het toerekenen in historisch perspectief

Strafuitsluiting in geval van een verdachte die in een kennelijke staat van krankzin-
nigheid had gehandeld was al in het Hebreeuwse recht reden die verdachte vrij te
spreken:    Zo   ook   in het Romeinse strafrecht,    en   in het civielrecht kenden   de
Romeinen de onder curatele stelling.2 In de Middeleeuwen kende men de zogeheten
briefvan pardon, die het vonnis van geesteszieke verdachten verzachtte: De bereid-
heid om de ziekelijke geestesgesteldheid van daders mee te wegen in het juridisch
oordeel, laat onverlet dat in Duitsland nog  in  1749 een vrouw wegens vermeende
hekserij  op de brandstapel raakte4 en  dat  in 1804, eveneens in Duitsland,  een man

1    Meader, 1985, p. 3.
2   Jacoby, 1981, p. 25-26.
3   Beek, 1969, p. 57-58.
4   Van Ruller, 1991, p. 32-33.
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werd geradbraakt die, vanwege zijn financiele neergang en het daaruit voort-
vloeiende eer-verlies, zijn vrouw en kinderen had omgebracht met de bedoeling om
erna de hand aan zichzelf te slaan.5

De negentiende eeuw laat een kentering zien in het denken over goed en kwaad.
Niet langer de daad maar de dader werd het middelpunt van de juridische aandacht.
Een   bewij s   voor deze verschuiving levert de Duitse strafrechtgeleerde Anselm
Ritter von Feuerbach (1775-1834). Edn van de 'merkwurdige Verbrechen'G die hij
optekende was de moord op een dagloner.

Casus 2.2
Een zekere Surgel had een dagloner de schedel ingeslagen en hem met
dezelfde bijl van diens voeten ontdaan. Op de vraag waarom hij de voeten
van de man had afgehakt, zei hij: 'opdat ze hem [de dagloner] niet meer aan
de ketting kunnen leggen:

Feuerbach legt een voor een jurist (en voor zijn tijd) verrassend psychologisch
inzicht aan de dag om S8rgels daad te verklaren. Vanwege zijn aanvallen van ra-
zernij lag Surgel bij afwezigheid van zijn vader met zijn voet aan de ketting. Hij had
zijn slachtoffer een dergelijke vorm van gevangenschap willen besparen door hem
van zijn voeten te ontdoen. Stirgels waan en delict krijgen onder Feuerbachs schrij-
vershand een logische, voor de lezer onontkoombare samenhang. De krankzinnige
moordenaar werd de daad niet toegerekend en ontslagen van rechtsvervolging.7

De  omslag  gold ook Nederland.  In het rond 1798 nieuw op te zetten Crimineel
Wetboek zou een artikel worden opgenomen met een, afgezien van de spelling,
hedendaags aandoende strekking:

Aan geheel zinnelozen, die van hun verstandelijke vermogens beroofd zijn,
kan geene daad, als misdaad, worden toegerekend. De regters moeten wij-
ders beoordelen, tot hoe verre afwisselenden zinneloosheid, ligchaamskwa-
len, welke op de zielsvermogens merkelijken invloed hebben, zeer grote
onnoozelheid en eenvoudigheid,  in elk bijzonder geval, eene ligtere straf of
geheele vrijspraak vereischen.8

Het bovenstaande Artikel 22, als zodanig al geformuleerd, trad echter niet in wer-
king.  Door de Napoleontische inlijving van Nederland  in   1810  werd het Franse
recht van kracht. Als schulduitsluitingsgrond bestond nu een evidente toestand van
krankzinnigheid, utat de demence genaamd:

5  Anonymus, 1804.
6     In  1808 en 1811 verscheen de eerste druk van respectieveluk deel  I en II van Feuerbachs

AktenmABige  Darstellung  merkwurdiger  Verbrechen.
7   Feuerbach, 1849, p. 120-138.
8   Carp, 1956, p. 188-189.
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Daar is noch misdaad, noch wanbedrijf, zoo wanneer de beklaagde ten tijde
van het delict in staat van krankzinnigheid was, of wanneer hij door over-
magt gedwongen werd.9

Bovenstaand artikel 64 uit de Code Ptnal kende een zwart-wit oordeel: de verdachte
werd 6f als krankzinnig beoordeeld en kreeg vrij spraak, 6f de daad, indien bewezen
geacht, werd hem toegerekend. In 1886, toen de Napoleontische overheersing in het
recht ten einde was en ons eigen, aangepaste Wetboek van Strafrecht in werking
trad, ging de in 1798 aangebrachte nuancering ('eene ligtere straf') verloren:

Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ont-
wikkeling of ziekelijke storing zijner geestvermogens niet kan worden toe-
gerekend.

In het nieuwe Wetboek uit 1886 waren de dood- en lij fstraffen afgeschaft. Als ingrij-
pendste strafsoort resteerde de vrijheidsbeneming. Straf werd voortaan toegemeten
op basis van de, door de rechter te beoordelen mate van schuld van de dader. Het
wetboek formuleerde voortaan, in navolging van het Franse recht, een stelsel van
maximumstraffen per strafbaarstelling, zodat de rechter ook bij normale justitiabe-
len de mate van straf kon varieren, al naar gelang de justitiabele in mindere mate
verwijt trof.

2.3 De inbreng van niet-juristen in het toerekenen

Niet elke rechter had de wijsheid van een koning Salomo die naar het zwaard greep
om recht te doen.

Een rechtszaak, waarbij de achtergrond van de verdachte en de werking van de
menselijke psyche in het vonnis meegewogen en het oordeel van een niet-jurist op
prijs gesteld werd, deed zich al in het oude Griekenland voor. Hippocrates (* 430-
359 v. Chr.) werd als deskundige ter zitting opgeroepen in een vermeend geval van
overspel.

Casus 2.3
Een blanke vrouw had een bruin kind ter wereld gebracht. Hippocrates gaf
als verklaring dat de vrouw onder de indruk was geraakt van het donkere
voorkomen van de EthiopiErs in Griekenland en dat de verbeeldingskracht
de huidskleur van haar kind had bepaald.

Hippocrates zag reden de vrouw het delict niet toe te rekenen en de vrouw werd
vrijgesproken. 10

9   Schooneveld, 1876, p. 66.
10 Zilboorg, 1941, p. 46.
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Het zou echter tot in de negentiende eeuw duren voordat psychiatrische en psy-
chologische inzichten in de persoon van de dader stelselmatig van invloed op het
strafrecht waren. Aan die invloed was, met name in Frankrijk, een venijnige strijd
voorafgegegaan tussen strafrechtsprekers en medici,  die uit waren op erkenning. 1 1
Het debat rond de toerekeningsvatbaarheid als een juridische dn een medische en/of
gedragswetenschappelijke aangelegenheidn is sindsdien steeds opgelaaid en ge-
luwd."

Waar medici" meer in het algemeen rechtsprekende instanties van probeerden
te overtuigen was dat een psychiatrische ziekte een gebrek aan oordeels- of wils-
bekwaamheid impliceerde. Aanvankelijk waren de deskundigen die al dan niet op
uitnodiging van de rechtbank justitiabelen beoordeelden artsen. In de twintigste
eeuw zouden daar in West-Europa en de Verenigde Staten psychologen (en andere
gedragsdeskundigen, zoals orthopedagogen) aan worden toegevoegd.

2.4 Vraagstelling aan de gedragsdeskundigen

2.4.1 Herkenbaarheid van krankzinnigheid

Welke symptomen ofafwijkende persoonlijkheidseigenschappen bij eenjustitiabele
diende men al dan niet op gezag van een medicus in acht te nemen om de toereke-
ningsvatbaarheid te bepalen?  In  1825  deed zich in Frankrijk een opmerkelijke,  in
het Voorwoord genoemde, casus voor.IS

Casus 2.4.1
Henriette Cornier, een vrouw van zevenentwintig jaar, doodde een negentien
maanden oud meisje voor wie zij als dienstmeisje zorgde. Wat de daad bij-
zonder en in de ogen van de magistratuur des te afkeurenswaardiger maakte
was dat de vrouw na de moord geen enkele emotie toonde: 'Het was onmo-
gelijk in haar de geringste emotie van spijt of verdriet op te wekken; tegen
alles wat er gezegd werd, bracht ze,' schrijft Marc, 'onverschillig in: "Ik
wi:de het kind doden".'

De rechtbank stelde een commissie van drie artsen in om het geval Cornier te laten
onderzoeken. De commissie concludeerde dat zij niet kon aantonen dat de ver-
dachte geestelijk gestoord was, maar voegde daaraan toe dat zij, om tot een zinnige
uitspraak te komen, een langere periode nodig had om met de verdachte op

11 Goldstein, 1992.
12   In  1840 werd in Frankrijk het gezaghebbende tijdschrift Annales mddico-psychologique

opgericht, waarin maandelijks een psychiatrisch-forensische expertise werd gepubli-
ceerd.

13 Harris, 1989.
14  Genoemd zij met name Cornelius Agrippa (1486-1535) en Johannes Wier (1515-1588).
15 Marc, 1840.
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vertrouwde voet te raken en haar onder diverse omstandigheden te observeren. De
rechtbank honoreerde haar terughoudende opstelling door de zitting voor
onbepaalde tijd te verdagen en de verdachte ter observatie te laten opnemen in het
Parijse psychiatrisch ziekenhuis de Salpttritre. 16

Bovenstaande cause cll2bre illustreert de wending die het Europese strafrecht
begin negentiende eeuw nam: voor de rechtsprekende instantie waren goed en
kwaad, delict en dader niet langer strikt van elkaar te scheiden, zoals men dat in de
vroege Middeleeuwen met haar op christelijke dogma's gestoelde rechtspraak had
doen voorkomen." Het accent in de beoordeling van een delict verschoof van de
daad naar de dader. Achter de vraag naar de geestesgesteldheid van de verdachte ten
tijde van het delict ging een complexe materie schuil die volgens toenmalige artsen
en enkele juristen het inzicht en advies van niet-juristen onmisbaar maakte.

Frankrijk fungeerde op het gebied van de forensische psychiatrie en de foren-
sische rapportage als voortrekker. Deze ontwikkeling was het gevolg van weten-
schappelijke studies van en publicaties over psychiatrische ziektebeelden van met
name Pinel (1745-1826) en Esquirol (1772-1840). De forensische psychiatrie bleek
een gebied bij uitstek om het maatschappelijk belang van de psychiatrie, tot dan een
verwaarloosde medische zijtak, te onderstrepen. 18

Tot ver in de achttiende eeuw was aangenomen dat krankzinnigheid, en dus
ontoerekeningsvatbaarheid, vanwege haar onmiskenbare kenmerken, zoals wanen
en hallucinaties, ook gemakkelijk door niet-medici (juristen) kon worden herkend.
Pinel en Esquirol toonden evenwel aan dat een geestesstoornis zich soms op een
specifieke, niet gemakkelijk herkenbare wijze openbaart, namelijk niet als een ver-
standelijke maar als een wils- of gevoelsstoornis. De indertijd zogenoemde manie
sans dulire of folie raisonnante kon pas met kennis van zaken en na intensieve
observatie als een vorm van krankzinnigheid worden onderkend.w Zij presenteerden
de zogeheten monomanieen: wils- of gevoelsstoornissen die zich, onder meer, in
criminaliteit openbaarden. De strafrechtelijk relevante diagnoses waren pyromanie,
dipsomanie, nymfomanie of erotomanie, en kleptomanie. Deze alleen in het delict
zelf herkenbare stoornissen leidden (bij herhaling) tot respectievelijk brandstich-
ting, drankzucht, seksuele aberraties en diefstal.

Georget (1795-1828) introduceerde een soortgelijk nosologisch, forensisch-psy-
chiatrisch begrip, de 'monomanie instinctive'. Moordenaars konden krankzinnig
zijn, al vertoonden ze geen denkstoornissen en ondervonden ze op het moment van
de misdaad een hevige afschuw van hun eigen daad. Ze konden goed van kwaad
onderscheiden, maar hadden zo'n aandrang tot het kwade dat ze er geen weerstand
aan konden bieden.2° De forensisch-psychiatrisch belangrijke diagnose van de

16   Paragraaf 10.3.2 geeft de psychologische interpretatie van de bovenstaande moord casus

uit  1823  (in  1840 door Marc beschreven) die zowel  het 'boze' opzet als de invloed van
de stoornis insluit.

17  Koenraadt & Zeegers, 1993, p. 8-9.
18   In  1779 was aan de medische faculteit van Parijs de eerste leerstoel 'Geestesstoornissen'

ingesteld. Zie ook: Goldstein, 1992; Brand, 1994.
19 In het DSM-classificatiesysteem met name opgenomen als cluster B persoonlijkheids-

stoornissen.
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monomanie instinctive kwam voort uit zijn paradoxale bevinding dat criminaliteit
en een gezond moreel besef elkaar niet uitsloten. De Engelse arts Prichard
ontwikkelde hiervoor het gezaghebbende begrip 'moral insanity', een verzamel-
naam voor gedragsstoornissen met als enig gemeenschappelijk kenmerk een ont-
brekend of gebrekkig zedelijk bewustzijn op het moment van handelen, terwijl er
(toch) geen sprake was van een psychose, van wanen en/of hallucinaties. 21

Bovenstaande psychiatrische nuancering in de diagnose-stelling leidde in de
negentiende eeuw tot de voor leken arbitraire of schemerachtige verbandleggingen
tussen een zekere mate van krankzinnigheid en een zekere mate van schulde-
loosheid. Leken, onder wie rechters, zo stelden gezaghebbende psychiaters destijds,
waren onvoldoende toegerust om (in) te zien dat criminelen van het bovenstaande
soort geestesgestoord en bijgevolg niet zonder meer toerekeningsvatbaar zijn.

2.4.2 De categorie van de verminderd toerekeningsvatbaren

Het uitsluiten van straf op grond van artikel 39 Sr berustte op een nee-, dan wel ja-
principe. Tot  1928 was de vraag aan de psychiater of de verdachte ten tijde van zijn
delict had gehandeld in een toestand van krankzinnigheid of niet, en dus of hij  al of
niet toerekeningsvatbaar was. Met de beantwoording van die vraag zat zijn werk
erop.

In  1928  werd de gedragskundige taakstelling veelomvattender en ingewikkel-
der, althans in Nederland. In dat jaar traden de Psychopathenwetten22 in werking en
werd de formulering van de opdracht aan de deskundige aangepast. Van toen af aan
werd hem gevraagd of de verdachte het strafbare feit kon worden toegerekend, en
zo ja, in hoeverre. Bedoeld werd de vraag of de verdachte in staat was geweest zijn
wil (om het goede te doen en het kwade te laten) vrijelijk te bepalen, en zo ja, in
welke mate. Het Wetboek van Strafrecht uit 1886 kende, zoals de Fransen, een of/of
situatie in de beoordeling van de schulduitsluitingsgrond van artikel 47 (het huidi-
ge artikel  39  Sr).  Rond  1900 werd de formulering hier te lande als ongenuanceerd
en niet-werkbaar ervaren: In geval van onmiskenbare krankzinnigheid werd iemand
van rechtsvervolging ontslagen en in een krankzinnigeninrichting opgenomen
'gedurende een proeftijd den termijn van een jaar niet te boven gaand' (het huidige
artikel   37   lid  2   Sr). Bij psychiatrische twij felgevallen, zoals  bij een 'manie   sans
dtlire of 'folie raisonnante', waarbij niet sprake was van een evidente stoornis,
wilden rechters echter niet altijd weten van ontoerekenbaarheid. In dat geval restte
het oordeel toerekenbaar en kon een vrijheidsstraf worden opgelegd.
Tot 1951 bestond in Nederland het cellulaire systeem: delinquenten brachten hun
gevangenisstraf in volledige afzondering door op grond van de opvatting dat de
mens in aanleg goed was en dat slechts krachten van buitenaf hem meetrokken in
het kwaad. In eenzame ofcellulaire afzondering geplaatst zou de delinquent, gevrij-

20 Georget, 1826, p. 148-214.
21    Prichard,   1835.
22 Psychopathen,tetten vanwege het feit dat er in dezen een strafrechtelijke dn een civiel-

rechtelijke wet bestaat.
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waard van invloeden van buitenaf, genezen van zijn zondige ontaarding en zich
geestelijk verheffen of normaliseren. Dit cellulaire systeemz  voor 'halve' gekken,
zoals men vooral psychopaten zag, kon averechts uitpakken: de psychopaat met zijn
gehavende psychische gezondheid werd er, eenzaam opgesloten, niet beter op met
alle recidivegevaar vandien zodra hij achter de tralies vandaan was.

Het strafrechtelijke ideaal van die tijd wilde dat de gestoorde, niet (al te) gevaar-
lijke delinquent in een reguliere psychiatrische inrichting werd geplaatst en de mis-
schien minder gestoorde, maar gevaarlijkere en recidive-gevoeligere gek in een
kliniek die het midden hield tussen een ziekenhuis en een gevangenis. Dit juridische
ideaal maakte een juridische nuancering van de toerekeningsvatbaarheid noodzake-
lijk. De Psychopathenwetten  van 1928 maakten het mogelijk als 'gevaarlijk  voor
zichzelf, voor anderen, of voor de algemene veiligheid van personen of goederen'
te boek staande, maar slechts gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar geachte justitabe-
len te asileren. De gradatie 'verminderd toerekeningsvatbaar' komt als zodanig niet
in artikel 37 Sr voor. Toch was deze gedragskundige uitspraak van invloed op de
straftoemeting.24 Ook was nu voortaan in het deskundige advies aan de rechter de
wenselijkheid van een strafrechtelijke maatregel aan de orde.

Een rapporterend psychiater sprak  in  1953  in  een  rede  voor het Psychiatrisch
Juridisch Gezelschapu  van 'een complicatie en een uitbreiding van taken'. Want, zo
vervolgde  hij:

23 Het rapport Fick (1947/48) had gesproken van een 'waarlijk beangstigend gemis aan psy-
chologisch inzicht' bij gevangenisdeskundigen en politici en maakte een eind aan het cel-
lulaire stelsel onder de kanttekening dat de Gevangenis-Gemeenschap stond of viel met
de aanwezigheid van verkeerde elementen: 'De gemeenschapsbedervende gedetineerden
vormen een zeer reBle factor in ons Gevangeniswezen en wij zullen ons terdege moeten
beraden hoe wij met hen hebben te handelen.' De psycholoog vormde, met zijn tests, de
persoon bij uitstek om deze zogenoemde 'verkeerde elementen' uit te filteren.
De Commissie maakte met haar voorstel voor een psychomedisch zorgmodel de weg vrij
voor afschaffing van het cellulaire stelsel. De aanbevelingen leidden tot de oprichting
van de sociaal-psychologische diensten in de Nederlandse gevangenissen en Huizen van
Bewaring. Gevangenen werden voor zover ze 'gemeenschapsgeschikt' waren onderge-
bracht in diverse penitentiaire regiems.

24 In Engeland is deze bevinding (verminderd toerekeningsvatbaar op grond van een per-
soonlijkheidsstoornis) alleen in moordzaken van toepassing: 'murder' wordt dan terug-
gebracht tot 'manslaughter'

25  H.A. Gerritsen, 21 februari 1953. (Het Gezelschap was in 1907 in Amsterdam opgericht.
De leden waren juristen en psychiaters. De bedoeling van de bijeenkomsten, waarop
steeds een of een aantal lezingen werd gehouden, was om beide, in het strafrecht vige-
rende beroepsgroepen vertrouwd te maken met elkaars terminologie. Het Gezelschap flo-
reerde. Wie de verslagen leest ontkomt niet aan de indruk van een stel niet van de prak-
tijk vervreemde geleerden die elkaar bijzonder waardeerden en meer bij wijze van tijd-
verdrij f met elkaar discussieerden dan dat ze elkaar wilden afvallen. Het niveau van de
lezingen (die naderhand in gebundelde vorm werden uitgegeven) was hoog, zoals uit de
diverse aanhalingen mag blijken. In deze sfeer van respect en wederzijdse interesse voor
elkaars vakgebied bleken ook andere disciplines, zoals de antropologie en de psycholo-
gie, welkom.)
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't Zal de jongeren onder u mogelijk bevreemden, dat zulks een vraag was,
maar inderdaad bestond daaromtrent onder de leden van de rechterlijke
macht groot verschil van mening. Ik herinner mij nog levendig, dat ik eens
na maanden een door mij uitgebracht rapport in handen kreeg, waarin ik
een advies gegeven had, om toen te lezen dat er een kanttekening aan was
toegevoegd: 'dat is hem niet gevraagd', en het was mij inderdaad niet
gevraagd...

Na  1946,  zo voer Gerritsen voort,  kwam daar verandering  in. Hij ontving toen  een
strafdossier met het gebruikelijke verzoek om een persoonlijkheidsonderzoek uit te
voeren dn - en dat was nieuw - om advies uit te brengen over een eventueel op te
leggen maatregel om recidive te voorkomen.

2.5 De forensisch-psychologische inbreng

De sinds 1928 noodzakelijk geworden verfijning in psychiatrische diagnostiek, en
de juridische betekenis ervan, opende de deuren van de forensische psychiatrie voor
de klinisch psycholoog. De psychologische tests vervingen het klinische oog van de
psychiater niet, maar werden als een noodzakelijke aanvulling gezien op het gang-
bare psychiatrisch onderzoek. Van der Horst, hoogleraar psychiatrie, verzuchtte:
'Stuur 10 psychiaters naar 1 patiEnt en je krijgt 8 verschillende diagnoses'.26

De klinische psychologie had in de Verenigde Staten haar universitaire erken-
ning gekregen door haar betrokkenheid bij de selectie van arriverende Europese
immigranten en van soldaten voor beide wereldoorlogen. Na de Tweede Wereldoor-
log werden ook in Europa psychologen aangesteld in de door medici gedomineerde
psychiatrische ziekenhuizen. Dit gold ook voor huizen van bewaring. Zo had Baan
in   1949 op voorspraak van Prick, hoogleraar neurologie en psychiatrie  aan  de
Katholieke Universiteit Nijmegen, Van Ratingen, klinisch psycholoog, aange-
trokken  om  in de Psychiatrische Observatie Kliniek  (de  POK,  het  in  1978  naar de
oprichter, Pieter Baan, vernoemde centrum) verdachten psychologisch te onder-
zoeken.27 De aanstellingen en betrokkenheid van psychologen stoelden op het door
medici gestelde vertrouwen in psychologische tests. Kraepeliniaanse diagnostiek
kon nu worden onderbouwd en aangevuld met klinisch cijfermateriaal.28 De aan-
vulling betrof met name intelligentie-onderzoek en de diagnostiek van de vermin-
derd toerekeningsvatbaren, van de psychopaten ofde, heden ten dage zo genoemde,
persoonlijkheidsgestoorden.

26  Afscheidsrede H. in 't Veld, p. 1
27  Zo maakt prof dr. G. Kraus in een brief van  1 juni 1953 melding van het voornemen van

Justitie een psycholoog in het 'hulpasyl' in Groningen (de tegenwoordige Van
Mesdagkliniek) aan te stellen (Archief Departement, afdeling DJI)

28  Hetzelfde gold voor somatische aandoeningen met een geestelijke component, of waar-
van men vermoedde dat ze een dergelijke component bevatten; zie de psychosomatische
onderzoeken van J.J. Groen en K.J.M. van de Loo (Dehue, 1990, p. 124).
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2.5.1 Het intelligentie-onderzoek

Van Ratingen, met Pieter Baan oprichter van de POK, de Psychiatrische Observatie
Kliniek in Utrecht, het tegenwoordige Pieter Baan Centrum, benadrukt dat door de
ontwikkelde gestandaardiseerde intelligentietests de IQ-bepaling een van de eerste
en belangrijkste taken van de psycholoog was.29 Begin twintigste eeuw deed men ook
uitspraken over 'intelligentie: Een tabel van, in 1900 in een psychiatrisch ziekenhuis
opgenomen delinquenten laat zien dat van de 88 er 33, oftewel 37%, aan imbeciliteit
of debiliteit leden.10 Deze classificaties kwamen voort uit het 'blote oordeel' van de
rapporterend psychiater. Testpsychologisch onderzoek bestond niet. Dit was ook
geen noodzaak. De ernstigste vormen van een gebrekkige intellectuele ontwikkeling,
zoals imbeciliteit en idiotie, lieten zich afteiden uit de klinische waarneming. Bij
debiliteit (oftewel zwakbegaafdheid) lag de beoordeling echter moeilijker, terwijl, zo
veronderstelde men ook vroeger al, een beneden-gemiddeld denkvermogen het delict
in belangrijke mate, zo niet volledig, kon hebben bepaald. Vandaar dat ook straf-
rechtjuristen uitzagen naar een gestandaardiseerd intelligentie-onderzoek.

Alfred Binet, jurist, maar met een uitgesproken medische en psychologische
belangstelling, had in  1904 de opdracht gekregen een methode te ontwikkelen om
zwakzinnige leerlingen op Parijse scholen op te sporen. Een jaar later publiceerde
hij in samenwerking met Simon een testserie, die uit een dertigtal opgaven bestond,
en die bekend zou worden onder de naam Binet-Simon Schaal.31 Binet en Simon
schreven in 1905 met groot optimisme over de inbreng van de psychologie: 'We zijn
ervan overtuigd [...] dat men wetenschappelijke precisie en exactheid moet invoe-
ren telkens als men het kan, en men kan dat bijna altijd'.12 In hetzelfde artikel acht-
ten ze een getalsmatige definitie van de begrippen debiliteit, imbeciliteit en idiotie
mogelijk, en wel met een precisie die zich liet vergelijken met de 'lengtematen en
de meting van elektrische eenheden in de natuurkunde'. Drie jaar later was hun
optimisme bevestigd tn gegroeid, en vergeleken ze de precisie van hun test met die
van de microscoop. 33

Carp, psychiater, bracht  in 1932 zwakbegaafdheid met nadruk in verband  met
een 'verminderde' mate van toerekeningsvatbaarheid door te stellen dat 'in tegen-

29 Persoonlijke mededeling van Van Ratingen.
30 De Bois, 1905, p. 121.
31 Het discriminerend vermogen was geijkt op een groep van 50 normale kinderen in de

leeftijd van 3-11 jaar en enkele achterlijke en zwakzinnige kinderen. De testopgaven
hadden betrekking op een breed spectrum van mentale operaties, waarbij de nadruk lag
op het redeneren, het maken van gevolgtrekkingen, het oordelen en de begripsvorming,
dit in oplopende moeilijkheidsgraad (De Zeeuw, 1985, p. 20).

32  Binet, 1905, p. 163-190.
33  Binet, 1908, p. 1-94. In 1910 en 1916 kwam Lewis L. Terman met de Amerikaanse ver-

sie van de Binet-test, de Stanford-schaal. Zijn intelligentie-formule gold kinderen en jon-
geren tot  18 jaar. De formule leidde  tot het begrip 'intelligentiequotient'  (IQ).  In  1939
ontwikkelde David Wechsler ook voor volwassenen boven de  18 jaar een gestandaardi-
seerde intelligentietest  - de Wechsler Bellevue, vanaf  1955 de Wechsler Adult Intelli-
gence Scale, of WAIS genoemd.
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stelling met vele psychopatentypen onderscheiden zwakzinnigen zich ... door een
primitieve gemeenschapszin [en zijn dus tot enige aanpassing bereid en/of in staat],
wellicht juist onder invloed van vage gevoelens van eigen weerloosheid en innerlij-
ke zwakte.' Als tweede kenmerk noemde hij de moeizame aanpassing van zwakbe-
gaafden aan de levensomstandigheden en aan ingewikkelde, maatschappelijke ver-
houdingen 'aan welke hij  nog of niet meer het hoofd kan bieden'.34

In deze laatste formulering steekt de forensische betekenis van de psychome-
trische diagnose zwakbegaafdheid en de psychologische bemoeienis met het
strafrecht. In een verhandeling over de gebrekkige ontwikkeling van de intelligen-
tie en haar implicaties, twee jaar eerder, had Carp gesteld dat het intellectuele
defect-onderzoek een vooraanstaande plaats innam in het gedragskundige toereke-
ningsvatbaarheidsonderzoek. 15 Sinds de invoering van de Kinderwetten in 1901 had
de rechter in de straftoemeting oog voor de samenhang tussen de leeftijd van het
kind en diens vermogen tot 'het oordeel des onderscheids'.36 Carp, en het strafrecht
met hem, vond het daarom van belang methodisch-verantwoord te onderzoeken
welke mentale leeftijd volwassen verdachten hadden.

2.5.2 Het psychologisch-antropologische karakteronderzoek

Nadat het intelligentie-onderzoek begin twintigste eeuw zijn intrede had gedaan,
ontwikkelde de academische psychologie halverwege die eeuw op basis van vra-
genlijsten het persoonlijkheidsonderzoek. Ook de Pro Justitia-onderzoeker profi-
teerde daarvan, vooral wat betrof de diagnostiek van de psychopathische persoon-
lijkheid.

Tot de jaren vijftig van de vorige eeuw domineerde de temperamentstheorie de
persoonlijkheidsleer. Het gerechtelijk persoonlijkheidsonderzoek wordt er ook nu
nog door bepaald, al is dat niet (meer) in uitgewerkte vorm.

Uitgaande van aangeboren persoonlijkheidseigenschappen, had Gerard
Heymans (1857-1930), hoogleraar psychologie in Groningen, een, op empirische

34 Carp, 1937, p. 10-30.
35 Van Bemmelen, jurist, citeerde (1957) voor hetzelfde Leidse gezelschap de bevinding

van de onderzoeker Cyril Burt, hoogleraar psychologie in Londen: 'Vergeleken met de
sensationeele statistieken uit Amerika moet mijn eigen percentage van uitgesproken ach-
terlijken onder de misdadige jeugd, t.w. 8% laag schijnen. Op zichzelf echter toont het
helaas aan, dat het aandeel der uitgesproken achterlijken onder de misdadige jeugd, toch
nog altijd vijf maal zoo hoog is, als onder de gewone schoolbevolking.' Van Bemmelen
resumeerde en concludeerde dat, of men nu levensdelicten, zeden- of vermogensdelicten
van zwakbegaafden bestudeerde, men altijd weer op hetzelfde oorzakelijke verband stuit-
te: de zwakbegaafde overziet de situatie niet en doet daardoor domme dingen; of hij
'stoot zich aan de reactie van de omgeving', krijgt medelijden met zichzelf en koestert
wrok tegen zijn omgeving. Die kwaadheid leidde dan tot de delicten (citaat van Van
Bemmelen uit Cyril Burts The young delinquent uit 1925). Zwakbegaafdheid wordt ook
vandaag de dag als een belangrijke indicator gezien voor een verminderde toerekenings-
vatbaarheid van de verdachte, mits er een verband met het delict is.

36  Gerbenzon en Algra, 1975, p. 283.
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gegevens gebaseerde psychologisch-antropologische persoonlijkheidstypologie
gepresenteerd.17 Hij vestigde zijn persoonlijkheidsmodel enerzijds op de klassieke
temperamentsleer, anderzijds op de psychopathologie, waarbij het in aanleg
gegeven temperament in uitvergrote vorm of ziekelijke mate aan de dag trad. Het
verschil van Heymans' opvatting met die van zijn voorgangers en tijdgenoten lag in
het feit dat hij geen genoegen nam met intuitieve mensenkennis of algemene
indrukken en redeneringen.  Hij ging inductief te werk. Als vakpsycholoog avant la
lettre distilleerde hij zijn conclusies uit biografisch onderzoek van bekende per-
soonlijkheden en uit enquttes. Voor zijn classificatie postuleerde hij drie variabe-
len: emotionaliteit, activiteit en secundaire functie.18 Proefondervindelijk kwam hij
tot acht karakterprofielen die zich 'door vele en belangrijke eigenschappen van
elkander onderscheiden': amorfen, amatici, nerveuzen, sentimentelen, sanguinici,
flegmatici, cholerici en gepassioneerden.

39

Heymans' leerling Wiersma40 onderzocht het verband tussen deze karakter-
profielen en criminaliteit. Iemand werd niet alleen bepaald door het hem van nature

meegegeven stelsel van neigingen of predisposities (temperament), maar ook door
de mate waarin hij aan die neigingen toegaf: die mate was bepalend voor het karak-
ter of de karaktersterkte.41 Onder temperament werd de aanleg van een bepaald stel

persoonseigenschappen verstaan, onder karakter de wijze waarop de drager met die
aanleg omging.42 De (genetische) aanleg was immers bij geboorte een feit, daar kon
men 'niets aan doen: niets aan veranderen.

Wiersma onderscheidde vier categorieen van neigingen: vitale, egoYstische,
sociale en suprasociale, die respectievelijk stonden voor lichamelijke behoeften
(zoals eten, drinken, sport, seksualiteit, enzovoort), zelfzuchtige behoeften (zoals
geldzucht, eerzucht, enzovoort), altruistische neigingen (zoals hulpvaardigheid, so-
lidariteit, enzovoort) en zogeheten 'abstracte' neigingen (zoals godsdienstzin,
plichtsgetrouwheid, oprechtheid, enzovoort). Die neigingen, zo werd verondersteld,
waren in principe in iedereen aanwezig. lemands karakter liet zich afteiden uit de
verdeling of accentuering van die neigingen dn door de mate waarin hij, door mid-
del van opvoeding en discipline, zijn neigingen desgewenst beheerste. Die beheer-

sing was afhankelijk van de wil of wilssterkte.
Het goede of sterke karakter kenmerkte zich door een sterke wil, door

beteugeling van de vitale en egoistische en navolging van de sociale en suprasociale
neigingen, en het kwade of slechte karakter door wilszwakheid en een overvloed
aan vitale tn egoistische neigingen. De mate van de toerekeningsvatbaarheid nu

37 Heymans' typologie vindt in beginsel nog altijd navolging, al is dat vooral buiten
Nederland (Hollin, 1989, en Van Strien, 1993, p. 36-40).

38  De 'secundaire functie' (het op de langere termijn kunnen vasthouden aan een gedachte
of   besluit)    was    in    1904    door Otto Gross gepostuleerd    in zijn 'Zerebrale
Sekundairfunktion'

39 Feber, 1934, p. 65.
40 Niet te verwarren met zijn vader, E.D. Wiersma, eveneens psychiater die met Bourdon,

psycholoog, de zogenoemde Bourdon-Wiersma test ontwikkelde.

41  Wiersma, 1932, p. 59.
42 Van Strien, 1993, hfdst. 7.
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was gelijk aan de mate waarin de verdachte - door een misdaad te begaan - zijn
vitale of egoistische neigingen had laten prevaleren boven de sociale en supraso-
ciale.41 Oftewel: Wiersma's mate van toerekeningsvatbaarheid is de mate van ethi-
sche 'verwerpelijkheid' van het karakter van de verdachte»

Vooral in hun karaktertypologie van de zogenaamde 'nerveuzen' zijn Heymans'
persoonlijkheidsmodel en Wiersma's 'mate van verwerpelijkheid' van strafrechte-
lijk belang.4S De nerveuzen 6 zijn behept met een natuurlijke afkeer van reguliere
bezigheden (zoals werk), met een grote emotionaliteit (levendige mimiek, levendig
stemtimbre) en met een overwegend primaire functie (gemakkelijk troostbaar, ver-
zoenbaar, met een wispelturig patroon van sym- en antipathieen, sterk wisselende
meningen, herhaalde beroepswisselingen). Wiersma achtte de nerveuzen in geval
van een misdaad in 'belangrijk verminderde mate' toerekeningsvatbaar.47 Zij waren
immers met hun aangeboren, overmatige driftleven en impulsiviteit vatbaarder voor
criminaliteit dan anderen. Wat hun w61 kon worden verweten was dat het hun aan
wilskracht ontbrak, met andere woorden, dat ze hun vitale en egoistische neigingen
niet hadden willen beteugelen.

Heymans' persoonlijkheidsmodel en Wiersma's temperaments- en karakterleer
hebben de verantwoording en de opzet van het hedendaagse, psychologische Pro
Justitia-onderzoek bepaald.48 Ook Eysenck en Cattell, deze, tot in onze tijd gezag-
hebbende psychologen, refereren aan de antropologische idee van de aangeboren
persoonlijkheidseigenschappen.

49

Eysenck beschrijft in navolging van de oude Grieken, en Galenus (circa  150 voor
Christus) en Kant (1798), anders dan Heymans, geen acht maar vier karaktertypen:
de sanguinicus (zorgeloos, hoopvol, veranderlijk, betrokken op iets dat hij het vol-
gende moment volledig kan zijn vergeten), de melancholicus (angstig, ernstig,
gefixeerd op de problematische kanten van een zaak of het leven), de cholericus
(ijdel, wispelturig, ambitieus zonder veel doorzettingsvermogen, veelvuldig in con-
flict met zichzelf) en de flegmaticus (bedaarct redelijk, gestaag in de realisatie van
voornemens, betrouwbaar, handelt niet impulsief maar vanuit principes).50

Eysenck gaat in zijn criminologische beschouwing uit van een aangeboren,
gebrekkige constitutionele aanleg en een in gebreke gebleven psychische en more-

43  Wiersma, 1932, p. 62-65 en p. 98.
44 Nieboer, jurist en psychiater, die we straks opnieuw tegenkomen, wijst er in zijn studie

over toerekeningsvatbaarheid terecht op dat Wiersma's 'verwerpelijk karakter' niet op
een klinische bevinding maar op een moreel oordeel berust: 'Als nu maar de ethiek gron-
dig met de psychologie wordt verward, kan men zich dergelijke manipulaties [in het toe-
rekenen] veroorloven' (1970, p. 183).

45 Wiersma, 1956, p. 62.
46 Waarin Pinels, Esquirols, Georgets en Prichards geestesgestoorde verdachten zich laten

herkennen.

47 Wiersma, 1956, p. 95.
48  'De kubus van Heymans' (Kouwer, 1997, p. 281).
49  'Pre-disposities' bij Eysenck en 'factoren' bij Cattell.
50 Eysenck, 1969, p. 12-13.
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··      ·  952le conditionering." Zijn 'neuroticistische persoonlijkheid komt overeen met de
uitgesproken vorm van Heymans' en Wiersma's 'nerveuze type'.51  De psychopati-
sche persoonlijkheid zou aan een erfelijk of constitutioneel bepaalde, dysfunctio-
nele neurodynamiek lijden. Diens conditionering van maatschappelijk aanvaard

gedrag en diens gewetensfunctie is bijgevolg onvoltooid en gebrekkig.
54

In het Nederlandse gedragskundig onderzoek Pro Justitia voert dit model tot de
conclusie 'verminderd toerekeningsvatbaar'. Het gebruik van persoonlijkheidsvra-
genlijsten in het hedendaagse gerechtelijk persoonlijkheidsonderzoek, met name de
Guilford-Zimmerman Temperament Survey (GLTS, 1949-1955) en de Amster-
damse Biografische Vragenlijst (ABV, 1963-1969), en hun forensische betekenis
voor de toerekeningsvatbaarheidsbepaling, vinden hun grondslag in Heymans'.
Wiersma's en Eysencks temperamentsleer. 55

2.5.3      De  institutionalisering van  de  psychiatrische  en  psychologische  inbreng
Pro Justitia

In de strafrechtspleging staat de confrontatie tussen rechtbank en verdachte cen-
traal. Het doel van de confrontatie is recht doen aan belangen van het concrete
slachtoffer, van de samenleving En van de verdachte. De rapportage Pro Justitia is
een van de middelen die de rechterlijke macht ten dienste staat om rechtvaardig, dat
wil zeggen redelijk en billijk, te oordelen over delict en delinquent, zonder het ver-
geldingsprincipe en het belang van de samenleving te veronachtzamen.

51  Eysenck, 1973, p. 54 e.v.
52 'Neuroticisme' zou worden gekenmerkt door een extreme vorm of mate van

'Extraversie', een persoonlijkheidsvariabele die in aanleg zou zijn meegegeven en, naast

Vriendelijkheid, Zorgvuldigheid Emotionele stabiliteit en Autonomie, tot de bekende

'Big-Five' van persoonlijkheidsbepalende eigenschappen behoort. Het meest consistente
cluster zou Extraversie en Emotionele stabiliteit (Neuroticisme) zijn (De Raad, 1997, p
182-187).

53 Eysenck preciseert de aangeboren eigenschappen nader: extraversie, het kenmerk van
neuroticisme, zou het gevolg zijn van een overmaat aan corticale inhibitie en een over-
stimulatie van de reticulaire formatie (1982, p. 92-106). Buikhuisen (1979, p. 44-47) ver-
fijnde diens biologisch-antropologische persoonlijkheidsmodel van de crimineel neuro-
fysiologisch; hij onderzocht de rol van hormonen, of fragmenten daarvan, de zogenoem-
de neuropeptiden, in het aanleren van vermijdingsgedrag en de conditionering van aan-
gepast gedrag.

54 Hollin, 1989, p. 53-59.
55 Cattell baseert zijn persoonlijkheidsmodel op in de spreektaal gegeven persoon'Uksei-

genschappen. Factor-analytische bewerking van meer dan 4000 van die spreektaal-eigen-
schappen leidde tot een persoonlijkheidstyperend bestand van 16 'trekken' (traits). De uit
het model voortgekomen persoonlijkheidsvragenlijst, die ook in Pro Justitia-verband
wordt gebruikt, zijn de Sixteen Personality Factor Questionnaire (1950-1970) en de
Edwards Personal Preference Schedule (EPPS, 1953-1959) (Pervin, 1975, hfdst. 7).
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Pieter Baan (1912-1975) stelde in  195256 dat voor een goede rechtsgang de  'ont-
moeting' tussen jurist en justitiabele onontbeerlijk was en dat de psychiater de per-
soon bij uitstek was om dit proces te vergemakkelijken. In een openbare les, vijf
jaar daarvoor51, formuleerde hij het belang van die ontmoeting in nog krasser
bewoordingen:

Als psychiater, maar vooral ook als psychiater in foro, hebben wij v66r alles
te maken met de gehele mens in zijn uniciteit, zijn onherhaalbaarheid. Wij
hebben de mens, over wie ons oordeel door de Rechter gevraagd wordt, v66r
alles als medemens te zien [...] en pas in de tweede plaats mag hij ons zien
als medemens die zich tot psychiater specialiseerde. 58

injuridisch kader geplaatst waren Baans optimistische woorden een uitvloeisel van
de Nieuwe Richting in het strafrecht, van een nieuwe invalshoek, zoals Pompe die
in 1929 had verwoord:

Het is de concrete dader, die thans het strafrecht gaat beheersen. Vandaar dat
telkens, van geval tot geval, opnieuw een onderzoek naar het betreffende
individu plaats heeft.'9

In medisch perspectief geplaatst vormden Baans en Pompes uitspraken een herha-
ling van wat een eeuw daarvoor in Frankrijk aan de orde was gesteld: het besef dat
de justitiabele naast een verdachte een medemens is, en zijn delict het symptoom
van een ziekte. Of, om opnieuw Pompe te citeren:

We zien thans minder onderscheid tussen de misdadiger en de doorsnee-
mens. De moderne Franse school had al in haar strijd tegen Lombroso  ver-
kondigd, dat de misdadiger, althans potentieel, zo niet actueel, gelijk was aan
de anderen. [...] Deze school verbreedde en verdiepte tegelijk het onderzoek
van de individuele dader: de aandacht werd namelijk bijzonder gericht op de
maatschappelijke omgeving van de dader, en in de persoon van de dader
werd minder gelet op de fysieke factoren en meer op de psychische.

Wie de geschiedenis van het West-Europese en Amerikaanse strafrecht beziet, con-
stateert een snel stijgende aandacht van de criminologie en de psychiatrie voor de
persoon van de verdachte.6'De rechterlijke macht sloeg de toenemende inbreng van

56 Baan, 1952, p. 5 e.v.
57 Rede gehouden aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
58 Baan, 1947, p. 12-13.
59 Pompe, 1926-1927, p. 58-60 voor dit en het volgende citaat.
60   Lombroso ( 1835-1909) typeerde de misdadiger als een apart, atavistisch slag mensen, als

een apart mensensoort die bij geboorte al tot misdaad was gedoemd en werd geregeerd
door agressieve oerinstincten.

61  Janse de Jonge, 1991, p. 221-229.
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gedragsdeskundigen met gemengde gevoelens gade.62 Deze tendens om het delict
niet op zichzelf te beschouwen, onafhankelijk van de persoon van de verdachte,
maar dit te zien in de context van diens persoonlijkheid en situatie, raakte in de
periode 1940-1950 in een onomkeerbare stroomversnelling. De vraag van de rech-
terlijke macht naar voorlichtingsrapporten over verdachten, opgesteld door de
Reclassering, en psychiaters en/of psychologen nam vanaf halverwege de vorige
eeuw geleidelijk sterk toe.63

In  1949 werd in Utrecht de Psychiatrische Observatie Kliniek van het Gevange-
niswezen geopend, het tegenwoordige Pieter Baan Centrum, dat thans om en nabij

de 220 Pro Justitia-onderzoeken perjaar verzorgt. Sindsdien is sprake van een insti-
tutionalisering vanhet onderzoek naar de toerekeningsvatbaarheid, de biografische
achtergrond en de behandelbaarheid van de delinquent.  In  1953 werd bovendien de
eerste forensische psychiater aangesteld (in het arrondissement Haarlem), en was
de weg vrijgemaakt voor de oprichting van een reeks van Forensisch Psychiatrische
Diensten. Deze zogeheten FPD's verzorgen op consultatieve basis de psychiatrische
opvang van gedetineerden en de psychiatrische en psychologische onderzoeken en
rapportages Pro Justitia.

Na twintig jaar discussie en voorbereiding werden de Psychopathenwetten uit
1928 in  1988 in aangepaste vorm opnieuw vastgelegd. Een van de opgenomen ver-
anderingen was dat pas een maatregel, in de vorm van een behandeling in een psy-
chiatrisch ziekenhuis of een TBR64 kon worden opgelegd nd klinische observatie dn
het inwinnen van advies van een of meer gedragsdeskundigen, onder wie een psy-
chiater. Met klinische observatie werd aanvankelijk een opname in het Pieter Baan
Centrum bedoeld,  maar  in de vergadering  van de Tweede Kamer  op 19 september
1984 zwakte de staatssecretaris deze eis af. Indertijd was deze als zodanig gefor-
muleerd om 'een hoge kwaliteit van onderzoek te waarborgen (...) door twee of
meer gedragskundigen van verschillende disciplines, onder wie een psychiater.

965

Wie de gedragsdeskundigen, anders dan psychiater, zouden moeten zijn, en wat
die deskundigen vanuit hun discipline en specifieke kennis dienen bij te dragen, liet
de wetgever in het midden. Het Voorlopige Verslag van de Tweede Kamer geeft niet
meer dan de summiere aanwijzing van een multidisciplinair team dat tenminste zou
moeten bestaan uit 'een maatschappelijk werker, een psycholoog, een psychiater,
Socioloog en eventueel een geestelijk raadsman.' Hoe dan ook achtte de Kamer het
onbevredigend dat enkel een psychiater een maatreget kon adviseren, zoals dat tot
dusver het geval was.

66

62  Zie voor Nederland met name de 'Papendrechtsche strafzaak', waarbij de psychiatrische
rapportages in de rechtszaal aan snippers werden verscheurd (Kelk, 1998, p. 252).

63   Zo  vernegenvoudigde  in de periode 1986-2000 het aantal,  bij de FPD-Amsterdam  bin-
nengekomen aanvragen voor een psychologisch onderzoek (Bron: jaarverslagen FPD-
Amsterdam over die periode).

64   Sinds  1988 TBS geheten: Terbeschikkingstelling
65  Hamers, 1986, p. 114.
66   Kamerstuk  11932-4.
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De officier van Justitie of de rechter-commissaris, die om gedragskundige rap-
portage verzoekt, legt dat verzoek, vergezeld van gerechtelijke stukken, zoals het
proces-verbaal en eventueel het strafblad van de verdachte, rechtstreeks neer bij de
gedragsdeskundige of bij de in zijn arrondissement bestaande Forensisch
Psychiatrische Dienst. De FPD's zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de psy-
chiatrische en/of psychologische rapportage en de juridische werkbaarheid van het
gedragskundig advies.

De gedragskundige inbreng, en dat vanuit meerdere disciplines, is tegenwoor-
dig, in Nederland althans, een min of meer vanzelfsprekend gegeven in een straf-
proces tegen een verdachte bij wie het vermoeden van een geestesstoornis bestaat.61

2.6 Beschouwing: de Pro Justitia-inbreng van de psycholoog

De toenemende belangstelling van de rechterlijke macht voor de inbreng van de
psycholoog in het strafproces ging samen met, meer in het algemeen, de institu-
tionalisering van de gedragskundige inbreng Pro Justitia.

De inbreng van de psycholoog stoelt op een oud paradigma dat zich laat
terugvoeren op Heymans', Wiersma's en Eysencks temperaments- en karakteron-
derzoek. Bepaalde persoonlijkheidseigenschappen zouden het karakter en de
wilssterkte van een individu aantasten en hem vatbaar maken voor crimineel
gedrag, dat wil zeggen vatbaarder dan anderen. Dat gedrag kon hem bijgevolg
slechts in verminderde mate worden toegerekend. Dit betekende overigens niet dat
dat bepaalde individu daarom in mindere mate werd gestraft,  wel dat die straf meer
werd gezocht in een, al dan niet vrijwillige behandeling ter voorkoming van
rbcidive, dan in een vrijheidsberoving.

Daarnaast is de forensisch psycholoog door testonderzoek actief in het 'meten'
van psychiatrische stoornissen, met name 'psychopathie', dat tot uitdrukking komt
in het gebruik van de Minnesota Multiphasic Personality Inventory (1940).68

Maar noch het biologisch-antropologisch persoonlijkheidsonderzoek, noch de
psychiatrische diagnostiek, waarop de institutionalisering van het strafrechtelijk
persoonlijkheidsonderzoek berust, heeft mijns inziens inzichtelijk(er) gemaakt wat
de psychisch gestoorde verdachte 'bezielde' toen hij het delict beging en waarom
hij soms in het geheel niet, en soms in mindere mate toerekeningsvatbaar is. Zie ik
het goed, dan laat juist daar, in de beschrijving van het mentale proces van de ver-
dachte ten tijde van het delict, de forensisch psycholoog de mogelijkheid liggen om
de rechterlijke macht op begrijpelijke en efficiente wijze voor te lichten over de per-
soonlijkheid van de verdachte, meer in het bijzonder over diens mate van toereke-
ningsvatbaarheid.

Het hedendaagse gerechtelijke persoonlijkheidsonderzoek berust, zoals zo
dadelijk uiteen wordt gezet, op de niet houdbare vooronderstellingen van de wils-

67 Een onderzoek met bescheiden aantallen aan de arrondissementsrechtbank Breda wees
uit dat de rechtbank in 59% van de gevallen het gedragskundige strafadvies overnam.
Bron: Smelik, 1995, p. 74. Zie voor de richtlijnen in de besluitvorming inzake het
gedragskundig onderzoek Pro Justitia: Van Kordelaar, 2000, p. 97-119.
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functie en het eventueel bij de verdachte spelende psychiatrische ziektebeeld op
zichzelf als de brandpunten van gedragswetenschappelijke aandacht.

68 Tegenwoordig veelal toegepast in de verkorte vorm van de MMPI-II. De ontwerper van
de MMPI, Hathaway (1954, p. 284) en de statisticus Meehl waarschuwden al tegen een
te eenvoudige opvatting over de interpretatie van het MMPI-profiel: 'Het komt ons als
naief en af te raden voor om enkel op grond van de testantwoorden tot een partiale dia-
gnose of tot welke conclusie dan ook ten aanzien van de pati8nt te komen, zonder de per-
soon in haar geheel te onderzoeken en zonder acht te slaan op de omstandigheden waar-
onder hij de vragen beantwoordde.' Beiden benadrukken dat men niet mag verwachten
dat hun vragenlijst, die resulteert in een begrensd, klinisch profiel, iemands persoonlijk-
heid 'die zich profileert in de complexiteit van menselijke verhoudingen' volledig of
afdoende beschrijft.
Rosen toonde niettemin aan dat het psychopathisch syndroom met de MMPI kon worden
gedifferentieerd (1958, p. 453-457). Friedman, Webb en Lewak (1989, p. 202 en 213-
214) besteden uitgebreid aandacht aan het zuivere MMPI-Psychopathie-profiel (score
hoger dan 70, in combinatie met een verhoogde F-score, met de neiging sterk deviante
antwoorden te geven, zonder dat de andere scores opvallende deviaties vertonen) en aan
veelzeggende combinaties van een verhoogde Psychopathie-score en die op de schalen 6
tot en met 9, dat wil zeggen combinaties van psychopathie, parano'idie, neurasthenie,
schizofrenie en hypomanie.
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DERDE HOOFDSTUK

Toerekeningsvatbaarheid en de vooronderstelling
van de wilsvrijheid

3.1 Samenvatting

Het toerekenen is een veelzijdige rechtshandeling. Niet alleen de gebrekkige ont-

    wikkeling of de stoornis der geestvermogens van de verdachte is  in het geding, ook
het algemene rechtsgevoel in de samenleving, recidivegevaar, de openbare orde en
de veiligheid in die samenleving zijn factoren die het toerekenen bepalen.

De toerekeningsvatbaarheidsbepaling door gedragsdeskundigen is slechts een
facet van deze juridische handeling. Uit de Memorie van Toelichting van artikel 39
Sr blijkt dat de wetgever ervan uitging dat psychiatrische stoornissen de wilsfunc-
tie aantasten.  In het gedragskundig onderzoek staat dan ook de vraag centraal of de
psychisch gestoorde verdachte in staat was het goede te willen en het kwade te
laten.

Het aangenomen verband tussen een gestoorde wilsfunctie en de morele keuze-

vrijheid berustte op de rechtsfilosofische opvatting van filosofen en de wetgever uit
de negentiende eeuw dat mensen bij geboorte de idee van het goede meekregen.
Wie kwaad deed, deed dat ondanks de aanwezige kennis van het goede. De vraag
was niet of de verdachte beter had moeten weten, hij wist beter dan zijn daad sug-
gereerde. De vraag was of zijn psyche zo gebrekkig ontwikkeld en/of zo ernstig

gestoord was dat hij weliswaar wist wat hij (aan kwaad) deed, maar dat hij geen
weerstand had kunnen bieden aan de verleiding van dat kwaad.

De gedragsdeskundige gaat uit van de rechtsfilosofische vooronderstelling,
zoals de wetgever deze in 1886 poneerde, en onderzoekt of bij de verdachte ten tijde
*an het delict zijn wil of de wilsfunctie was aangetast. Maar men kan moeilijk, en
dat met terugwerkende kracht, zinvolle uitspraken doen over de mate waarin de ver-
Bachte een misdrijf heeft gewild. Bovendien kan de verdachte veinzen iets wel of
juist niet te hebben gewild, terwijl in feite het tegendeel het geval was. Wat gedrags-

deskundigen w81 kunnen vaststellen is met welke mate van inzicht in de strafrech-
telijke consequenties van zijn gedrag de verdachte handelde.

Bij de toerekeningsvatbaarheidsbepaling gaat de onderzoeker dan uit van de
denk- of de cognitieve functie en niet van de wilsfunctie van de verdachte. De casus
The United States versus Hinckley (1981) uit het Anglo-Amerikaanse strafrecht,
waarin vanwege de vermeende krankzinnigheid van de verdachte de MeNaugthon-
regels werden toegepast, licht dit standpunt toe.

3.2. Inleiding

In de eeuw dat de forensische psychiatrie opgang maakte is veel verwarring ont-
staan over wat de gedragsdeskundige, vanuit zijn kennis en wetenschap, nu beoor-
deelt: welke soort stoornis, of welke gebrekkige ontwikkeling van de geestvermo-
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gens, is relevant in het kader van het juridisch toerekenen? Is het een denk-,
gevoels- of wilsstoomis of, veel algemener, een gebrekkige persoonlijkheidsont-
wikkeling?

De eerste, mijns inziens foutieve, vooronderstelling in het persoonlijkheidson-
derzoek Pro Justitia is dat de mate van toerekeningsvatbaarheid gerelateerd is aan
en zich laat afteiden uit de (beperkte of ingesnoerde) wilsfunctie van de gestoorde
verdachte. De wetgever formuleerde in haar Memorie van Toelichting bij artikel 37
Sr (inmiddels omgenummerd naar artikel 39 Sr) die specifieke psychische functie'
als het speerpunt van het psychiatrisch Pro Justitia-onderzoek, vanuit het mens-
beeld, dat.

De strafwet spreekt tot de normaal ontwikkelde mens, tot hem die met
bewustzijn handelt, die vrij is om anders te handelen, die in staat is ten aan-
zien van het strafbaar gestelde feit zijn wil te bepalen.2

De zwakbegaafde en/of geesteszieke crimineel zou niet, of aanmerkelijk minder,
vrij zijn dan de normale burger om overeenkomstig zijn wil te handelen. Vandaar de
forensisch-psychiatrische en psychologische inbreng in het strafproces en de
bereidheid van Justitie deze inbreng te institutionaliseren (zie hoofdstuk 2).

Onder het kopje Conclusie aan het einde van elke PBC-rapportage over de
bepaalde mate van toerekeningsvatbaarheid lezen we:

Op grond van het bovenstaande [van het onderzoek en de verslaggeving] zijn
wij van mening dat onderzochte ten tijde van het plegen van het hem ten laste
gelegde feit weliswaar de ongeoorloofdheid hiervan heeft kunnen inzien,
doch in mindere mate dan de gemiddeld normale mens in staat is geweest
zijn wil in vrijheid - overeenkomstig een dergelijk besef - te bepalen.

De formulering van de wil als de psychische functie van gedragskundig onderzoek
geeft veel onduidelijkheid in de taakstelling en in het werk van de rapporteurs Pro
Justitia.3 Artikel 39 Sr zelf noemt de wilsfunctie niet, maar uit de Memorie van
Toelichting blijkt dat de wetgever de functie wel centraal stelde in het al dan niet,
of in verminderde mate toerekenen  van de daad aan de dader. Ook gedragsdeskun-
digen gingen, zoals de eerder genoemde Wiersma, en gaan in hun onderzoek, zoals

blijkt uit de hierboven aangehaalde formulering in de Pieter Baan rapportages, uit
van een al dan niet aangetaste wilsfunctie.

Hoofdstuk 4 stuurt straks aan op de ontzenuwing van een andere, in deze for-
mulering naar voren komende vooronderstelling: dat de verdachte hoe dan ook 'de
ongeoorloofdheid van het hem ten laste gelegde feit zou kunnen inzien'.

1   Berrios (1996, p. 17-19) noemt drie psychische functies, ook wel 'faculteiten' genoemd:
het denken, voelen en willen, waarbij de eerste faculteit een functie is van de waarne-
ming, het geheugen en het logisch (kunnen) redeneren.

2   Smidt, 1881, p. 364/365, zie ook: De Hullu, 2000, p. 22-23 en 28.
3    Zo ook in de opzet-bepaling bij niet-gestoorde verdachten, waarbij het wilsaspect ter dis-

cussie staat (Wolswijk, 2000, p. 793-807).
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3.3 De veelzijdigheid van het juridisch toerekenen

Het oordeel van gedragsdeskundigen inzake de mate van toerekeningsvatbaarheid
van de verdachte heeft de status van een advies. Desgewenst wijkt de rechter af van
het gedragskundig oordeel.

Kelk benadrukt dat het in het aan de toerekening ten grondslag liggende proces

onduidelijk is wie erbij betrokken is en welk aandeel welke discipline erin heeft.

Ook omschrijft hij het proces als ingewikkeld vanwege de veelzijdigheid van de
normen en waarden die er een rol bij spelen.4 Het toerekenen is vanwege het oor-
deel van de rechter een normatieve en normerende handeling.5

Kelk ziet in het gedragskundige oordeel slechts een eerste factor in een samen-
stel van normen en waarden die de mate van toerekening bepaalt. Vandaar dat het
gedragskundig oordeel de status van een advies heeft. Het advies kan door de rech-
ter worden verdisconteerd in zijn eindoordeel of vonnis maar het kan evengoed wor-
den genegeerd; dit laatste is, zo blijkt6 , niet vaak het geval.

Als tweede, de toerekening bepalende, maar niet per se gedragskundige factor
m

ziet Kelk de inschatting van de rechter van de gevaarlijkheid van de verdachte. Ligt
het gevaar voor recidive voor de hand, dan kan de rechter in zijn vonnis en bij het
vaststellen van de sanctie hier meer het accent op leggen dan op de door gedrags-
deskundigen geadviseerde verminderde toerekeningsvatbaarheid. Dat advies zou
immers een mindere mate aan schuld en een mindere mate aan straf impliceren.
Door dan desalniettemin toe te rekenen waarborgt de rechter het belang van de

gemeenschap, wat hier wil zeggen de openbare orde en een algemeen gevoel van
veiligheid. 7

Dat geldt ook in zoverre 'de morele norm om vergelding van de immoraliteit
vmagt'8, of, om het anders te formuleren, in zoverre de gemeenschap recht heeft op

vergelding, ongeacht de geestestoestand van de dader. Daarmee is Kelks derde fac-
tor bij het proces van het toerekenen gegeven.

Casus 3.3'
V heeft met een tafelpoot een Turks meisje in zijn straat van het leven
beroofd. Opgepakt, maakt hij een verwarde indruk. Hij is bekend bij de
plaatselijke RIAGG, maar was als zorgwekkende zorgmijder aan zijn lot
overgelaten. De commotie in de media en in de samenleving over de moord
houdt tot maanden na het vonnis aan.

De woordvoerder van de familie vertelde publiekelijk (op de televisie) dat de Turkse

gemeenschap de dader hoe dan ook verantwoordelijk stelde voor zijn daad en kon-

4   Kelk, 1990, p. 25.
5   Zie noot 4 van hoofdstuk 1 om het toerekenen te onderscheiden van het bepalen van de

toerekeningsvatbaarheid.
6  Smelik, 1995.
7   Zie het Zwarte Ruiter arrest (Kelk, 1998, p. 254).
8   Ibid, 1990, p. 29.
9   PBC-dossiernr. 5974.
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digde aan dat zij  zich zou wreken op iedereen die de dader zijn gerechte straf zou
doen ontlopen, inclusief de gedragsdeskundigen die zijn krankzinnigheid als een
verzachtende omstandigheid zouden aanvoeren.

De dader stond bij de RIAGG bekend als een chronisch schizofrene man. Ook
in het huis van bewaring met speciale voorzieningen voor psychiatrisch gestoorde
gedetineerdento leed de diagnose geen twijfel. Met aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid kon dan ook worden gezegd dat de verdachte ten tijde van het delict
floride psychotisch was. Hij was, met andere woorden, zo acuut verward dat hij niet
besefte wat hij deed en evenmin de consequenties van zijn daad overzag. Des-
ondanks beoordeelde het Pieter Baan Centrum hem niet als niet maar als vermin-
derd toerekeningsvatbaar" en bestond het vonnis voor een deel uit een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf. De rechtbank meende er (kennelijk) goed aan te doen
een vrijheidsstraf op te leggen, ondanks de ernstige stoornis en de evident ziekelij-
ke geestesgesteldheid van de dader. Ze kwam hiermee tegemoet aan de gevoelens
van maatschappelijke onrust en de roep om vergelding vandien. 12 Ofschoon het
PBC in dit soort redenen om tot een gevangenisstraf te besluiten geen stemrecht
heeft, baande het wel de weg daartoe - dit muns inziens ten onrechte - door V niet
geheel ontoerekeningsvatbaar te verklaren.

De vierde, naar Kelks mening bepalende factor in het juridisch toerekenen is de
verwachting van het effect van enige sanctie, zo mogelijk in de vorm van een
behandeling: hoe behandelbaarder de rechter de veroordeelde acht, al dan niet op
voorspraak van de gedragsdeskundige, hoe meer hij geneigd zal zijn die sanctie op
te leggen die zowel de behandeling van die veroordeelde als de maatschappelijke
beveiliging optimaal dient. 13

Het juridisch toerekenen van een daad aan de dader is niet, zoals bij de gedrags-
deskundige, een handeling die zich beperkt tot het beoordelen van de interactie tus-
sen dader en omgeving. Die handeling strekt zich ook uit naar een gebied waar de
justitiabele zelf nauwelijks in voorkomt:  naar de interactie tussen rechter en samen-
leving. Het toerekenen is dan een proces dat berust, zo schrijft Kelk, op 'crimineel-
politieke overwegingen'.

10 De al eerder genoemde FOBA: de Forensische Observatie en Begeleidingsafdeling,
onderdeel van het Penitentiair Complex Overamstel te Amsterdam.

11 Bij de eindbespreking van elk PBC-rapport zijn, buiten de gedragsdeskundigen en de
afdelingswerkers, de verdachte zelf, eventueel de reclasseringswerker, dn een aan het
PBC verbonden jurist aanwezig. Deze laatste bewaakt de juridische kwaliteit van het
advies aan de rechtbank. Door diens aanwezigheid krijgt de eindbespreking (mijns
inziens ten onrechte) het karakter van een 'voorproces'.

12  Vergelijk ook de uitspraak van een officier van Justitie naar aanleiding van een psychia-
trisch onderzoek  en een reclasseringsrapportage (Van Duyne,  1983,  p.  99):  ' . .  [Ik]  heb
ook te maken met de belangen van het slachtoffer, en met de belangen van de samenle-
ving.'  (Dit  met  het  oog  op de straftoemeting.)

13 Zo zijn de straftoemeting en (dus) de maatschappelijke veiligheid in het geding als een
dader, die zich herhaaldelijk aan behandeling onttrekt, na een nieuw delict wederom
'ontoerekeningsvatbaar' wordt verklaard.
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3.4 Toerekeningsvatbaarheid en het vraagstuk van de vrije wil

3.4.1 De Nederlandse situatie

De arts Schroeder van der Kolk (1797-1862) had de psychiatrie in Nederland
ingrijpend hervormd door bij de behandeling uit te gaan van proefondervindelijke
methoden. 14 Zijn leerling Johannes Nicolaas Ramaer (1817-1887), niet minder her-
vormingsgezind, zou de ingezette hervorming ook op het gebied van de forensische
psychiatrie invoeren. In zijn Psychiatrische Aanteekeningen (1880) doet hij verslag
van zijn bevindingen als forensisch psychiater en bekritiseert hij vanuit zijn erva-
ring en kundigheid onderdelen van het nieuwe, in voorbereiding zijnde artikel 47 Sr
over schulduitsluiting als gevolg van een psychische stoornis (het huidige, omge-
nummerde artikel 39  Srls), dat in  1886 van kracht zou worden.

De noodzakelijk geachte verfijning in het nieuw te formuleren wetsartikel had
betrekking op 'misdrijven en overtredingen gepleegd in een staat van bewusteloos-
heid of onder invloed van krankzinnigheid'. Aan de hand van een breed scala van
gevalsbeschrijvingen problematiseerde Ramaer met zijn surplus aan klinische ken-
nis diverse formuleringen in het nieuwe wetsvoorstel. Het ontwerp voor artikel 47
Sr luidde:

Niet strafbaar is hij die een feit pleegt, terwijl hij ten gevolge van hetzij een
toestand van bewusteloosheid waarin hij verkeert, hetzij een gebrekkige ont-
wikkeling of ziekelijke storing zijner geestvermogens buiten staat is ten aan-
zien van dat feit zijnen wil te bepalen.

Ramaer verwierp de formulering 'bewusteloosheid', die in feite inhield dat de dader
het delict 'zonder bewustzijn' zou hebben gepleegd. Ook de Raad van State had al
in zijn advies over het wetsontwerp opgemerkt 'dat werkelijk hij die bewusteloos is,
niet handelen kan.' Ramaer stelde daarom de term onbewust voor. In zijn
Aanteekeningen staat de term voor toestanden van 'koortsijlen, slaapwandelen,

slaapdronkenheid, vallende ziekte en hersenschudding'. Hij stelde dat het gebrek
aan psychiatrische kennis dat uit het wetsvoorstel sprak zich vooral wreekte in het
tweede deel van de formulering, daar waar krankzinnigheid wordt gekoppeld aan
een gebrekkige wilsbekwaamheid. De wil, zo vond de wetgever, stelt de normaal

14  Schroeder van der Kolk genoot ook in juridische kring groot gezag. Uit een van zijn
bekendste, of een van de weinige bewaard gebleven, rapportages in foro (die in de zaak
'Marretje Moonen') blijkt zijn voorkeur om opmerkelijk delinquent gedrag op grond van
lichamelijke aandoeningen te verklaren (in genoemd geval: menstruatiestoornissen en
hoofdpijn). Zie onder meer: Van Bemmelen en D. Wiersma, De psychiater in het rechts-
geding, in: Carp, 1956.

15  Tot dan toe had in ons land de Franse Code PEnal gegolden, waaronder art. 64 'Il n'y a
ni crime, ni ddlit, si le prdvenu ttait en Btat de dtmence au temps de l'action ou lorsqu'il
a 6t6 contraint par une force A laquelle il n'a pu rtsister.'
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ontwikkelde mens in staat vrijelijk te kiezen tussen goed en kwaad (zie Memorie
van Toelichting, zoals is aangehaald in paragraaf 3.2).

3.4.2 Determinisme versus vrije wilskeuze

Het (juridische) vraagstuk van de vrije wil is van metafysische orde. Het kende twee
kampen: dat van de liberalen, die de mens als een vrij handelend wezen beschouw-
den dat volledig verantwoordelijk is voor wat hij doet of laat, en dat van de deter-
ministen, die de mens als een willoos wezen zagen, als een, bij wijze van metafoor,
door 'een zee van externe stimuli meegevoerde kurk'. Het compromis tussen beide
standpunten, zoals dat vandaag de dag wordt erkend, is dat de mens in principe in
vrijheid keuzes maakt, maar dat zijn keuzevrijheid wordt beperkt door interne en
externe factoren, zoals opvoeding, loyaliteiten, tijdnood, geldgebrek, stemming,
enzovoort.16 Ook wordt wel een onderscheid aangebracht tussen subjectieve en
objectieve vrijheid, tussen 'het gevoel vrij te kunnen handelen' en het feit dat de
mens - objectief gezien - bij voortduring wordt bepaald en beperkt door genoem-
de factoren. 17

Ramaer stelde, in weerwil van de opvatting van de wetgever, dat het filosofische
vraagstuk van de vrije wil niet oplosbaar is en er in de forensische psychiatrie ook
niet toe doet. De praktijk wees zijns inziens uit dat psychiatrische stoornissen, ook
de ernstige,  de wil of het wilsvermogen niet aantasten.18 Als bewijs haalt hij  de
casus aan van een man die bij wijze van imitatio Christi zichzelf kruisigt:' Ramaer
toont aan dat niet de wil  van de man of zijn denkvermogen in engere zin gestoord
is, maar zijn, op grond van een krankzinnig of verward idee of voorstelling geko-
zen doelstelling.

Ramaers kritiek20 stuurde dan ook aan op de onomstotelijke rol en expertise van
de psychiater in de beoordeling van toestandsbeelden van justitiabelen. Hij kende
de rol van deskundige uitsluitend toe aan medici, en dan nog slechts aan diegenen
die kunnen bogen op 'eene, minstens tweejarige, werkzaamheid in een gesticht voor
krankzinnigen'.2' De arts die de geestestoestand van delinquenten beoordeelde
diende te beschikken over een rijke klinische ervaring.

De nieuwe wet over de schulduitsluiting kwam in  1886 tot stand. Ramaers kri-

16 Blackburn, 1993, p. 25-26.
17 Jelgersma koppelde aan dit onderscheid dat van de objectieve en de subjectieve verant-

woordelijkheid (Jelgersma, 1899, p. 7-9).
18 Ramaer, 1880, p. 52-74.
19   Door een ingenieus bedacht systeem dankzij  welk hij zichzel f tot en met de laatste lede-

maat vastspijkerde.
20 Ramaers kritiek op onder meer op het ontwerp voor artikel 98, eerste lid van het Wetboek

voor Strafvordering luidde: 'Indien de regtercommissaris zulks nodig acht, zal hij het
vereischte verslag kunnen vragen van artsen, heelmeesters of anderen die verondersteld
kunnen worden, door hunne kunst of hunne beroep in staat te zijn om den aard en de
omstandigheden van het misdrijf wel te beoordelen.'

21 Van Ruller, 1991, p. 109.
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tiek had tot meerdere wijzigingen in de formulering geleid. Een essentieel onder-
deel van artikel 47 Sr dat hij het felst had bekritiseerd, was echter onaangetast gela-
ten: de staat van ontoerekeningsvatbaarheid bleef expliciet gekoppeld aan de wils-
onbekwaamheid van de verdachte ten tijde van het misdrijf

Juist omdat het wilsvraagstuk juridisch gezien van metafysische orde was, bleef
Ramaers klinische, door de psychiatrische praktijk ingegeven kanttekening onbe-
antwoord. Filosofen en strafrechtjuristen gingen uit van de Platoonse idee dat de
mens ter wereld kwam met aangeboren voorstellingen. Dankzij die voorstellingen
kan de mens zaken herkennen. Zo zou er bij geboorte ook een aangeboren voor-
stelling van het onderscheid tussen goed en kwaad zijn. De mens kon in beginsel
altijd in alle situaties moreel verantwoord handelen, tenzij een geestesziekte hem
van dat natuurlijke willen afbracht en hem in moreel opzicht verblindde. 22

De voorstelling van het goede 6n de wil om het goede te doen hielden de mens
naar de heersende opvatting in rechte banen. Na de Tweede Wereldoorlog, door stu-
dies van onder anderen de in hoofdstuk  1 genoemde Bowlby, drong het besef ech-
ter door dat de voorstelling van het goede niet bij geboorte aanwezig is, zoals de
kleur van de oogiris, maar door invloeden van buitenaf wordt verworven. De aan-
genomen moraal, welke die ook is, is afhankelijk van specifieke opvattingen van
ouders en andere gezagsdragers en van de heersende, algemeen-culturele opvattin-
gen over goed en kwaad. In hoofdstuk 6 komt de betekenis van de morele waarden-
en normenoverdracht in het kader van de Pro Justitia-rapportage aan bod.

3.5 Toerekeningsvatbaarheid: de criteria

Alvorens - in het volgende hoofdstuk - in te gaan op de toerekeningsvatbaarheids-
bepaling door gedragsdeskundigen en de vooronderstellingen waarop de bepaling
is gegrondvest,  sta  ik  stil bij de toerekeningsvatbaarheidscriteria die juristen hebben

geformuleerd en de bijbehorende vooronderstelling. In Nederland heerst de gedach-
te dat de verdachte, die niet toerekeningsvatbaar wordt verklaard, niet uit vrije wil
handelde. In het Anglo-An:terikaanse rechtsstelsel staat daarentegen niet de wil
maar het denken centraal in de toerekeningsvatbaarheidsbepaling.

22   Ziedaar de reden dat gedetineerden tot de penitentiaire hervormingen in  1947 (naar aan-
leiding van de in hoofdstuk 1 genoemde werkzaamheid van de Commissie Fick) hun straf
in een volledig isolement op cel doorbrachten. Elk onderling contact tussen gedetineer-
den diende te worden voorkomen. Vandaar dat ze tijdens het luchten met kappen om hun
hoofd liepen en de kerkdienst in rechtopstaande, van kippengaas voorziene hokken bij-
woonden, dit alles om zelfs oogcontact en het via die weg 'overspringen' van de besmet-
telijke Idee van het Kwaad van de een op de ander te voorkomen (Franke, 1990, o.a. p.
220-223, en 1991, p. 203-221). Zo dienen we zo dadelijk in hoofdstuk 4 Nieboers opmer-
king in zijn uiteenzetting over schuld en toerekeningsvatbaarheid te begrijpen: '...uit-
gaande van een bepaalde mensopvatting kwam men ertoe de wil te beschouwen als de
"belangrijkste functie" van de menselijke geest...' (Nieboer, 1985, p. 34).
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3.5.1  Het Anglo-Amerikaanse  systeem van  toerekenen:  een  casus  ter vergelijking

Op 30 maart 1981 pleegde een student van de Technische Universiteit van Texas,
John Hinckley, 25 jaar oud, een moordaanslag op de toenmalige president van de
Verenigde Staten, Ronald Reagan. De media besteedden uitgebreid aandacht aan de
zaak vanwege de maatschappelijke positie van het slachtoffer, maar vooral vanwe-
ge het feit dat de verdediging de verdachte met succes vrijpleitte van alle schuld op
grond van krankzinnigheid.

Hinckley, een student van goede komaf, waande zich onder meer de vriend van
Jodie Foster, een bekend filmactrice; hij meende op grond van waandenkbeelden
hun relatie te moeten bestendigen door middel van een 'historische' daad, te weten
een aanslag op de president, en desnoods door zelfdestructie.

De openbare aanklager trok gaandeweg het proces Hinckleys krankzinnigheid,
zoals die door tal van gedragsdeskundigen was geponeerd, in twijfel. Hij baseerde
zijn twijfel aan de vermeende ontoerekeningsvatbaarheid van de verdachte op de
ogenschijnlijk in tact zijnde wilsfunctie van de verdachte. De gedragsdeskundigen
aan de kant van de verdediging hadden Hinckley, voorafgaande aan de aanslag,
beschreven als een losgeslagen schip ('a roller-coaster'23). De door de openbare
aanklager als getuige-deskundige opgeroepen psychiater deed echter voorkomen
dat de verdachte willens en wetens had gehandeld. Hinckley had voorafgaand aan
de dag van de aanslag een .38 kaliber revolver aangeschaft, hij had zich naar
Washington en het Hilton hotel begeven, waar de president zich op dat ogenblik
bevond. Hij had de actuele situatie ter plaatse opgenomen, hij had Jodie Foster een
brief geschreven over zijn plan en de bedoeling van de aanslag, enzovoort. De door
de aanklager opgeroepen psychiater benadrukte dat de verdachte zich doelgericht
op de aanslag had voorbereid. Hij zou zich goed bewust zijn geweest van de weder-
rechtelijkheid van die handeling en van de kans op aanhouding. Hij had ook op zijn
dood gerekend, in geval Reagans lijfwachten het vuur op hem zouden openen. Hij
was zich bijgevolg niet alleen bewust van de daad zelf, maar ook van de (juridische)
consequenties van die daad. De psychiater concludeerde dat zich bij Hinckley geen
wilsstoornis had voorgedaan, in tegendeel.24 Hinckley had juist heel goed geweten
wat hij wilde, namelijk het slechte.

De verdediging sprak de psychiater niet tegen, zo irrelevant leek de inbreng van
de psychiater. De jury zou zich niet op het verkeerde been laten zetten, zo was de
verwachting. Het eindoordeel van de jury luidde inderdaad 'Guilty but insane'.

Het ontslag van rechtsvervolging van de verdachte leidde tot een golf van ver-
ontwaardiging en protest in de media en tot grote maatschappelijk onrust.2S De door
de openbare aanklager, diens getuige-deskundige, de psychiater, en de media opge-
voerde redenering over de zogenaamde wilsbekwaamheid van de verdachte was
juridisch echter van nul en generlei waarde. De in het Anglo-Amerikaanse rechts-
systeem gehanteerde criteria om uit te maken of een verdachte in een staat van
krankzinnigheid had gehandeld en ontslag van rechtsvervolging toekwam, zijn niet

23 Reisner, 1985, p. 638.
24 Ibid, p 638-641.
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op de wils-, maar op de denkfunctie van de verdachte gegrondvest. De mate van
toerekeningsvatbaarheid wordt niet gekoppeld aan de mate van wils(on)vrijheid,
maar aan de, bij de verdachte aanwezige mate van bewustzijn van het strafbare

gedrag en van de consequenties of van de strafbaarheid van dat gedrag. De toere-

keningsvatbaarheidscriteria in het Anglo-Amerikaanse rechtssysteem zijn, met
andere woorden, cognitief van aard.

Bovenstaand proces speelde zich af in de Verenigde Staten.  Ik had me graag beperkt
tot het Nederlandse rechtssysteem, als ik daar een dergelijk illustratief voorbeeld
had aangetroffen. Dit was niet het geval, om voor de hand liggende redenen.
Allereerst is het Amerikaanse strafrecht, anders dan het onze, gebaseerd op een
door jurisprudentie tot stand komende rechtspraak. Bijgevolg laten gerechtelijke
uitspraken en vonnissen zich rechtstreeks herleiden tot uitspraken in eerdere straf-
rechtzaken.

Op de tweede plaats zijn zaken van ontkennende verdachten onderhevig aan

jury-rechtspraak. Dat betekent dat, anders dan in ons rechtssysteem, met een rech-
ter-commissaris   die het proces voorbereidt, de bewij svoering van aanklager   en
advocaat ter zitting uitvoerig aan de orde komen. De voor het proces relevante juri-
dische en psychiatrische vooronderstellingen worden bijgevolg in de rechtszaal in
het openbaar aangekaart en behandeld, dit vooral ook voor de leden van de jury,
leken op gedragskundig en juridisch gebied.

In het Nederlandse strafrecht geeft de officier van Justitie en zo nodig ook de
rechter-commissaris opdracht tot gedragskundig onderzoek zodra bij de verdachte
het vermoeden  van een psychiatrische aandoening  rijst.26  Uit het onderzoeksverslag
van de deskundigen wordt ter zitting hoogstens geciteerd, het wordt niet in extenso
behandeld. Ook de gedachtegang van de rechter die het gedragskundige advies al
dan niet overneemt hoeft niet te worden uitgesproken. Daarom ontbreekt het aan
discussie, of het zou moeten zijn dat gedragsdeskundigen worden uitgenodigd hun
rapportage ter zitting toe te lichten, wat slechts zelden voorkomt. Ook ontbreekt het
aan verantwoording van de gedragskundige overwegingen, zoals die naar voren
komt of zou kunnen komen in de juridische conclusies en het vonnis.

De zaak Hinckley,i daarentegen leverde een (woordelijk) verslag van forensi-
29sche psychiaters en psychologen18 op met een omvang van 4000 pagina's.

Het Nederlandse strafrecht koppelt de mate van toerekening wdi aan de vcr-

25 Het 'milde' vonnis in de zaak Hinckley en de algemene verontwaardiging hierover leid-
den in de Senaat van Afgevaardigden tot een debat over de handhaving van het systeem
van toerekenen. De transcriptie van het debat werd, met inbegrip van alle maatschappe-

lijke misvattingen en vooroordelen aan de ene, en juridische en gedragswetenschappelij-
ke helderheid aan de andere kant, gepubliceerd als Senate  Insanity Defense Hearings, zie
ook: Myths and Realities: A Report of the National Commission on the Insanity Defense

(1983).
26  Tot voor kort benoemde de rechter-commissaris de deskundige. Dit zal in die zin veran-

deren dat nu de officier van Justitie daartoe in eerste instantie besluit (Van Kalmthout en

Oei, 2000, p. 146).
27  US. v. Hinckley, Criminal No. 81-306, District Court van het district Columbia.

53



Hoofdstuk 3

meende mate van wils(on)vrijheid die de verdachte ten tijde van het delict onder-
vond.'° Het zou dan ook in het geval Hinckley een essentieel verschil in de mate
van toerekeningsvatbaarheid hebben opgeleverd. Hinckley droeg een revolver bij
zich nog v66r hij de president in het vizier kreeg, nog voor de actuele situatie van
de moordaanslag zich voordeed. Hij wilde de president doden, hij had overduidelijk
het voornemen hem te doden. In het Nederlandse rechtssysteem zou hoe dan ook
een zekere mate van opzet hebben gegolden, al deed de aanslag zich voor in het
kader van een waanstoornis. Hier zou, anders dan in de Verenigde Staten, bij
Hinckley 'maximaal' sprake zijn geweest van een 'sterk verminderde toerekenings-
vatbaarheid'. Juist tegen die onterechte verbandlegging, tussen het willen  in  het
kader van een waanstoornis en de toerekeningsvatbaarheid, was Ramaer met zijn
klinische kennis en ervaring tevergeefs te hoop gelopen. De Nederlandse wetgever
hield in het Wetboek van Strafrecht uit 1886 vast aan de moreel-filosofische opvat-
ting van zijn tijd.

Een poging om de (beperkte mate van) wilsvrijheid ook in het Anglo-Amerikaanse
systeem in te brengen vond bij de federale rechtbanken van de Verenigde Staten
nauwelijks weerklank. Ter bepaling van de wilsfunctie was de zogenoemde
Irresistible Impulse Test ontwikkeld.* De test bedoelde een aanvulling te zijn op de
McNaughton Rules, die sinds de invoering in 1842 enkel en alleen van toepassing
waren op evident gestoorde, psychotische justitiabelen.n

De gedachte achter de afwijzing van de Irresistible Impulse Test was dat de mate
van wilsvrijheid niet valt te beoordelen, zeker niet achteraf. 33

De McNaughton Rules14 gaan uit van een door krankzinnigheid vertekende

28  De Verenigde Staten gingen Nederland voor in het toelaten van psychologen als getuige-
deskundigen in strafzaken en het gelijkstellen van hun (wetenschappelijke) status met die
van psychiaters.  Zo werd in de zaak  'US. v. Portis' (United States Court of Appeals,
Seventh Circuit, 1976, 542 F.2d 414) door de verdediging tevergeefs de (wetenschappe-
lijke) status van een zekere dr. White, psycholoog, aangevochten die namens de Staat op-
trad en de verdachte geestelijk gezond verklaarde. In Nederland is deze status inzake rap-
portage en advisering Pro Justitia sinds 1988 gelijkgesteld

29 Reisner, 1985, p. 619.
30  Waarnaast ook de indruk van de rechter zelf van de geestestoestand van de verdachte ten

tijde van het proces een rol speelt.
31  Zie ook de poging in de Memorie van Toelichting van art. 47 Oorspronkelijk Regerings-

ontwerp (1879), dat op aandringen van Ramaer sprak van 'verstandelijke vermogens',
om het wilsaspect een plaats toe te kennen (Hofstee, 1987, p. 28).

32  In 1842 schoot ene Daniel McNaughton   (in de Amerikaanse literatuur wordt
McNaughton wel als M'Naghton geschreven) de secretaris van Sir Robert Peel dood. De
rechter vroeg de jury te beoordelen of de aangeklaagde ten tijde van de misdaad 'had or
had not the use of his understanding, so as to know that he was doing a wrong or wicked
act'. Toen de aangeklaagde op grond van dit criterium werd vrijgesproken van schuld, tot
grote verontwaardiging van  'volk en koningin' gold voortaan een dubbele test: of de ver-
dachte wist in het geheel niet wat hij deed ('total insanity') of wist niet dat wat hij deed
'verkeerd' was.
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waarneming en gedachteleven, kortom van een, op grond van cognitieve variabelen

gestoord, vertekend of beperkt besef van de feitelijke situatie. Ze sluiten de dader
van straf uit als aannemelijk is gemaakt dat hij ten tijde van de misdaad dusdanig
geestesziek was, dat hij  niet bij machte was tot enig besef van de aard van zijn mis-
daad, en als hij dat wel was, dat hij niet wist dat wat hij deed verkeerd was.35

De MeNaughton Test hanteert vier cognitieve criteria36.

1)  Is er sprake van een geestesstoornis die het denken en voelenn bemoei-
lijkt of onmogelijk maakt?

2)  Heeft de beklaagde het besef gehad van de aard van zijn handeling en
heeft hij de gevolgen ervan kunnen overzien (the nature and quality of
the act)?

3)   Heeft de beklaagde het besef gehad dat zijn handelen verkeerd en ontoe-
laatbaar was?

4)   Als hoe slecht beschouwt de betrokkene zelf zijn daad?

Sinds een tiental jaren heeft het merendeel van de federale staten de doctrine uitge-
breid met het begrip 'diminished capacity'. De schuld(vermindering) heeft niet
meer uitsluitend betrekking op een geestelijke stoornis of een geestelijk defect maar
kan, indien gewenst, zich ook rechtstreeks richten op de mens rea, op het vermin-
derde vermogen schuld te ervaren.

3.5.2  De Nederlandse criteria

We behandelen drie schrijvers die toerekeningsvatbaarheidscriteria, zoals het
Nederlandse wetssysteem die onuitgewerkt toepast, hebben geformuleerd

a) Met name Van Hamel heeft uitvoerig de vraag naar de 'toerekenbaarheid' behan-
deld: Aldus de definitie van de positieve zijde benaderend, beschrijft hij deze als
'een staat van psychische normaliteit en rijpheid welke drieErlei geschiktheid [van
de dader] meebrengt':

33  Melton, 1987, p. 117.
34   De rules werden in  1980, op aanbeveling van de American BarAssociation (ABA) en de

American Psychiatric Association, enigszins geherformuleerd in: Hij of zij is niet ver-
antwoordelijk voor zijn of haar criminele gedrag, als op het moment van de misdaad, als
gevolg van een geestelijke stoornis of geestelijk defect, hij of zij niet in staat was het
ongeoorloofde van dat gedrag naar waarde te schatten. Beide Associations benadrukten
opnieuw dat het wilscriterium, dat niet valt te toetsen, buiten beschouwing dient te wor-
den gelaten om misverstanden en academisch geharrewar en getouwtrek te voorkomen.

35 Szasz, 1974, p. 128.

36  De Boer, 1990, p. 30.
37  In hoofdstuk 6 worden gevoelens (in Pro Justitia-verband) als een afgeleide van het den-

ken beschreven.
38 Van Hamel, 1927, p. 320-351.
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1) die om de feitelijke strekking van de eigen handelingen te begrijpen,
2)  die om het maatschappelijk ongeoorloofde van die handelingen te besef-

fen;

3)  die om ten aanzien van die handelingen de wil te bepalen.

Van Hamel acht de staat van ontoerekenbaarheid van toepassing op eigenaardige
psychische toestanden (zoals somnambulisme" en 'pathologische dronkenschap')
en op psvchisch eigenaardige personen ('krankzinnigen' of 'psychisch minder-
waardigen'). De rechter stelt zich zijns inziens bij het al dan niet toerekenen twee
hoofdvragen en drie subvragen die hem tot leidraad dienen:

1.  of de beklaagde bij het begaan van het feit aan enige ziekelijke stoornis
der verstandelijke vermogens leed, zo ja, aan welke;

2.  of die stoornis opheffend of beperkend werkte op zijn geschiktheid om
zowel a. de feitelijke strekking, als b. het ongeoorloofde van het begane
feit te beseffen. alsmede om c. ten aanzien daarvan zijn wil te bepalen;
of althans niet kan worden verklaard dat het feit volstrekt buiten de wils-
invloed stond.

in Van Hamels toelichting komt naar voren dat de gedragsdeskundige in zijn advies
aan de rechtbank de eventuele aantasting van zowel de cognitieve, als de wilsfunc-
tie van de verdachte dient te behandelen.

b) Van Eck«} sluit zich slechts ten dele aan bij Van Hamels maatstaven:

1)  Was er [ten tijde van het delict] bewust gedrag?
Zo ja:

2) Was er bewustzijn van de feitelijke elementen, die in het strafbare feit
besloten lagen?

3)   Was er bewustzijn  bij de dader dat hij kwaad bedreef?
4) Stond de dader in zijn beoordeling van de waarde van zijn daad zo vrij

en onbevangen, dat hij de betrekkelijkheid van deze waarde kon inzien?

Het verschil met Van Hamel is dat Van Eck de overgang maakt van een psychia-
trisch, of medisch-nosologisch criterium (dat bepalend zou zijn voor het al dan niet
vrijelijk willen), naar een psychologisch criterium. Van Ecks toerekeningsvatbaar-
heidsbepaling staat in een uitgesproken cognitief-psychologisch kader. Zijn eerste
criterium richt zich niet zozeer direct op de aanwezigheid van een psychiatrische
stoornis, alswel op de aanwezigheid van bewust gedrag. Niet de constatering van
een psychiatrisch beeld sec bij de verdachte bepaalt zijns inziens de toerekenbaar-
heid maar van diens mate van bewustzijn ten tijde van het delict: wist hij wat hij
deed,  was hij zich bewust van zichzelf en van zijn situatie.

39 Somnambulisme: vorm van een deels wakend deels slapend bewustzijn.
40 Van Eck, 1959. p. 3-23.
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Van Eck stelt nadrukkelijk de betekenis van de wilsfunctie in het gedragskundig
onderzoek ter discussie:

Onze Memorie van Toelichting zeide destijds, dat er geen toerekening moge-
lijk is daar, waar de vrijheid van handelen, de keuze tussen doen en laten is
uitgesloten, hoewel uit de verdere behandeling duidelijk bleek, dat men de
uitdrukking vrijheid van wil in de wet zorgvuldig heeft vermeden, daar
anders de vraag van het strafrecht op zeer speculatief gebied zou worden
gebracht. (...) Men vraagt zich echter af, wat het nu eigenlijk voor psycho-
logisch criterium is, als men stelt dat de dader zijn wil naar een bepaald
inzicht al dan niet kan bepalen. (...) Immers, de vrije wilsbepaling is geens-
zins een voor onderzoek vatbaar psychologisch gegeven.

4i

Terwijl Van Hamel uitgaat van de (vrije) wil, van het al dan niet in vrijheid kunnen
maken van een keuze tussen goed en kwaad, neemt Van Eck als laatste criterium het
(on)vermogen tot relativeren. Kon de verdachte ten tijde van het delict (nog) afstand
nemen van de gevoelens die het willen hebben of het willen bereiken van iets in
hem teweegbracht?

Men zou, dit stellende, terug zijn op het glibberige en liever te mijden vlak van
het niet controleerbare willen en voelen, ware het niet dat Van Eck hier juist de
afwezigheid van enig gezond verstand centraal stelt. Kon de verdachte door middel
van zijn gezonde verstand van het gewilde of begeerde afstand nemen, of liet hij
zich, voorbijgaand aan de strafrechtelijke consequenties van zijn daad, meeslepen
door zijn behoeften en gevoelens van het moment?

Van Hamels criterium 2a en Van Ecks criterium 2 komen overeen: werd het
delict opzettelijk, dat wil zeggen, met die bedoeling (opzet) of, nog verwijtbaarder,
met voorbedachten rade gepleegd? Hetzelfde geldt voor Van Hamels criterium 2b
en Van Ecks criterium 3: is er juridisch gesproken reden om kwade opzet aan te
nemen? De verdachte mag dan opzettelijk hebben gehandeld, was hij er (ook) op
uit om zijn slachtoffer opzettelijk la*aad te doen?

Het ogenschijnlijk kleine, maar gedragskundig essenti8le verschil zit, zoals al is
opgemerkt, in Van Hamels criterium 2c en Van Ecks criterium 4. Van Hamel ver-
weeft het wilsaspect in zijn criteria, terwijl Van Eck in de toerekeningsvatbaar-
heidsbepaling het cognitieve aspect op de voorgrond plaatst.

c) Kelk is een van de weinige hedendaagse schrijvers die zich met zoveel woor-
den uitlaat over de toe te passen maatstaven bij het toerekenen. Hij grijpt enerzijds
terug op Van Hamels criteria42, maar vereenvoudigt anderzijds de vraagstelling aan
de rechtetl:

1)    is er sprake geweest van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoor-
nis der geestvermogens ten tijde van het begaan van het strafbare feit?

41 Van Eck, 1959, p. 18.

42  Kelk, 1998, p. 250.
43 Ibid, p. 248.
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2)  is het strafbare feit daarvan (in de zin van causaliteit) geheel of gedeel-
telijk een uitvloeisel?

3)    moet  op die grond  het  feit  aan de verdachte  niet of verminderd worden
toegerekend?

In het proces van het toerekenen gaat het, volgens Van Hamel en Kelk, om de ver-
taling van de door gedragsdeskundigen eventueel bij de verdachte geconstateerde
gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke stoornis van de geestvermogens, zoals ge-
noemd in artikel 39 Sr, in juridische gradaties van toerekenbaarheid. De verant-
woording van het toerekeningsproces  valt of staat bij de koppeling van een gebrek-
kige geestesgesteldheid van de verdachte aan de mate waarin hij bewust verant-
woordelijk was voor dat gedrag, met andere woorden: in zoverre hij bewust schuld
had aan het gebeurde.

Een epilepticus die ten tijde van een acute aanval met onverhoedse armbewe-
gingen een voorbijganger neermaait is daar objectief gezien de oorzaak van.  Het is
zijn arm die de voorbijganger treft. Vanwege de ziekelijke stoornis en de schulduit-
sluitende implicatie echter, komt hem ontslag van rechtsvervolging toe.44 Volgens
Van Hamel en Kelk volgt de schulduitsluiting uit het feit dat de verdachte het
gebeurde niet heeft gewild. Een epileptische aanval sluit doelbewust willen, sluit
keuzevrijheid hoe dan ook, uit. Van Eck daarentegen zou voor een cognitieve invals-
hoek hebben gekozen: wist de verdachte wat hij deed en dat wat hij deed verkeerd
was745 Beide uitkomsten zouden hetzelfde zijn geweest, maar de invalshoek van Van
Eck is, zoals ik zal laten zien, voor gedragskundig onderzoek goed toegankelijk, dit
in tegenstelling tot Van Hamels en Kelks wilsbepaling.

3.7 Beschouwing: misvattingen over toerekening en schuld

In zijn kritiek op Kelks zienswijze op het gedragskundige aandeel in het toereke-
ningsproces, voert Reijntjes, eveneens hoogleraar strafrecht, een denkbeeldige,
onverbeterlijke, pedoseksuele kindermilordenaar ten tonele. Deze veroordeelde zou
niet over het vermogen beschikken zich blijvend tegen zijn drang tot recidive te ver-
zetten. Reijntjes vervolgi 

44  Tenzij hij de aanval, door bijvoorbeeld in een flikkerend licht te staren, doelbewust heeft
uitgelokt.

45 Van Leeuwen, psychiater, noemt criteria van gelijke strekking als Van Eck (1993, p.  114).
Hij benadrukt dat het strafrecht uitgaat van de logisch denkende en logisch handelende
mens: 'Een mens die weet heeft van zijn handelen en een dienovereenkomstige wilskeu-
ze maakt' (ibid, p.  115). Het cognitieve aspect is bij het juridische tn het gedragskundi-
ge proces van toerekenen maatgevend. Hetzelfde geldt in het Anglo-Amerikaanse rechts-
stelsel, zoals we zullen zien. In Italie en Duitsland, om twee andere voorbeelden te
nemen, spreekt men respectievelijk van 'onvermogen tot inzicht of tot willen' en van
'Unfahigkeit das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln'

46 Reijntjes, 2000, p. 36.
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Is er dan geen toerekenbaarheid? En dus ook geen schuld? Maar de kans is
niet gering, dat hij [de kindermoordenaar] zich wel schuldig voelt; naar zijn
beleving had hij wel degelijk keuzevrijheid, en zou hij ook voor het goede
hebben gekozen wanneer zijn wil maar sterker was geweest. De vraag is dan
waardoor de toerekening moet worden bepaald: door de "reele" (c.q. door de
deskundige gediagnosticeerde) stoornis of door de keuzevrijheid zoals die
door de veroordeelde, dan wel verdachte, zelf werd ervaren?

Zie ik het goed, dan bevat Reijntjes' redenering twee misverstanden. Beide komen
voort uit de bestaande verwarring in de verbandlegging tussen psychiatrische ziek-
tebeelden en de (vermeende) aantasting van de wildunctie die er het gevolg van zou
zijn.

Het eerste misverstand is dat de daad van de kindermoordenaar een gevolg zou
zijn van wilszwakte. Dit is niet zo, de moordenaar werkt immers doelgericht toe
naar de daad. Wel is sprake van morele wilszwakte: hij koos voor het kwade en niet
voor het goede. Maar die keuze komt niet zozeer voort uit wat de verdachte al dan
niet wilde, alswel uit de morele waarden die hij kent. Hij handelt op grond van wat
hij goed en van wat hij kwaad vindt. Reijntjes' pedoseksuele kindermdordenaar is,
zoals hij stelt, denkbeeldig.In de forensisch-psychiatrische praktijk laat zich een
dergelijk geval dan ook moeilijk terugvinden. Want de kans dat Reijntjes' moorde-
naar over keuzevrijheid beschikte, besefte wat hij zijn slachtoffer - een kind - aan-
deed en zich schuldig voelt is verwaarloosbaar klein. De wilsfunctie op zichzelf was
onaangetast, maar wat de moordenaar wilde, namelijk een kind vermoorden om aan
een behoefte tegemoet te komen, berustte op een verkeerde opvatting over wat goed
en wat kwaad is.

De tweede misvatting die uit Reijntjes' kritiek aan de dag treedt is dat de
gedragsdeskundige de vermeende keuzevrijheid van de verdachte zou kunnen
beoordelen. Dat kan hij niet. Hij was immers niet bij het delict aanwezig, en al was
hij dat wel, dan nog had hij niet kunnen beoordelen wat zich in het hoofd van de
verdachte afspeelde: of de verdachte iets wel of niet wilde, laat staan in welke mate.
De onderzoeker is aangewezen op de mededelingen van de verdachte over zijn han-
delen, en die mededelingen zijn niet zozeer betrokken op het willen, alswel op het
denken van de verdachte over dat willen nA de daad. En het denken over de daad is
te allen tijde een (cognitieve) reconstructie.

Het willen is de drij fveer van alle gedrag. Zonder dat men iets wil komt men niet
in beweging. Zo is het gedrag van een pathologische gokker goed te begrijpen op
grond van zijn cognitieve voorstelling van de zich aandienende mogelijkheden als
hij wint, maar dat is niet genoeg: hij dient in die voorstelling van zaken ook zijn pas-
sie te leggen: hij moet het willen. Maar dat willen of die passie zelf laat zich niet
meten, zeker niet achteraf, zoals de Amerikaanse wetgever met recht stelt.47

De Nederlandse wetgever, noch gedragsdeskundigen, laten zich met betrekking
tot het genuanceerde toerekeningssysteem  uit over een,  of over de  mate  van  dat  wil-
len geldende maatstaf. De wilsfunctie zelf blijft in geval van krankzinnigheid

47 Melton, e.a., 1987, p. 117.
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meestal onaangetast en al zou dit wel het geval zijn, dan biedt deze voor de gradu-
ele toerekeningsvatbaarheidsbepaling weinig houvast.48 De zaak The United States
vs. Hinckley illustreert beide conclusies.

Hiermee is niet gezegd dat er in voorkomende gevallen sprake is van wilsvrij-
heid: het willen is in moreel opzicht beperkt vanwege de cognitieve misvattingen en
mispercepties die eraan ten grondslag liggen. De wil wordt als het ware misleid
door een gestoorde morele voorstelling van zaken.49 Niet de onkenbare wil, maar de
mate van vertekening of van de inperking in de cognitieve voorstelling van het
onderscheid tussen goed en kwaad, is voor het gedragskundige onderzoek toegan-
kelijk.

Wat de gedragsdeskundige kan doen, is nagaan welke cognitieve misvattingen
over goed en kwaad bij de verdachte leefden en in hoeverre die diens (immorele)
doen en laten beinvloedden of bepaalden.s° Hij kan dit onderzoek op gerede grond
ook met terugwerkende kracht uitvoeren. De kans namelijk dat diens cognitieve
voorstellingen (over goed en kwaad) nd het delict plotseling veranderen is verwaar-
loosbaar klein.  Het willen, of de mate van wilszwakte, zoals de wetgever het zich
voorstelde, is voor feitelijk, gedragskundig onderzoek ongrijpbaar, dit in tegenstel-
ling tot iemands opvattingen over goed en kwaad.

48 Tenzij sprake is van een depressie in klinische zin; deze categorie patienten zal vanwege
de inherent aan het ziektebeeld zijnde lethargie niet vlug met politie en Justitie in aanra-
king komen. De raptus melancholicus, eenvorm vaneen ernstige depressie, daarentegen
wei, en zal in geval van kinderdoding bijvoorbeeld (Brand. 1999) zeker tot justitiele con-
tacten leiden. Maar ook in het laatste geval vertoont de patient/justitiabele alles behalve
een wilsstoornis.

49 Zie vooral Beck ( 1996) voor een uiteenzetting over cognitieve schema's en de verteken-
de waarneming en werkelijkheidsbeleving vandien.

50  De mate van toerekeningsvatbaarheid speelt ook als het om 'kleinere' delicten gaat, zoals
belastingfraude. De rechter hoeft dan echter geen gedragsdeskundige te consulteren. het
gaat  immers  niet  om ' ingewikkeld' gedrag dat specialistische kennis vereist  om  het  te
kunnen beoordelen. zoals dat, zo neemt de rechter aan, bij psychiatrische (ontwikke-
lings)stoornissen het geval is.
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VIERDE HOOFDSTUK

Toerekeningsvatbaarheid en gebrekkige
ontwikkelingen en ziekelijke stoornissen van de

geestvermogens

4.1 Samenvatting

De vooronderstelling van de toerekeningsvatbaarheidsbepaling is dat strafbaar ge-
drag in voorkomende gevallen voortkomt uit of beinvloed wordt door een psychia-
trische stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Het gerechte-
lijke persoonlijkheidsonderzoek in het kader van artikel 39 Sr is bijgevolg op
medisch-psychiatrische leest geschoeid.

Rapporteurs Pro Justitia zien als hun belangrijkste taak het onderzoek naar de
eventueel bij de verdachte gegeven psychiatrische stoornis. Uitgaande van het
gevonden psychiatrische ziektebeeld en de invloed ervan op het delictgedrag, han-
teren ze gradaties in toerekeningsvatbaarheid. De consequentie van de gevonden
gradatie kan aanzienlijk zijn. Zo sluit ontoerekenbaarheid rechtsvervolging van de
dader uit en kan een verminderde toerekeningsvatbaarheid een Ter Beschikking
Stelling (TBS) in combinatie met een vrijheidsstraf opleveren.

Op welke grond gedragsdeskundigen de overstap maken van psychiatrische diagno-
se naar de gradatie in toerekeningsvatbaarheid is, in zo verre ik heb kunnen nagaan, vier
maal toegelicht: door Carp in 1956, door Nieboer in 1970 en 1985 en door Weil in 1989.

Carp en Nieboer koppelen het vraagstuk van de mate van schuld van de psy-
chisch gestoorde verdachte aan de mate van 'defectuositeit': in welke mate was de
wilsfunctie gestoord en was hij niet in staat zijn gedrag af te stemmen op zijn
inzicht in het onderscheid tussen goed en kwaad? Weil beschrijft een misdrij f van
een psychisch gestoorde verdachte als het gevolg van een impulsdoorbraak. Het
misdrij f is (dan) een noodgreep van het Ego om een onweerstaanbare impuls tijde-
lijk vrij baan te geven, opdat zich een gezonder psychisch evenwicht herstelt.

Beide modellen maken een gedragskundige beoordeling op grond van obser-
veerbare feiten moeilijk, zo niet onmogelijk. Bovendien zijn zij gegrond op ondeug-
delijke vooronderstellingen en staat het veronderstelde verband tussen psychische
stoornis en de mate van toerekeningsvatbaarheid niet zonder meer vast.

4.2 Inleiding

De vragen die de officier van Justitie of de rechter-commissaris bij het vermoeden
van een geestesstoornis bij de verdachte' ter voorbereiding van het strafproces aan
psychiater en psycholoog voorlegt, en waarmee zij aan het werk gaan, zijn:1
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1)  Is onderzochte lijdende aan een ziekelijke stoornis of een gebrekkige
ontwikkeling van de geestvermogens en zo ja, hoe is deze in diagnosti-
sche zin te omschrijven?

2)  Hoe was dit ten tijde van het tenlastegelegde?
3)  BeYnvloedde de eventuele ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling

van de geestvermogens onderzochte's gedragskeuzes, c.q. zijn gedragin-
gen ten tijde van het plegen van het tenlastegelegde?

4)  Zo ja, kan de deskundige dan gemotiveerd aangeven:
a.  op welke manier dat geschiedde en
b.  in welke mate dat geschiedde?
c. welke conclusie met betrekking tot de mate van toerekeningsvatbaar-

heid op grond hiervan te adviseren is?
5) Kan de deskundige gemotiveerd aangeven in welke mate en op welke

wijze de eventuele ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling der
geestvermogens bij voortbestaan ervan opnieuw aanleiding kan geven tot
soortgelijke of andere strafbare feiten als waarvan verdachte nu wordt
verdacht?

en

6)  Kan de deskundige zo concreet mogelijk aangeven welke maatregelen te
adviseren zijn om de kans op herhaling in de toekomst te voorkomen of
te beperken en binnen welk juridisch kader dat gerealiseerd kan worden?

Dit onderzoek naar de vooronderstellingen van de Pro Justitia-rapportage richt zich
met name op de eerste vier vragen. Beide laatste vragen, die de kans op recidive (de
gevaarlijkheid) en een inschatting van de behandelbaarheid van de verdachte betref-
fen, vergen een studie op zichzelf en komen in hoofdstuk 9 zijdelings aan bod.

4.3 De traditionele toerekeningsvatbaarheidsbepaling

V66r  1928 was de verdachte 6f psychisch gezond 6f gestoord.  Door het of-of-sys-
teem in het toekennen van schuld was hij 6f volledig toerekeningsvatbaar 6f volle-
dig ontoerekeningsvatbaar. Nadat de Psychopathenwetten in werking waren getre-

1    In het arrondissement Rotterdam verzoekt de rechter-commissaris bij het vermoeden van
een psychiatrische stoornis om een 'briefrapport'. In overleg met de rapporterende foren-
sisch psychiater wordt zodoende al dan niet tot een psychiatrisch en/of psychologisch
onderzoek Pro Justitia besloten (zie: Oei, 1998, en Staatsblad 2000-121, p. 11). Deze
praktijk is thans wettelijk neergelegd in artikel  151   Sv.

2       In het arrondissement Amsterdam vraagt de officier van Justitie of de rechter-commissa-
ris de psycholoog feitelijk om een beschrijving van de karakter- of persoonlijkheids-
structuur van de verdachte. De Forensisch Psychiatrische Dienst (FPD) vertaalt deze
opdracht voor de rapporterend psycholoog in de hier weergegeven vragen zoals die ook
aan de psychiater worden gesteld.
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den bestond voor de gestoorde verdachte ook de mogelijkheid van de verminderde
toerekeningsvatbaarheid.

In West-Europese landen en in de Verenigde Statenl bestaat deze driedeling in
graden van toerekeningsvatbaarheid: volledig, verminderd en niet toerekeningsvat-
baar. Nederland hanteert sinds  1928 een vij fdeling. Met als uitgangspunt deze drie-
deling werden onder invloed van psychoanalytische inzichten de gradaties sterk
verminderd en enigszins verminderd toegevoegd. Enigszins verminderd toereke-
ningsvatbaar volgde uit de diagnose psychoneurose# en sterk verminderd uit die van
de borderline-persoonlijkheidsstoomis. S

Deze vij fdeling bestaat vooralsnog alleen   in   ons   land. De bijbehorende   psy-
chiatrische ziektebeelden zijn respectievelijk: de psychose, de micro-psychotische
of borderline-stoornis, de ernstige (vooral narcistische en antisociale) persoonlijk-
heidsstoornis en de psychoneurose.6

4.3.1  Het verband  tussen psychiatrisch ziektebeeld en  toerekeningsvatbaarheid

Agressie in het kader van een psychiatrische stoornis kan reden zijn voor het niet
of in verminderde mate toerekenen van een delict. Al  is deze verbandlegging in de
forensische praktijk aan de orde van de dag, zij berust op niet meer dan een voor-
onderstelling of een aanname. Gedragsdeskundigen geven zich weinig moeite om
het verband te verklaren of te onderbouwen. Maatschappelijk en juridisch gezien,

zijn de rol en kundigheid van gedragsdeskundigen in de verbandlegging tussen psy-
chiatrische ziektebeelden en vormen van crimineel gedrag stilzwijgend erkend. Die
erkenning heeft ook geleid tot een stilzwijgende aanname van de wetenschappe-
lijkheid van hun oordeel inzake de toerekeningsvatbaarheidsbepaling.

Een uitgebreid meta-onderzoek naar het voorkomen van psychiatrische stoor-
nissen en (bepaalde vormen van) agressie bevestigde dit verband, en daarmee de
vooronderstelling die de Pro Justitia-rapportage bepaalt, niet.7 Een bescheidener
onderzoek toonde wel een zeker verband, dat wil zeggen tussen de acute, psychoti-
sche fase kn middelengebruik van recidiverende daders enerzijds en het gebruik van
agressie anderzijds.8 Maar ook dit verband vertelt ons niets over de reden van de
ontbrekende ofverminderde toerekeningsvatbaarheid en is aan (felle) kritiek onder-
hevig vanwege de gevonden zwakke evidentie.9

3     Zie Whitlock (1990) voor de toelichting van de Amerikaanse, Dell (1984) voor de Britse
en Rautenberg (1984) voor de Duitse gradatie van de verminderde toerekeningsvatbaar-
heid.

4  Sims, 1990.
5    Jackson & Tarnopolsky, 1990.
6    Koenraadt, 1994, p. 87, De Hullu, 2000, p. 29.
7   Tuinier, 1989, hfdst. 8.
8   Van Panhuis & Dingemans, 2000, p. 799.
9       Klompenhouwer,  2001,  p.  3.
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Het beperkte aantal bladzijden'° en een kort hoofdstuk", dat Carp (1895-1983) in
1956 wijdde aan de onderbouwing van de toerekeningsvatbaarheidsbepaling is een
voorbeeld van de onduidelijke verbandlegging tussen stoornis en mate van toereke-
ningsvatbaarheid. Hij spreekt over het tweeledige nut van de forensisch-psychiatri-
sche diagnose. Enerzijds zou de diagnose recht doen aan de 'gedragsvorm' van de
verdachte, over de 'psychotische, neurotische, psychopathische of normale aard'
ervan, anderzijds aan diens 'persoonlijkheidsstructuur' die 'ernstig defectueus' kan
zijn of juist harmonisch  en goed geintegreerd maar  met een 'abnormale reactie-
vorm'. Hij spreekt van scheefgroei. Bij de beantwoording van de vraag in hoeverre
bij een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens het
begane feit de dader kan worden toegerekend, acht Carp de diagnostiek van bijzon-
dere betekenis.12 Wat die bijzondere betekenis is laat hij in het midden. 13

Carps begrippen defectuositeit, scheefgroei en psychische structuur worden
door hem niet gepreciseerd en niet geoperationaliseerd. Ze scheppen geen duide-
lijkheid in de verbandlegging tussen ziektebeelden en toerekeningsvatbaarheid, en
zeker niet waar het de tussencategorie van de verminderd toerekeningsvatbaren
betreft. Zie ik het goed, dan verwart Carp normatieve kaders met gedragskundige
noties.

Nieboer, eveneens psychiater (en jurist), die in  1970 op het toerekenen promo-
veerde, neemt desondanks Carps begrip psychische defectuositeit als vertrekpunt
voor het vaststellen van de mate van toerekeningsvatbaarheid:4 Nadat hij uiteen
heeft gezet hoe een gebrekkige ontwikkeling of psychische stoornis van de geest-
vermogens de wilsvrijheid aantast en als gedragsdeterminant optreedt, koppelt hij
de mate van de ernst van de gevonden afwijking ('het psychopathologische pro-
fiel'), en de mate van wilsonvrijheid die eruit volgt, aan de (verminderde) toereke-
ningsvatbaarheid. Hij stelt voor een 'defectuositeits-index' te ontwerpen. 15

Nieboers index staat voor de gradaties in toerekeningsvatbaarheid, uit te druk-
ken 'in de mate waarin het delict door de afwijking is veroorzaakt'. Hij komt tot de
gradaties: zeer gering tot licht, licht tot aanzienlijk, aanzienlijk tot zeer sterk en
sterk tot algeheel.* Hij zou zich dan ook goed kunnen vinden in de huidige termi-
nologie van het gradueel toerekenen. Het delict houdt dan in zeer geringe, lichte,
aanzienlijke, sterke mate of volledig verband met een gebrekkige ontwikkeling of
stoornis. Bij geen of een 'zeer gering' verband is de verdachte 'volledig toereke-
ningsvatbaar', enzovoort. De mate van toerekeningsvatbaarheid neemt dan vervol-
gens vier maal trapsgewijze af. Aldus redenerend komt Nieboer tot de vij fdeling die
rapporteurs, waaronder die van het Pieter Baan Centrum (PBC), hanteren in de
beoordeling van de toerekeningsvatbaarheid.

10 Carp, 1956, p. 272-273.

11 Ibid, appendix 'Toerekenbaarheid'.
12  Carp, 1956, p. 273.
13 Ibid, p. 277.
14 Nieboer, 1970, p. 162 e.v.
15  Ibid, p. 163.
16 Ibid, p. 204.
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De theoretische peiler van het graduele systeem van de toerekeningsvatbaarheid is
de wilsfunctie, die zo dadelijk in Nieboers derde criterium zichtbaar wordt. Om de
ene gradatie van de andere te onderscheiden, dient de psychiater de zogeheten
de fectuositeit   van de verdachte te onderzoeken: hoe groter de defectuositeit   hoe
groter de (mate van) wilsonvrijheid. Met andere woorden: de gedragsdeskundige
onderzoekt bij de verdachte in hoeverre diens wil (om het goede te doen en het
kwade te laten) niet bij de strafbare handeling betrokken was. Nieboer geeft drie cri-
teria om de mate van de defectuositeit of de wilsonvrijheid vast te stellen:

1)  de mate van internalisering van het normenpatroon dat door de strafwet
wordt verondersteld,

2) de mate van een adequate, innerlijke representatie van de sociale reali-
teit, zoals de strafwet deze veronderstelt,

en

3) de mate van vermogen om interne neigingen, driften, tendensen, enzo-
voort, op een sociaal aanvaardbare wijze te reguleren.

Nieboers eerste criterium houdt verband met de aard en effectiviteit van de opvoe-
ding en is cognitief van aard: in hoeverre heeft de verdachte zich algemene leefre-
gels (wetten) eigen gemaakt. Het tweede criterium, dat al meer betrekking heeft op
de invloed van de eventuele stoornis op het gedrag van de verdachte, betreft de mate
waarin de verdachte regels en/of wetten begrijpt en in diverse situaties weet toe te
passen. Het derde criterium ten slotte bepaalt zich tot het driftleven: in hoeverre
heeft de verdachte greep op zijn behoeften en zijn innerlijke impulsen die om bevre-
diging vragen?

Nieboers achterliggende gedachten bij de criteria stoelen op de psychoanalyti-
sche theorie. Het eerste criterium is terug te voeren op het zogeheten Super-Ego, op
het veronderstelde, sturende stelsel van innerlijke waarden en normen die ouders en
andere gezagsdragers, zoals de overheid, de kerk, de school, enzovoort, het kind
meegeven. Het tweede criterium betreft de zogeheten Ego-functie en verhoudt zich
tot het realiteitsbesef van de verdachte: had de verdachte besef of weet van zijn
gedrag, afgezet tegen wat in het algemeen als normaal en aanvaardbaar gedrag
wordt beschouwd. Het derde criterium richt zich op het Es of Id, op het streven naar
lust en bevrediging en op de mate waarin de verdachte egocentrische en egoistische
behoeften kan reguleren, c.q. de bevrediging ervan kan uitstellen. Bij psychisch
gezonde individuen wordt de lustbevrediging door het Ego en het Super-Ego, door
maatschappelijke en persoonlijke waarden en normen, bijgestuurd of ingeperkt.
Soms echter is het Es te sterk en wijkt het Ego voor de aandrang tot (onmiddellij-
ke) behoefte- en driftbevrediging.

Al naar gelang de verdachte psychisch zieker is, schort het hem meer aan reali-
teitsbesef en behoefteregulatie en zal het Es hem sterker beheersen. Met andere
woorden: al naar gelang de verdachte zieker is, zal het Es de wilsvrijheid van het
Ego (om het goede te doen en het kwade te laten) sterker inperken. Die inperking
leidt tot meer wilsonvrijheid en tot driftgeleid en eventueel strafbaar gedrag.

Ik merk op dat Nieboers eerste cognitieve criterium van externe aard is: was er

65



Hoofdstuk 4

opvoeding, waren er ouders of andere gezagsdragers die hem regels bijbrachten en
zijn gedrag disciplineerden? Met andere woorden: kende het kind de regels?
Nieboers tweede cognitieve criterium betreft een intrapsychische aangelegenheid:
in hoeverre had de verdachte ten tijde van het delict een juiste voorstelling van het
onderscheid tussen goed en kwaad, en kon hij - en dat is het derde, niet-cognitieve,
'wils' criterium - zijn driftleven afstemmen op zijn voorstelling van dat onder-
scheid?

Nieboer spreekt van de 'intensiteit' van de stoornis, waarmee hij de mate
bedoelt waarin het geweten (het Super-Ego) en/of het realiteitsbesef (het Ego) wij-
ken voor aandrang van het Es.

Het eerste en tweede criterium licht Nieboer niet toe. Hoe stelt de gedragsdes-

kundige vast of en in hoeverre de verdachte het normenpatroon 'zoals dat door de
strafwet wordt verondersteld' heeft geinternaliseerd en ofen in hoeverre hij de straf-
rechtelijke gevolgen van zijn handeling overzag of had kunnen overzien? Nieboer
geeft ons in zijn beschouwing niet de middelen in handen om het gedrag van de ver-
dachte te toetsen aan deze criteria. Dergelijke criteria zouden een uitgebreide ver-
handeling vergen en ook de wetgever gaat er, meer in het algemeen, van uit dat de
burger de wet (lees: leefregels) kent.

Nieboers derde criterium stelt ons echter wel voor een probleem, het probleem
dat de aanleiding vormde van het vorige hoofdstuk. Het plaatst ons immers voor een
onoplosbaar kwantificeringsvraagstuk: want wat was het causale aandeel, of de
intensiteit, van de stoornis in de beperking van de wilsvrijheid van de verdachte ten
tijde van het delict?

Nieboer toont anders dan Carp een open geest voor eventueel beter toepasbare
criteria voor de toerekeningsvatbaarheidsbepaling. Hij voelt wel voor het Anglo-
Amerikaanse systeem, zoals dat is gegrond in de MeNaugthon Test, maar hij is arg-
wanend ten opzichte van de hieraan klevende suggestie dat psychische stoornissen
zouden berusten op een 'extreme aantasting van de cognitieve functie'.11 Hij is hui-
verig ten opzichte van het weten als leidinggevend grondprincipe bij het toereke-
nen:

Het weten als zodanig laat eigenlijk geen gradatie toe: men weet iets wel of
niet. Wie gradueel wil denken, zal verder kunnen komen met het begrip
'besef'.8

Nieboer verwerpt het weten als leidraad in het toerekenen op grond van hetzelfde
argument als waarmee onder andere de American Bar Association en de Psychiatric
Association (zie paragraaf 3.5,  noot  34) de toepasbaarheid van de wilsfunctie  in  de
toerekeningsvatbaarheidsbepaling terzijde schoven. Naar zijn mening kan men niet
iets deels wel en deels niet weten. Hij vestigt de aandacht op een ander begrip, dat

17 Nieboer, 1970, p. 173.
18 Ibid, p. 174.
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bij weten in de buurt komt, maar dat zijns inziens desalniettemin van een andere
orde is: besef.

Ik ben het met Nieboer eens dat men iets weet of niet-weet, en dat besef mis-
schien een genuanceerder en passender begrip is. Besef beweegt zich tussen de
uitersten van vermoeden en weten in en dekt verschillende ladingen. Zo kan men
een vaag idee van het onderscheid tussen goed en kwaad hebben, of een vermoe-
den,  men  kan er zicht op hebben  o f men  kan het  voor de volle 100% zeker weten.
Terwijl men iets dat men 'weet' met een zeker gemak onder woorden kan brengen,
is dit bij 'enig zicht hebben op', een 'vermoeden' of een 'idee', niet of in mindere
mate het geval." Naarmate men iets beter beseft, heeft men een feitelijker voorstel-
ling van zaken en heeft het weten een uitgesprokener karakter. Wat in het geding is,
is de mate van het bewustzijn of bese f van het onderscheid (de kennis) tussen  goed
en kwaad. Of men nu spreekt over 'weten' of, voorzichtiger, over 'besef', feit is dat
in beide gevallen het 'kennen' htt aangrijpingspunt vormt om de mate van aanwe-
zige morele kennis bij de verdachte te bepalen en hem het delict wel of niet, en zo
ja, desgewenst in een zekere mate toe te rekenen.

4.3.2 Het verband tussen zwakbegaafdheid en toerekeningsvatbaarheid

In 1939 gaf Wiersma, docent criminele psychologie en hoofd van het psychologisch
laboratorium van het Rijksasyl in Leiden, een lezing over het verband tussen zwak-
zinnigheid en criminaliteit. Hij hield zijn publiek in het Leidse Criminologische
Instituut voor dat een IQ - dat met psychologische tests nu meetbaar was - van < 20
idiotie betekent, een IQ < 60 imbecillitas, en een IQ van < 80 debilitas.20 Hij teken-
de aan dat idioten 'zich nooit verder ontwikkelen dan ten hoogste tot de verstande-
lijke hoogte van een driejarig kind' en dat het verstand van imbecielen niet verder
reikt dan dat van normale zevenjarigen. Een veel groter probleem vormden de
debielen (zwakbegaafden), zo stelde Wiersma, juist omdat zij zo op normalen leken
en er zoveel delinquenten onder zouden voorkomen. De herkenning van deze groep
was voor de bepaling van de mate van toerekeningsvatbaarheid en voor de keuze
van de beste aanpak ter voorkoming van recidive van groot belang.

Fortanier, arts en privaat-docent aan de Rijksuniversiteit te Leiden, sprak voor
hetzelfde publiek beeldend over een geval van debilitas.u

19 In de beoordeling van strafrechtelijk (voorwaardelijk) opzet, zoals in het zogeheten
Porsche-arrest (HR 15 oktober 1996), hanteert de Hoge Raad een soortgelijk functioneel
onderscheid tussen 'weten' en 'beseffen'. Dit weliswaar met een ander doel en een ander
uitgangspunt dan die welke in de gedragskundige toerekeningsvatbaarheidsbepaling aan
de orde zijn.

20   Wiersma  1939.
21  Fortanier, 1939, p. 28-32.
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Casus 4.3.2
Een 31-jarige man wordt ervan beschuldigd zijn verloofde te hebben willen
wurgen en haar zwager, die een verhouding met haar was begonnen, te heb-
ben willen verwonden met een scheermes.

Fortanier schildert het leven van een goedgelovig man met gering inzicht in socia-
le situaties die gemakkelijk voorwerp van minachting en spot wordt:

Opvallend in de persoonlijkheidsstructuur van onderzochte was zijn naieve en
haast infantiele denkwijze. Hij beschikt over een conventionele moraal, welke
zeer weinig is gedifferentieerd. Verschillen tussen leugen en vergissing, tussen
gierigheid en spaarzaamheid ontgaan hem volkomen. Een test-onderzoek naar
zijn verdere intellectuele vermogen brengt aan het licht, dat hij niet in staat
blijkt de vragen voor de  15-jarige leeftijd te beantwoorden, terwijl ook v66r-
dien verscheidene fouten worden gemaakt ondanks goede medewerking.

Wiersma en Fortanier hangen de ontoerekeningsvatbaarheid of de verminderde toe-
rekeningsvatbaarheid op aan een gebrekkig intellectueel vermogen. Nu hoeft men
regels niet te begrijpen om ze zich eigen te maken en toe te passen. Dit is dan geen
kwestie van inzicht maar van conditionering (opvoeding).

Pas als de zwakbegaafde in een voor hem nieuwe situatie komt, kan hij verward
raken en eventueel agressief reageren, zoals de man in de casus hierboven amok
maakte toen hij ontdekte dat zijn vriendin een verhouding met een ander had. De
kans op een dergelijke gewelddadige handeling is bij een zwakbegaafde inderdaad
misschien groter dan bij een intellectueel normaal ontwikkelde man of vrouw. Niet
vanwege het beperkte begripsvermogen op zichzelf, maar vanwege zijn beperkte
begripsvermogen in een nieuwe situatie. Hij is minder wendbaar en verliest in voor
hem nieuwe situaties sneller het overzicht. Het gevolg kan controleverlies zijn, met
eventueel primitief en/of gewelddadig gedrag. De strafbare handeling vloeit dan
voort uit een verrassende en bijzondere omstandigheid. Deze bevinding leidt tot een
andere schulduitsluitingsgrond dan die van artikel 39 Sr. De betekenis van psychi-
sche overmacht in het persoonlijkheidsonderzoek Pro Justitia komt in paragraaf
10.3.3 aan de orde.

4.4 De dieptepsychologische 'gelaagdheid' van crimineel gedrag

In een lezing voor het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap in 1957 maakte Van der
Horst (1893-1978), hoogleraar psychiatrie in Amsterdam, gewag van een 'crisis-
achtige spanning waarin het psychiatrische onderzoek van heden zich bevindt'. Hij
wees ook op de psychiater die zich 'gaarne in zijn eigen methodiek en nosologisch

22  In zijn voordracht forensische psvchiatrie op de tweesprong, zie: Verslag Psychiatrisch
Juridisch Gezelschap op 16 februari 1957, Amsterdam:  F. van Rossen.
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systeem terugtrok, liever dan te worden overrompeld op een antropologisch veld,
waar hij zijn eigen opbouw moest prijsgeven.'12 De psychiater, en de medicus in het
algemeen, richtte zich op de observeerbare, lichamelijke verschijnselen. In de
medische psychiatriez) hield hij zich vast aan Griesingers adagium24 geestesziekten
zijn hersenziekten. Lijkschouwingen van overleden psychiatrische patiiinten be-
hoorden tot de medische routinehandelingen. 25

De antropologie, meer in het bijzonder de fenomenologie, verkende en be-
schreef de belevingswereld van pati8nten met een psychische stoornis.26 De klassie-
ke psychiatrie van Kraepelin met haar 66ndimensionale diagnostiek schoot te kort
om recht te doen aan de veelzijdigheid van menselijk gedrag. De beleving van
patienten, hun verhaal, strookte soms niet met hun gedrag, kon daarmee feitelijk
zelfs in tegenspraak zijn.

4.4.1 Onbewuste strafbehoefte

Wiersma, inmiddels buitengewoon hoogleraar forensische psychiatrie in Gronin-
gen,  sprak  in   1960  voor het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap over delicten  die
ogenschijnlijk voortvloeiden uit een bewust wilsbesluit van de dader maar daar in
feite ver van afstonden. Hij beschreef in psychoanalytische taal verdringings- en
verschuivingsprocessen van bewustzijnsinhouden en aandriften. Zo zou een agres-
sief delict in een seksuele drift of een vermogensdelict in agressie kunnen worte-
len.27

De dieptepsychologische opvatting had juridische consequenties. Freud zelf had
in 1916 onbewuste schuld als motief naar voren geschoven om criminaliteit te ver-
klaren. De crimineel zou door zijn delict doelbewust naar straf streven. De straf zou
dienen om te boeten, niet vanwege het delict maar vanwege een schuldgevoel waar-
van hij de oorsprong niet (meer) weet.28 Zo is, om een voorbeeld te geven, in deze
Freudiaanse visie voorstelbaar dat een incestpleger tot diefstallen komt en zich

23   In tegenstelling tot de kerkelijke of lekenpsychiatrie die v66r 1800 de opvang en verzor-
ging van geestelijk gestoorden organiseerde (Boyle, 1990, hfdst. 2).

24 In: Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten (Stuttgart: Adolph Krabbe,
1845, p. 60).

25  Dit gold - uiteraard - ook voor criminelen: Lombroso was een gangmaker in het hersen-
onderzoek van criminelen (zie hoofdstuk 9). Te onzent was dat Winkler, eveneens psy-
chiater, zoals blijkt uit zijn uitspraak tijdens een debat in het Psychiatrisch Juridisch
Gezelschap (op 25 april 1931): 'In zijn wezen [wordt de crimineel] alleen gekend door
personen, die hem lichamelijk en geestelijk onderzoeken en het resultaat hunner onder-
zoekingen toetsen aan hetgeen de doden hen leren.'

26  Zie met name het werk van Roland Kuhn, een Zwitserse Daseins-analyticus.
27 Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, Vergaderverslagen 5-11-1960 t/m 24-3-1962, Am-

sterdam: E van Rossen, p. 53-70.
28 Freud, 1955, p 332-333, voor het eerst gepubliceerd in 1916; Franz Kafka werkte om-

streeks dezelfde tijd in het personage Josef K. dit thema in literaire zin uit.
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gemakkelijk laat betrappen, juist om zich te laten straffen voor iets waar enkel zijn
onbewuste het fijne van weet.29

Zoals Pinel en Esquirol in Frankrijk eind negentiende eeuw erkenning hadden
gekregen voor hun monomanie, deze juridisch relevante categorie van ontwikke-
lingsstoomissen, zo leidde de psychoanalyse, in Nederland althans, tot de erkenning
van een, voor het strafrecht en de mate van toerekeningsvatbaarheid niet minder
relevante aandoening, die van de psychoneurose.10 De neuroticus, zo leerde Freud,
wist beter dan wie ook het onderscheid tussen goed en kwaad, hij zocht het kwade
zelfs eigener beweging op om te worden gestraft voor iets dat met het delict niets te
maken had:

Uit het psychoanalytische werk kwam het verrassende gegeven voort dat
misdaden vooral daarom worden gepleegd omdat ze verboden zijn en omdat
de uitvoering ervan leidde tot een psychische verlichting bij de dader. Hij
leed aan een drukkend schuldbesef van onbekende oorsprong, en nadat hij
de misdaad had begaan, was de druk verminderd."

Freud ging uit van de aanname dat 'het merendeel van de misdadigers, voor wie de
strafwetten eigenlijk zijn gemaakt, straf afdwong en beter konden worden behan-
deld dan gestraft.'11

De psychiatrische diagnoses die (Nederlandse) psychiaters in hun Pro Justitia-
rapporten opvoerden, zo werd de heersende opvatting, die Van der Horst verwoord-
de. schoten tekort om dergelijke complexe en vaak paradoxaal aandoende psycho-
logische processen, die het delict volgens de nieuwste opvattingen preludeerden, te
onderkennen.

Casus 4.4.1
Een man van 69 heeft een poging tot moord op zijn zelfverzekerd en vlot
levende schoonzoon ondernomen naar aanleiding yan een schuld van
Fl. 400,-. De schoonzoon had nagelaten de schuld af te lossen. De verdach-
te, een man met een emotioneel belast verleden, was gestoord, al ontbrak een
duidelijke diagnose van de rapporterend psychiater. De man bracht de
schoonzoon elf steekwonden toe. Hij slaagde echter niet in zijn opzet door-
dat hij in een onhandige beweging zijn mes verloor.

29   Rumke, hoogleraar psychiatrie in Utrecht, besprak in  1954 voor het Gezelschap, in een
rede getite\d De betekenis van de dieptepsychologie voor de Forensische psychiatrie van
het standpunt van den clinischen psychiater uit bezien, de mogelijkheid van psychothe-
rapie voor en bij criminelen.

30   In het DSM-classificatiesysteem onder meer opgenomen als angst- en paniekstoornissen:
zie Den Boer, 1995.

31  Freud, 1916, p. 335.
32 Ibid p 335-336.
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Wiersma maakte in een lezing voor zijn gehoor, het Psychiatrisch Juridisch
Gezelschap, aannemelijk dat een heel ander motief dan het louter materiele, dan de
niet terugbetaalde 400 gulden, de man had opgebroken. Wat hem vooral parten zou
hebben gespeeld was het onbewuste motief van de incestueuze jaloezie,  'al zou hij
dat motief zelf niet hebben kunnen benoemen'. Wiersma verklaarde met eenzelfde
gemak van psychoanalytisch 'diepte-inzicht' waarom de man had gefaald in zijn
opzet, waarom hij zijn mes had verloren en de schoonzoon de aanval had overleefd.

De implicatie van Wiersma's gevalsbeschrijving reikte als het ware over de door
Van der Horst aangeroerde crisis in de 66ndimensionale, medische diagnostiek
heen. De forensische diagnostiek diende oog te hebben voor de dieptepsychologi-
sche dynamiek achter het delict. Een gevolg van het psychoanalytisch inzicht was
dat voor gedragsdeskundigen het opzet in juridische zin bij ogenschijnlijk normale
verdachten lang niet altijd vaststond. De verdachten konden immers hun straf onbe-
wust hebben gezocht om te boeten voor een heel ander, voor hen emotioneel bela-
den, en in de ogen van anderen misschien licht, vergrijp.

4.4.2 Dieptepsychologie en toerekeningsvatbaarheid

Een van de weinige uitgewerkte pogingen om vanwege een psychische stoornis
schuld in verminderde mate aanwezig te achten, komt van de psychiater en psy-
choanalyticus Weil.11 Hij bepaalt zich in die poging tot een patiEnte met een zoge-
heten borderline-persoonlijkheidsstoornis. Deze stoornis tast niet doorlopend de
realiteitszin aan, maar is op momenten zo ernstig of zo ontregelend dat er - volgens
Weil - sprake is van een (sterk) verminderd schuldbesef

Casus 4.4.2
Mevrouw S. heeft op grond van een doemwaan haar drie jaar oude zoon in
bad verdronken. Ze was er plotseling van overtuigd geraakt dat haar enige
zoon aan een onherstelbare psychische stoornis leed en geen levenskansen
had. Ze meende er dan ook goed aan te doen hem toekomstig lijden te bespa-
ren. Na haar daad belde ze de politie.14

Het Isratlische hof wees Weils pleidooi voor een uit te sluiten of althans vermin-
derde toerekeningsvatbaarheid af De vrouw zou hebben verklaard dat als zij tijdens
haar voorbereiding of tijdens de uitvoering van de moord door onverwacht bezoek
zou zijn gestoord, zij zou hebben gewacht totdat dat bezoek was vertrokken om dan
alsnog haar daad te voltrekken.

Door het aangegeven vermogen van de vrouw om haar daad desnoods uit te stel-
len was, aldus het Hof, in zekere zin sprake geweest van bewust gedrag, en niet per
se van een psychose.

33  Weil, 1989, 463-474.
34  Ibid, p. 468.
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Weil is het in zijn artikel met het Hof eens dat de McNaugthon Rules niet van toe-
passing waren. De Rules veronderstellen dat de verdachte geen enkel besef van zijn
gedrag en/of de gevolgen ervan had, en dat was bij Weils verdachte w61 het geval.
Zij was zich bewust van de aard, strekking en gevolgen van haar daad. Want:

al zag de verdachte de daad, afgezet tegen de persoonlijke morele en ethi-
sche beginselen, als dwingend opgelegd, dan nog wist zij dat wat zij deed bij
wet verboden en naar het oordeel van de rechtbank strafbaar was. 35

Weil gooit het daarom in de toerekeningsvatbaarheidsbepaling over de boeg van de
Irresistible Impulse-test.  De test bepaalt of het bij de verdachte al dan niet om een
onweerstaanbare impuls ging en geeft drie criteria:

1)   Was het realiteitsbesef van verdachte dermate aangetast dat hij ten over-
staan van objectieve gegevens niet logisch kon denken?

2)  Was de wil(sfunctie) van verdachte uitgeschakeld of dermate verzwakt
dat hij de impuls niet kon weerstaan?

3)  Was de impuls bij verdachte dermate krachtig dat hij er in het hier en nu
aan toegaf?

Weil vindt dat de vrouw tijdens de tenuitvoerlegging van de moord aan beide eer-
ste criteria voldeed en - inderdaad - niet aan het laatste. Het Ego van de vrouw han-
delde weliswaar bewust, maar dit onder grote dwang. Zij had haar impuls om het
kind te doden in zekere zin onder controle, maar dat maakte het voor haar niet min-
der onontkoombaar om er vroeg of laat aan toe te geven.

Het probleem met delicten van het bovengenoemde soort is, zo stelt de auteur,
dat het Ego, vanwege zijn actieve houding en werkzaamheid, kan toegeven aan een
(auto)destructieve impuls maar dat toegeven eventueel kan uitstellen. De auteur
pleit ervoor om, niettegenstaande de actieve instelling van het Ego, de verdachte
voor (sterk) verminderd of zelfs niet toerekeningsvatbaar te houden.

In Weils opvatting zijn er in een dergelijk geval twee strijdende partijen, het Es en
het Super-Ego. Het Ego regelt het grensverkeer en heeft in principe het laatste woord.
Het Ego bepaalt, uitgaande van het realiteitsprincipe (van de redelijk denkende en
handelende volwassene), of de emotionele boekhouding in balans is. Is deze ver-
stoord, dan dienen de behoeftes en aandriften van het  Es te worden afgeremd  of ver-
drongen en/of de eisen van het Super-Ego te worden aangewakkerd en beloond. Op
het kruispunt van morele eisen en zinnelijke behoeften, behoudt het Ego (het bewust-
zijn) als Coilrdinator het overzicht en de regelende macht. Het Ego is in het bewust-
zijn als instantie aan het werk, die binnenkomende, emotioneel beladen informatie
actief beoordeelt op 'toelaatbaar' (in het bewustzijn) of 'ontoelaatbaar'. Deze laatste
soort informatie is er wel maar het Ego laat deze niet in het bewustzijn toe.

35  Ibid, p. 466. (Ook Weil gaat er kennelijk van uit dat de cognitieve functie - het waarne-
men, het beoordelen en het weten of kennen - en niet de wilsfunctie de mate van toere-
keningsvatbaarheid ten tijde van het delict bepaalt.)
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Volgens Weil kan het bewustzijn (de Coilrdinator) echter afwijken van het gebrui-
kelijke protocol door bepaalde destructieve en/of strafbare impulsen bij wijze van
uitzondering wel in het bewustzijn toe te laten om de druk van andere, nog schade-
lijkere, op datzelfde moment spelende impulsen te ondervangen. De vrouw pleeg-
de, met andere woorden, de moord om aan een andere destructieve toestand te ont-
komen: het zien lijden van haar zoontje in een uitzichtloze strijd.

Wat er,ook gebeurt, er is volgens Weil een Collrdinator die over de schouder van
het Ego (van de clitnt, de verdachte) meekijkt. De Codrdinator denkt met het Ego
mee en 'overrulet' het soms. Hij is een (n6g) gezondere en redelijkere oordelende
instantie dan het Ego zelf al is, met een nog sterker realiteitsbesef. Het Ego over-
ziet, zo lijkt het, het verleden, het heden en de toekomst van de drie-eenheid Es, Ego
en Super-Ego. Het Ego opereert met visie en heeft het beste met de drie-eenheid
voor, zo kan een psychoanalyse aan het licht brengen.

Weils psychoanalytische theorie over de Coiirdinator van het Ego heeft alles van
een homunculusverklaring. Om de psychologie achter uitbarstingsgedrag te verkla-
ren voert hij een alwetende instantie op, die alles weet, alles voelt, maar op het juis-
te moment verdringt en het Ego vrijwaart van een teveel aan (storend) bewustzijn.
Hij plaatst ons voor hetzelfde raadsel als daarvoor, met enkel een Ego: want waar
zit het bewustzij n  van het courdinerende Alter-Ego?

Hoe Weils vermeende dieptepsychologische mechanisme dient te worden geob-
jectiveerd is een vraag die hij vooralsnog niet beantwoordt, evenmin als Carp en
Nieboer hun modellen operationaliseerden en toesneden op de praktijk van de gra-
duele toerekeningsvatbaarheidsbepaling.

4.5 Beschouwing: de Pro Justitia-betekenis van de 'geestesstructuur'
van de verdachte

Van Eck, jurist, wijt die beperkte inzichtelijkheid van de toerekeningsvatbaarheids-
bepaling niet aan de gedragsdeskundigen maar aan de wetgever die hun opdracht
gebrekkig formuleerde door in het onderzoek de wilsfunctie centraal te stellen. 36

Ik zou die beperkte inzichtelijkheid de gedragsdeskundigen wdl willen verwijten.
In het huidige onderzoek Pro Justitia is een schizofrene patiEnt, die ter gelegen-

heid van de verjaardag van zijn vriendin reukwater steelt, volledig toerekeningsvat-
baar, terwijl diezelfde patitnt, als hij het reukwater zou hebben gestolen om de dui-
vels die hem achtervolgden op afstand te houden, vanuit gedragskundig oogpunt
volledig ontoerekeningsvatbaar zou zijn.37 In het laatste geval neemt de Pro Justitia-
onderzoeker een rechtstreeks verband aan tussen waan en delict.

Wat is dit rechtstreekse verband? Hoe leidt de stoornis tot het misdrijf, via welke
waarnemingen, gedachten, opvattingen, gevoelens, herinneringen, interpretaties,
enzovoort, kortom: door welk mentaal proces laat de aangenomen wilsonvrijheid

36   In zijn eerder aangehaalde lezing voor het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap in  1959.
37  Met dank voor het voorbeeld aan WE van Kordelaar.
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van de schizofrene verdachte zich verantwoorden en hoe, in welke termen, laat het
zich beschrijven? De vraag is voorts of aan dat mentale proces en aan die bepaalde
beschrijving criteria zijn te ontlenen die de in de forensische praktijk bestaande vij f-
deling in toerekeningsvatbaarheid rechtvaardigen.

Roels (1887-1962), hoogleraar empirische en toegepaste psychologie, schetste in
een lezing voor het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap op 25 april 1931 wat de
rechterlijke macht van de gedragsdeskundige verwacht'8:

[De rechter verwacht...] inzicht te krijgen in de rol, die de gevoelens en de
motieven, die bij de verdachte voor en tijdens het plegen van het delict werk-
zaam waren, bij dit bepaalde individu met deze bepaalde geestesstructuur en
met dit eigen, individuele waardensysteem, hebben gespeeld.

39

Roels spreekt in zijn lezing over *geestesstructuur' en over 'een consequent en con-
stant handelen overeenkomstig de hiErarchie van een geadopteerd waardensysteem'
van mensen in het algemeen en de verdachte in het bijzonder. Zijn uitspraken bevat-
ten twee belangrijke richtlijnen voor het psychologische Pro Justitia-onderzoek: hij
heeft het over een bepaalde mentale structuur die aan het (eventueel strafbare)
gedrag ten grondslag ligt. En ook heeft hij het over een hiiirarchisch waardensys-
teem, dat gedrag met behulp van waarden verklaart, om het even of die waarden
vrijwillig uit de omgeving zijn overgenomen of met dwang opgelegd

Casus 4.540
Y. (28), een illegaal in Nederland verblijvende Turk, heeft zijn toekomstige
echtgenote op straat met messteken om het leven gebracht. Desgevraagd
zegt hij geen spijt van zijn daad te hebben. Zijn vriendin had zich met ande-
re mannen afgegeven, en dat was zijn eer en die van zijn familie te na. De
daad was een afrekening.

Y voelt geen schuld'11, niet vanwege de aanwezigheid van een stoornis of een
gebrekkige geestesontwikkeling maar vanwege zijn cultuur-gebonden waardesys-
teem: het behoud van de familie-eer is voor Y. van een hogere orde dan zijn privt-
belang,  dan zijn huwelijksvoornemen. Y. verdringt zijn schuld of zijn verdriet niet,
het is er niet vanwege de cultureel gegeven waardehierarchie. Het ontbrekende
schuldgevoel zegt echter niets over Y's gewetensfunctie. Dat is een mogelijke val-
kuil, waar de gedragsdeskundige liever niet intrapt.

38  Zie p. 6 van het verslag van de bijeenkomst van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap
van 25 april 1931.

39 Roels, 1931, p. 6
40 Parketnr. 10/091251-00.
41  Wellicht wel schaamte (vanwege de ontrouw van zijn aanstaanstaande echtgenote en zijn

falen als man), maar dat is niet waar het in het gegeven Pro Justitia-kader om gaat.
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Met zijn introductie van de begrippen waardehierarchie en geestesstructuur geeft
Roels, zoals ik zal laten zien, de gedragsdeskundige (lees: de psycholoog) een vin-
gerwijzing tot de gedragswetenschappelijke verantwoording van het persoonlijk-
heidsonderzoek Pro Justitia en de bijbehorende toerekeningsvatbaarheidsbepaling.

Door de wetswijziging  in  1988  kwam de psycholoog  in  de Pro Justitia-advisering
naast de psychiater te staan. Hij heeft echter geen alternatief geboden voor de ver-
antwoording van de, op medisch-psychiatrische leest geschoeide, toerekeningsvat-
baarheidsbepaling. In tegendeel, hij heeft, zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, het
biologisch-antropologische eigenschappen- en het psychiatrische ziektebeelden-
onderzoek tot het zijne gemaakt en is dienovereenkomstig gaan rapporteren. Door
in navolging van de psychiater in Pro Justitia-verband psychiatrisch, dat wil zeggen
stoornissen-onderzoek te doen, loochent hij in zekere zin zijn discipline. Zijn
wetenschappelijke opdracht was immers niet het vaststellen van (psychiatrische)
ziektebeelden, zoals nu in zijn (test)onderzoek en in zijn verslag voor de rechtbank
het geval is. De opdracht van de psycholoog is niet, primair, psychiatrische dia-
gnostiek. Die is aan de medicus-psychiater en berust op de medische kennis van
symptoom-beoordeling en symptoomverloop. Hij kan daarin de psychiater met zijn
persoonlijkheidsonderzoek hoogstens van dienst zijn. De door de geschiedenis en
traditie van zijn discipline gegeven opdracht, ook in forensisch opzicht zou ik den-
ken, is echter de studie van 'het gedrag en de mentale activiteit'.42

In de geest van Roels' opvatting over de taak van de forensisch psycholoog
onderzoekt deze studie de mogelijkheid van een rapportage Pro Justitia als een
typisch psychologische aangelegenheid, met aandacht voor het, het misdrijf bege-
leidende mentale proces. Zoals in de Inleiding hoofdstuk 1 is gesteld, onderzoekt
deze studie misdadig gedrag niet of nauwelijks inhoudelijk43. of iemand brandkas-
ten kraakt of in verwarring gebracht iemand doodt, is in het vraagstuk van de toe-
rekeningsvatbaarheidsbepaling niet van primair belang. Waarom de ene persoon
kiest voor het beroep van schoenmaker en de ander voor dat van advocaat, valt psy-
chologisch te onderzoeken. Roels' hierarchisch waardesysteem wordt hier echter
inhoudelijk buiten beschouwing gelaten: de invulling van waarden op grond van
voorkeuren en afkeren zegt niets over de mate waarin iemand het uit die waarden
voortkomende gedrag kan verantwoorden.

Om na te gaan of en in hoeverre iemand zijn (eigen) gedrag kan verantwoorden,

42   De definitie zoals die voorkomt  in ' Introduction to psychology' (Hilgard & Atkinson,
1971, p. 10), het psychologische handboek waarmee generaties psychologen zijn opge-
leid. Wilhelm Wundt (1832-1920), die het eerste psychologisch laboratorium oprichtte.
formuleerde het drieledige doel van de psychologie aldus: 1) het analyseren van menta-
le inhouden in elementen, waarvan drie klassen bestaan: sensaties, beelden en gevoelens:
2)  het  bestuderen  van de onderling bestaande verbanden tussen die elementen;  3)  het
vastleggen van de wetmatigheden die die verbanden bepalen (Misiak, 1972, p. 79). De
methode die hij daarvoor gebruikte was die van introspectie (ibid, p. 83)

43  Wat, te beginnen bij Van Dijck (1905), talloze malen is gepoogd: het verband leggen tus-
sen persoonlijkheidseigenschappen en het soort misdaad.
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is niet van belang wat iemand beleeft, dat wil zeggen wat het gedrag inhoudelijk
voorstelt. maar op welk abstractieniveau, oftewel met welke mate van bewustzijn
(of reflectie), iemand dat gedrag beleeft. Deze cognitieve of vorm-benadering van
het morele bewustzijn, zo zal blijken, leidt tot de formulering van mogelijke crite-
ria om het toerekeningsvatbaarheidsvraagstuk gradueel op te lossen.

De invulling van Roels' waardensysteem berust in zekere zin op toevalsfactoren
als: in welk stedelijk, bosrijk, door handwerkers, academici, door zorgende of ver-
waarlozende ouders, enzovoort. bepaald milieu groeide de crimineel in spe op?
Welke waarden nam hij uit zijn omgeving over en van welke personen? Kortom: wat
was de aankleding van zijn opvoeding. Het komende refereert daar slechts zijde-
lings aan. Waar het hier vooral om gaat is niet zozeer wht de verdachte deed, ofte-
wei welk of welk soort delict hij beging, maar: hoe, met welke mate van moreel
bewustzijn hij zich (strafbaar) gedroeg. Op welk (cognitief) abstractieniveau bracht
de verdachte ten tijde van het delict onderscheid aan tussen goed en kwaad. en in
hoeverre wist hij voorafgaande aan en tijdens zijn daad of wat hij deed strafrechte-
lijk toelaatbaar was?

Om beide vragen te beantwoorden worden diverse soorten schuldbeleving
onderzocht. Om die beleving kwalitatief te beschrijven zal Roels' geestesstructuur
een onmisbare schakel blijken te zijn.
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Schuld en het vermogen tot schuldbesef

5.1 Samenvatting

Ons strafrecht straft naar de mate van schuld en legt geen straf op waar schuld ont-
breekt. Wil een wetsovertreding strafbaar zijn, dan dient te zijn voldaan aan twee
voorwaarden: het delict dient wettig en overtuigend te zijn bewezen zijn en de dader
diende ten tijde van het delict zijn wil ten aanzien van het strafbaar gestelde gedrag
in vrijheid te hebben bepaald. De gedachte alleen aan een wetsovertreding is niet
strafbaar: de daad dient een materieel gegeven te zijn (actus reus). En de daad als
zodanig is pas strafwaardig als de dader verantwoordelijk kan worden gehouden
voor die daad (mens rea). Wordt de dader schuldig bevonden aan een strafbaar feit,
maar wordt hem dat feit wegens een ernstige psychische stoornis niet of slechts
deels toegerekend, dan kan de rechtbank hem wegens de gebleken gevaarlijkheid bij
wijze van maatregel een dwangverpleging opleggen.

De gedragsdeskundige adviseert de rechter niet inzake de bewijsvoering: voor
het vaststellen van het materiele gegeven gelden juridische criteria waar het per-
soonlijkheidsonderzoek niet voor dient. De gedragsdeskundige bepaalt of de ver-
dachte, indien zijn schuld vaststaat, handelde op grond van bizarre of oninvoelbare
motieven. Waar mogelijk maakt hij deze motieven inzichtelijk. Voor het opleggen
van een Terbeschikkingstelling hoeft niet noodzakelijkerwijze enig causaal verband
te bestaan tussen de stoornis en het delict; het is dan voldoende als kan worden aan-
getoond dat de verdachte ten tijde van het delict geestelijk gestoord was.

De psychiatrisch-psychoanalytische en de psychologische schuldbepaling lopen
uiteen. De eerste invalshoek gaat uit van het psychiatrische ziektebeeld en legt ver-
band tussen dat ziektebeeld en de wijze waarop de verdachte met zijn schuld
omgaat. De psychologische schuldbepaling, zoals die hier uiteen wordt gezet, gaat
uit van de beleving van de verdachte van zijn vastgestelde schuld. Al naar gelang
het bij die beleving behorende abstractievermogen, is de (psychisch gestoorde) ver-
dachte in staat tot een mate van schuldbewustzijn.

5.2 Inleiding

Een acuut psychiatrische stoomis maakt het de gedragsdeskundige, en in latere
instantie de rechter, relatief gemakkelijk: de verdachte was ten tijde van het delict
dusdanig verward dat hij geen verantwoordelijkheid kon dragen voor zijn gedrag en
de juridische consequenties ervan niet kon overzien. Het delict wordt hem niet toe-
gerekend. De tussenvormen van de toerekeningsvatbaarheid, te weten de enigszins
verminderde, de verminderde en de sterk verminderde, laten zich minder gemakke-
lijk vaststellen en verantwoorden. De vraag is dan niet 6f maar in hoeverre de ver-
dachte besefte dat wat hij deed of naliet te doen strafbaar was, en in hoeverre hij de
strafrechtelijke consequenties van zijn doen of nalaten overzag. Laat dat besef of
die mate van besef zich psychologisch verantwoorden? Is dat het geval, dan komt dit
de inzichtelijkheid van de verbandlegging tussen het psychiatrische ziektebeeld of de
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gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens tn de mate van de toerekeningsvat-
baarheid ten goede, zowel voor de gedragdeskundige zelf als voor de rechter.

Het is ondoenlijk om alle juridische, psychiatrische en psychologische aspecten van
schuld te behandelen. Getracht wordt die aspecten te beschrijven die voor ons
onderzoek van belang zijn.

Schuld bestaat bij de gratie van keuzevrijheid. Wie niet in staat is vrijelijk te kie-
zen tussen goed en kwaad, treft geen schuld.' Een ziekelijke stoornis of gebrekkige
ontwikkeling van de geestvermogens kan de keuzevrijheid van de verdachte, dat wil
zeggen vermogen om vrijelijk voor het goede te kiezen en het kwade te laten, uit-
sluiten of (sterk) beperken.

Zie daar de relatie tussen het strafrecht en de psychiatrie, tussen een strafrech-
telijk stelsel en de gedragswetenschappen die ons leren welk effect een geestes-
stoomis op gedrag heeft  of kan hebben.

5.3 De juridische, psychiatrische en psychologische notie van schuld

Schuld is zowel een juridisch als een algemeen menselijk begrip. Schuld laat zich
vanuit meerdere perspectieven begrijpen en beoordelen. Allereerst wordt schuld
beschouwd vanuit juridisch oogpunt, als het schuldig zijn aan een strafbaar feit dat
wettig en overtuigend bewezen wordt geacht. Vervolgens vanuit psychiatrisch oog-
punt, als een beoordeling van het schuldgevoel, dat een afgeleide zou zijn van de
aard van het gediagnosticeerde ziektebeeld. En ten slotte als een beoordeling van de
schuldbeleving, die een afgeleide is van het, hier te beschrijven, schuldbewustz(in
of het vermogen tot schuldbesef

5.3.1  De juridische notie van schuld

De juridische notie van schuld is allereerst het schuld hebben aan een door de rech-
ter wettig en overtuigend bewezen geacht feit. Op schuld volgt straf, tenzij er rede-
nen zijn, de verdachte zijn schuld niet toe te rekenen.

Schuld vraagt in de juridische praktijk om vergelding. Door te vergelden komt
de rechter namens de samenleving het slachtoffer tegemoet in het aangetaste rechts-
gevoel. Hij vereffent de 'sociaal-psychologische beroering in de samenleving'z en
hoopt eigenrichting en navolging van derden van een dergelijk delict te voorkomen.

Het moment van schuld hoeft juridisch niet samen te vallen met het moment van
het misdrijf Het culpa in causa principe bepaalt dat, bijvoorbeeld, dronkenschap of
drugsgebruik en het benevelde bewustzijn vandien, geen reden is voor schulduit-
sluiting. Het moment van schuld ligt (dan) in het moment waarop de verdachte
besloot alcohol te drinken of drugs te gebruiken.

1   Mooij, 1989, p. 24; ibid, 1998, p. 92-95.
2   Kelk, 1998, p. 34.
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Het bewijs van objectief aanwezige schuld vraagt - juridisch - om een bewijs van
opzet of nalatigheid. Het gaat om een willens en wetens gepleegd feit of een wil-
lens en wetens nagelaten handeling. Ook kan opzet van toepassing zijn op een delict
dat niet primair werd beoogd maar dat desalniettemin op de koop werd toegenomen
of het gevolg was van een handeling die een ander doel nastreefde. Het recht spreekt
van voorwaardelijk opzet.1

Ook de door de rechter wettig en overtuigend bewezen geachte schuld kent gra-
daties.4 Een automobilist die een plotseling overstekende voetganger schept, die ten
gevolge van het ongeval overlijdt, valt niet hoe dan ook iets te verwijten. Het is
mogelijk dat de voetganger onverwachts vlak voor hem de weg overstak en dat rem-
men, ondanks de toegestane, beperkte snelheid, niet meer hielp. Anders ligt de zaak
als de automobilist te hard reed, hij nam dan willens en wetens een risico op onge-
lukken. Hij wordt immers geacht de wet te kennen en zich aan de maximumsnel-
heid te houden. In dit geval kan sprake zijn van voorwaardelijk opzet.1 Dit voor-
waardelijk opzet is, zoals eerder opgemerkt, ook van toepassing als de automobilist
niet uitkeek. een nalatigheid die verwijtbaarheid insluit: hij diende te weten dat
autorijden oplettend en zorgvuldig dient te gebeuren. Was hij er met een vooropge-
zette bedoeling op uit om de voetganger te scheppen en zodoende van het leven te
beroven, dan spreken we, om de intentie te kwalificeren, van voorbedachten rade.

De rechter is gehouden zich te verdiepen in de bedoeling van het gedrag van de
verdachte ten einde de schuld te kunnen kwalificeren. Dit betekent echter niet dat
hij zich hoe dan ook dient te verdiepen in het (psychologische) motief van de
dadet. Pas bij het vermoeden van een geestesstoornis bij de verdachte, komt hij
daartoe, desgewenst met behulp van gedragsdeskundigen.

Al sluit artikel 39 Sr strafoplegging uit, dan nog kan de rechter, bij de verwach-
ting van aanhoudende gevaarlijkheid, de dader een sanctie toemeten om het recidi-
ve te voorkomen, dit in de vorm van een maatregel. In het Hinckley-proces (para-
graaf 3.5) achtten de jury en de rechtbank het feit bewezen. Desondanks werd de
dader het feit niet toegerekend vanwege zijn gebrek aan bewustzijn van de daad en
de juridische consequenties ervan. Bij een gebleken gedeeltelij ke ontoerekenbaar-
heid kan de rechter de verdachte veroordelen tot een vrijheidsstraf dn een gedwon-
gen behandeling.

In voorkomende gevallen staan de wettig en overtuigend bewezen schuld en de
schuld die de dader ervaart in een gespannen verhouding tot elkaar. Dit geldt temeer
als het gaat om een geestesgestoorde dader. Om desondanks tot een rechtvaardig
vonnis te komen wint de rechter advies in bij de gedragsdeskundige. Deze laatste
staat hem terzijde met 'hetgeen zijn wetenschap hem leert', zoals de formulering in
artikel 343 Sv luidt.

3   Desgewenst te nuanceren in 'gevolg met zekerheid' (dolus indirectus) en 'de kans op'
(dolus eventualis en dolus in causa).

4   Keulen & Otte, 1999. p. 37.
5      Zie ook het eerder genoemde Porsche-arrest (HR 15 oktober 1996), Wolswijk,  2000,  p

800.

6   Kelk, 1998, p.173-175.

79



Hoofdstuk 5

5.3.2 De psychiatrische notie van schuld

Een geestesstoornis kan de hierboven bedoelde inwendige vrijheid'tot kiezen en het
hebben van schuld beperken of uitsluiten. Anders geformuleerd: de schuld aan het
delict mag wettig en overtuigend bewezen zijn, de psychisch gestoorde verdachte
was (deels) niet bij machte het delict niet te plegen.

Vanwege dit laatste aspect, het-niet-kunnen-laten, is er bij psychisch gestoorde
verdachten en daders niet zonder meer sprake van schuld in de zin van 'zich schul-
dig voelen' en 'schuld ervaren'. Mooij, psychiater, onderscheidt vier vormen van
schuldbeleving.x

Allereerst noemt hij de 'oorzaakschuld', waarbij schuld het gevolg is van het
plegen van het strafoare feit. in psychiatrische zin geeft hij oorzaakschuld de bete-
kenis van het verdonkeremanen of buiten zichzelf plaatsen van de gegeven schuld.
De geestesgestoorde verdachte of de dader is er op uit de schuld buiten zichzel f te
plaatsen en die niet te voelen. De stoornis waarbij de ontkenning van schuld op de
voorgrond staat is de psychopathie.'

Een tweede, door Mooij aangeduid betekenisveld van schuld in psychiatrische
zin is de 'faalschuld'. De verdachte heeft gefaald een bepaald doel te verwezenlij-
ken of aan een bepaalde norm te voldoen. Met andere woorden: hij is niet bij mach-
te geweest te voldoen aan de eisen van zijn geweten. Mooij koppelt deze vorm van
schuld aan de neurose. Zo vermijdt en voorkomt de dwangneuroticus schending van
de ingebeelde, strenge norm, en zorgt de hystericus ervoor dat zijn wensen niet
worden vervuld en dat hij zichzelf straft.'° Faalschuld sluit aan bij het eerder behan-
delde concept van het zelfgezochte delict en de zelfgezochte straf De verdachte
wordt in zijn gedrag geleid en tot misdaad aangezet door een onbewust motief. dat
hijzelf niet begrijpt.

Het derde betekenisveld is de zogenoemde 'vereveningsschuld'. Deze schuld
heeft de betekenis van 'het weer willen goed maken', dat volgens Mooij het thema
bij uitstek van de borderline-persoonlijkheid is. De borderline-stoornis, die zich
situeert tussen de neurose. met als kenmerken een overmaat aan schuldgevoel en
zelfveroordeling, en de psychose, met als kenmerken de acute verwardheid en het
verlies van realiteitsbesef, heeft een heftig schuldgevoel met micro-psychotische
episoden tot gevolg. De borderline-gestoorde is uit schuldgevoel niet in staat tot een
zelfstandig leven. Vereveningsschuld is separatieschuld: de verworven zelfstandig-
heid en het voeren van een eigen leven vragen om een tegenprestatie in de vorm van
een zoenoffer aan de ander die de zelfstandigheid en een eigen leven mogelijk
maakte. De zelfbestraffing bij wijze van zoenoffer kan gepaard gaan met zelfver-
minking en andere, heftige impulsdoorbraken die mensen en zaken in de omgeving
schaden.

Tot slot kan in een geestestoestand van acute verwardheid de schuld 'buiten haar
oevers treden  en  het hele beeld overheersen', aldus Mooij." Het schuldgevoel  is

7   Moou, 1989. p. 25.1998. p. 108.
8   Mooij, 1998. p. 221-231.
9     Zoals ook bu Reijntjes' pedoseksuele kindermoordenaar. paragraaf 3.7.
10   Mooij,   1997,  p.   18.
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even overweldigend als ondelgbaar en mondt uit in een doodswens, zoals bij de
melancholicus. Of het is overweldigend en ondraaglijk en wordt aan een ander toe-

geschreven, zoals bij de paranokus: een ander die hem in zijn psychose veroordeelt,
belaagt en vervolgt.

Schuld is bij Mooij  hoe dan ook schuld, of hij  dit nu in psychoanalytische of in filo-
sofisch-existentiele zin bedoelt. De ervaren schuld verschilt alleen in de wijze waar-
op de schuldenaar met zijn schuld omgaat.  De ene verdachte of dader ontloopt zijn
schuld, de andere staat er, met bijna bovenmenselijke kracht middenin, weer een
andere gaat er tegen in, en een vierde wordt erdoor overweldigd en offert er het con-
tact met de werkelijkheid voor op.

Zie ik het goed, dan berust Mooijs concept van de ervaren schuld op het in sub-
paragraaf 4.4.2 genoemde Homunculus-denken: de verminderd toerekeningsvatba-
re psychopaat loopt tegen zun schuldgevoel te hoop, verdonkeremaant het, omdat
een objectief oordelend Alter-Ego in hem weet dat hij schuldig is. De enigszins ver-
minderd toerekeningsvatbare neuroticus zoekt onbewust straf en pleegt een delict
omdat het Alter Ego het Ego misleidt. De feitelijke schuld aan, bijvoorbeeld, een
voor hem ontoelaatbare seksuele gedachte ofgedraging, enzovoort, wordt onbewust
vervangen door een schuld aan iets anders en min of meer onschadelijk gemaakt.
De sterk verminderd toerekeningsvatbare borderline-persoonlijkheid staat moreel
in het krijt bij deze of gene en zijn Alter-ego heft een tol. De (zelf)straf, die het
Alter-Ego het Ego oplegt, volgt dan uit de vermeende schatplichtigheid van de bor-
derline-persoonlijkheid aan een ander. 12

De schuldervaring van bovenstaande verdachten en daders is ondraaglijk. Ze
verdringen het, maar dat laat onverlet dat het onbewust tot ander, belastend gedrag
leidt. Alleen de door schuldgevoel overweldigde psychoticus laat het naar Mooijs
oordeel volledig afweten. De psychoticus heeft geen (schijn)oplossing paraat om de
heersende crisis te bezweren. Hij vindt een goed heenkomen door het contact met
de realiteit op te geven en zijn ondraaglijke schuldgevoelens helemaal niet te voe-
len. Er is nu geen sprake van een tegelijkertijd weten en niet-weten, maar van een
tegelijkertijd voelen en niet-voelen. Mooijs psychoticus voelt zich zo schuldig en
ervaart dat gevoel als zo ondraaglijk, dat hij van de weeromstuit zich helemaal niet
schuldig voelt.

5.3.3 De psychologische notie van schuld

Freud heeft de schuldervaring gebruikt om gedrag te verklaren (zie hierboven). Zijn
schuld-ervaring valt of staat bij het bestaan van onbewuste motieven. Andere scho-

11  Ibid, p. 21.
12  In de psychiatrische praktijk zijn ernstige vormen van zelfdestructie, zoals het snijden in

zichzelf met messen, stukjes glas en dergelijke, aan de orde van de dag; uit dat gedrag
volgt  min   of meer vanzelfsprekend de diagnose 'borderline-persoonlijkheidsstoornis',
tenzij de mutilatie, zoals het uitnemen van de eigen ogen, voortkomt uit een (schizofre-
ne) waan.
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len in de psychologie, zoals de sociaal-psychologische, leggen het accent op voor-
beeld-gedrag. Schuldgevoel is het gevolg van het niet voldoen aan het model-gedrag
dat het kind door belangrijke anderen, zoals ouders en docenten, is voorgehouden.

13

Schuldgevoel als gevoel staat in de diverse scholen niet ter discussie. De kwes-
tie die in de komende paragrafen en hoofdstukken speelt is of dat gevoel inderdaad
een eenduidig gegeven is. Ervaart een psychopaat, om in dit verband de klassieke
psychiatrische diagnostiek aan te houden, op dezelfde wijze schuld als een schizo-
frene patient? Dit lijkt door juristen en psychiaters, zo ook door Mooij, te worden
aangenomen. Anders gesteld: is het schuldgevoel van de lustmoordenaar hetzelfde
als dat van de paranoicus met zijn achtervolgings-  of grootheidswaan of als dat van
de neuroticus met zijn ziekelijk strenge en ziekelijk-idealistische levenshouding?

De schuldervaring naar aanleiding van het plegen van een strafbaar feit is sinds
de opkomst van de forensische psychiatrie niet langer een onomstotelijk vaststaand
feit: vandaar de verhitte discussie in de negentiende eeuw over het bestaan van de
zogeheten monomanie. Was het mogelijk een levensdelict te begaan zonder het min-
ste schuldgevoel te ervaren? Ja, zo zeiden psychiaters in het toenmalige Frankrijk,
een bevinding die in de erop volgende eeuw werd bevestigd. Hun bevinding leidde
tot het ziekte-concept van de psychopathie en de classificaties van de anti-sociale
en narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Is schuldgevoel min of meer een objectief gevoel, 'een onaangename emotie,
een aan angst verwante vorm van spanning, een loden last', zoals het wordt
omschreven?14 Met andere woorden: ervaart iedereen op eenzelfde wijze schuld,
oftewel, v°elt schuld voor iedereen hetzelfile?

Bij Mooij leidt schuldgevoel binnen een psychopathologisch kader tot diverse
gedragingen, maar aan het schuldgevoel als zodanig voegt hij geen nadere kenmer-
ken toe - als zo algemeen bekend en eenduidig beschouwt hij het. De psychopaat
voelt schuld, net als elk ander schuld voelt. Het verschil met de niet psychisch zieke
verdachte of dader is volgens Mooij dat hij zijn schuld aan iets of iemand anders
toeschrijft en die zodoende externaliseert en wegrationaliseert.

Is het zo eenduidig? Ervaart de psychopaat, om ons voor het moment tot dit
ziektebeeld te beperken, schuld zoals wij schuld ervaren? Ontwikkelingspsycholo-
gisch beschouwd, verdient deze vraag alle aandacht.

5.4 Psychologische vormen van schuld(gevoel)

Jean Piaget (1896-1980), van oorsprong bioloog maar als psycholoog bekend
gewordenls, heeft in experimenten met kinderen gewezen op overgangen in de kwa-

13   Zie ook het artikel van de ontwikkelingspsychologe M.W. Bol in Justititle verkenningen,
het speciale WODC-nummer over Schuld (1999, p. 46-59), dat goed beschouwd niet Over

schuld gaat, maar over de gewetensvorming volgens de psychoanalytische (Freud), de
sociaal-psychologische (Bowlby & Ainsworth), de cognitivistische (Piaget & Kohlberg)
en de leertheoretische school (Skinner, Bandura & Liebert).

14 De Soomer, 1986, p. 14.
15 Miller, 1966, hfdst. 19.
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liteit van het morele oordeel. Hij legde kinderen twee verhaaltjes voor en vroeg hen
hem te vertellen welk van beide kinderen in het verhaaltje ondeugender was:

1) Marie wilde haar moeder een aangename verrassing bezorgen met een zelf
gemaakt stukje naaiwerk. Maar ze wist niet hoe met de schaar om te gaan en
maakte een groot gat  in haar jurk.

2) Margaret nam, toen haar moeder even uit het zicht was, de schaar weg.
Ermee spelend maakte ze een klein gaatje in haar jurk. 16

Piagets experiment toonde aan dat kinderen onder de zes, zeven jaar in hun schuld-

beleving uitgaan van de feitelijk aangerichte schade. Kinderen in deze leeftijdsfase
hielden Marie  voor het stoutste kind: zij maakt het grootste gat in haar jurk.  En  dit
terwijl Margaret een regel had overtreden door een schaar weg te nemen. De schuld
bleek een afgeleide te zijn van een waarneembaar gegeven, namelijk van de groot-
te van de aangerichte schade. Oudere kinderen daarentegen verdisconteerden de
bedoeling van het kind (Marie) in hun morele oordeel. De mate van schuld wordt
nu betrokken  op een innerlijke gebeurtenis of toestand.

De beleving van normen en waarden, zo ook de schuld-ervaring, is niet een aan-
geboren, psychologisch gegeven, zo blijkt uit Piagets experiment. Die beleving ont-
wikkelt zich volgens een gegeven, min of meer vastliggend patroon.

De Amerikaanse Harvard-psycholoog Lawrence Kohlberg zette op soortgelijke
wijze als Piaget experimenten op,7 en onderzocht het morele oordeel bij kinderen,
adolescenten en volwassenen. Om diverse opvoedingssituaties en culturele achter-
gronden in zijn onderzoek te verdisconteren deed hij zijn onderzoek bij diverse po-
pulaties, zoals wezents, kibboetskinderen", bij gedetineerden en Turkenzo. Hij legde

zijn proefpersonen negen morele dilemma's voor en vond fundamentele verschillen
in de oplossing die zijn proefpersonen kozen. E6n van de gebruikte dilemma's was
het volgende:

Heinz heeft een geneesmiddel nodig om zijn aan kanker lijdende vrouw te
redden. De apotheker wil het hem voor veel geld verkopen. Heinz kan zoveel
niet betalen en breekt in ten einde het medicijn te stelen en zijn vrouw van
de dood te redden:t

Bovengenoemde situatie stelt de proefpersoon voor de vraag of Heinz het recht heeft
om in te breken. Het alternatief is dat hij zon vrouw laat sterven door niet in te bre-
ken. De antwoorden van de kinderen en volwassenen in de interviews verschilden
niet van elkaar in de zin van een min of meer aarzelend geformuleerd ja of nee, als-

16 Piaget, 1978, p. 122.
17  Kohlberg, 1987, p. 35-70.
18  Lickona, 1976, p. 50.
19 Kohlberg, 1987, p. 129-151.
20 Ibid, p 119-129.
21  Lickona, 1976, p. 41-42.
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wel in kwalitatieve zin.  Hun norm- en schuldbesef bleek een relatieve beleving.
Kohlberg kwam op grond van zijn onderzoek tot drie fundamenteel van elkaar

verschillende wijzen of niveaus van moreel oordelen.

1) Het pre-conventionele niveau: wat is toegestaan en wat niet, wordt beleefd
als een van bovenaf opgelegd, objectief en absoluut gegeven. Naar aanlei-
ding van het Heinz-dilemma antwoordden geYnterviewden dat 'stelen niet
mag' of dat 'Heinz hoe dan ook zou worden veroordeeld'.22 Het morele oor-
deel vindt zijn beperking in het individuele blikveld en in de behoefte aan
sociale goedkeuring.

2) Het conventionele niveau: wetten en regels zijn als vanzelfsprekend overge-
nomen (geinternaliseerd) van gekende gezagsdragers zoals ouders, en wor-
den als criterium gehanteerd voor wat is toegestaan en wat niet. Een con-
ventioneel oftewel niveau-Il-antwoord op het Heinz-dilemma is: 'Het medi-
cijn mag worden gestolen, omdat anderen het zouden afkeuren als Heinz zijn
vrouw liet sterven.' Of niet stelen, omdat 'wetten wetten zijn en dienen te
worden gehandhaafd, al staat er een persoonlijk verlies tegenover.'23 De per-
soon in kwestie beoordeelt het dilemma 'als lid van de samenleving en de
menselijke soort en redeneert vanuit zijn behoefte aan loyaliteit aan perso-
nen, een groep of autoriteit.'

En als derde niveau:

3) Het post-conventionele, dat een persoonlijke keuze veronderstelt op basis
van een afweging van morele principes. Een niveau-III-antwoord op de
vraag of Heinz het genezende medicijn mag stelen was onder meer:  ' Ja. Een
mensenleven is meer waard dan wat ook.'24 Een dergelijk antwoord wordt
bepaald door 'het welzijn van anderen en de samenleving als geheel'.25

De belangrijkste aanspraken die Kohlberg met zon indeling maakt36 zijn:

1)   dat de ene kwaliteit, of het ene niveau van moreel oordelen, de andere kwa-
liteit, of het andere niveau, in een vaste volgorde opvolgt,

en

2) dat in de ontwikkeling van het morele oordeel zich een verschuiving voor-
doet van een op externe, op criteria van een autoriteit gebaseerde, naar een
op interne, 'universeel-ethische'li principes geschraagde schuldbeleving.

22 Een zeer gering percentage van de volwassenen bleek op dit niveau in de morele ont-
wikkeling te zijn blijven steken (Kohlberg, 1983, p. 17 e.v.).

23 Breger, 1974, p. 275-277.
24  Uit de antwoorden op het Heinz-dilemma laat zich Roels' inhoudelijke waardehierarchie

afleiden: aan welke zaken kent de proefpersoon meer waarde toe dan aan andere.
25 Ibid. p. 17.
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Kohlberg bevestigde experimenteel het bestaan van kwalitatief van elkaar te onder-
scheiden niveaus in het morele oordeel.'» Daarmee bevestigde hij Piagets theoreti-
sche veronderstelling. De scores van het soort gekozen oplossing voor de morele
dilemma's konden voor 68% aan 66n bepaald moreel niveau worden toegeschreven.
terwijl de resterende 32% van de scores was toe te schrijven aan het aangrenzende

· 29niveau. Factoranalyse wees uit dat aan de antwoorden van een bepaalde proefper-
soon steeds een enkele factor of kwaliteit van moreel oordelen ten grondslag lag. 3()

Kohlberg benadrukte dat het verstandelijke of cognitieve niveau met het niveau
van het morele oordeel correleert en een indicatie vormt voor het te verwachten (te
voorspellen) minimale niveau van moreel oordelen.1' Een hoog IQ sluit immoreel

gedrag echter niet uit. Zo blijkt uit Kohlbergs beschrijving van een 9-jarige jongen
met een 1Q van  128  dat het onderscheid tussen slecht en goed voor hem niet meer
betekende dan 'te worden gepakt door de politie of niet'. 32

Correlatie-onderzoeken tussen de mate van logisch redenerenll en het niveau
van het morele oordeel leverden positieve verbanden op.14 In hoofdstuk 6 bespreek
ik het verband tussen de gemeten intelligentie en moreel verantwoord gedrag. Waar
het ons nu om gaat is of Piagets en Kohlbergs theorie en bevindingen reden geven
om aan te nemen dat de schuldbeleving van verdachten of daders geen absoluut
gegeven is, Anders gesteld: verschilt het vermogen tot schuldbesef van verdachten
en daders fundamenteel van elkaar, en is dat vermogen, als dat kan worden vastge-
steld, veelzeggend over de mate van de toerekeningsvatbaarheid?

26 Kohlberg splitste de drie 'fundamentele' niveaus op in twee subniveaus, zodat hij op een
totaal van zes kwam (Lickona, 1976, p. 34). Voor mijn betoog over de psychologische
grondslag van schuldgevoel (volgens Piaget en Kohlberg) is die zesdeling niet van
belang
James R. Rest ontwikkelde op grond van Kohlbergs theorie een test die door 300 onder-
zoekers in  11  landen is gebruikt en gevalideerd (Lickona,  1976, p. 198-218). Het eerste

resultaat (betrouwbaarheid) werd behaald in een test-, retestsituatie met een interval van

minimaal een jaar en door middel van een onderlinge vergelijking van de item-scores van
de interviewers (Kohlberg, 1983. p. 63-75). Het tweede, beoogde en behaaide resultaat
(validiteit) betreft de construct-validiteit: de vij f fasen zijn door middel van de interviews
en item-scores van elkaar te onderscheiden. Het zesde niveau - 'het principiele, univer-
seel ethische' - werd niet meer gescoord, nadat uit onderzoek was gebleken dat dit nage-
noeg niet voorkwam. Theoretisch was deze gebaseerd op geschriften van een zeer kleine

groep, zoals die van Martin Luther King (lbid, p. 60)
27 Kohlberg refereert aan de universeel-ethische principes die Kant  in 1785 formuleerde

(aldaar aangehaald uit de heruitgave van  1948).
28  Kohlberg, 1987, p. 328.
29 Ibid.
30 Ibid. p. 115.
31  Lickona, 1976, p. 32.
32 Een niveau van moreel denken overigens dat veel jongere kinderen karakteriseert

(Kohlberg, 1971, p. 1051-1086).
33 Zoals onder meer bleek uit het besef van constantheid van hoeveelheid, gewicht en volu-

me ondanks de verandering van vorm van een bepaaide materie (klei, water, enzovoort).
34  Lickona, 1976, p. 229-231.
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5.5 Fasen in mored gedrag en het vermogen tot schuldbesef35

Piaget ging uit van een tweedeling in het vermogen tot schuldbesef Hij sprak van
een 'heteronoom' en een 'autonoom' geweten. Heteronoom staat voor: door ande-
ren bepaald (wat goed en wat slecht is), en autonoom voor wat hij zelf, op grondvan inzicht in de sociale betekenis van gedragsregels, voor goed en wenselijk houdt.

Uitgaande van Piagets onderscheid, onderzocht Kohlberg (1958) de ontwikke-
ling van morele autonomie in de leeftijd van tien tot zestien jaar. In de omschrijving
van morele autonomie ging hij uit van het werk van Kant36 en Baldwinli. De Duitse
filosoof en de Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog grondvestten hun begrip op
het vermogen van het individu tot wederzijds respect en inleving in hoe anderen
voelen en denken. Het voert te ver de filosofische discussie, zoals Kohlberg die
aanhaalt, hier voor het voetlicht te brengen.

In de nu volgende beschouwing over schuld in psychische en psychologisch-
wetenschappelijke zin ga ik evenmin nader in op Kohlbergs onderzoek en bevin-
dingen. Ik doe dat niet op grond van het feit dat Kohlberg kinderen vanaf tien jaa48
en jong-volwassenen onderzocht.

In het strafrecht gelden minimumleeftijden om te kunnen worden berecht. In ons
stelsel is die ondergrens twaalfjaar, in landen met het Anglo-Amerikaanse rechts-
systeem tien jaar'9. Hoewel die grens in het recht ontwikkelingspsychologisch niet
of nauwelijks is onderbouwd, heeft de rechtspraktijk die ondergrens wel aange-bracht. Dit op goede grond, zoals deze studie zal laten zien.

Om de (mate van) schuld bij geestesgestoorde verdachten te onderzoeken, ga ik
te rade bij Piagets onderzoek naar de schuldbeleving bij kinderen en jong-volwasse-
nen. Kohlbergs proefpersonen verschilden in niveaus van moreel oordelen. Ze waren
zich echter allen in zekere mate bewust van het onderscheid tussen goed en kwaad.
Zij waren geen van allen immoreel in hun oordeel. Kohlbergs indeling zou opgaanvoor geestelijk (redelijk) gezonde, althans psychisch niet-zieke verdachten.40

Hier is het ons te doen om mensen, c.q. verdachten die psychisch ongezond zijn
(gebleken). Om geestesgestoorde verdachten die, vanwege een psychiatrische stoor-

35 Kohlberg, 1987, p. 315 e.v.
36 Kant, 1785/1948.
37 Baldwin, 1897.
38 Kohlberg geeft geen reden voor deze ondergrens, maar we mogen aannemen dat bij jon-

gere kinderen niet duidelijk is of ze de morele dilemma's begrijpen en hun antwoorden
betrouwbaar zijn.

39 Lyon, 1990, p. 967.

40  Van Eck, de jurist van de cognitieve criteria voor de toerekeningsvatbaarheidsbepaling,
stelt dat verschillen in opvatting over goed en kwaad, zoals die in de opvoeding en door
omgevingsinvloeden wordt meegegeven, eigenlijk altijd reden zou (moeten) zijn om eengedragsdeskundige te raadplegen en een verdachte zijn delict eventueel niet of in een
bepaalde mate toe te rekenen (Van Eck, 1959, p. 7/8). Zo ver heeft de Nederlandse wet-
gever niet willen gaan. Slechts in het geval van een vermoeden van een geestesstoornis
wordt een gedragskundig onderzoek gelast. In het arrondissement Rotterdam ziet behal-
ve de rechter-commissaris doorgaans ook een psychiater de verdachte (zie Oei - 1998, p.150 - over 'het briefrapport' in het zogeheten Rotterdamse model).
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nis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens, in gebreke blijven in het
aanbrengen van het bedoelde onderscheid. Om inzicht te krijgen in de invloed van
een stoornis ofgebrekkige ontwikkeling op het morele denken en handelen van vol-
wassenen, onderzoek en beschrijf ik de morele ontwikkeling van kinderen en jong-
volwassenen.

De wijze van logisch redeneren van kinderen en volwassenen heeft gevolgen
voor de wijze waarop ze moreel oordelen en schuld beleven. In de volgende hoofd-
stukken leg ik het verband tussen de sprongsgewijze intellectuele ontwikkeling van
kinderen tot tien/twaal fjaar en de mate van schuldbesef bij psychisch gestoorde en

gebrekkig ontwikkelde justitiabelen.

Rechtssystemen stellen wereldwijd als ondergrens voor justitiabelen een leeftijd
van tien tot twaalfjaar. In Nederland is de discussie op gang gekomen om de onder-
grens in het jeugdstrafrecht van twaalf naar tien jaar te verleggen, zoals in het
Anglo-Amerikaanse rechtssysteem.4I Bij een normale psychologische ontwikkeling
is dan ontwikkelingspsychologisch - en dat is het onderwerp in hoofdstuk 6 - de
zogeheten 'concreet-operationele' fase aangebroken. Een kind is dan dusdanig tot
norm- en schuldbesef in staat dat hij de verantwoordelijkheid voor zijn doen en
laten kan dragen. Hij is, met andere woorden, toerekeningsvatbaar. Een kind van,
stel, vijfjaar oud is dat niet.

De kwestie die hier speelt is of, als een verdachte in zijn denken en doen het
ontwikkelingsniveau van een tien-jarig kind niet heeft bereikt, hij dan evenmin als
dat kind als toerekeningsvatbaar kan worden beschouwd. Anders geformuleerd, als
de mentale en morele ontwikkeling van de verdachte om welke reden dan ook is
gestagneerd, zegt die stagnatie dan iets over zijn beperkingen in zijn morele denken
en doen en in zijn vermogen om schuld te ervaren? Om die beperkingen te beschrij-
ven zal ik uitkomen bij een beschrijving van verschillen in de persoonlijkheids-
structuur van verdachten.

Er zijn geen experimenten voorhanden, zoals Kohlberg die bij psychisch nor-
malen heeft uitgevoerd. Het werk van Piaget kan weI leiden tot een voorstelling van
het morele vermogen in geval van een psychische stagnatie. Een dergelijke voor-
stelling geeft de gedragsdeskundige het handvat om op zoek te gaan naar de psy-
chologische criteria om te bepalen of, en zo ja, in hoeverre, een psychisch gestoor-
de verdachte, een verdachte met die of die ontwikkelingspsychologische stagnatie,
ten tijde van het delict in staat was tot moreel verantwoord gedrag.

5.6 De ontkenning van een delict als niet-beleefde schuld

Een ontkennende verdachte staat voor een verdachte die elke schuld ontkent aan het
delict waarvan hij wordt verdacht. Er zijn echter meerdere vormen van ontkenning.
Zo kan een dader ontkennen dat hij het slachtoffer heeft gekend of op het gegeven

41 Justitiekrant, 2001-3, p. 6.
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tijdstip van het delict ter plaatse was. Een andere vorm van ontkenning toont een
verdachte die het gebeurde zelf niet ontkent, maar er een andere lezing op na houdt.

Casus 5.641
S. (29) wordt een meervoudige poging tot verkrachting ten laste gelegd. Hij
zou zijn slachtoffer hebben gedwongen zich uit te kleden door dreigende
woorden te spreken en haar bij het hoofd vast te nemen. Desgevraagd ont-
kent hij het gebeurde als zodanig niet. Hij vertelt echter niet te begrijpen
waarom het slachtoffer hem heeft aangeklaagd:  'Misschien was ze jaloers'.
In een andere verkrachtingszaak verklaart deze zelfde S. dat het slachtoffer
verkering met hem had willen hebben en dat ze hem bij de politie had aan-
gegeven toen hij dat niet wilde.

S. werd veroordeeld voor verkrachting. Er was (kennelijk) voldoende belastend
materiaal om hem schuldig te verklaren: hij drong zijn slachtoffers zijn handelin-
gen met geweld op en zou, als zij niet aan zijn wensen tegemoet waren gekomen.
meer geweld hebben gebruikt. Wie het bewijsmateriaal van de feiten voor ogen
heeft, zal geen geloof hechten aan S.' onschuldige lezing van het gebeurde.

Is hier sprake van oorzaakschuld, zoals door Mooij is beschreven? Dat zou bete-
kenen dat S. zijn opzet bagatelliseert. Hij erkent de feiten, maar niet als strafbare
feiten. De verwijtbaarheid die hem treft en die hij - volgens Mooij - ook als zoda-
nig voelt, zou hij vervolgens in het besef van die venvijtbaarheid buiten zichzelf
plaatsen. Ook Reijntjes veronderstelt in zijn denkbeeldige casus dat de pedoseksu-
ele kindermoordenaar een volwaardig schuldgevoel heeft.

S.' ontkenning komt echter in een ander licht te staan als men uitgaat van
S.' beleving en men zich verplaatst in diens (ziekelijk) egocentrische blik op wat
zich in hem, rondom hem, en bij zijn slachtoffers, afspeelde.41 De ontkenning van
het strafbare feit laat zich dan niet als een moedwillig ontlopen van de gevoelde
verantwoordelijkheid begrijpen, maar als een ontwikkelingspsychologisch onver-
mogen om zich in te leven in anderen, het slachtoffer in het bijzonder, en om schuld
te ervaren.

5.7 Beschouwing: de beleefde schuld als afgeleide van het vermogen tot
schuldbeleving

We onderscheiden grofweg twee vormen van schuld: de door de rechter vastgestel-
de schuld en schuld zoals de verdachte en/of veroordeelde die ervaart.

Bij verdachten waar de Pro Justitia-onderzoeker doorgaans mee te maken heeft
is de morele ontwikkeling gestagneerd. De forensische psychiatrie koppelt de mate

42 Dossiernr. 7353 (PBC-archief).
43 In hoofdstuk 8 wordt, uitgaande van de psychopathische persoonlijkheidsstructuur, een

nadere invulling van de bedoelde. extreem (ofpathologisch) eenzijdige kijk op een delict,
dat zich objectief gezien zonder meer als een ernstig geweldsdelict laat omschrijven.
behandeld.
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of het gebrek aan schuldgevoel aan psychiatrische ziektebeelden. Ontwikkelings-
psychologisch koppel ik de genoemde stagnatie aan gradaties in het ver,nogen tot
schuldbesef.

De mate van schuld die de verdachte ervaart als de strafbare handeling die hij
van zins is te plegen nog slechts een voorstelling is, bepaalt of het bij een aanvech-
ting of plan blijft of dat hij het voorgenomen delict daadwerkelijk pleegt. En nadat

die handeling een feit is, bepaalt de mate van de beleefde schuld ten aanzien van het
slachtoffer de kans dat hij opnieuw tot een soortgelijk delict komt. Beide vormen
van schuld, de fictieve, voorafgaand aan, en de feitelijke, volgend 6p het delict, kun-
nen worden onderzocht. De ontwikkelingspsychologie, meer in het bijzonder de
structuurtheorie van Piaget, biedt de mogelijkheid, afhankelijk van de persoonlijk-
heidsstructuur van de verdachte en/of dader, gradaties in de beide vormen van
schuldbesef aan te brengen.

Hoe groter het schuldbesef, dat wil zeggen het inlevingsvermogen in wat men
een slachtoffer eventueel aandoet, hoe geringer de kans dat het strafbare gedrag
daadwerkelijk wordt gepleegd en - als het gepleegd is - dat het zich herhaalt. De
eerste vorm van schuldbesef betreft de mate van denkbeeldige schuld die iemand
ervaart als hij regels of wetten dreigt te overtreden. De tweede vorm betreft de erva-
ren mate vanfeitelijke schuld ten aanzien van het slachtoffer, wanneer een verdach-
te het misdrij f daadwerkelijk heeft gepleegd.

In beide gevallen is sprake van een cognitieve constructie van de door de ver-
dachte of de dader beleefde schuld.  In het eerste van zij n eventuele toekomstige, in
het tweede van zijn feitelijke schuld. De veronderstelling is dat de mate waarin de
verdachte tot abstract (moreel) denken in staat is, zijn vermogen tot schuldbesef
bepaalt. Wat ik in de komende hoofdstukken onderzoek is of de verschillen in het
vermogen tot schuldbesef en schuldbeleving zich laten vertalen in de bestaande gra-
daties in de toerekeningsvatbaarheid.
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ZESDE HOOFDSTUK

Egocentrisme, sociale aanpassing en
het vermogen tot schuldbesef

6.1 Samenvatting

Gesocialiseerd gedrag is geen kant en klaar gegeven. Bedoeld proces komt van twee
kanten op gang. Enerzijds krijgt het kind leefregels aangeboden die het houvast
geeft om zich aangepast te gedragen, anderzijds dient het psychisch in staat te zijn
de regels op zichzelf te betrekken en toe te passen.

In het hoofdstuk komen de ontwikkelingspsychologische stappen aan de orde
die naar de volwassenwording leiden met als belangrijkste kenmerk de overgang
van het egocentrische naar het gesocialiseerde perspectief Beschreven wordt eerst
hoe het kind meer in het algemeen kennis opdoet, zo ook kennis van leefregels.

Het kind leert sprongsgewus. Op een gegeven moment begrijpt het iets wat het
daarvoor, bij gebrek aan psychische rijping, niet zou kunnen begrijpen. Hetzelfde
geldt voor het socialisatieproces. Om de sprongsgewijze kennisontwikkeling te ver-
klaren worden de ontwikkelingspsychologische overgangen beschreven in termen
van persoonlijkheidsstructuur. De kennisverwerving over verschijnselen buiten ons,
zoals over natuurkundige grootheden als zwaartekracht, snelheid, gewicht, enzo-
voort, heeft haar parallel in de kennisverwerving over intrapsychische verschijnse-
len, met name over het gevoelsleven. De mate van zelfkennis, zo ook die van het
gevoelsleven, bepaalt het empathisch vermogen, dat wil zeggen het vermogen om
rekening te houden met het gevoelsleven van anderen. De mate van vermogen om
mee te leven met, of zich in te leven in, anderen bepaalt op zijn beurt onze mate van

vermogen tot schuldbesef.

6.2 Inleiding

De Engelse filosoof John Locke sprak over geesteszieken als 'kinderen in een vol-
wassen lichaam'. Hij bedoelde dat niet elke volwassene ook volwassen is in de psy-
chische betekenis van het woord. Locke beschreef de geest van het kind bij geboor-
te als een 'tabula rasa', als een onbeschreven blad dat door opgedane ervaringen als
het ware raakt volgeschreven. Deze tabula is een feit. Dit betekent echter niet dat
het kind lukraak van alles kan worden aangeleerd: het kan op een gegeven leeftijd
een bepaald iets w61 en iets anders helemaal niet begrijpen.

Vraagt men kinderen om op een dambord met een rij witte en een rij zwarte ste-
nen die rij aan te wijzen met de meeste stenen, dan zullen ze, als ze rond de vier,
vijfjaar oud zijn naar de lengte van de rij kijken. Zijn ze ouder, dan tellen ze de ste-
nen om de rij  met het grootste aantal stenen aan te wijzen: Kinderen maken in hun

1        Piaget,  1941.
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begripsvermogen voor hoeveelheid vrij abrupt de overstap van lengte naar aantal.
In navolging van Locke stelde Piaget, die de ontwikkeling in kennisverwerving bij
kinderen onderzocht, dat niet elke lichamelijk volgroeide volwassene ook psychisch
volgroeid is.

De psychisch gestoorde verdachten met wie de Pro Justitia-rapporteur te maken
heeft zijn doorgaans niet die burgers die in moreel opzicht volgroeid zijn. Ze
beschikken niet over de kennis van en/of het inzicht in wat sociaal aanvaardbaar
gedrag is en/of wat de wetgever met zijn wetten voor ogen stond. Terecht maakt de
wetgever in voorkomende gevallen een uitzondering in de straftoemeting.

Dieren leren net zo goed als mensen.  Een huis- of circusdier leert hoe zijn baas wil
dat het zich in een bepaalde situatie gedraagt. Het aanleren van gewenst gedrag
berust hier op aanwijzingen of bevelen, niet op inzicht in de betekenis van dat
gedrag. We spreken van conditioneren. De leertheorie (behaviorisme) gaat ervan uit
dat veel, zo niet alle gedrag valt aan en af te leren. Skinner (1904-1990) leerde dui-
ven dansen door dansachtige bewegingen met een graankorrel te belonen. Het var-
ken Priscilla leerde de televisie aan te zetten, te stofzuigen, quiz-vragen door mid-
del van een knipperlicht te beantwoorden, enzovoort.2 Op deze alles-is-mogelijk-
visie valt veel af te dingen, zoals het telvoorbeeld met de damstenen laat zien. Het
aanleren van spreektaal aan Washoe, een chimpansee, liep uit op een mislukking.
Het beest haalde het niveau van een vijf-jarig kind, waarna de taalontwikkeling
stokte:

Piaget en Skinner beschrijven twee kanten van dezelfde medaille: de omgeving
draagt kennis aan, maar die kennis komt niet op een lege lei terecht, zoals Locke's
tabula rasa suggereert. Kennis wordt opgenomen en beklijft slechts in een bestaan-
de  geestesstructuur. De aard van die structuur bepaalt wat een dier, kind, volwasse-
ne, intellectueel aankan en leert. Skinner heeft, anders dan Chomsky (1957), niet
kunnen verklaren hoe kinderen grammaticaal correct leren spreken. Taal kan nu
eenmaal niet zin voor zin worden aangeleerd (geconditioneerd). Dat zou veel tijd
vergen, waarschijnlijk meer dan een leven aan tijd biedt. Taalverwerving veronder-
stelt het correct toepassen van kennis van de ene zinsconstructie op een vrij wille-
keurige andere. Begripsmatig leren veronderstelt generalisatie van het geleerde.
Een geestesstructuur maakt mogelijk dat men iets leert en dat men het geleerde als
vanzelfsprekend toepast in een andere context of situatie.

6.3 De ontwikkeling van schuldbesef

V66rdat het kind dat iets heeft misdaan schuld ervaart is er aan mentale ontwikke-
ling veel gebeurd.

Piaget begon zijn studie naar de ontwikkeling van kennis en het morele denken
met de observatie van het knikkerspel bij kinderen tot twaalf jaar. Zijn observaties

2    Hilgard & Atkinson, 1971, p. 202.
3   Ibid, p 283-285.
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van de ontwikkeling, de consolidatie en de uitbreiding of aanpassing van spelregels
wezen uit dat vier- tot en met vijf-jarigen, al spelen ze samen, in een spel elk hun
eigen regels hanteren.4 Hun spel is een verzameling van vrij willekeurig samenge-
voegde handelingen. iedereen wint en niemand verliest. Pas als spelregels als alge-
meen en voor iedereen geldend worden erkend, wat het geval is vanaf plusminus
zeven jaar, is er sprake van afstemming van de eigen speelwijze aan die van de
medespelers. Er is dan sprake van aanpassing en van controle van de spelregels en
de speelwijze ('eerlijk' of 'oneerlijk') en van winnen en verliezen.5

De overgang van strikt individueel gehanteerde regels naar groepsregels is, om
met Kohlberg te spreken6, afhankelijk van en kenmerkend voor de overgang van de
ene morele fase naar de andere. Soms stagneert de cognitief-morele ontwikkeling
bij kinderen en werken de gevolgen tot in de volwassenheid door.

De fasen in de morele ontwikkeling van kinderen keren straks terug in de vorm
van ontwikkelingspsychologische stagnaties bij (volwassen) verdachten en daders.

Brandpunt van onderzoek hier is niet, zoals bij Kohlberg het geval was, de psy-
chisch gezonde maar de psychisch gestoorde of gebrekkig ontwikkelde volwassene
(verdachte). Ons onderzoek gaat uit van drie veronderstellingen:

1) Moreel onaanvaardbaar gedrag kan samenhangen met een ontwikke-
lingspsychologische stagnatie, die zich laat kennen als een gebrekkige
wijze waarop justitiabelen met gevoelens omgaan,

2) Deze ontwikkelingspsychologische stagnatie hangt samen met een zeker,
beperkt vermogen tot schuldbesef,

en

3)   Dit beperkte vermogen correspondeert met een gradatie  in de toereke-
ningsvatbaarheid.

Ik betrek de gebrekkige morele ontwikkeling van psychisch gestoorde verdachten
op de ontwikkelingspsychologische fasen in de kindertijd en beschrijf deze fasen in
termen van overgangen van de ene persoonlijkheidsstructuur naar de andere.

6.4 Het vermogen tot aanpassing en inpassing

Het vermogen tot sociaal oordelen en handelen, met andere woorden het leren reke-
ning houden met anderen, is geen gegeven bij geboorte maar wordt door het kind in
ruwweg de eerste tien levensjaren verworven.

Het kind doorloopt vanaf zijn geboorte de ontwikkeling van een volledig ego-
centrisme naar een min of meer gesocialiseerd denken. De door Piaget door waar-

4   Piaget, 1978.
5   Breger, 1974, p. 274.
6 Kohlberg fundeerde zijn morele fasen-theorie op Piagets structuurconcept in de per-

soonlijkheidsontwikkeling (1987, p. 328 e.v.)
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nemingen onderbouwde stelling is dat een veelzijdiger wordende structuur van
sociale spetregels een veelzijdiger geestes- of persoonlijkheidsstructuur van de
deelnemers vooronderstelt.

Een structuur is in eerste instantie een transformatiesysteem: alle bewegingen en
veranderingen in het systeem laten zich herleiden tot 66n kenmerkend stelsel van
transformatieregels of wetten. Zijn de regels gegeven, dan vormen alle bewegingen
van een systeem tezamen een structuur. Is de structuur van het schaakspel bekend,
dat wil zeggen het geheel van spelregels, dan zijn de bewegingen op het bord, en dat
zijn er ontelbare, slechts een afgeleide van die ene structuur.

Een structuur kan relatief statisch zijn, zoals het schaakspel, maar zich ook ont-
wikkelen van eenvoudig naar complex. Hoe dan ook, een structuur 'streeft' naar een
optimaal, stabiel evenwicht tussen de elementen die samen die structuur vormen.
Hetzelfde geldt voor de persoonlijkheidsstructuur: elk individu streeft naar cohe-
rentie en stabiliteit in zijn denken, voelen en handelen.'

Het veranderingsprincipe van een structuur is dat van de inpassing en aanpas-
sing, van assimilatie en accommodatie. Onder assimilatie verstaan we: het aan-
brengen van veranderingen in de omgeving van een structuur, opdat die omgeving
zich voegt naar de eisen van die structuur. Voedselvertering is er een voorbeeld van:
het lichaam eigent zich vreemde elementen van buiten toe en verandert die dusda-
nig dat ze opgaan in de bestaande structuur. Een konijn dat kool eet, wordt geen
kool. Het is de kool die konijn wordt.8 Er is geen assimilatie zonder accommodatie:
een baby die de mogelijkheid van het gericht grijpen heeft geleerd, zal naar de voor-
werpen van zijn interesse grijpen en die oppakken (assimileren). Totdat hij een
voorwerp tegenkomt dat te groot is om met 66n hand op te nemen. Hij ziet af van
het grijpen of hij wijzigt zijn grijpschema en neemt met twee handen het voorwerp
op (accommodatie).9 In geval van assimilatie wordt de omgeving geabsorbeerd bin-
nen de bestaande geestesstructuur en blijft het interne evenwicht intact. In geval van
accommodatie zoekt de structuur door middel van aanpassing aan de omstandighe-
den  en de bijbehorende eisen  naar een nieuw intern evenwicht.'°

Normaliter neemt het egocentrisme in het denken en doen van kinderen af in de
aanloop naar de volwassenheid. Ontwikkelingspsychologisch doorloopt het
opgroeiende kind de schaal van een volledig egocentrisme, met een 'ik' als abso-
luut middelpunt dat de omgeving als het ware absorbeert, tot aan een 'ik' met een
geestesstructuur die zich naar de omgeving voegt met behoud van een zekere eigen-
heid. De winst is dat het kind door middel van zijn vermogen tot aanpassing con-
flicten met anderen  weet te vermijden  of op te lossen." De winst van aanpassing
boven inpassing is bovendien de bereidheid van de jong-volwassene om al dan niet
in een welomschreven sociale rol met anderen samen te werken.

7    Ook al noemen we iemand gestoord, dan laat dat onverlet dat ook de geestesstructuur van
de geestesgestoorde in wisselwerking met zijn omgeving naar coherentie en stabiliteit en
naar een optimaal, intern evenwicht in denken, voelen en handelen streeft.

8   Bringuier, 1970, p. 55.
9   Ibid, p. 56.
10 Piaget, 1979, p. 119-126.
11  Breger, 1974, p. 258.
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De boreling ervaart de wereld ongedifferentieerd. Het onderscheidt de binnenwe-
reid niet van de buitenwereld en het eigenbelang niet van dat van anderen. Zo eist
hij de moeder in eerste instantie volledig opll en past hij haar in in zijn egocentri-
sche, op zijn behoeften gericht wereldbeeld (assimilatie). Dit gaat goed totdat de
moeder zich niet langer vereenzelvigt met het kind. Zij heeft een eigen leven en een
bijbehorend eigenbelang. De peuter protesteert, aangezien zijn egocentrisme onder
druk komt. De omgeving voedt op en leert het kind zich te voegen naar de eisen van
de omgeving, opdat het kind accommodeert. Het zindelijk worden, de overgang van
de luierfase naar het zelfstandig naar het toilet gaan is een voorbeeld van de over-
gang van assimilatie naar accommodatie. In de volgende ontwikkelingsfasen, met
de zich aandienende problemen en nieuwe mogelijkheden, wordt het proces van
inpassing en aanpassing, van socialisatie, telkens opnieuw doorlopen.

6.5 Kennisverwerving en schuldbesef

Twee mechanismen dwingen het opgroeiende kind om de veelzijdige werkelijkheid
te accepteren. Het kind belandt in een volgende ontwikkelingsfase en beschikt over
nieuwe vormen van abstract denken. Daarnaast dwingt de omgeving hem oude
gewoonten op te geven teneinde andere omgangsregels te accepteren en veelzijdige
contacten aan te gaan.

Bij elke overgang in de ontwikkeling naar de volwassenheid hoort een specifiek
moreel besef en een specifieke schuldbeleving. De overgang staat voor het tot ont-
wikkeling komen van een nieuwe persoonlijkheidsstructuur en voor een nieuwe
werkelijkheidsbeleving.

Door het toenemende abstractievermogen begrijpt men verschijnselen in de bui-
tenwereld beter en kunnen we er, erop anticiperend, doelgerichter mee omgaan. Zo
lukt het een peuter niet om een over een knikkerbaan rollende knikker tot stilstand
te brengen: zijn vingertje is steeds te laat ter plekke. Pas als hij ouder dan vijfjaar
is en het begrip snelheid kent, anticipeert hij op de bewegende knikker en legt hij -
moeiteloos - zijn vingertje op het goede moment op de juiste plaats.

Hetzelfde geldt voor verschijnselen in ons. Men leert zijn gevoelens kennen en
leren hoe ermee om te gaan. Zo kan men, als men weet dat men voor een bepaaide
situatie of persoon (over)gevoelig is, die situatie of persoon desgewenst mijden.
Omgekeerd kan men een situatie 'aan' door zich vooraf een voorstelling van die
situatie te maken. Men bereidt zich mentaal voor op die situatie en voorkomt of
ondervangt eventuele spanningen die verlammend of belemmerend werken.

De nieuw verworven denkstructuren maken nieuwe, abstractere denkhandelin-
gen mogelijk en voldoen om zich sociaal te gedragen, om tot een groep te behoren
en te overleven.11 Schuldgevoel kan worden begrepen als een middel dat de overle-
vingskansen van het individu in een groep ten goede komt. Onder meer door schuld

12 Het doorbreken van de versmelting treedt onder meer op door inmenging van 'ein Dritte
im  Bunde': de vader. Gaandeweg ontdekt  het  kind  dat hij de moeder deelt met anderen,
onder wie de vader.
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te voelen, en dat gevoel als ongemakkelijk of ondraaglijk te ervaren, is het individu
genegen zich te socialiseren, dat wil zeggen zich aan te passen aan de normen en
waarden van de groep waartoe hij behoort of wenst te behoren. Maar al wordt die
schuld gevoeld, in welke vorm dan ook, gevoel is niet haar ontstaansgrond.
Schuldbesef komt voort uit de interpretatie van een situatie.

Y., de jonge Turk uit paragraaf 4.5 die zijn toekomstige bruid om het leven
bracht, gaf geen blijk van schuld.w Hij had als lid van de Turkse gemeenschap
slechts zijn morele taak volbracht door een overspelige vrouw, die het normen- en
waardenstelsel van die gemeenschap bedreigde, uit de weg te ruimen.

Schuldgevoel komt voort uit de overtreding van een bepaalde norm en is cul-
tuurgebonden. Schuldgevoel komt, met andere woorden, voort uit een interpretatie
van een handeling als normoverschrijdend en kent zeer individuele, niet-functione-
le extremen: de neuroticus, die onwaarachtig hoge eisen aan zichzelf stelt waaraan
hij  niet kan voldoen, kenmerkt zich door overmatige schuld, terwijl hij  met die
schuld niemand een dienst bewijst, zichzelf nog het minst. De psychopaat daaren-
tegen onttrekt zich aan cultureel bepaalde waarden en normen: hij heeft geen
schuldgevoel, daar waar anderen graag zouden zien dat hij het w61 had, opdat zijn
schadelijke en ontwrichtende gedrag zou stoppen.

Dergelijke verschillen in de subjectieve ervaring van in principe cultureel
bepaalde schuldgevoelens zijn forensisch-psychologisch van bijzondere betekenis.

6.6 Schuldbeleving als afgeleide van het denken

Vat men de maatschappelijke normen en waarden op als een stelsel van spelregels,
dan is het forensisch-psychologisch interessant om na te gaan hoe schendingen van
die spelregels door de verdachten en daders worden beleefd. Zijn, om te beginnen,
de spelregels door de verdachte van onderzoek overgenomen of worden ze niet
gekend of genegeerd? Ontgaat hem de betekenis van de spelregels? En als hij ze
heeft geschonden, is hij zich dan schuldbewust, ontkent hij de schending of staat hij
er onverschillig tegenover?

Piagets theorie geeft gedragswetenschappers het houvast voor hun onderzoek
naar de schuldbeleving bij kinderen. Welke normen en waarden door het kind (kun-
nen) worden geinternaliseerd hangt af van de omgeving, welke regels het daar aan-
geboden krijgt. Dit is de inhoudelijke kant van de sociale aanpassing. Maar of, en
met welke mate van begrip, het die regels internaliseert en toepast hangt af van de
gegeven ontwikkelingsfase van het opgroeiende kind, dat wil zeggen van de gege-
ven fase in de cognitieve ontwikkeling Zouden de aangeboden waarden en normen,
de voorgeschreven regels en wetten, zich niet laten begrijpen, dan is sprake van

13   Piaget, van origine bioloog, stelt dat het doel van elke lichamelijke en/of geestelijke aan-
passing is om te overleven. d. i. te streven naar een stabieler evenwicht tussen interne en
externe krachten (Dumont, 1970, p. 48-55)

14 De eventueel delict-afhankelijke schaamte, zoals in schaamteculturen gebruikelijk is of
kan zijn, valt vanwege de ontbrekende strafrechtelijke betekenis hier buiten beschou-
wing.
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dresseren of conditioneren, zoals bij huis- en circusdieren en, eventueel, bij ver-
standelijk gehandicapten. We hebben het dan enkel en alleen over het externe pro-
ces van socialisatie.

Om het interne proces te beschrijven is nodig dat het individu zijn belang kan
plaatsen in de context van het groeps- of algemene belang. Hij dient de betrekke-
lijkheid van zijn eigenbelang te begrijpen om volwaardig lid te worden van een
gemeenschap.

Tot het kind de leeftijd van plusminus zeven jaar heeft bereikt ontbreekt het ver-
mogen tot medeleven met en inleving in de belevingswereld van anderen. Rond dat
levensjaar ontwikkelt het het vermogen om denkhandelingen in twee richtingen te
laten verlopen." Een voorbeeld van het zogenaamde reversibele denken is de reken-
kundige handeling van het optellen en aftrekken.

Medeleven berust op het mentale vermogen zich voor te stellen en te aanvaar-
den hoe een ander iets beleeft, ook als deze beleving haaks staat op wat men zelfbij
dat voorwerp, die persoon, die omstandigheid, enzovoort, beleeft. De een vindt kaas
lekker, de ander gruwt ervan. Medeleven berust op het vermogen om eigen voor-
keuren en afkerigheden te relativeren en die van anderen te aanvaarden. Dit vermo-
gen leidt ertoe dat men andermans voorkeuren en afkeren respecteert, niet dat men
de bijbehorende belevingen begrijpt. Is dit laatste w61 het geval, dan spreken we van
inleving. Inleving berust op het vermogen het eigen referentiekader, zoals dat voor
goed en kwaad, te relativeren of zelfs terzijde te schuiven en een ander, of het
gedrag van die ander, te beschouwen en te begrijpen vanuit andermans normen- en
waardenstelsel of referentiekader.

Tot plusminus zeven jaar speelt het kind, om ons van deze metafoor te bedienen,
zijn 'eigen spel'. Het kind is zich niet bewust van het beperkte perspectief waarmee
het zichzelf, anderen, en de hem omringende wereld verkent en begrijpt.

Het fundament van de schuldbeleving is medeleven. Voor dat medeleven (empa-
thie) is het vermogen noodzakelijk om te beseffen wat een ander in voorkomende
gevallen  aan  leed of schade ervaart doordat anderen  iets  doen of juist nalaten  te
doen. Medeleven berust op het wederkerigheidsprincipe: Wat u niet wilt dat u
geschiedt, doe dat ook een ander niet. Met andere woorden: schuldgevoel veron-
derstelt een omkeerbaarheid in het denken. Het proces van medeleven kent drie
mentale stappentb: de een leeft of voelt met anderen mee door

15  Bringuier, 1970, p. 39.
16  Spreken we over inleving, dan betekent dit meer dan medeleven. De vaardigheid van het

inleven vereist niet slechts het onderkennen en het erkennen van andermans gevoelswe-
reld, maar tevens dat men begrijpt of kan verklaren waarom die ander zich zo voelt.  Dit
laatste doet men door het eigen referentiekader van (gevoels)betekenissen te relativeren
en zich denkmatig in andermans referentiekader te verplaatsen. Deze vaardigheid is van
een hogere orde en getuigt van meer abstractievermogen dan het meeleven. Gemakshalve
spreken we van empathie, dat is voor dit onderzoek voldoende, waarmee we medeleven
of inleving bedoelen. Staat de tweede betekenis nadrukkelijk op de voorgrond, dan ver-
meld ik dit.
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1) het vermogen en de bereidheid verschillen in gevoelsbetekenissen van
hemzel f en die van anderen te onderkennen en te erkennen,

2) het vermogen en de bereidheid die verschillende gevoelsbetekenissen
naast elkaar te leggen en met elkaar te vergelijken,

en

3)  het vermogen en de bereidheid de gevoelsbetekenissen die zich bij ande-
ren voordoen op te roepen, en wel door zich een dergelijke ervaring of
situatie voor te stellen die bij hem zo'n zelfde beleving (lees: gevoel)
oproept of zou hebben kunnen oproepen.

Schuld - en Kohlbergs onderzoek bevestigt dit" - is schuld in zoverre de persoon
in kwestie in staat is een situatie te bezien van de tegenovergestelde kant, dat wil
zeggen zich denkbeeldig te verplaatsen in de positie van een ander. 18 Respect voor
de belevingswereld en de belangen van anderen vooronderstelt reversibel denken,
in dit geval reversibel denken aangaande gevoelens en belevingen. Hij moet na een
beschouwing kunnen terugkeren op het uitgangspunt: hoe zou een dergelijke erva-
ring of gebeurtenis voor mij zijn? Hij moet de weg terug afleggen (naar zijn per-
soonlijke beleving) om iets vanuit andermans standpunt te beschouwen en te bele-
ven." Pas dan heeft hij inzicht in en vdelt hij mee met de gevolgen van de schade
die hij met zijn misdaad bij een ander veroorzaakt.

Het mag duidelijk zijn dat het kind voor de onwikkeling van empathie en respect
voor anderen ook van die anderen afhankelijk is. Empathie berust op het vermogen
tot empathie, zoals hier wordt gesteld, en op 'gevoelsmatige' kennis die het, als het
goed is, door de buitenwereld aangereikt krijgt. Die kennis heeft betrekking op de
leefregels die het kind dient te respecteren, maar ook op de informatie die het van
anderen krijgt als die regels worden overtreden. Zo geven de 'good enough mother'
en belangrijke anderen in de omgeving van het kind feedback over hun belevings-
wereld  als het onprettige of juist prettige gewaarwordingen en gevoelens teweeg-
brengt. De mentale stappen die het opgroeiende kind doorloopt om zich empathisch
en in voorkomende gevallen schuldbewust op te stellen zijn:

* (onaangenaam) gedrag --
*   informatie over het gevoelsmatige effect van dat (onaangename) gedrag

op de ander -4
* de koppeling van die gevoelskennis aan een eigen (onaangenaam)

gevoel -
*    besef van wat de ander (door zijn\haar toedoen) beleeft -
* onaangename beleving -*
*    de bereidheid om (afgaande op de onaangename beleving in zichzelf en

een dergelijke beleving bij de ander) af te zien van voor anderen onaan-
genaam gedrag en zich aan te passen.

17 Kohlberg, 1987, p. 331.
18  Dumont, 1970, p. 79.
19 Ibid.

98



Egocentrisme, sociale aanpassing en het vermogen tot schuldbesef

Voor een normaal-morele ontwikkeling is het noodzakelijk dat het kind (en de vol-
wassene) weet heeft van de leefregels van zijn groep of leefgemeenschap en dat het
de noodzakelijke informatie heeft gekregen over het eventuele onaangename effect
van zijn gedrag op anderen. Dit zijn de omgevingsfactoren. Daarnaast, of daaren-
boven, is van belang dat het kind (en de volwassene) in staat is tot de vaardigheid
van de mentale omkering:  tot het bese f dat wat voor hem onaangenaam is (voelt) of
zou kunnen zijn (voelen), dat ook voor een ander is of zou kunnen zijn. De bedoel-
de vaardigheid, die tot empathie, schuldbesef en de bereidheid om zich aan te pas-
sen leidt, vereist een mentale ontwikkeling die zich, zoals door Piaget geschetst,
fasegewijze aandient. 20

In rechtssystemen wereldwijd zijn personen vanaf de leeftijd van tien/twaalfjaar
toerekeningsvatbaar en strafrechtelijk aansprakelijk: t Ontwikkelingspsychologisch
beschouwd is dan, bij een normale ontwikkeling, sprake van een volwaardig ont-
wikkeld denken en van een volwaardig ontwikkeld vermogen tot empathie en
schuldbesef.

Het is mogelijk dat een persoon (crimineel) vanwege een gebrekkige ontwikkeling
van de geestvermogens niet in staat is tot de bedoelde gevoelsomkering en geen
schuldbesef heeft en kan hebben.  Maar ook dat een persoon (crimineel) weliswaar
in staat is tot de bedoelde mentale omkering, en zelfs tot empathie en inleving, maar
desalniettemin geen schuldbesef heeft:2 Zo zou zijn aangetoond23 dat zedendelin-
quenten, die over een normaal ontwikkeld empathisch vermogen beschikten, zich
ten opzichte van hun slachtoffer desalniettemin volledig lustgeleid en egocentrisch
gedroegen. Anders geformuleerd: hoewel zij cognitief een min of meer normale
ontwikkeling hadden doorgemaakt, ervoeren zij ten opzichte van hun slachtoffer(s)
geen schuld en bleven zij in affectief opzicht in gebreke. Dit heeft voor de toereke-
ningsvatbaarheidsbepaling echter geen consequenties. Het gaat immers om het feit
of de verdacht weet wat het eventuele onaangename effect van zijn gedrag is en er
in moreel opzicht naar handelt. Ik laat daarom deze complicatie24 hier nu buiten
beschouwing om er later op terug te komen.

20   Punt van discussie is wel of empathie een persoonlijkheidseigenschap (trait) is, dan weI
een situationeel bepaalde factor (state). Zie: Marshall, Anderson &Fernandez, 1999, p.
77-80. Het mag duidelijk zijn dat in de bovenstaande gedachtegang voor deze of-of-stel-
lingname geen plaats is. Empathie is - genetisch epistemologisch beschouwd - een ver-
mogen dat zich weliswaar in de interactie tussen het kind (de volwassene) en zijn omge-
ving aandient maar zich ookfasegewijze ontwikkelt; zie deze studie.

21   Zie De Hullu (2000, p.  24-25) voor een juridisch argument van deze ondergrens.
22 Men zou hier kunnen denken aan Van Striens onderscheid in cognitieve en affectieve

empathie (Van Strien, 1999): de crimineel heeft weliswaar weet van het leed dat hij
berokkent maar voelt niet mee met het slachtoffer.

23 Marshall, Anderson & Fernandez, 1999, hfdst. 6.
24 Die onder andere bij sadisten en pathologische oplichters optreedt, criminelen die welis-

waar weet hebben van de (door hun toedoen onaangename) belevingen van het slacht-
offer maar die desalniettemin die ander leed (willen) berokkenen (zie paragraaf 8.5.8).
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6.7 Inpassing, aanpassing en rolgedrag

Om zich te kunnen verdiepen in de schuldbeleving van een verdachte is het begrip
persoonlijkheidsstructuur onontbeerlijk. Die structuur wordt niet inhoudelijk
beschreven, dat wil zeggen in de vorm van persoonlijkheidseigenschappen. De
beschrijving geldt de mate waarin die structuur zich leent voor abstract denken.
Daartoe worden vragen gesteld als: hoe is het denken over verschijnselen buiten en
in zichzelf bij de verdachte gestructureerd? Hoe, met welke mate van abstractie,
neemt hij waar, interpreteert en ervaart hij verschijnselen in zijn omgeving en in
zichzelf?

Het begrip geestesstructuur dat Roels (zie paragraaf 4.5) opvoerde staat heden
ten dage voor persoonlijkheidsstructuur. Zonder in te gaan op de formele kenmer-
ken van een structuuts, geldt dat een geestesstructuur, overdrachtelijk gesproken,
staat voor het interpretatieniveau waarop men verschijnselen buiten zichzelf tn in
zichzelf waarneemt, ervaart (voelt) en begrijpt.

Hoe hoger het abstractieniveau van denken waartoe de geestesstructuur vaardig
is, hoe flexibeler deze zich verhoudt tot interne en externe veranderingen en hoe
doelmatiger zij accommodeert. Hetzelfde geldt voor de persoonlijkheidsstructuur.

Zo is het knikkerspel van elf- A twaalfiarigen bestand tegen zich wijzigende
omstandigheden (veranderende ondergrond, afwijkende knikkers, et cetera), in
tegenstelling tot het spel van zes- U zevenjarigen die mentaal vastzitten aan een vast,
onveranderlijk stel spelregels, ongeacht de gegeven middelen en/of speelomstan-
digheden.z« En zo is de winst van het samenspel van kinderen van ouder dan zeven
jaar dat zij. anders dan de vier- d vijfiarigen, in staat zijn tot een georganiseerde
krachtmeting. Pas als deelnemers of partijen afspraken met elkaar kunnen maken,
dient zich de sensatie van het winnen of verliezen aan.  Een spel- of sportactiviteit,
om ons tot deze metafoor voor de sociale omgang in het algemeen te beperken, trekt
een wissel op de sociale vaardigheden van de deelnemers.

De - in het optimale geval - voortschrijdende ontwikkeling naar wederzijds
geaccepteerde spelregels vergt zowel een inpassende als een aanpassende opstel-
ling. Eerst voegt de (geestes)structuur van de deelnemers zich naar die van de gege-
ven spelregels, en vervolgens kan de (spel)structuur desgewenst worden veranderd
en aangepast aan de wensen van de individuele deelnemers (geestesstructuren). Pas
als het kind, zoals zo dadelijk zal worden verduidelijkt, de zogeheten concreet-ope-
rationele fase heeft afgesloten beseft het dat regels en wetten niet absoluut en onver-
anderlijk zijn. Eerst vanaf die leeftijd (vanaf *  12 jaar) beseffen kinderen dat leef-
of spelregels geen natuurwetten zijn. Regels zijn niet onaantastbaar maar berusten
op afspraken die desgewenst kunnen worden gewijzigd. Pas dan beseffen kinderen
dat ze voor het opstellen van regels en de handhaving ervan zelf verantwoordelijk
(kunnen) zijn.

25 Een structuur heeft drie formele kenmerken: totaliteit. transformatie en autoregulatie, zie
Piaget (1968, p. 8) en Vervaet (1986, p. 14-44).

26  Kohlberg. 1987, p. 317. Nota bene: in deze opvatting ligt Piagets biologische achtergrond
besloten: de evolutie bestaat uit vormen van hogere, organische structuren die zich effec-
tiever aan de gegeven omgeving aanpassen en hun overlevingskans vergroten.
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Het proces van inpassing en aanpassing leidt tot een evenwicht tussen de behoeften
van het individu en de mogelijkheden die de omgeving hem biedt. Er is een intern
en een extern krachtenveld. In geval van een spel of sport is de sensatiebehoefte van
de deelnemers afgestemd op de sensatiemogelijkheden van dat spel. De structuur
oftewel het systeem van regels, bepaalt het gedrag van de deelnemers. De deelne-
mers kunnen die structuur zoals die in de spelregels is gegeven desgewenst veran-
deren en in overeenstemming brengen met hun veranderende behoeften.

Met deze spelmetafoor voor ogen, kan men zich voorstellen hoe de behoeften
van het individu en de mogelijkheden van het spel zich in een proces van assimila-
tie en accommodatie naar elkaar richten en eventueel een spiraal van veranderingen
op gang helpen. Zo'n spiraalgang kent echter beperkingen. Wat kan de individuele
structuur aan veranderingen aan zonder te desintegreren, en hoe flexibel is de gege-
ven spelstructuur om veranderingen op te vangen zonder dat dat spel zo verandert
dat er sprake is van een ander spel? Een sociale structuur, die door een groep van
mensen wordt bepaald, is doorgaans krachtiger dan een individuele (geestes)struc-
tuur bij machte is aan veranderingen te bewerkstelligen. Met andere woorden: het
individu is tot aanpassing geneigd of genoodzaakt.

Die bereidheid tot aanpassing oftewel accommodatie is de voorwaarde voor
succesvol rolgedrag. Ook de gewetensvorming laat zich beschrijven in termen van
assimilatie en accommodatie. In principe voegt het individu zich naar de normen en
waarden van de groep waartoe hij behoort.

Tot zo ver wat betreft de externe krachten die het geweten vormen. Er zijn ook
interne of psychische krachten die vergaand het evenwicht tussen wat het individu
doet en wat de samenleving tolereert bepalen.

Een essentieel omslagpunt in de gewetensvorming, nu beschouwd als een intra-
psychisch proces, is de overgang van het heteronome (het in moreel opzicht op een
ouder of andere gezagsdrager georienteerde) naar het autonome (op het eigen more-
le inzicht gebaseerde) denken en handelen. Bij een autonoom ontwikkeld geweten
bepaalt niet (langer) een ander (de ouder, de samenleving of wie dan ook) het
onderscheid tussen goed en slecht, maar de oordelende of waarderende persoon
zelf.27 Het morele oordeel is dan een afgeleide van de persoonlijkheidsstructuur en
het bijbehorende abstractieniveau in het denken, en dan met name zoals dat geldt
voor het denken over, en het interpreteren van, gevoelens van zichzelf en anderen.

Om de diverse structuren die voor het komende van belang zijn in vogelvlucht
te beschrijven, wordt begonnen met de toepassing ervan op de verwerving van
objectieve of algemene kennis.

6.8 De ontwikkelingspsychologie van kennisverwerving

in de periode 1919-1920 assisteerde Piaget de psycholoog Simon bij de ontwikke-
ling van de Binet-Simon-schaal, de eerste intelligentietest, waarna andere intelli-
gentietests en IQ-bepalingen volgden.

27 Piaget, 1978.
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Piaget vond dat als kinderen een vraag niet goed beantwoordden daar een regelmaat
in viel te ontdekken: kinderen van een bepaalde leeftijd maakten stelselmatig
bepaalde fouten, die kinderen van een andere leeftijd niet maakten.28 Zijn ontdek-
king was de aanzet tot het onderzoek naar hoe bij kinderen kennis van natuurkun-
dige fenomenen, zoals snelheid, gewicht en volume, ontstaat en zich ontwikkelt.
Deze wetenschap wordt aangeduid met genetische epistemologie. de studie van de
oorsprong en de ontwikkeling van kennisverwerving.

Kennis neemt niet, zoals Binet en Simon veronderstelden, geleidelijk aan toe,
maar kent kwalitatieve overgangen, zoals Piaget in experimenteel onderzoek zou
aantonen: wat een kind van acht jaar kan begrijpen en leren, kan een kind van vier
beslist niet.

Kennisverwerving verloopt volgens Piaget fasegewijze. Het hebben van een
juiste voorstelling van zaken, van een natuurkundig verschijnsel bijvoorbeeld, kent
geen geleidelijke opbouw Kennisverwerving over oorzakelijkheden, over 'dit komt
door dat', gaat gepaard met breuklijnen of crises: soms werkt een handelings- en/of
verklaringsmodel niet (meer) en probeert het opgroeiende kind een ander uit. Om,
als het nieuwe verklaringsmodel werkt, een bepaalde handeling met een beter
begrip van zaken doeltreffender uit te voeren. 29

6.9 Fasen in objectieve kennisverwerving

De doorsnee-volwassene zal beter dan het doorsnee- kind zijn voorbereid op en
geoefend in de wisselwerking tussen zijn persoon en zijn omgeving. Dit weten komt
tot uitdrukking in de mate van zelfkennis. Naarmate herinneringen, opvattingen,
voorstellingen en verwachtingen, kortom iemands denkbeelden en interpretaties
een breder (hier: socialer) bereik hebben en beter zijn afgestemd op de eisen van de
omgeving, is de wisselwerking effectiever. Zo leidt socialisatie tot inzicht in en
begrip voor andermans standpunt en belangen.30 Ervaring met anderen leidt tot ken-
nis en nieuwe (sociale) vaardigheden, mits het geheugen de sociale betekenis van
die ervaringen vasthoudt.

Zo dadelijk - en daarvoor is het komende van belang - wordt de stap gemaakt van
(een mate van) subjectieve of zelikennis naar de vast te stellen verschillen in ver-
mogen tot empathie en schuldbesef. Voor het zover is sta ik stil bij het fasegewijze
leerproces of de ontwikkeling van subjectieve kennis bij kinderen in het algemeen.

a)  1-2 jaar:  de sensorisch-motorische fase

In de eerste levensmaanden van de boreling zijn binnen- en buitenwereld niet van
elkaar onderscheiden. Het gedrag van een boreling is niet intentioneel en berust

28 Vervaet, 2000, p. 175.
29 Vervaet, 1992, p. 2.
30 Vervaet, 1986.
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deels op instinct, deels op toeval. Instinct en toeval lokken reflexen uit die, na te zijn
herhaald en geoefend, leiden tot sensorisch-motorische schema's. De boreling kent
waarnemings- en handelingsoperaties, geen gedachten. Wat er is zijn aangename of
onaangename zintuiglijke indrukken en de bijbehorende reflexen van toenadering
of vermijding.

Omstreeks de zesde levensmaand treedt de eerste breuk in het egocentrische
wereldbeeld op. Het kind ontwikkelt objectpermanentie. Het leert dat er een wereld
onalhankelijk van de zijne bestaat en dat objecten die aan zijn oog worden onttrok-
ken niet voorgoed zijn verdwenen. Weer later komt het tot het besef dat hij, of lie-
ver gezegd zijn lichaam, een object is temidden van andere objecten. Zijn wereld-
beeld is echter nog altijd onderhevig aan een egocentrische vertekening: als het een
doek waarop het staat nader wil verkennen, trekt het eraan zonder besef dat het van
de doek af zou moeten stappen om die doek, als het voorwerp van zijn bijzondere
interesse, dichter bij zijn oog of neus te brengen.

Het denken dient zich aan, evenals de eerste taalkennis. Vanaf anderhalf, twee
jaar leert het kind symboliseren: de actie zelf, zoals het openmaken van een doos,
kan, indien gewenst, worden vervangen door het symbool van de zich openende
mond of hand, of door een woord of geluid dat voor openmaken staat. Woorden en
expressies hebben dan een strikt individuele betekenis die enkel door nabijen, zoals
de moeder, wordt begrepen.

b)  3-6 jaar.  de pre-logische fase

De pre-logische fase toont een verdergaande maar nog lang niet voltooide differen-
tiatie tussen de binnen- en de buitenwereld van het kind. De interpretaties van wat
het aan gebeurtenissen in de buitenwereld waarneemt en meemaakt, en van wat het
aan gevoelens in zichzelf ervaart, zijn animistisch gekleurd:  aan dode dingen, zoals

een opspringende bal, een in de wind wuivende boom, enzovoort, wordt een ziel,
een wil of temperament toegedicht.31

c) 7-12 jaar:  de concreet-operationele fase

De derde fase - de concreet-operationele - is essentieel voor een goed begrip van
de werkelijkheid. De ontstane flexibele structuur maakt complexe denkhandelingen
mogelijk, zoals die van de mentale omkering. Het vermogen tot het optellen en
aftrekken van hele getallen dient zich aan. Een voorbeeld van het vermogen tot
mentale omkering is de waterproef: 32

Men giet voor het kind duidelijk zichtbaar water in glazen van verschillende dia-
meter. Bijgevolg staat het water in het ene glas hoger dan in het andere. Kinderen
van beneden de zeven A achtjaar nemen aan dat het glas met de hoogste spiegel het
meeste water bevat, al heeft het even daarvoor gezien dat het water slechts van het
ene glas naar het andere verhuisde. Pas in de concreet-operationele fase beheersen

31  Breeuwsma, 1993, p. 228, Vervaet, 1986, p. 52.
32  Piaget & Inhelder, 1969, p. 98, Dumont, 1970, p. 70.
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kinderen de vaardigheid om het water denkbeeldig van het ene glas in het andere te
gieten en terug en komen tot de conclusie van het behoud van inhoud.

In deze fase kan het kind denken in hypotheses en denkbeeldige constructies, al
blijven die gebonden aan concrete objecten en gebeurtenissen in het hier en nu. Het
kan experimenteren met objecten, het kan iets bedenken, zoals een toren van hout-
blokken, en een dergelijke imaginaire voorstelling daadwerkelijk gaan uitvoeren.
De mentale voorstelling vooraf maakt een evaluatie en desgewenst een bijstelling
van de handelingen mogelijk. Het kind leert aan de hand van concrete ervaringen
en scherpt vaardigheden aan.

d) k  12 jaar:  de formeel-operationele fase

In de laatste, formeel-operationele fase, die vanaf een jaar of twaalf inzet, wordt het
concreet aanwezige of het werkelijke beschouwd als slechts 66n bepaald geval van
het mogelijke. De hypotheses en constructies kunnen niet voorhanden zijnde, lou-
ter denkbeeldige voorwerpen betreffen. Ze vormen de springplank tot abstracte
denkhandelingen en tot experimenteren. Het zuiver denkbeeldig handelen is vooral
aan de orde in de wiskunde en natuurkunde, waar veelal wordt uitgegaan van een
denkbeeldig bestaande werkelijkheid.

Het doorlopen van de laatste fase in de objectieve kennisverwerving is niet elk
kind ofjong-volwassene gegeven. Niet iedereen bereikt deze fase die een specifie-
ke vaardigheid van het denkbeeldig handelen vergt, zoals blijkt uit het oplossen van
de onderstaande opgave:

U loopt naar het Noorden. U slaat eenmaal links en eenmaal rechts af. In
welke richting loopt u'll

Sommigen hebben de neiging op te staan en daadwerkelijk te gaan lopen om de
opgave al doende op te lossen (fase-2-gedrag of doe-handeling). Anderen lopen
denkbeeldig een richting uit, slaan dan denkbeeldig links en rechts afen komen met
deze voorstelling van zaken tot de oplossing (fase-3-mentale-voorstellings-hande-
ling). Zij die formeel-operationeel denken geven ogenschijnlijk zonder enig naden-
ken het goede antwoord: 'Het Noorden'. Zij begrijpen onmiddellijk dat het eenmaal
links en het eenmaal rechts afslaan twee elkaar neutraliserende bewegingen zijn
(fase-4-begrips-handeling)

6.10 Fasen in de ontwikkeling van zelikennis

We leggen het principe van de sprongs- en fasegewijze kennisontwikkeling, zoals
die door Piaget is beschreven, naast dat van Vervaet die dat principe heeft toegepast
om de persoonlijkheidsontwikkeling te beschrijven.

Vervaet (1949), natuurkundige met als specialisatie kernfysica, studeerde in

33  Dumont, 1970, p. 102.
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tweede instantie psychologie en promoveerde in  1986 op de genetische epistemolo-
gie van de persoonlijkheidsontwikkeling.  In het Centre d'Epist mologie Gdnutique
(het tegenwoordige Archives de Jean Piaget) bestudeerde hij de mogelijk parallel in
de ontwikkeling van natuurkundige kennis en zelfkennis. 34

f Ik maak gebruik van Vervaets persoonlijkheidsmodel. In zijn uitvoerige studie
van de persoonlijkheidsontwikkeling legt hij een parallel tussen de fase-gewijze
ontwikkeling bij kinderen en ontwikkelingspsychologische stagnaties bij (psychia-
trisch gestoorde) volwassenen. Iii trek vervolgens de parallel in het morele denken
van kinderen in een bepaalde ontwikkelingspsychologische fase en dat van een
bepaald soort ontwikkelingsgestoorde volwassenen. Ik schets Vervaets persoonlijk-
heidsmodel in grote lijnen om later stil te staan bij deze overeenkomsten in het
morele denken en doen van kinderen en psychisch gestoorde criminelen. Voor de
uitvoerige beschrijving van Vervaets model verwijs ik naar zijn Strukturalistische
verkenningen in kennisleer en persoonlijkheidsleer.

35

a) In de eerste, sensorisch-motorische.»se (eerste 2 levensjaren) is er aan het begin
van het spectrum geen en aan het eind ervan nauwelijks onderscheid tussen binnen-
en buitenwereld. Ervaringen beperken zich tot lichamelijke gewaarwordingen.

Aangename sensaties leiden bij wijze van reflex tot toenadering, zoals het grijpen
en  vasthouden  van een voorwerp  of het openen  van  de  mond bij de sensatie  van  een
aangename geur of smaak. Onaangename sensaties leiden tot het zich reflexmatig
afkeren, van een koud voorwerp bijvoorbeeld, of tot het weggooien of wegduwen
van iets.

Jane (0;416) laat stukjes banaan uit haar mond wegsijpelen. Stukjes mango
haalt ze naar zich toe. Als ze 5 maanden oud is, grijpt ze naar mango's in een
fruitmand, de bananen laat ze onaangeroerd.

37

b) In de pre-logische fase 0-6 jaar) dient zich het onderscheid tussen binnen- en
buitenwereld aan. Wat het kind voelt wordt beleefd als een eigenschap van het voor-
werp dat de gewaarwording oproept. Zo roept iets dat als mooi wordt ervaren - zoals
een bloem - in de pre-logische fase weliswaar een gewaarwording van schoonheid
op, maar het kind beleeft die gewaarwording niet als van en in zichzelf, maar als een
eigenschap van het ding (dat mooi is) Gevoelens vinden hun oorsprong in iets of
iemand buiten hem.

Arno (4;0) wordt uit een angstige droom wakker. Er is een man in de kamer.
Als de moeder de man zogenaamd wegjaagt, gaat Arno weer rustig slapen.

38

34  Vervaet, 1986, dl. III.
35 Vervaet, 1986.
36  Met de aanduiding 0;4 wordt een leeftijd van 4 maanden bedoeld. Jaren worden voor de

punt komma aangeduid.
37  Vervaet, 1992, p. 8.
38  Ibid, p. 10.

105



Hoofdstuk 6

De indrukken - Vervaet spreekt van aandoeningen om de emotionele component te
benadrukken - zo leert het kind gaandeweg, vertellen hem iets over de verschijnse-
len die die indrukken oproepen, maar minstens zoveel over hemzelf: het ervaart
indrukken lichamelijk als aangenaam of onaangenaam. Het kan aangename gewaar-
wordingen doelbewust opzoeken en versterken door zich naar het voorwerp of de
persoon toe te bewegen. Het kind verkleint dan - letterlijk - de afstand tot de bron
van die aangename gewaarwording en versterkt de (lichamelijke) aandoening. Of,
zoals men dit verschijnsel kan herkennen bij een volwassen psychiatrische patiEnt:

IE. (55) drukt zich bij herhaling tegen een verpleegkundige aan, en blijft
vervolgens zo staan terwijl de verpleegkundige daar niet van gediend is. Ter
verantwoording geroepen glimlacht hij tegen de psychiater en de verpleeg-

39kundige, om enkele dagen later opnieuw in de fout te gaan.

IE. zoekt de lichamelijk aangename ervaring van het huidcontact op: anderen trek-
ken hem aan. Hij is zich ondanks de vermaningen van de psychiater en de boosheid
van de verpleegkundige(n) van geen kwaad bewust.

Of de aandoening geeft een onaangename gewaarwording. De vermeende bron
ervan wordt gemeden of het effect ervan wordt afgezwakt door de afstand tot de
bron te vergroten. In voorkomende gevallen - een bevinding die voor deze studie
van belang is - wordt aandoening en de bijbehorende negatieve gewaarwording
teniet gedaan door de vermeende bron ervan uit de weg te ruimen.

Een ontwikkelingspsychologische stap verder en aandoeningen krijgen een uit-
gesproken lichamelijke betekenis, dit in de zin dat ze niet buiten maar in het
lichaam worden gelokaliseerd. Deze sterk lichamelijke gewaarwordingen vragen
om een 'tegenbeweging', om expressie ervan: men uit zich. Weer een stap verder en
er is sprake van stemmingen. Onder een stemming - apathie, humeurigheid, eufo-
rie, enzovoort - wordt een niet-gearticuleerd gevoel verstaan.40 De interpretatie van
de lichamelijke aandoening of van de stemming leidt (nog) niet tot een uitgespro-
ken gevoelservaring, zoals dat in de volgende fase het geval is.

c) In de concreet-operationele fase 0-12 jaar) krijgen (lichamelijke) aandoeningen
en stemmingen hun feitelijke betekenis van gevoelens: het zijn nu gewaarwordin-
gen die het kind ervaart als in en van zichzelf en waar het controle over heeft. De
gewaarwording heeft onmiskenbaar een psychische betekenis. Gewaarwordingen
van opwinding, onrust, verstikking, enzovoort, krijgen een gevoelswaarde.

Karin (9;7) zit onder het vertellen van een verhaal op haar stoel te wippen.
Gevraagd naar de reden van haar onrust, vertelt ze dat ze zich net zo opge-
wonden voelt als toen ze het verhaal voor het eerst van haar vriendinnetje
hoorde.41

39  Voorval in PZ Duin en Bosch, 23 januari 2001.
40  Vervaet, 1986, p. 186.
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Karin zoekt de reden van haar opwinding niet meer in iets buiten, maar al in iets in
en van haarzelf Haar interpretatie van haar lichamelijke gewaarwording reikt een
trede hoger. Door haar gewaarwording van opwinding lichamelijk te ervaren, uit te
beelden (bij wijze van expressie), te onderzoeken en te verwoorden, wint de
gewaarwording aan betekenis. Ze zal dan niet langer lichhmelijk opgewonden hoe-
ven te zijn om te v6elen dat ze opgewonden is.

De casus van een geesteszieke, volwassen verdachte illustreert de bedoelde
overgang in de interpretatie en beleving van lichamelijke gewaarwordingen en de
vanzelfsprekende expressie ervan:

Casus 6.1Oa
R.42 heeft zijn moeder vermoord. Ze was door een hersenbloeding verlamd.
R. verzorgde haar, totdat een goddelijke stem hem opdracht gafhaar met een
mes te doden. Het was een gedwongen keuze 'tussen de liefde voor God en
mUn moeder'.

Hij geeft aan gek te worden van de onrust in zijn lichaam. Zodra hij zich
zijn moeder voorstelt die hem blijft aankijken terwijl hij op haar insteekt,
moet hij  of hij  wil of niet 'van bed opstaan en gaan lopen'.

Na enkele gesprekken met de inrichtingspsycholoog over deze laatste

ogenblikken met zijn moeder vertelt hij dat hij nu naar die beelden kan kij-
ken zonder van bed op te staan.

R.  kan nu - letterlijk - stilstaan bij het laatste beeld dat hij  van zijn moeder heeft en
voelen dat hij 'iets verschrikkelijks en onherstelbaars' heeft gedaan zonder dat dit
er automatisch toe leidt dat hij opstaat en moet bewegen.

Gevoelsgewaarwordingen, die zich gaandeweg in het psychische rijpingsproces
respectievelijk als sensaties, aandoeningen en stemmingen presenteerden, maken
zich los van de lichamelijke ervaring en de lichamelijke expressie: iemand kan
opgewonden en vrolijk zijn zonder nog met zijn armen te hoeven zwaaien.

De gewaarwordingen, die aan het begin van de concreet-operationele fase als
gevoelens worden begrepen, zijn noodzakelijkerwijze egocentrisch van aard.
Gevoelens van anderen worden eenzijdig geinterpreteerd. De interpretaties worden
vervolgens voor feiten gehouden. Het kind in deze fase en in dit stadium houdt de
eigen gevoelens voor de maat van alle dingen en negeert bijgevolg doorgaans ander-
mans gevoelens en belangen. De gevoelservaringen - aangeduid met passies - zijn
een individuele en individualistische aangelegenheid. De mogelijkheid tot het ver-
heimelijken van gevoelens maakt het kind bewust van de beperktheid van de voor-
heen almachtig gewaande ander (ouder, gezagsdrager, enzovoort). Het kind in die
leeftijdsfase is zich bewust van het feit dat de tot dan voor almachtig gehouden
anderen (ook) fouten maken en niet alwetend zijn. Het proces wordt wel aangeduid
met de onttroning (door het kind) van de ouder. 43

41  Vervaet, 1992, p. 11.
42 FOBA-dossier, opname 10-8-2000.
43  Breger. 1974, p. 264.
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De gevoelservaring wordt niet langer zonder meer spontaan geuit en is niet langer
zonder meer kenbaar voor anderen. Vanaf een jaar of zeven kan het kind gevoelens
desgewenst voor zichzel f houden en verheimelijken. Deze mentale vaardigheid van
de gevoelsafgrenzing is de voorwaarde voor een individuele, eigenstandige per-
soonlijkheidsontwikkeling.

Gaandeweg in de concreet-operationele fase wordt het kind in staat tot aanpas-
sing oftewel accommodatie. Het ontstijgt de cognitieve egocentriciteit van de een-
zijdige, individueel bepaalde beleving. Het is in staat tot het meevoelen met wat
anderen meemaken. Deze vaardigheid - tot empathie - vooronderstelt het vermo-
gen tot mentale omkering en (dus) tot gevoelswederkerigheid: wat ik als prettig
ervaar, ervaart een ander misschien als niet prettig (en omgekeerd).

Vergelijk:

David: 'Ad en Bas vinden hutspot lekker en ik niet. Ad vindt buitenspelen,
geloof ik, niet zo leuk en Bas en ik wel. 944

David begrijpt niet waarom Ad en Bas hutspot lekker kunnen vinden en vindt het
niet leuk dat Ad niet van buitenspelen houdt. Desalniettemin is hij bereid beide fei-
ten voor lief te nemen. Hij neemt de waarneming voor lief. De concrete waarne-
ming domineert het denken.4' Wat aan de orde is, is empathie, een medeleven dat
voortkomt uit een zeer bescheiden mate van inleving. David voelt met anderen  mee
en aanvaardt andermans betekenisverlening in zoverre dit een ervaringsfeit is.46

Desgevraagd zou hij niet kunnen uittekenen hoe het komt dat zijn vrienden iets niet
willen dat hij juist wel wil of andersom.47 Dit begrijpen zou het vermogen vereisen
tot het verlaten van het eigen referentiekader. Het zich inleven in het referentieka-
der van een ander is echter een vaardigheid die zich eerst in de volgende fase aan-
dient.

Het vermogen om wat men innerlijk waarneemt te benoemen neemt nu snel toe,
maar het vermogen om tot een uitgewerkte voorstelling te komen van hoe anderen
iets op een heel andere wijze (kunnen) beleven, is nog gebrekkig. David kijkt naar
het concrete effect van zijn gedrag en ontdekt aan de hand van het gedrag van zijn
vriendjes wat als prettig wordt ervaren en de vriendschap bevordert. Hij houdt niet
halsstarrig vast aan een mening of houding om een ruzie te voorkomen. Hij probeert
door middel van praten en gedragsveranderingen, van aanpassing, de verstandhou-
ding met anderen te consolideren. 48

44  Vervaet, 1993, p 20.
45 Dumont, 1970, p. 238.
46 Vervaet, 1986, p. 250, Dupont, 1994, p. 24.
47 Piaget spreekt van intuitieve kennis' ( 1979, p.  34-39).
48 Davids inleving kan doeltreffend zijn vanwege de feitelijke gevoelsovereenkomst tussen

hem en zijn vriendjes, of verwarrend vanwege een vermeende maar feitelijk ontbreken-
de overeenkomst. Ze praten (dan) langs elkaar heen. Hun denken en taalvaardigheid zijn
nog onvoldoende ontwikkeld om vermeende maar niet bestaande gevoelsovereenkom-
sten in extenso te bespreken en desgewenst alsnog op  elkaar af te stemmen.
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d) In de formeel-operationele fase (vanaf 13/14 jaar) weekt het denken zich los van
het concrete en is de jong-volwassene in staat over de grenzen van een gegeven situ-
atie heen te kijken. Gevoelens worden gedetailleerd verkend, dat wil zeggen, onder
woorden gebracht en onderzocht op verschillen en overeenkomsten met die van
anderen. Deze verkenning berust op introspectie en inleving. De ontwikkeling van
beide vermogens wordt van twee kanten gestimuleerd. Er is door de taalontwikke-
ling een uitbreiding van het instrumentarium, oftewel het vermogen tot symbolisa-
tie neemt toe. bovendien wordt het inzicht in, en het omgaan met, de eigen gevoe-
lens doelmatiger. Het begrijpen van andermans gedrag, zeker als dat afwijkt van dat
wat men als 'normaal' beschouwt, vereist inleving in een situatie die men niet uit
eigen ervaring kent.

Anderzijds leidt de gewonnen mentale vaardigheid om zich los te maken van het
concrete, van dat wat direct voorhanden is, tot een grotere denkvrijheid, en tot, wat
men zou kunnen noemen, een egocentrisch-cognitieve terugval.49 De jong-volwas-
sene laat zich meeslepen door de nieuw verworven denkvrijheid en interpreteert
ideeEn als feiten. Hij neemt de denkbeeldige werkelijkheid vereenvoudigd en een-
zijdig waar. Zijn en andermans ideeen lijken inwisselbaar voor de werkelijkheid,
een instelling die de puberteit bepaalt.

Casus 6.10bs°
B. (17) heeft tijdens een politieke demonstratie een politieagent ernstig mis-
handeld. Hij is trots op zijn daad van protest tegen een 'vertegenwoordiger
van het imperialistisch kapitaal'.

B.  voegt er voor de Pro Justitia-onderzoeker aan toe:  '... Ik ontdekte al heel vroeg
het gevoel dat ik niet klakkeloos alles wilde overnemen wat men mij als vanzelf-
sprekend en objectief waar voorschotelde. (...) Zo stond ik tegen het einde van de
lagere school afwijzend tegenover het huwelijk en het geloof...'

Er is ook winst. Dit aan de accommoderende zijde van het fase-spectrum. De
denkhandelingen van de jong-volwassene zijn nu zo ver ontwikkeld en abstract dat
hij zich desgewenst los kan maken van het hier en nu, 6n van de eigen persoon en
het eigen belang. Hij kan desgewenst vanuit een vogelperspectief naar zichzelf kij-
ken, en naar de wisselwerking tussen zichzelfen anderen." Hij kan zich gaandeweg
de fase verplaatsen in andermans referentiekader en zich inleven in die anderen. Hij
kan bovendien dat wat hij over anderen denkt toetsen aan wat die anderen desge-
vraagd zelf vinden.52

Niet iedereen bereikt de formeel-operationele fase en het formeel-operationele
interpretatie-niveau in de beleving van zijn eigen en in het begrijpen van andermans
gevoelens. Empathie in de zin van inleving in formele zin, dit is het inleven in
andermans gevoelswereld, is dan ook niet iedereen gegeven.

49  Breger, 1974, p. 267-269, 300-307.
50 Rapportage parketnr. 13.019.225.2 (archief In 't Veld)
51  Vervaet. 1998, p. 38.
52  Zie ook: Oei, 1997, p. 163.
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6.11 Beschouwing: schuld als afgeleide van het vermogen tot schuldbesef

In de sensorisch-motorische fase is er in de beleving van het kind nauwelijks of
geen onderscheid tussen binnen- en buitenwereld. De persoonlijkheid is niet
gevormd. De gevoelsbeleving komt niet boven het niveau van de zintuiglijke erva-
ring uit. Het verstandelijke vermogen om zijn eigen gedrag door middel van intro-
spectie en om dat van anderen door middel van inleving te begrijpen ontbreekt. Het
zeer jonge kind beschikt over geen enkel vermogen tot schuldbeleving.

In de pre-logische fase is de beleving van binnen- en buitenwereld wet onder-
scheiden maar nauw op elkaar betrokken. Gevoelens worden beleefd alsof ze van-
uit de buitenwereld als het ware in de binnenwereld worden aangebracht. Het kind
gaat er vanuit dat zijn gevoelens, die het als alkomstig uit de buitenwereld ervaart,
voor anderen zonder meer kenbaar zijn. Het onderscheid tussen goed en kwaad,
zoals het kind dat in de opvoeding is bijgebracht, staat voor een absoluut gegeven
waaraan niet wordt getornd. Het weet wat mag en wat niet mag op grond van de
aangeleerde regels, niet op grond van inzicht in de betekenis van de eventueel aan-
gerichte (emotionele) schade. Het vermogen tot schuldbeleving op basis van mede-
leven en/of inleving is niet ontwikkeld.

Eerst vanaf de concreet-operationele fase ontstaat een afgegrensde persoonlijk-
heid met een afgegrensd gevoelsleven. Gevoelens krijgen voor het eerst een per-
soonlijke betekenis die door middel van introspectie kan worden gekend en voor
anderen niet zonder meer kenbaar is. Het kind zou in staat zijn tot een volwaardige
beleving van schuld als een gevoel, ware het niet dat dat gevoel egocentrisch van
aard is. Het denken, zo ook de gevoelservaring, is nog egocentrisch, gevangen in het
dne standpunt van waaruit de werkelijkheid gezien en begrepen wordt. 53

Eerst later in de concreet-operationele fase, als het vermogen tot mentale omke-
ring zich aandient en het kind dat vermogen ook op zijn en andermans gevoelsle-
ven betrekt, leert het dat de gevoelens die hijzelf bij een bepaald voorwerp of
bepaalde persoon ervaart niet noodzakelijkerwijze overeenkomen met die die een
ander bij dat bepaalde iets of die bepaalde iemand ervaart. Eerst dan kan het kind
bese#en wat het een ander in voorkomende gevallen aandoet en kan het zich schul-
dig voelen. Hetzelfde geldt in mindere of meerdere mate in de volgende, de for-
meel-operationele fase.

De vier, zich onderscheidende ontwikkelingspsychologische fasen staan voor
vier, van elkaar te onderscheiden persoonlijkheidsstructuren. Het kind doorloopt op
zijn minst de eerste drie fasen alvorens het kind-af en volwassen is. Soms echter
stagneert de psychische ontwikkeling en is sprake van een beperkte persoonlijk-
heidsstructuur en een beperkte, dat wil zeggen magische of egocentrische gevoels-
ervaring.

Het hebben van een volwaardig schuldgevoel vereist, naast het vermogen om
een gewaarwording uberhaupt als een gevoel te interpreteren en te ervaren, het ver-
mogen tot empathie. Het eerstgenoemde vermogen ontwikkelt zich in het zevende

53 Dumont, 1970, p. 78
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A achtste levensjaar, het laatstgenoemde, dat tot medeleven en/of inleving, twee a
vier jaar later.

Zie ik het goed, dan doet zich in die laatstgenoemde tijdsspanne voor het eerst

een volwaardige schuldbeleving voor. Het strafrecht weifelde in het stellen van een
ondergrens in leeftijd herhaaldelijk tussen tien en twaalfjaar.54 Ontwikkelingspsy-

chologisch beschouwd is zowel de gekozen ondergrens als de weifelachtige opstel-
ling van de wetgever in dezen terecht. Vanaf om en nabij deze leeftijd, dat wil zeg-
gen bij het ene kind omstreeks tien jaar, bij het andere iets later, is het vermogen tot
een feitelijke, individuele schuldbeleving ontwikkeld. Dan, en niet eerder, valt bij
een 'normale' ontwikkeling de strafrechtelijke schuld samen met het individuele

begrip ervan.
De gewetensvorming is in eerste instantie, gegeven de egocentriciteit van het

kind, een gevolg van omgevingsinvloeden, van conditionering van gedragsregels. In
tweede instantie is de gewetensvorming afhankelijk van de gegeven ontwikkelings-
psychologische fase, van het vermogen tot inzicht in de betekenis, in het waarom
van die gedragsregels. De aanvaarding van, en het hebben van respect voor regels
en wetten (afspraken) vereist inzicht in de belangen die met die afspraken zijn
gemoeid: die van anderen, van de gemeenschap en van zichzelf. Dit inzicht voor-
onderstelt het vermogen tot schuldbesef als men universeel ethische regels of wet-
ten schendt. Stagneert die ontwikkeling, dan heeft de schuldbeleving slechts de
betekenis van stout-geweest-zijn.

De wetgever neemt voor het tot ontwikkeling komen van dit vermogen een

ondergrens in leeftijd aan. De praktijk van het strafrecht gaf daar kennelijk aanlei-
ding toe:' Voor de strafrechtelijke beoordeling van psychisch gestoorde en/of

gebrekkige ontwikkelde verdachten zou ditzelfde principe kunnen gelden. Althans,
ik houd voor mogelijk dat de achtergrond van de gedachte van de wetgever dat gees-
teszieke verdachten niet of slechts ten dele verantwoordelijk voor hun daden kun-
nen worden gehouden juist hierin is gelegen.

Deze, hier uit te werken parallel tussen het afwezige of beperkte morele besef

en gedrag van kinderen en dat van psychisch afwijkende verdachten zal zo direct de
basis vormen voor mijn aanzet tot de gedragswetenschappelijke verantwoording
van de toerekeningsvatbaarheidsbepaling in het algemeen en de aangebrachte gra-
daties in het bijzonder.

54  Gerbenzon & Algra, 1975, p. 284.
55   In  Nederland  gold een ondergrens van twaal f jaar  tot  in  1901 de Kinderstrafwet  werd

ingevoerd. De wetgever voerde die ondergrens  in 1965 opnieuw  in kn handhaafde  die

toen de kinderstrafwetgeving  in  1994 werd herzien.
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ZEVENDE HOOFDSTUK

Persoonlijkheidsstructuur en
toerekeningsvatbaarheid

7.1 Samenvatting

De forensisch-psychologische consequentie van de fasegewijze cognitieve ontwik-
keling is dat men niet zonder meer kan spreken van schuldbesef. Het besef, en dus
de mate van schuld die de psychisch gestoorde verdachte ervaart, is afhankelijk van
de ontwikkelingspsychologische fase waarin hij (nog) verkeert. Afhankelijk van de
soort ontwikketingspsychologische stagnatie is het vermogen van de (geestesge-
stoorde) verdachte of dader om schuld te ervaren beperkt of afwezig.

De persoonlijkheidsstructuur bepaalt hoe de verdachte zijn ervaringen ten tijde
van het delict interpreteerde (beleefde) en in hoeverre hij zijn eigen en andermans
gevoelsleven, met name dat van zijn slachtoffer (zoals blijkt uit zijn gedrag), verte-
kend waarnam: hoe beperkter die interpretatie(s) en hoe grover die vertekening, hoe
geringer zijn vermogen tot empathie en zijn vermogen tot schuldbesef ten aanzien
van het strafbaar gestelde gedrag. De gedragsdeskundige behoort de eventueel
gegeven mate van diens toerekeningsvatbaarheid afte leiden uit zijn (beperkte) ver-
mogen tot empathie en/of schuldbesef.

De persoonlijkheidsstructuur van een verdachte met in dat opzicht beperkte
vermogens, bieden, in combinatie met de vier toerekeningsvatbaarheidscriteria van
Van Eck, een psychologisch fundament voor een mate van zijn toerekeningsvat-
baarheid ten aanzien van een bepaald delict.

Een uitgebreide casusbeschrijving - die van de verdachte RK. - illustreert de
hier voorgestane wijze van het gedragskundig toerekenen.

RK. heeft zijn vrouw vermoord, ofschoon hij de bedoeling had met het pistool
zichzelf van het leven te beroven. Hij spreekt van een ongeluk en voelt zich, zoals
uit de rechtszaak en zijn levensverhaal blijkt, slechts in zeer beperkte mate schuldig.
Uitgaande van diens persoonlijkheidsstructuur en de bijbehorende cognitieve be-
perking waarmee hij zijn eigen en andermans gevoelsleven en gedrag interpreteert,
onderzoekt de gedragsdeskundige diens belevingswereld en diens vermogens tot
empathie en schuldbesef.

7.2 Inleiding

De wetgever gaat in het Wetboek van Strafrecht uit van keuzevrijheid van de bur-
ger. De keuze- en wilsvrijheid zou in het geding komen, zo bepaalt de Memorie van
Toelichting bij artikel 39 Sr, wanneer er sprake is van een psychische stoornis of
gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens.

Wat in eerste instantie een psychiatrische stoornis is met een specifieke symp-
tomatologie, is ontwikkelingspsychologisch te beschrijven in termen van een stag-
natie die in voorkomende gevallen staat voor een ontbrekend of gebrekkig moreel
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besef. Uit de beschreven stagnaties, laten zich verschillen afteiden in de gewetens-
functie en schuldbeleving van verdachten en daders, kortom in daadverantwoor-
delijkheid'. Om (dan) de bijbehorende gradatie in de toerekeningsvatbaarheid te
bepalen, roep ik de vier criteria van Van Eck in herinnering (paragraaf 3.5.3Y:

1)  Was er [ten tijde van het delict] bewust gedrag?
Zo ja:
2) Was er bewustzijn van de feitelijke elementen, die in het strafbare feit

besloten lagen?
3)  Was er bewustzijn bij de dader dat hij kwaad bedreef?
En

4)  Stond de dader in zijn beoordeling van de waarde van zijn daad zo vrij
en onbevangen, dat hij de betrekkelijkheid van deze waarde kon inzien?

Zowel deze vier psychologisch-juridische criteria, als de persoonlijkheidsstruc-
tuurbeschrijving van de verdachte van onderzoek, bieden de gedragsdeskundige het
houvast om de mate van toerekeningsvatbaarheid van die dader te bepalen.

7.3 Het psychologisch persoonlijkheidsonderzoek Pro Justitia

Hoe gaat, uitgaande van de vorige hoofdstukken, de psycholoog Pro Justitia te werk?
Allereerst stelt hij de mate van abstractie in het denken van de verdachte vast,

met name in de interpretatie van zijn eigen en andermans gevoelsleven en/of
gedrag. Staat die mate van abstractie vast, en daarmee de persoonlijkheidsstructuur
van de verdachte, dan laten Van Ecks criteria zich met terugwerkende kracht op de
geestestoestand van de verdachte toepassen.

Wat zijn de kenmerken van de vast te stellen persoonlijkheidsstructuur? Daartoe
dient de gedetailleerde beschrijving van de opeenvolgende persoonlijkheidsstruc-
turen bij kinderen en jong-volwassenen in de aanloop naar de volwassenheid, zoals
Vervaet die heeft gegeven (1986). Ik beperk me hier tot de grote lijnen, dat wil
zeggen tot de hoofdkenmerken van de ontwikkelingspsychologische overgangen in
de persoonlijkheidsstructuur.

Het interpretatieniveau van onze waamemings- en denkhandelingen' is een afgelei-
de' van de persoonlijkheidsstructuur. Dit geldt ook voor de verdachte ten tijde van

1 Begrip ontleend aan Haffmans (1989, p. 65), waarmee is gezegd dat de eventuele sane-
tie die een dader wordt opgelegd steeds zijn grond moet vinden in het stralbare feit.

2      Van Ecks criteria uit 1959 weerspiegelen zich, zoals in hoofdstuk  3 is opgemerkt,  in  de
McNaughton Rules. In een discussie op de Forensisch Psychiatrische Dienst te Amster-
dam op 27 januari 2000, waarbij zowel gedragsdeskundigen als strafrechtjuristen aanwe-
zig waren, bleken de criteria, hoewel 40 jaar oud, niet voor aanscherping of aanvulling
vatbaar. Wel speelde de vraag waar 'het affectieve element' in de criteria blijft, een kwes-
tie die in de gevalsbeschrijving in dit hoofdstuk wordt beantwoord.
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het delict, althans als wordt aangenomen dat in de tussenliggende tijd het niveau van
psychisch functioneren van de verdachte niet wezenlijk is veranderd. Daar de peri-
ode die verstrijkt tussen het moment van het delict en het Pro Justitia-onderzoek er
een van weken, soms van maanden is, is dat niet altijd het geval. Zo kan de struc-
turerende omgeving van een huis van bewaring of het gebruik van anti-psychotische
medicatie de geestestoestand en het gedrag van een verdachte ingrijpend ten goede
doen keren. Van de eventuele ernstige geestesverwarring, zoals die ten tijde van het
delict speelde, laat zich dan weinig of niets terugvinden. Dit laatste verschijnsel
doet zich ook voor als de verdachte ten tijde van het delict onder invloed van psy-
chotrope middelen heeft gehandeld en nu vrij is van dergelijke bewustzijnsbein-
vloedende middelen.

Het gedragskundig onderzoek Pro-Justitia is hoe dan ook een cognitieve recon-

structie van de verdachte wanneer hij zijn verhaal vertelt 6n - niet te vergeten - van
de onderzoeker zelf wanneer die met terugwerkende kracht de betekenis van dat
verhaal voor de toedracht van het delict vaststelt.

De persoonlijkheidsstructuur wordt bepaald aan de hand van het abstractievermo-
gen van de verdachte, dat zich laat atleiden uit diens denkhandelingen ten aanzien
van het delict en andere relevante onderwerpen.' Het brandpunt van onderzoek zijn
de waarnemingen, herinneringen, denkbeelden, opvattingen, voorstellingen en
verwachtingen (cognities) en de bijbehorende gevoelsbetekenissen die de verdachte
bij die bepaalde cognities heeft (connotaties).

Het gevonden abstractievermogen bepaalt de persoonlijkheidsstructuur en het
interpretatieniveau van de verdachte: hoe feitelijker6 hij zichzelf en anderen, met
name het slachtoffer, waarnam, hoe beter was hij in staat zijn gedrag (ook) in
moreel opzicht af te stemmen op dat van anderen. De gedragsdeskundige Pro
Justitia maakt met terugwerkende kracht een inschatting van de mate van verteke-
ning waarmee de psychisch gestoorde verdachte zijn slachtoffe«s) ten tijde van het
delict waarnam en de mate waarin hij zich eventueel vreemd in de zin van ziekelilk
afwijkend gedroeg door dat bepaalde delict van onderzoek te begaan.

Is het introspectieve vermogen van de verdachte niet of matig ontwikkeld en
blijft hij op de diverse onderzoeksvragen naar zijn beleving van het delict en de
omstandigheden ervan het antwoord schuldig, wat in de hier te behandelen casus

het geval is, dan vormt dit gegeven op zichzelf een indicatie voor zijn abstractie-
vermogen in het denken en de bijbehorende persoonlijkheidsstructuur.

Hetzelfde geldt - maar dan omgekeerd - in geval het introspectieve vermogen
juist goed ontwikkeld is en de verdachte zijn cognities en de bijbehorende conno-

3   Ook wel psychische operaties genoemd (de term 'operatie' keert terug in de benaming
van de concreet- en de formeel-operationele fase).

4    In  hoofdstuk 8 komt het geweten of de gewetensontwikkeling als functie van de per-
soonlijkheidsstructuur aan bod.

5   In de wachtkamer van een huis van bewaring, waar het persoonlijkheidsonderzoek zich
vaak afspeelt, zijn gedragshandelingen van de verdachte voor het onderzoek meestal niet
aan de orde.

6   Hier in de betekenis van valide.
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taties ordent en er onderlinge verbanden in aanbrengt, dat wil zeggen, dat de ver-
dachte over het vermogen tot een uitgewerkte vorm van zelfkennis beschikt.

Bij gebrek aan gespreksstof, omdat de verdachte moeilijk over het delict kan
praten of dit weigert, kan de onderzoeker gebruik maken van projectietests: Deze
tests bieden de verdachte de gelegenheid vrijelijk te associeren en de werkelijkheid
zoals hij die beleeft en in de aangeboden afbeeldingen ziet, te structureren. Verge-
lijk de onderstaande uitspraken van de verdachten A en B naar aanleiding van plaat
5 van de Thematische Apperceptie Test (TAT), waarop een jongen over een viool
gebogen zit:

A) 'Een jongen zit voor een viool. Een erfstuk. Hij vraagt zich af wat hij
ermee kan doen. Of hij  'm kan verkopen.'

en

B)  'De jongen zit voor zijn viool en twijfelt. Hij weet niet of hij zon ouders
teleurstelt, of hij er later zijn geld mee zal kunnen verdienen, of hij
beroemd wordt en de mensen naar hem willen luisteren.'

Persoon A geeft een feitelijke beschrijving van het instrument. (Zelf)reflectie ontbreekt.
Het enige dat hij zich afvraagt is of hij er materieel op vooruit zal gaan. Persoon B
reflecteert op de gevoelens van de jongen: de jongen twij felt, zal hij beroemd wor-
den en zullen de mensen naar hem luisteren, dat wil zeggen, zullen ze zijn muziek
waarderen? Bovendien spreekt  uit  de   twij fel verantwoordelijkheidsgevoel:   hij   wil
zijn ouders niet teleurstellen en later met de viool zijn inkomen verdienen.

Persoon A beperkt zich in zijn overwegingen tot zijn eigenbelang en het hier en
nu, persoon B denkt daarnaast aan anderen en aan later. A heeft een concrete
voorstelling van zaken en assimileert: hij denkt in termen van wat hem het beste
uitkomt en eigent zich het instrument als een materieel bezit toe. B heeft een
veelomvattender voorstelling van zaken en accommodeert: hij is bereid om zich in
te spannen en om aan de wensen van zijn ouders en het publiek tegemoet te komen.

Een ander projectiemiddel om de persoonlijkheidsstructuur te onderzoeken is
om de verdachte mensen en situaties die in zijn leven van belang zijn te laten
beschrijven: zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

In feite biedt elke (zelf)beschrijving van de verdachte stof voor het persoon-
lijkheidsonderzoek, zolang die beschrijving niet door anderen wordt ingesnoerd en
onderzochte er zijn eigen (denk)structuur in aanbrengt. Dit doet de verdachte in al
zijn uitlatingen, of hij nu spreekt of schrijft, of hij dit naar aanleiding van een vraag
of afbeelding of zonder welke aanleiding dan ook doet.

Ook uitspraken over en/of observaties van de verdachte kunnen een aangrij-
pingspunt vormen om de persoonlijkheidsstructuur te onderzoeken: ziedaar het

7   De gebruikte projectietests zijn de Rorschach (de 'inktvlekkentest') en de Thematische
Apperceptie Test. De voorkeur ligt bij de laatstgenoemde test. Voor velen zijn de
Rorschach-vlekken absurd en volstrekt betekenisloos, zodat de bereidheid tot medewer-
king sterk afneemt. De TAT biedt een serie afbeeldingen aan van voorstelbare situaties
die iedereen op zijn manier en op zon niveau weet te interpreteren (zie ook Ludwig &
Blom, 2001, p.38).
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belang van een hetero-anamnese en een klinische observatie, zoals het Pieter Baan
Centrum of een (afdeling van een) forensisch-psychiatrisch ziekenhuis die op-
neemt, respectievelijk verzorgt. Die anamnese en de observaties van anderen dienen
als een vingerwijzing. De gedragsdeskundige zal onderzochte zelf dienen te zien en
te spreken om diens persoonlijkheidsstructuur aan de hand van concrete uitlatingen
of gedragingen zel f te onderzoeken.

Tot slot, en dat is het derde aandachtspunt van het onderzoek, is de mate van het
schuldbesef van de verdachte na het delict indicatief voor zijn persoonlijkheids-
structuur.

De nu volgende casus licht de voorgestane methode van Pro Justitia-onderzoek en
de bijbehorende redenering die tot de bevinding van een (sterk) verminderde mate
van toerekeningsvatbaarheid leidt uitgebreid toe. De bij de andere gradaties
horende redeneringen, die in het volgende hoofdstuk worden behandeld, zullen in
tegenstelling tot deze, bondig van opzet zijn.

7.4 De casus P.K.'

RK. (50), een Franstalige verdachte, is wegens doodslag op zijn vrouw tot zes jaar
onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld. Onderzochte is niet eerder met
politie of Justitie in aanraking geweest.

De omstandigheden rond de moord, die onderzochte als een 'ongeluk' omschrijft,
waren  deze:   na   15 jaar huwelijk,  waar twee kinderen uit voortkwamen,  gaf de
vrouw onderzochte te kennen te willen scheiden. Ze had de laatste jaren zonder
opgaaf van reden niet of nauwelijks met hem gesproken en hem verbannen naar de
zolderkamer.

7.4.1 Het delict

RK. heeft zich met een pistool, dat hij in huis had vanwege zijn lidmaatschap van
een schietvereniging, naar de slaapkamer van zijn vrouw begeven met de nadrukke-
lijke bedoeling, zoals hij in het proces verbaal stelt, zich aldaar van het leven te
beroven. Alvorens te schieten raakte hij zijn vrouw die van hem wilde scheiden aan.
Wanneer ze wakker wordt en zich opricht, gaat door haar onverhoedse beweging
zijn pistool af. Onderzochte spreekt van een ongeluk.

De gespannen huwelijkssituatie en de vermeende, voor de hand liggende kwaad-
heid van onderzochte, dit vanwege het zwijgen en de scheidingswens van zijn
vrouw, doen de verdenking rijzen aan moord met voorbedachten rade. Temeer daar,
als hij ziet dat het eerste schot zijn vrouw slechts verwond heeft, hij een tweede
maal schiet, met haar dood als gevolg.

8    FPD-dossier Den Bosch 038188\94, PSC-dossier 25 juni 1995.

117



Hoofdstuk 7

7.4.2 Bronnen

De casus-beschrijving berust op diverse documenten:
-   de uitvoerige levensbeschrijving (in het Frans) van onderzochte zelfdie vlak na

het delict is geschreven,
-   het rechtbankverslag in een landelijk dagblad,

de psychiatrische Pro-Justitia-rapportage,
-   het observatieverslag van het Penitentiair Selectie Centrum in Den Haag,
en

-   het verslag van het (test)psychologisch onderzoek.

Voor het onderzoek naar de persoonlijkheidsstructuur van onderzochte put ik uit
deze vijf bronnen.

7.4.3 Anamnese

Jeugd
RK. heeft een oudere zus en twee oudere broers. Zijn vader werkte in de mijnen in
de Elzas en overleed aan 'stoflongen' toen onderzochte twaalfjaar oud was. Zijn
moeder was een vrouw 'die alles voor haar kinderen overhad, een zichzelf opoffe-
rende vrouw' HU werd door zijn vader maar vooral door zijn moeder opgevoed met
een strenge moraal. De stelregel van zijn moeder was 'Word nooit werkloos'.
Onderzochte heeft zonder mankeren zijn gezin onderhouden en kwam niet eerder
met het strafrecht in aanraking. Er is geen reden bij RK. enige pedagogische of
affectieve verwaarlozing te veronderstellen.

Opleiding en werk
Onderzochte behaalde een diploma aan een lagere technische school en werkte als
machinebankwerker. In de avonduren studeerde hij voor werktuigbouwkundige. Hij
veranderde van werk en werd co6rdinator van een afdeling. Vanwege de betere
betaling werd hij bij hetzelfde bedrijf beveiligingsbeambte, na in de avonduren
daarvoor de nodige papieren te hebben gehaald.

Toen onderzochte 45 jaar oud was werd hij vanwege hartklachten afgekeurd. Hij
las veel, maakte wiskundeopgaven uit een middelbare schoolboek en kluste.

Huwelijk
Onderzochte trouwde en kreeg twee kinderen. Zijn vrouw was gesloten, over gevoe-
lens werd niet gesproken. Zes jaar voor het misdrijf van onderzochte gaf ze hem te
kennen niet meer met hem te willen spreken tenzij hij 'zou veranderen'. Hoe hij
diende te veranderen  zei  ze  er niet bij.

9 Alwaar gedetineerden met een vrijheidsstraf van tenminste 4 jaar psychologisch worden
onderzocht en geselecteerd voor een gevangenis; ook wordt er bekeken in hoeverre deze
gedetineerden (alsnog) voor behandeling in aanmerking komen.
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Kinderen
Onderzochte bemoeide zich nauwelijks met zijn kinderen. In de uren van de voor-
genomen zelfmoord en de uiteindelijke moord op zijn vrouw, bedacht hij dat hij ze
zelden of nooit had geprezen, terwijl hij zoals hij schrijft 'toch vaak trots op ze
was'.

7.5 Het psychiatrisch onderzoek 10

De bevindingen van de psychiater die RK. zes weken na het delict onderzocht
waren:
- Mensen zoals hij [RK.] laten zich meeslepen door hun emoties.
-   Het is volkomen ongeloofwaardig dat de dader niet zou hebben kunnen begrij-

pen waarom zijn gezin zich jarenlang tegen hem heeft gekeerd.
-    Dit [niet begrijpen] is alleen te verstaan als men bedenkt dat hij zijn eigen fouten

niet wil en niet kan erkennen en dat hij tegelijkertijd naar buiten toe de gezel-

lige vriendelijke behulpzame man speelde.
-    De dader kon zijn falen ook tegenover zichzelf maar uiterst moeilijk erkennen

en hij komt er nog steeds niet toe ook maar enig inzicht te tonen in zijn eigen
aandeel aan al die mislukkingen.

-    Het gebeuren is het gevolg van de in jaren ellende opgestapelde spanningen en
frustraties bij de dader, die naar buiten toe het beeld van de oppassende burger
wist te handhaven.

-   Bij de dader is sprake van een depressieve stoornis als gevolg van de aange-
kondigde echtscheiding en zijn mislukking vandien die nu ook naar buiten toe
zou blijken.

-   Bij de dader bestond een langdurig opgekropte neurotische spanningstoestand
die door de aangekondige scheiding tot een paniekreactie voerde.

-    De dader was, hoe rustig en ordelijk hij zich ook na de daad tegenover de poli-
tie presenteerde, ten tijde van het delict onder invloed van heftige emoties. Hij
was niet in staat weloverwogen besluiten te nemen en de consequenties van zijn
daad geheel te overzien.

De psychiater stelt in zijn eindconclusie dat de verdachte tijdens het plegen van het
hem tenlastegelegde aan een ziekelijke, dat wil zeggen neurotische storing van zijn
geestvermogens leed. Vanwege de geconstateerde neurotische en/of depressieve
stoornis vindt hij onderzochte in verminderde mate toerekeningsvatbaar.

10 Psychiatrisch onderzoek van RK. door prof. dr. M. Zeegers, voor de FPD Den Bosch

(met dank voor de inzage aan dr. RIA. van Panhuis, forensisch psychiater bij de FPD
aldaar, en mr. H.G.W Stikkelbroeck, destijds rechter-commissaris in het arrondissement
's Hertogenbosch.)
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7.6 Het belevingsonderzoek

Het levensverhaal van onderzochte, het krantenbericht over het proces en het obser-
vatieverslag van het PSC bevatten drie essentiEle aanwijzingen voor de aard van zijn
belevingen rondom het delict. Ik onderzoek RK. achtereenvolgens op zijn mate van
zelfreflectie en op de mate van reflectie op zijn omgeving en het delict.

a) RK. geeft in zijn getypte, Franstalige levensverslag een overmaat aan details.
maar biedt de lezer paradoxalerwijze aan gevoelsmatige reflectie weinig tot
niets. Hij beschrijft zijn leven als een reeks van min of meer toevallige gebeur-
tenissen die hem overkomen, niet als een betekenisvolle, door hem gekozen en
in gang gezette reeks van gebeurtenissen en ontwikkelingen.
De hier niet nader toe te lichten verwijten en afwijzingen van zijn vrouw maken
onderzochte bij voortduring lichamelijk gespannen. Als het zwijgen van zijn
vrouw is begonnen, lezen we:

Ik was machteloos. De zin van het bestaan en de mensheid kon ik niet vin-
den. Ik zou de hele wereld wel uit kunnen roeien om m'n geluk terug te krij-
gen.

RK. associeert zijn ongeluk met machteloosheid. Hij drukt zich uit in grote
gevoelens, zo zou men denken. Maar in feite voelt hij niet waar het hier om gaat:
de geladen sfeer in huis, en staat hij er apathisch en hulpeloos tegenover. Wan-
neer hij zijn vrouw bij herhaling vraagt wat er aan de hand is, weigert ze hem te
antwoorden. Door niets te zeggen suggereert ze dat hij het zelf zou kunnen of
moeten weten als hij maar wilde.

Wanneer hij vanwege de gezinsuitbreiding de hem toegezegde, ruimere bedrij fs-
woning wil betrekken, blijkt dat een Turks gezin die heeft betrokken. RK. pro-
testeert niet. Het enige dat gebeurt,  of hem overkomt,  is een 'ongeluk':

Ik ben weer terug aan het werk gegaan. Een frees schoot onder het frezen los
met als gevolg dat er een schroefblad afgekeurd moest worden.

Van kwaadheid lijkt bij RK. geen sprake. Op plaatsen in het verhaal waar de
lezer heftige emoties verwacht en die al met een zeker gemak als vanzelfspre-
kend invult, leest men slechts over ongewone lichamelijke gewaarwordingen:

Ik was van streek en aan het piekeren. Ik heb gemerkt dat m'n wangen ab-
normaal warm waren.

Over de avond van het delict. wanneer hij heeft gehoord dat het scheidingsver-
zoek van zijn vrouw bij de advocaat ligt en hij zijn naderende einde overdenkt,
schrij ft  hij:

120



Persoonlijkheidsstructuur en toerekeningsvatbaarheid

lk kreeg buiten het schrijnende gevoel in maag en borst, waar ik al dagen
mee rondliep, pijn in mijn hartstreek.

Gevoelens van kwaadheid, angst, paniek worden in het levensverhaal niet als
zodanig genoemd. Men leest over onaangename, lichamelijke gewaarwordin-
gen. De gevoelsbetekenissen, die de lezer onontkoombaar in het oog springen,
lijken de schrijver te ontgaan.

Tijdens de observatieperiode in het Penitentiair Selectie Centrum, waar hij een
jaar na zijn vonnis wordt geplaatst, valt op dat RK. schijnbaar vanuit het niets
soms zeer heftig reageert:

Er is iets waarover hij [RK.] zich zeer verbaast, een eigenschap die hij voor
zijn delict niet van zichzelf kende, nl. een onherkenbare agressie die oplaait...
Dit is namelijk voorgevallen in het HvB, toen een bewaarder een plamuurmes

uit zijn zak trok en hij de dader direct in een soort houdgreep nam."

Desgevraagd blijkt RK. zich de vermeende agressie niet bewust. De suggestie
van het PSC-personeel, dat een negatief gevoel in hem opkomt als iemand of
iets hem dwarszit, zegt hem niets. Gevoel is voor RK. niet 'iets in het hoofd'.
Hij ervaart geen gevoel van kwaadheid, maar een lichamelijke gewaarwording
van spanning die zich in een onmiddellijke, lichamelijke reactie uit. Hij haalt

reflexmatig naar de bewaker uit.

b)  RK. beschrijft de betekenis van zijn ouders en gezinsleden in termen van bij-
zondere lichamelijke vaardigheden: zijn vader kon goed bekende chansonniers
imiteren, zijn moeder had als goede huisvrouw alles voor de kinderen over en
zijn vrouw kon 'reuzegoed kantklossen'. Ook zijn kinderen typeert hij door wat
ze goed kunnen. En zichzelf door te stellen dat hij goed is in timmeren en in het
omgaan met wapens [sic.]." Zijn waardering voor zijn ouders en gezinsleden uit
zich in zijn respect voor lichanielijke vaardigheden.

c)  RK., zo meldt het dagblad in zijn berichtgeving over het proces, is na de moord
opgelucht over de eis van de officier:

Een 50-jarige man uit ... die zijn echtgenote met twee schoten door het hoofd
heeft gedood, is doodsbenauwd dat hij zal worden vrijgesproken.  ' En  de  eis

13van de officier van Justitie -  8 jaar cel  - vind ik nogal  mild,' zei hij

RK., die zijn vrouw en de moeder van zijn kinderen, heeft vermoord geeft geen

blijk van schuldgevoel. In de onderzoeksgesprekken in het Penitentiair Selectie

11 PSC-observatieverslag.
12 Idem.
13  In dagblad vermelde uitspraak.
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Centrum, maanden na het delict, spreekt hij over zichzelf, niet over zijn
kinderen, ook niet nu hun moeder dood is. Zijn schuld is de schuld die de
rechters hebben vastgesteld en staat voor hem gelijk aan de duur van de
opgelegde straf Hij heeft begrip voor de straffende instantie en lost zijn schuld
in door het uitzitten van de opgelegde straf.

7.7 Het structuur-onderzoek

P.K. kent lichamelijke onrust, maar benoemt die onaangename lichamelijke gewaar-
wordingen niet in gevoelstermen. Hij betrekt zijn onrust niet op zijn omgeving
en niet op de wisselwerking tussen hem en die omgeving: niet op zijn werkgever,
zijn vrouw, zijn kinderen, en, na het delict, op het gevangenispersoneel en de mede-
gedetineerden.

Tijdens de PSC-observatieperiode, die hij voor 'anderen die het goed met me menen'
gelaten ondergaat, dringt zich een scala aan lichamelijke kwalen aan hem op. Ook
voorafgaand aan het delict beschrijft hij kwalen, vooral hartklachten. Hij lijdt hij
aan vetzucht, waarvoor hij in het PSC medicatie krijgt. In het observatieverslag valt
zijn overmatige lichamelijke activiteit op:

In zijn vrije tijd is hij [RK.] overwegend actief. Hij is eigenlijk altijd wel
bezig een of ander te reinigen. Daarnaast is hij veel op de gang voor zijn cel
te vinden en praat hij honderd uit: 4

Hij is bij voortduring bezig. Zijn gedrag kenmerkt zich niet door uitingen van
hulpeloosheid, wroeging en onzekerheid. Hij overdenkt niet zijn daad en de aanloop
daartoe, al dan niet met hulp van derden. Hij leeft zijn lichamelijk onrust uit door
te eten, te poetsen en te praten.

Vervaet bespreekt bij kinderen van rond de vijfjaar het verband tussen aandoenin-
gen en expressies. 15 Enerzijds  is  er een buitenwereld  die  het  kind iets aandoet  (in
aangename of onaangename betekenis), anderzijds doet het kind de buitenwereld
iets aan door zijn expressie, door zich lichamelijk te uiten. Zo begrijp ik RK. Hij
eet, poetst, praat, zonder ophouden. Hij heeft geen keuze. Hij verdringt of ver-
heimelijkt geen gevoelens. Zijn gevoelservaring stagneert op lichamelijk niveau, op
dat van de aandoening en de expressie. De lichamelijke aandoening 6n de expressie
ervan zijn onwillekeurig en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zijn lichamelijk
gefixeerde beleving blijkt ook uit de bijzondere betekenis die lichamelijke
vaardigheden van anderen voor hem hebben. 16

14 PSC-observatieverslag
15    Vervaet,   1986,  p. 2 15-225.
16 Vervaet, 1986, p. 218.
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RK.'s beperkte zelfreflectie, dat wil zeggen de beperkte, lichamelijke 'gevoels'-
beleving (vergelijk paragraaf 6.4.3) en de onmiddellijke lichamelijke uiting ervan
(expressie), kenmerken de pre-logische fase. Kijk ik naar RK.'s positie in de fase,
dan stel ik vast dat hij gevoelsmatig al wel accommodeert. De interpretatie van
gevoelens ontstijgt het niveau van de-aandoeningen-van-buiten. Het zijn (al) aan-
doeningen-van-binnen. Zijn gevoelsleven dient zich aan op het niveau van lichame-
lijke gewaarwordingen en niet, of nog niet eens, op dat van stemmingen. Daar,
op dit beperkte bewustzijnsniveau, stagneren zijn gevoelsgewaarwordingen dn
gevoelsleven.

Ook het schuldgevoel van RK. stagneert op dat beperkte, pre-logische, accom-
moderende niveau. Hij ontkent het delict niet, hij en niemand anders heeft zijn
vrouw omgebracht. Hij weet ook dat hij 'straf heeft verdiend'. Justitie mag over
hem beschikken en, zo verklaart hij, hem 'wegstoppen in een donker cachot'. Zijn
schuldbes€fbeperkt zich echter tot het schuldbewustzijn van het hebben overtreden
van een regel: men mag niet doden. Hij weet dat hij wordt gestraft. Maar zijn weten
getuigt niet van empathie. Hij rept niet over wat hij zijn vrouw, het slachtoffer, en
zijn kinderen heeft aangedaan, niet in zijn autobiografie en niet in het PSC-onder-
zoek. Zijn schuldbesef is beperkt vanwege zijn beperkte vermogen tot schuldbesef
Er   is geen schuldbeleving  in   de   zin van schuldgevoel.   Hij   is

' stout geweest'   en
maakt dat op uit de afkeuring van anderen, met name die van de rechter. Zijn
gewetensfunctie stagneert op het niveau van dat van een * vijf-jarig kind.

RK. heeft, zo concludeer ik Pro Justitia, een pre-logische, accommoderende per-
soonlijkheidsstructuur

7.8 Het motief voor de moord: opzet of ongeluk?

We zouden, bij wijze van tegenwicht aan de hierboven gegeven verklaring en in
navolging van het oordeel van de psychiater die RK. onderzocht, kunnen stellen dat
RK. zijn gevoelens (van kwaadheid) verdrong, net zo goed als hij het opzet van zijn
delict verdrong.

Stel RK. had zijn lichamelijke kwalen en zijn lichamelijke onrust inderdaad als
een gevoel (kwaadheid) geinterpreteerd. Zijn persoonlijkheidsstructuur was dan van
concreet-operationele, assimilerende aard geweest. Het scenario zou (dan) zijn
geweest dat RK. uit kwaadheid zijn vrouw doelbewust had vermoord. 17  Een  derge-
lijke interpretatie zou van een hoger abstractieniveau hebben getuigd, dan nu het
geval is. Hij zou de feiten feitelijker hebben geinterpreteerd en zijn handelingen
beter op die feiten hebben kunnen afstemmen. Toch zou ook die interpretatie in
gebreke zijn gebleven: het jarenlange zwijgen van zijn vrouw was de aanleiding van
het ongeluk, niet de oorzaak, die in hun huwelijk lag, in hun beperkte contact. Bij

17 Zie Tolstoi's Kreutzersonate voor een voorbeeld van een echtgenoot die uit jaloezie
(kwaadheid) zijn vrouw doelbewust vermoordt.
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gebrek aan vermogen tot empathie zou het (ook dan) niet in hem zijn opgekomen
om met zijn vrouw te onderzoeken wat er tussen hen beiden aan de hand was.

Van accommodatie op concreet-operationeel niveau was bij RK. zeker geen
sprake. Was dat wei zo geweest, dan zou hij met zijn vrouw zijn gaan praten, al dan
niet met hulp van anderen. Hij zou zich dan bewust zijn geworden dat zij eenzelfde
gevoel van kwaadheid had en dat hij, net als zij, er goed aan zou doen dat gevoel op
de ander te betrekken.

Geen van beide scenario's echter heeft zich voltrokken, het wraak-moord-, noch
het praat-luister-scenario. Wraak nemen of het hebben van een gesprek over de
spanning, al dan niet met hulp van een derde, komt niet eens in RK.'s gedachten op.
Hij begeeft zich naar de slaapkamer van zijn vrouw om zichzelf voor haar ogen
dood te schieten:

Ik (...) stond daar met de loop van het pistool bij m'n slaap. Mijn vrouw bleef
doorslapen. Ik bukte schuin voorover en reikte met mijn linkerhand naar het
hoofdeinde van het bed, en riep:  'Zie wat je gedaan hebt.'

Hij gaat naar haar toe en brengt zijn wanhoop lichamelijk tot expressie. Haar aan-
wezigheid is een vereiste voor zijn daad. Hij had een afscheidsbrief of via de
kinderen een bericht kunnen achterlaten, zoals zij had gedaan bij het aankondigen
van haar voornemen om te scheiden. Hij overweegt die alternatieven echter niet. Hij
wil haar getuige laten zijn van zijn wanhoopsdaad. Wanneer ze door zijn aanraking
- hij wil immers gezien worden - wakker wordt en zich opricht, gaat het wapen af:

Mijn rechterhand waarin ik het pistool had was door de bukbeweging uit de
lijn gegaan en voor ik de zin ['Zie wat je gedaan hebt'] had afgemaakt was
er ongewild een schot afgegaan...

RK. heeft de dood van zijn vrouw niet gewild. Het was een ongeluk, zo beweert hij.
De persoonlijkheidsstructuurtheorie geeft reden RK. op zijn woord te geloven. Hij
beschrijft een soortgelijk ongeluk jaren voordien: als hij het bericht van de mis-
gelopen woning heeft gehoord en de frees waaraan hij werkt losschiet met een
afgekeurd schroefblad als gevolg. Hij ervoer lichamelijk spanning door het bericht
van het clandestien ingenomen huis, geen kwaadheid. De spanning uitte zich
lichamelijk, bij wijze van een expressie. Ook toen.

Interpreteer ik RK.'s gedrag in een genetisch-epistemologisch kader, dan ontbreekt
het hem aan een gevoelsmatige koppeling tussen twee werelden: tussen wat zijn
gezinsleden hem al negerend aandoen en wat hij hen aandoet door alsmaar druk te
praten en er niets mee te zeggen in de zin dat hij er (toch) geen gevoelens mee uit.
Had hij beide werelden op elkaar kunnen betrekken, dan had zijn bewustzijn, en
daarmee zijn beleving, een metamorfose ondergaan. Zo zou hij, om een voorbeeld
te nemen, het zwijgen van zijn vrouw niet passief hebben ondergaan, als een ver-
schijnsel dat op zichzelf stond en waar hij niets tegenover kon stellen.  Hij zou niet
de machteloosheid hebben ervaren, die hij beschrijft. Hij zou het negeren van hem
van zijn kinderen en het zwijgen van zijn vrouw hebben betrokken op zichzelf, op
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de wisselwerking tussen zijn gedrag en dat van anderen, en niet de neiging hebben
gehad om  'de hele wereld  uit te roeien'. HU maakt  niet de overgang in interpretatie
en beleving van zijn lichamelijke onrust en anderssoortige lichamelijke aandoenin-
gen naar een gevoelservaring.

De eerste kogel treft zijn vrouw in het hoofd. RK. schiet nu een tweede maal om
haar zoals hij opmerkt uit haar lijden te verlossen:

lk zag dat ze stervende was en kon het niet aanzien.  Ik zei of dacht: 'Wacht,
ik zal je er eentje bijgeven'.

Ik drukte de loop van het pistool tegen haar slaap en schoot bewust af.
Haar hoofd veerde iets omhoog en viel dan neer en lag levenloos.

Hij waarschuwt geen arts, geen ambulance. Hij probeert zijn vrouw, moeder van zes
kinderen, niet te redden.

Om het tweede, doelgerichte schot te begrijpen voldoet de verklaring van 'de
opeenstapeling van verdrongen gevoelens van kwaadheid die in het delict tot uiting
kwamen' van de psychiater mijns inziens niet. RK. kent kwaadheid als een gevoels-
beleving niet en kan die ook niet kennen, gezien zijn beperkte vermogen daartoe,
zoals hier uiteengezet is.

RK. was, zo staat in het PSC-observatieverslag, trots op zijn schietkunst. Het
eerste schot was voor RK. een ongeluk. Zijn persoonlijkheidsstructuur en de bijbe-
horende aard van belevingen rechtvaardigen die interpretatie. Een schot echter dat
voortkomt uit een ongecontroleerde beweging is een vaardig schutter onwaardig.
RK. is immers goed in schieten. Had hij zijn vrouw daadwerkelijk willen vermoor-
den, dan had hij dat meteen gedaan en haar haar lijden bespaard. Ten slotte houdt
hij van zijn vrouw. In zijn 'Wacht, ik zal je er eentje bijgeven' klinkt kinderlijke blij-
heid door. Lichamelijke vaardigheden bepalen zijn waardering voor anderen en die
voor zichzelf: timmeren en schieten zijn zijn sterke punten (zoals vermeld in het
PSC-observatieverslag). Hij kan iets goed en dankzij die vaardigheid is hij iemand,
net zo goed als uit zijn beschrijving blijkt dat anderen iemand zijn door waartoe ze
lichamelijk in staat zijn. Met zijn tweede schot laat hij zijn vrouw zien dat hij wel
degelijk een goed schutter is.

Na het dodelijke schot, keert hij terug naar zijn kamer waar hij het wapen
zorgvuldig schoonmaakt. Hij voelt zich niet schuldig, raakt niet in paniek en slaat
niet alsnog de hand aan zichzelf, at zou daar nu meer reden voor zijn dan voor de
dood van zijn vrouw Nadat hij in alle rust zijn pistool heeft schoongemaakt en
opgeborgen...

... heb ik de politie gebeld. Ik stond nog te trillen. De eerste keer ging het
draaien mis. Ik wist nog niet wat ik zeggen moest, vond de Nederlandse
woorden niet. Toen ik het goede nummer had gedraaid kwamen de woorden
vanzelf. De man uit de meldkamer zei: 'Blijft u rustig thuis, we sturen zo
spoedig mogelijk iemand naar u toe.' De stem van de man kalmeerde me.
Het trillen had opgehouden en ik was wonderlijk kalm.
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Het trillen en het verkeerd draaien van het telefoonnummer kenmerken ook hier
RK.'s lichamelijke gevoelsbeleving. Zodra hij de stem van de politieagent hoort,
raakt hij - zo schrijft hij - door de kalmte van de ander lichamelijk aangedaan. Hij
vermeldt een lichamelijke beleving en kent er, op dat beperkte niveau, betekenis aan
toe.

7.9 De mate van toerekeningsvatbaarheid

Van Ecks criteria voor de toerekeningsvatbaarheidsbepaling (paragraaf 3.4) waren:

1)  Was er ten tijde van het delict bewust gedrag?
Ja, onderzochte was zich goed bewust wie hij was en waar hij was. Hij begaf
zich met zijn volle bewustzijn naar de slaapkamer van zijn vrouw met als doel
zichzelf daar van het leven te beroven.

2)   Was er bewustzijn van de feitelijke elementen,  die in  het strajbare feit besloten
lagen?

-    Ja en nee, bij het eerste schot was bij onderzochte sprake van een onmiddellijke,
lichamelijke reactie, niet van een bewuste handeling. Van de tweede handeling
was hij zich wel bewust.

3)  Was er bewustzijn bij de dader dat hij kwaad bedreef?
-  Nee, onderzochte was zich bewust van het feit dat het doden van iemand een

misdaad is, maar het eerste schot was, zoals hij het beleefde, een gevolg van een
samenloop van omstandigheden: de spanning, het bij zich hebben van een gela-
den pistool en het plotseling wakker worden en overeind komen van zijn vrouw

-    Het tweede schot had niet het opzet zijn vrouw te doden maar haar uit haar lij-
den te verlossen. Onderzochte beleefde het eerste pistoolschot als een ongeluk
en het tweede als een genadeschot. Bij dit laatste schot stond echter niet primair
een goede bedoeling voorop, en wel om een eind te maken aan het lijden van
zijn vrouw, maar de kinderlijke behoefte aan een demonstratie van zijn schiet-
kunst.

4)  Stond de dader in de beoordeling van de waarde van zijn daad zo vrij en onbe-
vangen, dat hij de betrekkelijkheid van deze waarde kon inzien (en zich niet door
zijn emoties liet meeslepen)?

-   Nee, de dreigende scheiding bracht onderzochte in paniek. Zijn leven was zin-
loos geworden en hij was voornemens zich ten aanschouwen van zijn vrouw van
het leven te beroven. Die doodswens bepaalde zijn alle overheersende, sombere
toestand ten tijde van het misdrijf.

RK.'s gedrag voldoet aan het eerste toerekeningscriterium: hij was zich bewust
wie en waar hij was. Aan de drie andere criteria voldoet zijn gedrag ten tijde van
het delict niet:

-   hij was zich niet bewust van de eerste, wel van de tweede strafbare handeling,
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-   hij was geen kwaad van zins,
en

-    hij handelde - tot slot - in een toestand van paniek vanwege de scheidingswens
van zijn vrouw en was niet bij machte afstand te nemen van zijn handelen en de
morele verwerpelijkheid ervan te overzien.

RK.'s delictgedrag voldoet, kortom, wel aan het eerste criterium en niet aan criteri-
um 3 en 4 en slechts ten dele aan criterium 2. Ik concludeer, en ik licht dat in hoofd-
stuk 8 nader toe, dat RK. ten tijde van het delict (sterk) verminderd toerekenings-
vatbaar was. We plaatsen de kwalificatie 'sterk' deels tussen haakjes. Het is aan de
rechter om met name aan criterium 2 het juiste juridische gewicht toe te kennen.

7.10 Een vergelijking met de psychiatrisch-psychoanalytische
persoonsbelichting van RK.

- De psychiater schrijft RK. in zijn rapportage een neurotische stoornis toe.
• RK. had echter geen idee hoe zijn gedrag dat van zijn vrouw en kinderen

bepaalde en andersom. Hij beschikte niet over de introspectie en het vermogen tot
inzicht hoe anderen zich stoorden aan zijn, in hun ogen, egocentrische levensin-
stelling. Er is geen sprake van een innerlijk conflict. Hij heeft geen idee van wat er
psychisch in hem speelt. Hij beleeft de spanning tussen hem en zijn vrouw
lichamelijk, meer in het bijzonder als onaangename, lichamelijke gewaarwordingen.

De kenmerken van een neurose ontbreken. RK. verdringt niets, zoals de psychia-
trische rapportage suggereert. Hij ervaart gevoel als een lichamelijke spanning. Er
is geen reflectie op zijn eigen belevingswereld en die van anderen. Hij ervaart geen
gevoelens die met elkaar in tegenspraak zijn. Hij verdringt niet het ene gevoel ten
koste van het andere.

[n het psychiatrische onderzoek merkt RK. op:

Er kan niets gebeurd zijn van deze nachtmerrie.

Gevoelens, vooral die die tot het delict leidden, zullen, in het beste geval, eerst nog
door RK. als zodanig dienen te worden geconstrueerd.

'  Het tweede kritiekpunt is  dat RK. niet, zoals de psychiater suggereert, het beeld
ophield van de gezellige vriendelijke en behulpzame man of de oppassende burger:
de bedoelde 'doen-alsof'-vaardigheid dient zich eerst in de concreet-operationele
fase aan. Die fase heeft zijn gevoelsbeleving niet bereikt. RK. verwacht, conform
zijn pre-logisch niveau van denken, dat anderen door hem heen kijken. Zo zullen
ook de gedragsdeskundigen, zo verwacht hij, feilloos weten hoe hem te helpen. RK.
spee\(le niet de hulpvaardige en oppassende burger, hij was het, getuige ook zijn
staat van dienst als werknemer. Neemt men de structuurtheorie als uitgangspunt,
dan verklaren RK.'s ontwikkelingspsychologische stagnatie en de bijbehorende per-
soonlijkheidsstructuur zijn kinderlijke ontzag voor deskundigen en instanties, dit
ondanks zijn leeftijd en de bijbehorende levenservaring
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7.11 Beschouwing: psychische beperkingen en scheefgroei

De  casus  RK.  is in tweeerlei opzicht bijzonder.  Op de eerste plaats  is  het  een
opgeschreven casus en kan men de ontwikkelingsgang van RK. tot en met het delict
woord voor woord meebeleven.

RK. blijkt in staat - en ook dat is bijzonder - het delict en de aanloop ertoe goed
te beschrijven. Hierin ligt een paradox besloten. Enerzijds interpreteert en beleeft
P.K. zijn leven op kinderlijk niveau, anderzijds geeft hij die interpretatie en die
(beperkte) beleving wel al schrijvende vorm.

In zijn levensverhaal vermeldt onderzochte dat wiskunde zijn hobby was en dat
hij als tijdverdrijfwiskunde-opgaven oploste. Zijn denken is niet gespeend van het
vermogen tot abstract denken. Vervaet spreekt van de bereiken waarop het denken
en de ontwikkeling van dat denken betrekking heeft." Zo kan iemand op wiskundig
viak een formeel-operationele denkvaardigheid demonstreren, terwijl hij wat zijn
gevoelsleven betreft of in relationeel opzicht is blijven steken op een kinderlijk
niveau van denken, interpreteren en beleven.

Casus 7.11"
T (50) is wiskundige. Hij werkt op het Centraal Bureau voor de Statistiek en
woont bij zijn moeder in. Bij thuiskomst belde hij aan en deed zijn moeder
de deur voor hem open. Als zijn moeder sterft en T. alleen achterblijft, is hij
aanhoudend angstig. Hij stort psychisch in en belandt in een psychiatrisch
ziekenhuis.

Zo goed als de bovenstaande wiskundige met cijfers overweg kon, zo gebrekkig
ging hij met zijn gevoel van verlatenheid om.

Bij RK. zie ik een soortgelijke onevenwichtige ontwikkeling. Hij heeft leren
praten en schrijven als geen ander. In het Penitentiair Selectiecentrum bleek zijn
IQ 2 125 te zijn. Zijn intelligentie kenmerkte zich als bovengemiddeld. RK.'s 10
zegt (kennelijk) echter niets over de wijze waarop hij gevoelsmatig functioneert.

Een ander interessant aspect van RK. levensverhaal is dat hij niet 'rationaliseert',
dat wil zeggen achteraf redenen voor bepaald gedrag bedenken dat feitelijk onbe-
grijpelijk is. Menigeen is geneigd zichzelf te willen begrijpen en dat gedrag ook
voor anderen begrijpelijk te maken. Daartoe neigt men tot verklaringen achteraf die
met zijn of haar gevoelens van het moment weinig van doen hebben. Zo probeerde
een piloot die zichzelf dapper vond desondanks onder een levensgevaarlijke
opdracht uit te komen: de motor zou defect zijn. De piloot maakt niet de stap naar
zelfkennis door een tegenstelling in zijn beleving te accepteren: 'Ik ben in beginsel
dapper, maar dit gaat mij te ver.' Hij verhulde zijn angst door middel van een ratio-
nalisatie, om, toen zijn spijsvertering van streek raakte, zich ziek te melden. 20

18  Vervaet, 1986, p. 59,188 e.v., & Chapman, 1988. p. 341 e.v.
19 Crisiscentrum Haarlem, 11 september 1988.
20 Rogers, 1951, p. 508.
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Zo kan ook schuldgevoel worden verhuld. Onderzoek van zedendelinquenten leid-
de tot de (testpsychologische) bevinding dat zij zich zeer gebrekkig empathisch
opstellen ten opzichte van hun slachtoffers maar dat zij, meer in het algemeen, wel
degelijk tot empathie in staat zouden zijn.:' Empathie zou met andere woorden si-
tuationeel bepaald zijn (zie ook noot 20 in paragraaf 6.6). Die bevinding heeft er
echter alle schijn van dat de bedoelde zedendelinquenten, afhankelijk van hun
ontwikkelingspsychologische fuse en persoonlijkheidsstructuur, hun schuldbesef
ten opzichte van hun slachtoffer, waartoe zij in staat zijn en dat er wel degelijk is,
door middel van drogredeneringen wegrationaliseren.22

Rationalisaties verklaren vanuit de persoon zelf gezien niets, integendeel, ze
gaan voorbij aan een juiste interpretatie van gewaarwordingen, aandoeningen en
gevoelens of staan die interpretatie in de weg. RK. spreekt van een ongeluk en doet
ondanks zijn intelligentie verder geen poging de dood van zijn vrouw te verklaren.

In het geval RK. is om zijn mate van toerekeningsvatbaarheid te bepalen gekozen
voor de optie van een ontwikkelingspsychologische stagnatie. Dat wil zeggen voor
een structureel, ontwikkelingspsychologisch gebrek. En niet voor een tekort in de
inhoudelijke invulling van een in wezen wel aanwezig vermogen tot empathie en
schuldgevoel.

In zijn levensverhaal doet hij verslag van aanvallen van bewustzijnsverlies van
zijn moeder als hetzij hijzelf, hetzij een ander haar met bepaald gedrag tot razernij
dreef.

Haar grieven en tegenslagen en het onrecht dat haar was aangedaan kropte
ze op totdat het tot een uitbarsting kwam.
[...] ... ik had haar heel lang getreiterd. Toen sloeg ze mij met een klomp en
kreeg een zenuwtoeval.

Hij kreeg als kind geen inhoudelijke informatie over wat zijn moeder beleefde, over
wat hij haar aandeed, als hij haar het leven moeilijk maakte. Ook zijn vrouw gaf
hem door haar zwijgen geen inhoudelijke informatie over het gedrag van zijn kant
dat haar stoorde. Het is echter niet zonder meer een gegeven dat RK.'s ontwikkeling
onherstelbaar is gestagneerd. Wellicht heeft hij, al dan niet in het kader van een psy-
chotherapie, veel baat bij inhoudelijke informatie over het effect van zijn gedrag op
anderen. Want hij had ook een vader en een zuster en twee broers en kwam hoe dan
ook uit een 'normaal' (Frans) gezin, is schoolgegaan, enzovoort. Bij in aanleg aan-
wezige vermogens tot empathie en schuldgevoel, zouden die in zijn situatie vol-
doende zijn gestimuleerd om tot ontwikkeling te komen. In zijn geval is, gezien de
achtergrondinformatie over zijn leven en opvoeding, niet gekozen voor de optie van
een in gebreke blijvende omgeving om zijn afwijkende gedrag te verklaren maar
voor die van een ontwikkelingsstoornis.

21 Marshall, Anderson & Fernandez, 1999, p. 82-86.
22  Zie voor drogredeneringen van zedendelinquenten en de vertekende waarnemingen van-

dien: Ward & Keenan, 1999.
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De structuurbeschrijving in Pro Justitia-verband heeft tot voordeel dat de aanloop
tot het delict niet of nauwelijks inhoudelijk hoeft te worden onderzocht en
beschreven, tenzij er sprake is van een pedagogische of affectieve tekortkoming in
het milieu en de opvoeding van de verdachte. Zojuist werd deze laatste optie in het
geval RK. overwogen en als niet relevant zijnde ter zijde geschoven. De struc-
tuurbeschrijving voorkomt een overvloed aan informatie. De psycholoog beperkt
zich, in de verslaggeving aan de rechtbank althans (niet per se in zijn onderzoek,
daarin is hij vrij), tot een summiere beschrijving van het persoonlijkheidsstruc-
tuuronderzoek en de toerekeningsvatbaarheidsbepaling. Zo geeft ook een internist
summier het resultaat van zijn onderzoek weer" en staaft hij zijn bevindingen pas
dan in technisch opzicht als daar nadrukkelijk om wordt gevraagd.

Het structuur-onderzoek leidt de onderzoeker tot het aandragen (en de lezer tot
het lezen) van die inhoudelijke gegevens die het onderzoek en de conclusies schra-
gen. Zo is in het bovenstaande geval het feit dat P.K. lid was van een schietvereni-
ging en niet zozeer dat hij een pistool in huis had van essentieel belang. Hij had ook
een mes mee naar boven kunnen nemen om zichzelf van het leven te beroven, om
vervolgens in een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn vrouw dood te
steken. Pistool en mes zijn inwisselbare, inhoudelijke elementen in RK.'s verhaal.
Dit geldt ook voor het zwijgen van zijn vrouw, dat inwisselbaar is voor elk ander
teken van haar afwijzing en onverschilligheid. Zo lag er met Kerstmis voor alle
gezinsleden een pakje onder de kerstboom, maar niet voor hem, en wees zijn vrouw,
toen hij haar om een handdoek vroeg, naar de voetendoek op de badkamervloer.
Dergelijke details doen in de verslaggeving niet of nauwelijks terzake. Waar het om
gaat is hoe RK. zichzel f en het gedrag van anderen ervoer en hoe, op welk abstrac-
tieniveau, hij op zijn belevingen reflecteerde.

Sommige details daarentegen zijn onmisbaar om de betekenis van de beleving
van de verdachte weer te geven en de ontwikkelingspsychologische stagnatie te
beschrijven. De waarde van een detail dient zich in persoonlijkheidsstructuur-
onderzoek als vanzelfsprekend aan. Zo beoordeel ik het feit dat RK. een tweede
maal schoot, en nu gericht, in het licht van een ander feit: van zijn lidmaatschap van
een schietvereniging. Zonder het gegeven dat hij de vaardigheid van het pis-
toolschieten als kenmerkend voor zijn identiteit beleefde, zou er voor het tweede,
dodelijke schot geen verklaring zijn. Mijn verklaring van het tweede, doelbewuste
en dodelijke schot valt niet te bewijzen. Daarin sta ik zwak. Z6nder de structuur-
theorie echter, zou RK.'s gedrag onverklaarbaar en onbegrijpelijk zijn, terwijl het
zich onmiskenbaar als een feit heeft voorgedaan.

23 Zie de PBC-rapportages.
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ACHTSTE HooFDSTUK

Persoonlijkheidsstructuur en gradaties
in toerekeningsvatbaarheid

8.1 Samenvatting

Gedrag, meer in het bijzonder een delict, is een afgeleide van het interpretatie- of
begripsniveau van de waarnemingen, gedachten en gevoelens van de desbetreffen-
de persoon of verdachte. De interpretatie of het begrip bepaalt in hoeverre het is
afgestemd op andermans gevoelens en belang(en) en men in staat is tot sociaal ver-
antwoord gedrag.

Deze constatering leidt tot de notie dat iemand, afhankelijk van zijn interpreta-
tie- of begripsniveau, in staat is tot een mate van verantwoording van zijn gedrag.
Juridisch gesproken leidt deze constatering tot de notie dat een delict een (psychisch
gestoorde) verdachte dient te worden toegerekend en dat in voorkomende gevallen
niet of in een zekere mate. Het onderzoek Pro Justitia heeft tot doel om die mate
vast te stellen, dit wat het gedragskundige aspect betreft. Het structuuronderzoek
neemt daartoe de diverse, zich onderscheidende persoonlijkheidsstructuren van ver-
dachten als uitgangspunt.

Bedoelde persoonlijkheidsstructuren kenmerken zich door een specifiek inter-
pretatieniveau en specifieke belevingen van de verdachte van onderzoek en staan
voor een bepaald, te onderzoeken vermogen tot empathie en schuldbesef. Acht,
nader te omschrijven persoonlijkheidsstructuren worden beoordeeld op de vier toe-
rekeningsvatbaarheidscriteria van Van Eck. Hiermee wordt de gedragswetenschap-
pelijke basis gelegd voor de vijf, in de forensisch-psychiatrische praktijk bestaande

gradaties in de toerekeningsvatbaarheid, te weten: toerekeningsvatbaar, enigszins
verminderd, verminderd sterk verminderd en ontoerekeningsvatbaar.

8.2 Inleiding: de persoonlijkheidsstructuurbepaling

Het gesprek is het belangrijkste middel dat de gedragsdeskundige in het Pro
Justitia-onderzoek ter beschikking staat. Het aantal 'ambulante' onderzoeken en
rapportages overtreft ruimschoots het aantal klinische onderzoeken met een obser-

vatieperiode van weken.'
De ambulante onderzoeker ontmoet de verdachte een keer of twee, drie in de

gespreksruimte in het huis van bewaring. In het huidige rapportage-systeem komen
in het onderzoek Pro Justitia inhoudelijke zaken aan bod, zoals 'Hoe kende u het
slachtoffer?', 'Welke opleiding hebt u gevolgd?', enzovoort. Het onderzoek resul-
teert   in een uitgebreide anamnese   van    10   of meer pagina's.   In hoo fdstuk    10

1    Alleen al in het arrondissement Amsterdam worden jaarlijks ambulant rond de 750 Pro
Justitia-rapportages verzorgd, in het Pieter Baan Centrum klinisch rond de 220.
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bespreek ik de al dan niet gegeven noodzaak van deze veelheid aan biografische,
dat wil zeggen inhoudelijke gegevens.

In de nieuwe, hier voorgestane (psychologische) methode van de toerekenings-
vatbaarheidsbepaling is de onderzoeker geinteresseerd in het levensverhaal van de
onderzochte in zoverre hem dat iets vertelt over de internalisatie van algemeen aan-
vaarde gedragsregels bij onderzochte. Daarnaast, of daarenboven,  is hij geYnteres-
seerd in de belevingswereld van de verdachte. Hij is gericht aan het werk, niet zozeer
om te onderzoeken wat de verdachte beleefde, alswel hoe hij iets, c.q. het delict,
beleefde. De onderzoeker richt zich in zijn structuuronderzoek met name op de mate
van empathie en de mate van schuldbesef bij de verdachte. Hij nodigt de verdachte
uit zijn belevingen van en rondom het delict uit te diepen. Die belevingen die de ver-
dachte verwoordt geven de onderzoeker het materiaal in handen om diens persoon-
lijkheidsstructuur en het bijbehorende niveau van het morele oordelen te bepalen.

Verdachte: 'lk had een mes op zak omdat ik weet dat ze me zullen pakken.'
Onderzoeker: 'Wie zijn "ze"?'
Verdachte: 'Dat weet ik niet. Maar er komt een moment dat ik het w61 weet.'

De uitdieping waar de onderzoeker in dit gespreksfragment op uit is leidt tot de
bevinding dat de verdachte van zijn vermeende vijand een spookachtig beeld heeft.
De verdachte was ten tijde van het delict erg angstig en schuwde in zijn waan het
gebruik van geweld niet. Door de spookbeelden verloor hij het contact met de reali-
teit. De onderzoeker kan aansturen op meer informatie, maar in feite heeft hij aan
de verstrekte informatie genoeg. Hij kan de conclusie trekken dat de verdachte ten
tijde van het delict waan en werkelijkheid niet van elkaar kon scheiden en handel-
de op grond van ziekelijke (psychotische) denkbeelden. Diens morele bewustzijn
was zeer beperkt, zo niet afwezig. De verdachte van onderzoek was ontoereke-
ningsvatbaar.

In het huidige Pro Justitia-onderzoek is het vaststellen van het eventuele ziektebeeld
van de verdachte, al dan niet met behulp van testonderzoek, de uitgesproken taak
van de rapporteur. Het psychologisch onderzoek Pro Justitia dat ik hier voorsta richt
zich niet op de symptomatologie van ziektebeelden maar op de belevingen van de
verdachte, zoals die zich laten afleiden uit de persoonlijkheidsstructuur van de ver-
dachte. Die structuur begrenst het vermogen van de verdachte tot empathie en
schuldbesef. De indicatie voor de persoonlijkheidsstructuur en de bedoelde vermo-
gens is de mate van cognitieve abstractie waarmee de verdachte zijn eigen en ander-
mans gevoelsleven interpreteert en begrijpt. Hoe hoger het abstractieniveau, hoe
feitelijket neemt de verdachte zichzelf en anderen waar en hoe beter (lees: meer
moreel verantwoord) hij zijn gedrag kon/kan afstemmen op dat van anderen. De ge-
dragsdeskundige onderzoekt gericht het interpretatie- of begripsniveau van de ver-
dachte zoals dat blijkt uit diens persoonlijkheidsstructuur en de bijbehorende bele-
vingen. Gesprekken, en desgewenst projectietesten, vormen de onderzoeksmiddelen.

2   Hier in de betekenis van valide.
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8.3 Het psychologisch structuuronderzoek

Een van de gangbare definities van persoonlijkheid is 'een bestendig patroon van
individuele gedragingen en intrapsychische processen". En: 'een complex patroon
van bestendige psychologische eigenschappen dat, goeddeels onbewust, zich niet
gemakkelijk laat aantasten en dat zich als vanzelfsprekend laat gelden in elke vorm
van gedrag.'4 En: 'Dimensies in individuele verschillen in de neiging tot het verto-
nen van een consistent patroon in denken, voelen en handelen. ,5

Bovenstaande definities nemen als basis een patroon-vorming in denken, voe-
len en doen. Een patroon staat voor een reeks van zich herhalende, soortgelijke
gedachten, gevoelens en gedragingen, die iemand bij zichzelf waarneemt, en/of
voor een reeks van bepaalde gedragingen in bepaalde situaties die anderen bij die
iemand waarnemen.

Genetische epistemologisch is de persoonlijkheidsstructuur gedefinieerd als
'een actief, samenhangend geheel van patronen' in denken, voelen en doen6. Het
verschil tussen de persoonlijkheidsdefinities en de persoonlijkheidsstructuur-
definitie zit niet in de definitie zelf. De persoonlijkheidsdefinities gaan uit van
karakterprofielen, van disposities van een persoon om situaties op een bepaalde
manier waar te nemen en in diverse situaties op een consistente wijze te reageren.

De genetisch-epistemologische structuurdefinitie gaat niet uit van het gedrag ofvan
de concrete gedragingen, nnaar van het abstractieniveau, waarop iemand zijn

gedrag of zijn gedragingen begrijpt en verantwoordt. Wat de gedragsdeskundige
Pro Justitia met die doelstelling nagaat is hoe, op welk abstractieniveau, de ver-
dachte van onderzoek zijn gevoelsleven dat aan zijn gedrag (delict) ten grondslag
ligt begrijpt en verklaart.

Met andere woorden: in de gebruikelijke persoonlijkheidsdefinities beschrijft de
gedragsdeskundige patronen in het denken, voelen en doen van de persoon van
onderzoek, zoals dat vorm krijgt in diens handelingen (gedragspatronen). Vandaar
de inhoudelijke uitweiding over de persoon van de verdachte, met name over diens
levensachtergrond en levenswijze. Het structuuronderzoek daarentegen beschrijft
de verdachte op meta-niveau: hoe structureert hij zijn leven(servaringen). In het
laatste geval doet de inhoudelijke invulling van de persoonlijkheidsstructuur er niet
ofnauwelijks toe en krijgt deze in de verslaggeving niet of nauwelijks aandacht. De
onderzoeker heeft genoeg aan de hier-en-nu situatie om de persoonlijkheidsstruc-
tuur te bepalen en de mate van empathie en moreel besef van de verdachte te beoor-
delen.

Een voorbeeld. De gedragsdeskundige vraagt een verdachte, die zijn vriendin
met een mes mishandelde: ' lertel eens hoe dat in zijn werk ging: je kwam thuis,
gooide je jas over de stoel en kreeg ruzie...' In de gebruikelijke persoonlijkheidsde-
finities neemt men als basis voor de beschrijving bepaalde situaties die bij een per-

3   Burger, 1997, p.4.
4   Derksen, 1997, p. 851.
5   Ibid.

6   Vervaet, 1986, p. 16.
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soon bepaald gedrag oproepen. Gedrag - denken, doen en voelen - dat zich herhaalt
is de constante factor en (dus) kenmerkend voor de persoonlijkheid.

De genetisch-epistemologische definitie daarentegen gaat (slechts) uit van het
vermogen tot zelfreflectie van de persoon van onderzoek. Vergelijk: nadat de ver-
dachte over zijn ruzie heeft verteld, nodigt de gedragsdeskundige hem uit tot reflec-
tie op zijn, aan de (strafbare) handeling voorafgaande gedachtegang: Wanneer, toen
je vriendin wat  zei,  merkte je dat je  kwaad werd?' Deze laatste vraag trekt een wis-
sel op het reflectie- en herinneringsvermogen van de verdachte. De psycholoog
onderzoekt niet het gedrag in kwestie, de neiging tot bepaald gedrag in een bepaal-
de situatie, maar het introspectieve vermogen van de verdachte om zichzelf in een
gegeven situatie te observeren en zijn gedrag in die situatie te begrijpen en te ver-
klaren.

Onderzoek dat de mate van zelfreflectie nagaat, in willekeurig welke situatie,
levert een verrassend spectrum van gegevens op. Zelfreflectie vooronderstelt het
vermogen bij de verdachte om zich van zijn beleving-van-die-situatie los te maken
en zichzelf als het ware als een buitenstaander te observeren. Dit vermogen veron-
derstelt een formeel-operationele persoonlijkheidsstructuur. De kans dat de vraag
tot de gewenste uitdieping leidt is dan ook gering. Slechts weinigen bereiken dit
interpretatieniveau in het denken over zichzelf, meer in het bijzonder over het
gevoelsleven.

Een waarschijnlijk effectievere aanpak om de gevoelsmatige waardering van de
delict-situatie te verkennen, is om naar het in de situatie van onderzoek gegeven
gedrag te informeren: 'Vertel eens wat je deed - kun je je dat herinneren? - toen je
vriendin die opmerking over die over een stoel gegooide jas van je maakte." De
vraag, zo gesteld, vooronderstelt niet meer dan dat de persoon van onderzoek weer-
geeft wat zijn actie of wat zijn reactie op andermans gedrag was. Daartoe is slechts
de (denk)vaardigheid noodzakelijk om zichzelf in de gegeven situatie op concreet-
operationeel niveau te observeren en daar verslag van te doen.

Zou men van doen hebben, zoals in het voorgaande hoofdstuk, met een ver-
dachte wiens denken over zijn gevoelsleven op pre-logisch niveau stagneert, dan zal
hij weliswaar beschrijven wat hij in de gegeven situatie deed, maar dit in onsamen-
hangende zin, als op zichzelf staand gedrag dat niet is ingebed in een interactioneel
patroon van actie en reactie.

De minst abstracte vorm van denken, de sensorisch-motorische, met de, in ver-
gelijking met de andere vormen, zeer beperkte interpretatie, zou in het bovenstaan-
de voorbeeld bij de persoon van onderzoek desgevraagd tot geen enkele
(zelf)reflectie leiden.

De inzet van het gedragskundig onderzoek Pro Justitia is het vaststellen van de
mate waarin de verdachte, in de weergave van zijn belevingen rondom het delict,
een veelheid van factoren betrekt om zijn gevoelsleven, en zijn gedrag, te begrijpen
en te vet'klaren. Er dienen zich, als ik me beperk tot het bovenstaande voorbeeld,
grofweg drie mogelijkheden aan.

7   Zie De Haas (1994) voor de geciteerde gespreksfragmenten.
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*  De verdachte ziet zijn kwaadheid bij thuiskomst in verband met het
gedrag van de vriendin tn in samenhang met eerdere ervaringen (c.q.
aanvaringen) met haar (en eventueel anderen) en met eigen gevoelighe-
den. Hij ziet en verklaart zijn gedrag in het kader van een totaal aan erva-
ringen aan interacties tussen hem en anderen. Er is een besef van over-
eenkomende belevingen en gedragingen in diverse situaties, kortom van
patroononderkenning van ervaringen en gewaarwordingen.

*   De verdachte begrijpt en verklaart zijn gedrag als een reactie op ander-
mans gedrag in die bepaalde (delict)situatie: zij deed dit en toen deed ik
dat. Hij is in staat tot reflectie op deze bepaalde, concreet gegeven situ-
atie en is bereid zijn kwaadheid te zien als een persoonsgebonden erva-
ring die, bijvoorbeeld, mogelijk het gevolg is van een misverstand, een
overgevoeligheid, enzovoort. Hij beschouwt zijn gedrag en zijn beleving
als afhankelijk van zijn eigen inbreng, als de afgeleide van een interac-
tie, waarvoor zowel hijzelf als de ander in de gegeven situatie verant-
woordelijk was/is.

*  De verdachte beschouwt zijn gedrag (delict) niet als een afgeleide van
een situatie maar als een absoluut gegeven waar hij hoegenaamd geen
aandeel in heeft, met als gevolg dat hij er machteloos tegenover staat en
er geen verantwoordelijkheid voor draagt.

In het bovenstaande voorbeeld nodigt de psycholoog de verdachte uit om relevante
verschijnselen rondom het delict te verwoorden, dat wil zeggen te ordenen en bete-
kenis te geven. Uit de aard van de belevingen blijkt dat men respectievelijk van
doen heeft met een formeel-operationele, concreet-operationele en pre-logische
persoonlijkheidsstructuur:

Het gaat in het psychologisch Pro Justitia-onderzoek om het maken van een inschat-
ting van de mate van vertekening waarin de psychisch gestoorde verdachte zichzelf
en zijn slachtoffe«s) ten tijde van het delict waarnam. Die vertekening treedt met
name aan het licht in de wijze waarop de verdachte zijn eigen en andermans
gevoelsleven structureert. Die structurering achterhaalt de psycholoog door middel
van het persoonlijkheidsonderzoek. Zo beseft de chronisch-psychiatrische patient
TE. (paragraaf 6.10) niet dat hij graag iemand aanraakt, maar gaat hij er - ten
onrechte - vanuit dat die ander hBm wil aanraken en vasthouden. Zijn pre-logische
denk- en persoonlijkheidsstructuur verklaart zijn misvatting.

8  Merk op dat de sensorisch-motorische, zo goed als niet in het Pro Justitia-onderzoek
voorkomende persoonlijkheidsstructuur buiten beschouwing is gelaten (zie daarvoor
deelparagraaf 8.5.1).
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8.4 Nadere nuancering van het structuuronderzoek: assimilatie en
accommodatie

In het persoonlijkheidsstructuur-onderzoek betrek ik de onderverdeling in assimila-
tief en accommodatief (zie hoofdstuk 6).

De overgang in de sensorisch-motorische fase van assimilatie naar accommodatie
markeert zich door sensorisch-motorische aanpassingen aan een verander(en)de
situatie. In het eerste geval ondergaat men de situatie (zo botst het kruipende kind
tegen voorwerpen op, ondergaat het ervaringen, is het passief), in het tweede zoekt
het gericht (actief) bepaalde sensaties op. Ik verwijs naar het voorbeeld van het ver-
anderende grijpschema van de boreling (paragraaf 6.4).

In de pre-logische fase bestaat de overgang uit een omkering wat betreft de bron
van de beleving. In het assimilerende stadium worden gevoelens als aandoeningen-
van-buiten ervaren, in het accommoderende stadium als lichamelijke aandoenin-
gen-van-binnen.

In de concreet-operationele fase bestaat de overgang van assimilatie naar
accommodatie uit een mentale omkering: denkhandelingen kunnen nu ook in
omgekeerde volgorde worden voltrokken. De vaardigheid van het rekenkundig
optellen en aftrekken is nu een feit, maar ook - en dat feit is hier van belang - de
vaardigheid van de empathie: men beseft dat iets door de een als prettig en door een
ander juist als zeer onprettig en omgekeerd wordt  of kan worden ervaren.

In de formeel-operationele fase markeert de overgang van assimilatie naar
accommodatie zich in de bereidheid particuliere ideed#n en overtuigingen te relati-
veren of los te laten en het sociale belang voorop te stellen. Men is het stadium van
het 'absolute gelijk' voorbij.  In de communicatie staat  niet het gelijk hebben  cen-
traal maar de uitwisseling van ervaringen met anderen. Het contact en de commu-
nicatie dienen om met zo min mogelijk onderlinge en maatschappelijke wrijving
gemeenschappelijke doelen te realiseren (zie ook subparagraaf 8.5.8)

Bovenstaande overgangen in de stadia en die tussen de fasen in de persoonlijk-
heidsstructuur-ontwikkeling doen goed dienst, zo zullen we zien, ter markering van
de (in het Nederlands strafrecht) erkende gradaties in de toerekeningsvatbaarheid.

8.5 Gradaties in toerekeningsvatbaarheid als afgeleiden van de
persoonlijkheidsstructuur-diagnostiek

Ik beschrijf acht persoonlijkheidsstructuren en de bijbehorende gevoelsbeleving en
het bijbehorende schuldbesef In combinatie met de toerekeningsvatbaarheidscrite-
ria  van Van Eck (paragraaf 3.4b) bepalen  we  de  mate  van de toerekeningsvatbaar-
heid. Ik ga er bij de gegeven casussen gemakshalve vanuit dat deverdachten, gezien
hun achtergrond, in principe voldoende besef hadden-kunnen hebben van de straf-
baarheid van hun daad. Anders dan bij de casus in het vorige hoofdstuk zijn het per-
soonlijkheidsonderzoek en de structuurbepaling hier slechts summier weergegeven.

Voor die bepaling is het interpretatie- of begripsniveau  van de verdachte, zoals
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dat uit de aard van zijn belevingen blijkt, maatgevend. Dit niveau komt tot uiting in
de gegeven beleving van het delict van de verdachte: was er in de delictsituatie bij
de verdachte sprake van sensaties, aandoeningen, expressies, passies, gesocialiseer-
de gevoelens, gevoelens dn egocentrische ideeEn, of van gevoelens dn gerijpte
reflectie op die gevoelens. Ook in de beleving van de eventuele schuld komt dit
niveau tot zijn recht: is/was er voorafgaande aan het delict schuldbesef of niet, en
als het er is/was, is/was er dan sprake van besef op grond van een extern of een
intern bepaalde beleving. In het eerste geval komt het (cultureel bepaalde) normen-
en waardenbesef voort uit conditionering, uit wat anderen vinden,  in het tweede uit
medeleven en/of inleving, oftewel uit wat men begrijpt dat in anderen omgaat.

8.5. I   Ontoerekeningsvatbaar:  de sensorisch-motorische,  assimilerende
persoonlijkheidsstructuur

De sensorisch-motorische persoonlijkheidsstructuur is de meest elementaire, zowel
aan de assimilerende als aan de accommoderende zijde van het spectrum. De assi-
milerende vorm komt bij volwassen justitiabelen niet ofnauwelijks voor. Het betreft
gevallen van diepe of ernstige zwakzinnigheid of van schizofrene katatonie.

Persoonlijkheidsstructuurbepaling
Gedrag wordt bepaald door aangename en onaangename sensaties. Aangename sen-
saties leiden tot een reflexmatige toenadering, onaangename tot een reflexmatige
afkeer.

Toerekeningsvatbaarheidsbepaling
Het schuldbesef is afwezig of komt in zeer beperkte mate tot stand op grond van
negatieve sensaties, zoals lichamelijke pijn (een klap, een harde toon van aanspre-
ken door anderen). Het vermogen tot empathie en tot schuldgevoel ontbreekt. Aan
geen van Van Ecks toerekeningsvatbaarheidscriteria is voldaan. Men is, zoals zeer
jonge kinderen en dieren, bijvoorbaat als ontoerekeningsvatbaar te beschouwen.

8.5.2 Ontoerekeningsvatbaar: de sensorisch-motorische, accommoderende
persoonlijkheidsstructuur

Casus 8.5.29
V. (29) heeft op straat iemand ernstig lichamelijk mishandeld. Hem wordt
poging tot doodslag ten laste gelegd. Als hij door medicatie uit zijn geestes-
verwarring is gekomen, kan hij zijn (kennelijke) wens om iemand op straat
toe te takelen niet verklaren. V ervaart onaangename, beangstigende licha-
melijke gewaarwordingen (huidtintelingen) en denkt te zullen stikken.

9 Parketnr. 05/075016-98 (archief FOBA).
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Persoonlijkheidsstructuurbepaling
V. geeft :ian zijn vreemde lichamelijke gewaarwordingen geen psychische beteke-
nis. De psyche is ongevormd, evenals het lichamelijke zelfbeeld. Tijdens het Pro
Justitia-onderzoeksgesprek, dat een paar weken na het delict plaatsvindt, fixeert
onderzochte zich op zijn spiegelbeeld in de ruit van de spreekkamer van het huis
van bewaring. Hij betast zijn gezicht en trekt aan zijn oren in een poging te ont-
dekken wie het gezicht toebehoort. Met dit signe de miroir tekent zich een eerste
scheiding af tussen binnen- en buitenwereld, tussen het 'ik' en het 'niet-ik'. Door
met het gespiegelde beeld mee te bewegen brengt onderzochte zijn lichamelijke
gewaarwordingen (spiersensaties) in verband met zijn visuele waarneming (van zijn
meebewegende hoofd). Door middel van dit sensorisch-motorische schema ontwik-
kelt V. enige notie van zichzelf. 10

Neuropsychologisch onderzoek brengt aan het licht dat aan de geestesverwar-
ring mogelijk een hersenbeschadiging ten grondslag ligt.

V verkeert aan de accommoderende zijde van het sensorisch-motorische spec-
trum: in zijn reflexen geeft hij blijk van enige notie van voorkeuren en afkeren die
leidt tot doelgerichte(re) reflexen en tot effectiever terugtrek- of toenaderingsge-
drag. Aangename en onaangename sensaties en (misschien) aandoeningen-van-bui-
ten kenmerken Vt persoonlijkheidsstructuur en de bijbehorende beleving. Hij kan
zich het delict niet herinneren. Mogelijk had hij ten tijde van het delict last van
onaangename sensaties, die hij ervoer (interpreteerde) als door anderen in hem
bewerkstelligd en takelde hij daarom die ander(en) toe.

Het vermogen tot empathie en tot schuldgevoel ontbreekt.

Toerekeningsvatbaarheidsbepaling
Aan het eerste toerekeningscriterium van Van Eck is niet voldaan: V was zich niet
bewust van zijn gedrag, en als hij dat op het moment van het delict wel was, dan
beleefde hij zichzelf en anderen, dat wil zeggen interpreteerde hij gevoelens als
aandoeningen-van-buiten (als door anderen veroorzaakt). De drie volgende criteria
zijn niet van toepassing. V. is ontoerekeningsvatbaar.

8.5.3 Ontoerekeningsvatbaar: de pre-logische, assimilerende
persoonlijkheidsstructuur

In een Pro Justitia-rapportage over een verdachte die een vrouw ernstig heeft mis-
handeld", staat:

Desgevraagd zegt onderzochte dat hij voelt dat 'iemand iets op mij aan het
projecterentz is, meestal een vrouw, veel gevoel heb ik dan '. (...) Met zijn
opmerking over de projecties blijkt betrokkene te doelen op zijn overtuiging
dat er personen zijn die zijn geest binnendringen, hetgeen hij bijvoorbeeld

10  Zie voor karakteristieken ook: Vervaet, 1992, p. 11-17.
11 Parketnr. 13.057842-99 (archief FPD-Amsterdam).
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merkt door de 'harde, hoge fluittoon' die hij in zijn hoofd hoort: 'Hoe ster-
ker de toon, hoe sterker iemand zich op mij projecteert.'

Persoonlijkheidsstructuurbepaling
De verdachte interpreteert de fluittoon die de onaangename lichamelijke gewaar-
wording met zich meebrengt als een aandoening-van-buiten. Met het delict meent
hij de bron ervan uit de weg te ruimen.

Casus 8.5.3a"
Een op een olieplatform aangestelde steigerbouwer heeft een collega, die per
helicopter was aangekomen, met een bijl doorkliefd: 'Ik zag hem. Een junk
en ik wist dat hij levensgevaarlijk was. Ik zag dat aan zijn uiterlijk en zijn
lange haar en het petje dat hij droeg. Ik wist dat hij mij en de anderen in
gevaar zou brengen. Edn verkeerde handeling en het hele platform vliegt de
lucht in. Daarom loop ik 's avonds altijd een controlerondje om te kijken of
we veilig zijn. Een junk kun je niet vertrouwen.' Na de moord, voordat hij
door collega's werd overmeesterd en vastgebonden, maakte hij een vreugde-
dans op het dek, met de geluiden en de gebarentaal van een Indiaan.

De steigerbouwer ziet in zijn waan een bedreiging in zijn collega. Na de doodslag
op die collega begrijpt hij niet waarom hij vastzit. Hij zou het liefst 'naar huis gaan'.
Een uitspraak in het PBC-persoonlijkheidsonderzoek illustreert zijn egocentriciteit:
'Onderzochte gaat er als vanzelfsprekendheid vanuit dat anderen weten wat er in
hem omgaat zonder dat hij daar nog woorden aan hoeft vuil te maken.' Anderen 'kij-
ken in zijn hoofd' en kennen zijn gedachten zonder dat hij er iets over zegt. Er is
geen afscheiding tussen de binnen- en de buitenwereld, tussen hem en de anderen,
zoals dat ook zo doorjonge kinderen wordt ervaren.

Casus 8.5.3b14
H., een afgestudeerd landbouwkundige, leidt een teruggetrokken leven. Tot
hij op een dag zijn buurman met een bijl om het leven brengt. De buurman
zou hem door middel van 'high-tech' seksueel-perverse gedachten hebben
ingegeven.

Zijn omgangswijze met medegedetineerden levert bij het personeel het ver-
moeden op dat H. homoseksuele fantasietn heeft, die hij als wezensvreemd
ervaart en aan de buitenwereld toedicht.

De beinvloedingswaan neemt H. volledig in beslag. Hij beleeft (interpreteert) de
bedreiging niet als een gevoel van angst of schaamte, maar als iets dat van buiten

12  Merk op dat 'moeilijk' woordgebruik niets zegt over het abstractieniveau van het denken.
Zwakbegaafden kunnen 'moeilijke' woorden leren gebruiken door middel van imitatie
('papegaaien') zonder  dat  dit  veel  zegt  over hun feitelijke abstractievermogen  (zie  ook:
Grewel, 1957, p. 117-118).

13   Dossiernr. 7481 (archief PBC).
14 Voortgangsbepreking patient H. van  1  december 1992 (archief FOBA).
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komt, als een objectief gegeven. Hij bestrijdt de aandoening-van-buiten door de ver-
meende bron ervan te elimineren.

In de drie bovenstaande gevallen ontbreekt schuldbesef Het vermogen tot
empathie en tot schuldgevoel is niet ontwikkeld.

Toerekeningsvatbaarheidsbepaling
De  verdachte met de fluittoon, de steigerbouwer en H. tonen geen 'bewust gedrag'.
Van Ecks volgende drie criteria zijn (daarom) niet relevant. Ze zijn met betrekking
tot het delict ontoerekeningsvatbaar.

8.5.4  Sterk verminderd toerekeningsvatbaar:  de pre-logische, accommoderende
persoonlijkheidsstructuur

Casus 8.5.4als
Van H. steekt na een ruzie met haar vriend diens etagewoning in brand. Ze
vertelt de Pro Justitia-rapporteur dat in de keuken 'een aansteker voor haar
klaar lag'. Na de brandende etagewoning te zijn ontvlucht, stelt ze de brand-
weer telefonisch op de hoogte.

Persoonlijkheidsstructuurbepaling
Van H. ervoer ten tijde van de ruzie een sterke lichamelijke spanning. De ruzie leidt
tot een innerlijke spanning, of zoals ik het hier zou formuleren, tot een aandoening-
van-binnen. De brandstichting brengt de spanning tot uitdrukking (expressie). De
beleving van binnen- en buitenwereld is lichamelijk bepaald. In Van H.'s beleving
zijn beide werelden weliswaar (al) gescheiden maar desondanks onmiddellijk [sic.]
op elkaar betrokken: de beleving van de aandoening-van-binnen leidt tot lichame-
lijke onrust en onwillekeurige lichamelijke activiteit. Wat Van H. lichamelijk
beleeft brengt ze met veel misbaar lichamelijk naar buiten (tot expressie)16, dit niet
met de bedoeling anderen of goederen schade te berokkenen.

Van H. (29) benadrukt in haar levensverhaal dat ze goed kan dansen, zoals ze
ook betekenisvolle anderen beschrijft in termen van wat die anderen 'kunnen', en
dat ze daarom een aantal malen op de televisie is geweest. Haar dansen, haar ex-
pressie is hier onschuldig: al dansend brengt ze haar vreugdevolle lichamelijke aan-
doening gericht tot expressie. Bij de brandstichting was dat anders. De brand, ver-
telde ze de rapporteur, 'brandde spanning weg'. Op 'Waarom brand?', antwoordt
ze:  'Ik heb iets met vuur, als ik vuur zie, vuur voel, leef ik, voel ik het tot in mijn
tenen.'" Haar beleving heeft dan het beperkte niveau van sensaties.

Op het moment van het delict ontbreekt zowel het vermogen tot empathie, als
het vermogen tot schuldgevoel. Ze voelt niet in de gebruikelijke betekenis van het

15 Parketnr. 13.047431-99 (archief FPD-Amsterdam).
16  Zo tekent een kind van * 5 jaar dat graag loopt en rent in een zelfportret de benen bui-

tenproportioneel lang. En zo was RK. steeds rusteloos in beweging en stond zijn mond
niet stil (hoofdstuk 7).
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woord. Haar gedrag wordt bepaald door haar lichamelijke aandoening en het (kin-
derlijke) automatisme die bij wijze van expressie naar buiten te brengen.

Casus 8.5.4bts
M. (27) heeft bij herhaling brand gesticht. Ook nu. Hij trekt dan een (gesto-

len) brandweeruniform aan, sticht brand, belt de brandweer, en doet in de
schaduw van de officiele brandweerwerkzaamheden mee met blussen.

Voorafgaand aan de brandstichting, vertelt M. de rapporteur, dient zich een 'gevoel'
van onrust aan: 'Mijn lichaam schreeuwt om actie'. Een onrustige, bijna ondraag-
lijke stemming neemt bezit van hem. De brand(stichting) brengt de lichamelijke
aandoening van de onbehaaglijke stemming, d.i. een ongearticuleerd gevoel tot uit-

drukking (zie subparagraaf 6.1Ob): de ondraaglijke, door het lichaam ingegeven
spanning-van-binnen wordt een ondraaglijke, door omstandigheden ingegeven
spanning-van-buiten: die van het vuur-maken, het waarschuwen van de brandweer,
het meedoen met blussen en het risico op ontmaskering.

Van H. en M. beseffen, na het delict, dat ze iets hebben gedaan dat 'niet mag' en dat
ze zich zullen moeten verantwoorden voor de rechter. Dat ze (mede)bewoners in
gevaar hebben gebracht en door de waterschade hebben gedupeerd, zegt hen wei-
nig. Onduidelijk is of ze met hun beperkte persoonlijkheidsstructuur van het leed of
de beleving van anderen enig besef hebben. Op grond van hun beperkte persoon-
lijkheidsstructuur is het - theoretisch - niet aannemelijk dat ze tot empathie en

schuldgevoel in staat zijn.
Aan Van Ecks eerste toerekeningscriterium is voldaan: er was bewust gedrag.

Aan het tweede criterium is niet voldaan: het delict overkwam hen. Ze hadden het
niet voor het kiezen. Van H. vroeg zich vanuit de huiskamer naar de keuken lopend
af 'Kan ik dat echt, ben ik er echt toe in staat?' Ze werd 'de keuken ingezogen',
waar 'de aansteker klaar lag'. Haar gang naar de keuken en de brandstichting zelf
beleefde ze als in een droom. Er was geen bewustzijn van de feitelijke elementen
van haar strafbare gedrag. M. beschrijft de uitvoering van de voorbereidingen van
zijn delict in soortgelijke bewoordingen: hij 'voelt' zich als voortgedreven, als door
een externe, magische kracht beheerst en gestuurd.

Aan Van Ecks derde criterium is evenmin voldaan: de brandstichting is de
expressie van hun lichamelijke onrust, zonder reflectie, en had niet per se de bedoe-
ling schade te berokkenen.

Ook aan Van Ecks vierde criterium is niet voldaan: Van H. en M. laten zich mee-

slepen door hun spanning en onrust, door hun lichamelijke aandoening en expressie-

17  Zie ook 'de huiswerkbladen' van Linehan (1996, p. 135 e.v.) waarin patienten vertrouwd
worden gemaakt met de betekenis van lichamelijke gewaarwordingen en spontane
lichaamsuitingen. Ook wordt aandacht besteed aan het benoemen van lichameluke
gewaarwordingen en uitingen, dit in de vorm van een lijst met relevante woorden en ter-
men.

18 Parketnr. 13.060. 168.94 (FPD-Amsterdam).
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drang. Pas na het delict, als de lichamelijke spanning nalaat en hen niet langer in
beslag neemt, zien ze in dat hun daad verkeerd was. Van H. belt de brandweer die
'toch wel zou hebben geweten dat zij het was die de brand had gesticht'. M. doet
hetzelfde - hij wil geen onnodige schade aanrichten - en geeft zich vervolgens over
aan de passie van het blussen.

Van H. en de amateurbrandweerman worden tot brandstichting gedreven en gel-
den als sterk verminderd toerekeningsvatbaar, waarbij ik in het geval van M. aante-
ken dat vanwege het passionele element ook de volgende subparagraaf van toepas-
sing kan zijn.

8.5.5 Verminderd toerekeningsvatbaar: de concreet-operationele, assimilerende
persoonlijkheidsstructuur

Casus 8.5.519
G. heeft met een shotgun (geweer met afgezaagde loop) zijn vierde overval
op een bank gepleegd. Hij gaat er prat op dat hij, door met een overmaat aan
geweld te dreigen, juist geweld voorkwam.

Persoonlijkheidsstructuurbepaling
G. beschouwt de wereld, en anderen, vanuit zijn beperkte individuele perspectief
Enige empathie ten aanzien van anderen ontbreekt. Hij is niet in staat tot het 'mee-
leven' van een situatie vanuit andermans perspectief met een beleving die tegenge-
steld is aan de zijne.  Op de vraag of hij beseft wat hij anderen met zijn overval aan-
doet, antwoordt hij: 'Iedereen die bij een bank werkt, loopt het risico van een over-
val. Dan hadden ze [het personeel] er maar niet moeten gaan werken.'

G. kan zich geen enkele voorstelling maken van hoe het voor een ander is om te
worden overvallen en gegijzeld. Zijn gedrag kenmerkt zich door een egocentrisch
uitgeleefde passie. Hij hanteert in de bevrediging van zijn behoeften strikt indivi-
duele spelregels die hij, zo niet als algemeen geldig, dan toch in zijn bijzondere
geval als gerechtvaardigd beoordeelt.

Toerekeningsvatbaarheidsbepaling
G. beseft niet wat anderen beleven bij wat hij hen aandoet. Noch het belang van zijn
slachtoffers,  noch het maatschappelijke of justitiale belang, spreekt  tot  zijn  ver-beelding. Hij is niet in staat tot empathie, dat wil zeggen, tot enige spiegelbeeldige
reflectie op zijn gedrag, en niet tot schuldgevoel. Straf heeft de betekenis van
'betrapt zijn', van 'pech gehad', en de 'volgende keer beter'. De wens om rijk te zijn
is een onbedwingbare passie, die G. ten koste van anderen uitleeft.zo

De recidivekans is groot. Gevoelens en belangen van de gegijzelden schuift hij
niet doelbewust terzijde, hij heeft er geen enkel benul van. Het ontbreekt hem aan

19 Psychologische rapportage van 20-12-1990 (Archief PSC).
20  Vergelijk het uitleven van (seksuele) perversies, die zich ook in de volgende fase kunnen

voordoen maar die de verdachte dan gedragskundig kunnen worden toegerekend.
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besef dat hij 'kwaad' bedreef: het personeel 'kiest' voor het risico van een overval
dat nu eenmaal bij het werken op een bank hoort.

G. voldoet aan de beide eerste toerekeningscriteria van Van Eck. Er is bewust

gedrag en er is bewustzijn (besef) van de feitelijke elementen die in het strafbare
feit liggen besloten: het dreigen met geweld en het stelen van geld. Hij kan zich de
bankoverval en de handelingen die nodig waren om het geld te incasseren en zich
bijtijds uit de voeten te maken goed herinneren.

Aan beide laatste criteria beantwoordt G. niet. Er was geen bewustzijn dat hij
kwaad bedreef en hij kan zijn passie (geldzucht) niet relativeren. Hij vindt dat hij
recht heeft op geld al is het van een ander. G.'s delictgedrag kan men met recht psy-
chopathisch noemen in de zin dat het afwijkend en ernstig gestoord is.

G. is verminderd toerekeningsvatbaar.

8.5.6 Toerekeningsvatbaar: de concreet-operationele, accommoderende persoon-
lijkheidsstructuur

Deze subparagraaf plaatst ons voor een juridische paradox die zich gedragskundig
laat verklaren. Men zou nu de gradatie 'enigszins verminderd toerekeningsvatbaar'

verwachten, de vij f gradaties een voor een beschrijvend. En pas dan die van 'volle-
dig  toerekeningsvatbaar'.

De concreet-operationele fase kent een omslagpunt, zoals in hoofdstuk 6 is
beschreven. Men heeft het besef van een eigen persoonlijkheid met een eigen, per-
soonlijk gevoelsleven, zoals dat ook in het assimilerende stadium ervoor het geval
was. Door het bijkomende vermogen tot accommodatie, komt men ook tot het besef
dat dit voor willekeurig welke ander geldt en dat de ander en andermans beleving
respect verdienen.21 Dit stadium breekt met de egocentriciteit. Men denkt, zo zou
men kunnen zeggen, vanaf nu niet enkel 'naar zich toe', maar ook 'van zich af'. Het
vermogen tot mentale omkering ten aanzien van de beleving van gevoelens leidt tot
een vanzelfsprekend respect voor anderen22. Het respect leidt tot de bereidheid zich
in situaties te gedragen zoals anderen dat verwachten of wensen.  Men is in staat tot
sociaal rolgedrag en tot verantwoord burgerschap in juridische zin.23 De vermogens
tot empathie en schuldbesef zijn volledig ontwikkeld.

21 Piaget spreekt over de overgang van 'respect unilat6ral' naar 'respect mutuel':  wat men

eerst nog voor een ander over heeft uit effectbejag krijgt een meerwaarde vanwege het

profijt dat zowel de een als de ander aan een handeling ontleent (Dumont, 1970, p. 155).
22  Respect voor de ander als persoon is niet gelijk aan respect voor andermans normen en

waarden. de laatstgenoemde invalshoek veronderstelt (al) een formeel-operationele per-
soonlijkheidsstructuur met het bijbehorende vermogen om betekenis te verlenen in een
referentiekader dat anders is, of zelfs haaks staat op, het eigen referentiekader van de

betekenisverlening.
23  In het (assimilerende) stadium ervoor komt rolgedrag niet tot stand op grond van inle-

ving en inzicht in wat anderen wensen of verwachten, in wat een ander of de samenle-
ving ten goede komt, maar op grond van egocentrisch gekleurde waarnemingen van wat

'werkt', dat wil zeggen het gewenste effect heeft.
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Casus 8.5.624
Mevrouw S. (51) heeft in een worsteling haar man die haar stelselmatig mis-
handelde bij de stropdas gegrepen en doen stikken.

Onderzochte beklenitoont in het Pro Justitia-onderzoek haar man niet opzettelijk te
hebben gedood. Er heeft zich een 'rampzalige' samenloop van omstandigheden
voorgedaan. Ze is niet eerder veroordeeld. Ze komt in het psychiatrische en psy-
chologische Pro Justitia-onderzoek naar voren als een 'zorgelijke, gedeukte' vrouw
De man met wie ze trouwde, en met wie ze ondanks alles een gelukkige tijd had,
eiste haar gaandeweg haar huwelijk volledig op. De vrijheid om te gaan werken
werd haar ontnomen en (dus) verloor ze haar baan.

Persoonlijkheidsstructuurbepaling
Mevrouw S. hield jarenlang stand tegen de agressie van haar man. Ze vergoelijkte
aldoor zijn gedrag uit begrip voor zijn moeilijke omstandigheden. In een crisis ech-
ter doodde ze hem uit zelfverdediging. Ze toont oprecht berouw. Haar vermogens
tot empathie en tot schuldgevoel zijn goed ontwikkeld.

Toerekeningsvatbaarheidsbepaling
Loop ik de vier criteria na, dan concludeer ik: de verdachte S. was zich goed bewust van
zichzelf en haar situatie en vertoonde geen ori8ntatiestoornissen in tijd, plaats en per-
soon. Ze was zich bewust van de worsteling. Ze was zich tevens bewust van het gevaar
dat zij haar man iets zou aandoen. Ze spreekt van een noodlottige samenloop van
omstandigheden: ze wilde het niet en beseft ten volle het kwaad dat zij heeft aangericht.

Aan het vierde criterium van Van Eck is niet voldaan: tijdens de worsteling kon
zij haar gedrag niet relativeren. Ze werd door haar emoties in de bedreigende situ-
atie meegenomen. De rechter zal opmerken dat mevrouw S. zich niet in die situatie
had hoeven te begeven en zich er bijtijds aan had kunnen onttrekken, al dan niet met
hulp van anderen. Ze is immers niet psychisch gestoord en beschikte over voldoen-
de gezond verstand om in te zien dat de situatie uit de hand zou kunnen lopen.

Wat hier zou kunnen gelden is 'psychische overmacht'. Dan is niet de schuld-
uitsluiting op grond van een stoornis (artikel 39 Sr) van toepassing, maar op grond
van zeer dringende omstandigheden en de psychische overmacht vandien (artikel
40 Sr, zie paragraaf 10.5).

8.5.7     Enigszins  verminderd  toerekeningsvatbaar:  de.formeel-operationele,  assi-
milerende persoonlijkheidsstructuur

Het toenemende abstractievermogen brengt het vermogen tot ontwikkeling om niet
alleen met anderen mee te leven, maar zich ook in anderen in te leven. Het primai-

24 Psychiatrische en psychologische rapportage. J.M. Scholten, psychiater, H. in 't Veld,
psycholoog, 1985, FPD Amsterdam. parketnr. 13.015.947.5. (archief H. in 't Veld).
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re eigenbelang raakt op de achtergrond. De jong-volwassene - zo hij deze fase
bereikt - kijkt over de grenzen van de gegeven situatie heen.

Desalniettemin brengt dit vermogen paradoxalerwijze een terugval in de toe-
rekeningsvatbaarheid met zich mee. De vaardigheid tot formeel opereren kan in
het assimilerende stadium tot een idealistisch en daarom vertekend werkelijkheids-
besef leiden.2, De verbeelding is aan de macht. Een casus is die van 'Raskolnikow'
uit de roman SchuW en boete van Dostojewsky: Raskolnikow stelt zich, zich bewust
van zijn intellectuele gaven, boven de wet en vermoordt twee geldleensters, om zon-
der geldzorgen te kunnen leven en 'de mensheid met zijn intellect van dienst te
zijn'.

Een soortgelijk, op idedn gebaseerd, overwaardig denkbeeld. is - in een al even
idealistisch kader - van toepassing op Christof, lid van de toenmalige Rote Armee
Fraktion, een links-radicale beweging  die  uit  was op eliminatie van zogenaamd
gewelddadige samenlevingsstructuren:

Als de staatssecretaris zegt dat wij het aanbod tot communicatie met bewa-
kers afwijzen en tegelijkertijd tegen de bewakers zegt dat ons gedachtegoed

zo gevaarlijk is omdat wij de democratische rechtsorde willen vernietigen,
dan is dat een omkering van de werkelijkheid. 26

Raskolnikows en Christofs persoonlijkheidsstructuur kenmerkt zich door extreem
assimilerende denkbeelden. De vermogens tot empathie en tot schuldbesef zijn vol-

ledig ontwikkeld, maar worden op grond van een idealistisch gedachtegoed hier
doelbewust veronachtzaamd. Idealistische denkbeelden kunnen ook bij intellectu-
eel minder gedreven verdachten een misdaad ingeven en vergoelijken:

Casus 8.5.7a27
B.Y. bekent, gewapend met een mes, naar zijn slachtoffer toe te zijn gegaan
in de verwachting een geldschuld kwijtgescholden te krijgen. B.Y. was
jarenlang door WA., het slachtoffer, seksueel misbruikt. Als het niet tot
kwijtschelding komt, doodt hij WA. met twee messteken. Hij wilde per se
van zijn financiEle schuld af om met zijn vriendin een gezin te stichten.

Persoonlijkheidsstructuurbepaling
B.Y. kan zich de situatie en het delict goed herinneren. Hij beseft ook wat hij zijn
slachtoffer heeft aangedaan en dat hij strafbaar is. Hij heeft zich daarom veel moei-
te gegeven de sporen van de misdaad uit te wissen, onder meer door zijn vingeraf-

25 Jung beschrijft deze categorie als 'intellectuelen: Hij zegt van een patient die zich in zijn
ogen had misdragen: Maar hij was niet werkelijk een crimineel, alleen een zogenaamde
'intellectueel' die zo sterk in de kracht van het denken geloofde dat hij zelfs geloofde het
slechte dat hij had gedaan te kunnen wegdenken (zoals vermeld in Donaldson, 1987, p.
122).

26 Van Ree, 2000, p. 79.
27 Casus Dr. Henri van der Hoeven Kliniek, in: J.R. Meloy, Forensic Psychological

Investigation, interne uitgave,  30 juni  1998.
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drukken met een handdoek weg te vegen. Hij bekent dat hij met de wens (idee) zijn
leven te reorganiseren met voorbedachten rade te werk is gegaan. Hij verklaart zijn
misdrijf uit de angst. Vroeg of laat zou hij het geleende geld moeten terugbetalen.
Bovendien zou daardoor zijn vriendin achter zijn beladen verleden komen, net nu
hij zijn leven een positieve wending wilde geven.

Toerekeningsvatbaarheidsbepaling
De dader voldoet aan drie van de vier toerekeningscriteria. Er was bewust gedrag.
Ook was er bewustzijn van de feitelijke elementen van het misdrijf: van de bedrei-
ging, het vastbinden, het steken en het doden van het slachtoffer.

B.Y. wist ook dat hij kwaad bedreef: hij wist de sporen van zijn misdaad uit en
ontvlucht het huis nadat hij zijn bebloede kleding heeft uitgetrokken en weggestopt.

Het vierde criterium is als enige niet van toepassing: vanwege het idealistische
toekomstbeeld van een gezinsleven stond hij niet vrij en onbevangen tegenover zijn
daad en liet hij zich door een ideaal meeslepen 'in het kwaad'.

Hij is enigszins verminderd toerekeningsvatbaar.

Casus 8.5.7ba
In een provinciestad hebben een makelaar en zijn vrouw met slaapmedicatie
een eind gemaakt aan het leven van hun twee kinderen. Hun sukidepoging
mislukte. Een paar jaar daarvoor hadden zij hun oudste kind aan een ver-
keersongeval verloren. De dood van hun kinderen en hun voorgenomen sui-
cide was bedoeld, zo vertelt de vrouw, om een eind te maken aan een
'ondraaglijk gevoel van verlies'. Haar echtgenoot voegt eraan toe dat zij 'het
gezin in de dood had willen herenigen'.

De gedragskundige conclusie na het klinisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum
luidde sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Van Ecks criteria en de persoonlijk-
heidsstructuurkenmerken zouden tot een andere conclusie leiden: er was bewust
gedrag, en er was bewustzijn van de elementen waaruit het misdrijf bestond: het
met hulp van medicijnen in slaap brengen en het doden van kinderen. Het echtpaar
was zich tevens bewust van de strafbaarheid van de daad. Aan het laatste criterium
is op grond van hun idealistische assimilatie van de werkelijkheid echter niet vol-
daan: het denkbeeld van de hereniging van het gezin na de dood was krachtiger dan
het besef van de morele verwerpelijkheid van hun voornemen. 29

De conclusie is enigszins verminderd toerekeningsvatbaar.

28  Dossiernrs. 7159 & 7160 (archief PBC).
29 Het valt aannemelijk te maken dat dit laatste niet voor de vrouw heeft gegolden. Haar

beleving centreerde zich niet rondom een idee, maar rondom een gevoel, het 'ondraag-
lijke' gevoel van verdriet om het verlies van haar oudste kind. Deze beleving staat voor
een gevoelsassimi/atie. Zij is zich niet bewust van het 'kwade' van haar daad. Van enige
relativering van hun voornemen en van de daad zelf was geen sprake. Aan Van Ecks vier-
de noch derde criterium zou dan voldaan zijn. De conclusie verminderd toerekenings-
vatbaar zou voor het aandeel van de vrouw te verdedigen zijn geweest.
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In het algemeen merk ik op dat het aan gedragsdeskundige(n) is om de bedoelde
idealistische, de werkelijkheid vertekenende denkbeelden vast te stellen, niet om
die te waarderen. Het is aan de rechter om het verzachtende gewicht ervan te beoor-
delen en er een normatief-juridisch oordeel aan te verbinden.

8.5.8  De formeel-operationele,  accommoderende persoonlijkheidsstructuur

De formeel-operationele fase impliceert, door het toegenomen abstractie- en ver-
beeldingsvermogen, dat men in staat is een zaak vanuit verschillende gezichtspun-
ten te bekijken en verschillende rollen te vervullen. Het vermogen tot inleving, tot
het zich inleven in situaties vanuit andermans perspectief, ook als men iets feitelijk
niet heeft meegemaakt, komt ten volle tot ontwikkeling. De vaardigheid tot abstract
denken baant de weg voor een soepele en effectieve sociale omgang. Men heeft oog
voor het eigen dn andermans en het algemene of maatschappelijke belang.  Het ver-
mogen tot schuldbesef is goed ontwikkeld. Maatschappelijk rolgedrag wordt, al
naar gelang de sociale situatie en de bijbehorende verwachting, met verve vervuld.
Men verplaatst zich desgewenst soepel in andermans belevingswereld. Ik beperk
me  in de toelichting  van deze persoonlijkheidsstructuur tot een illustratief voorval:

Een groep Hells Angels doet een buurthuis aan. De Angels vragen om drank
en dreigen de boel kort en klein te slaan als mocht blijken dat ze niet wel-
kom zijn. Een buurthuiswerker zegt bij een confrontratie niet te kunnen win-
nen, maar 'de eerste de beste die een poot naar me uitsteekt grijp ik naar de
strot en maak ik af' De Angels maken elk voor zich de balans op en gaan de
aangekondige confrontatie uit de weg door te vertrekken. 30

Door zich te voegen naar de 'omgangstaal' van de Hell's Angels loopt de buurt-
huiswerker het risico van een gewelddadige confrontatie. Als de aanpak goed uit-
pakt, en zo schat hij de situatie in, is hij de Angels echter mentaal een stap voor: de
Angels calculeren, elk voor zich, een risico in en halen bakzeil. Door zich in zijn
houding en zijn taal aan te passen aan de omgangsvorm van de tegenpartij dwingt
de buurthuiswerker paradoxalerwijze bij de tegenpartij aanpassing af Door zich in
eerste instantie aan de omstandigheden aan te passen (te accommoderen), zet hij die
omstandigheden in tweede instantie juist naar zijn hand (assimileert hij). 31

Men kan zich voorstellen dat een oplichter over soortgelijke vaardigheden beschikt
als de bovengenoemde groepswerker. Hij kan zich goed in anderen inleven en ande-
ren voor zich winnen. De criteria van Van Eck zijn echter niet van toepassing, ook
het laatste niet: de oplichter kan afstand nemen van het doel dat hij nastreeft. Hij

30  Met dank voor het voorbeeld aan A. Stins.
31    Het   zou   in dit bestek aanbeveling verdienen   om te onderzoeken   of  en in hoeverre

(bepaalde) pathologische oplichters en/of sadisten niet juist volledig toerekeningsvatbaar
zijn.
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gaat van het ene slachtoffer naar het andere, en als het niet is gelukt (en het slacht-
offer geen slachtoffer is geworden), gaat hij naar het volgende zonder zijn zelfcon-
trole te verliezen.

Door de vaardigheid van de inleving is het vermogen tot empathie en schuldgevoel
in de formeel-operationele fase optimaal ontwikkeld: men kan de uitwerking van
het eigen gedrag op dat van anderen voor- en overzien, met als gevolg een goed
besef van het eventueel aangerichte leed of de eventueel aangerichte schade. Of
men zich dan ook schuldig voelt is een tweede.

8.6 Schematische weergave van de gradaties in toerekeningsvatbaarheid

De gradaties in toerekeningsvatbaarheid laten zich met hulp van het structuurmodel
en Van Ecks criteria schematisch weergeven (zie pagina hiernaast):

8.7 Beschouwing: meetbaarheid, complicerende factor en de kritiek op de
genetisch-epistemologische invalshoek

8.7.1  Het gedragskundig toerekenen als optelsom?

Het nevenstaand schema bedoelt het toerekenen niet te reduceren tot een eenvoudi-
ge optelsom. Er is geen harde gedragswetenschappelijke grond om te concluderen
dat, als er is voldaan aan 66n toerekeningscriterium, er sprake is van 'enigszins ver-
minderd', in geval van twee criteria van 'verminderd toerekeningsvatbaar', enzo-
voort.

Zie ik het juist, dan maakt toepassing van het structuurbegrip in combinatie met
Van Ecks vier criteria het gedragskundige toerekeningsproces inzichtelijker en toe-
gankelijker, dan als enkel een psychiatrische diagnose wordt gesteld. Immers: valt
het traditioneel-gedragskundige toerekeningsproces bij een acuut ziektebeeld te
volgen, zoals bij een psychose, bij een persoonlijkheidsstoornis is de invloed van de
stoornis op de mate van schuldbeleving en -uitsluiting minder voor de hand liggend.
Het structuurmodel maakt het bijbehorende gebrekkige mentale (en morele) ver-
mogen wel inzichtelijk(er), dan enkel de diagnose van de persoonlijkheidsstoornis
en de bijbehorende verminderde mate van toerekeningsvatbaarheid.

Van een eenvoudige optelsom van plussen en minnen zal noch in het gedrags-
kundige, noch in het juridisch toerekeningsproces ooit sprake zijn, al is de verlei-
ding groot hier wel naar te streven. Daarvoor heeft het strafrecht, zoals in hoofdstuk
3 is geschetst, te maken met een te groot aantal sociale, culturele, psychologische,
biologische en, vooral, juridische factoren die het delictgedrag van de verdachte
bepaalden en die deels op objectieve, maar deels ook subjectieve wijze door de
rechter worden gewogen.
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psychologische criteria
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8.7.2  Complicerende factor?

Tijdens de opkomst van de forensische psychiatrie in de negentiende eeuw ontstond
veel verwarring (zie paragraaf 2.4) over de psychische functie die de ontoereke-
ningsvatbaarheid bepaalde: de wit, het gevoel of het intellect. In deze studie is de
wilsfunctie terzijde geschoven als mogelijk aangrijpingspunt van de toerekenings-
vatbaarheidsbepaling.

Met nadruk is voor de cognitieve invalshoek gekozen. Dit laat onverlet dat op
het oog cognitief volledig ontwikkelde criminelen desalniettemin een delict kunnen
plegen zonder schuldbesef. Dat wil zeggen: zij zijn weliswaar tot inleving maar niet
tot medeleven met hun slachtoffer(s) in staat.

Dit stellende, zou men in dezelfde verwarring verzeild kunnen raken als de
forensische deskundigen in de negentiende eeuw In toerekeningsvatbaarheidsbepa-
ling echter volstaat de gekozen cognitieve invalshoek: de verdachte beschikte over
een volledig besef van wat hij aanrichtte en is (dus) volledig toerekeningsvatbaar.

8.7.3  Kritiek op de genetisch-epistemologische persoonlijkheidsopvatting

Piagets genetisch-epistemologisch vier-fasen-model, waarop Kohlberg zijn fase-
indeling van het morele denken en oordelen baseerden, en dat Vervaet gebruikte
voor zijn persoonlijkheidsbeschrijvingen, is niet algemeen aanvaard. Dit houdt in
dat ook het hier gegeven model voor de toerekeningsvatbaarheidsbepaling aan kri-
tiek en relativering onderhevig is.

De kritiek op Piaget en zijn genetisch-epistemologisch model spitst zich toe op
drie punten:

1)  de theorie zou beschrijvend in plaats van verklarend zijn,
2) de theorie zou worden weersproken door asynchroniciteit in de psychi-

sche ontwikkelingen binnen 66n en dezelfde persoon,
en

3)  de  theorie zou belangrijke omgevingsinvloeden zoals sociale relaties,
affectiviteit en het imaginaire o f creatieve (in tegenstelling tot het opera-
tionele) denken veronachtzamen. 33

1)  Het is zonder meer waar dat Piaget geen eenduidige causale relaties heeft gelegd
tussen persoonlijkheidseigenschappen en gedrag. Piaget was wars van antece-
dentenonderzoek zoals dat gangbaar is.14 Als structuralist beoordeelde hij ont-
wikkelingen kwalitatief, te weten de overgangen van de ene fase naar de ande-
re. Het ging hem niet om inhoudelijke zaken, die zijns inziens niet meer dan de
invulling zijn van de persoonlijkheidsstructuur. Monocausaliteit is in Piagets

32 Lickona, 1976, p. 9.
33 Chapman, 1988, hfdst. 7.
34   In Nederland te beginnen bij Van Dijck ( 1905).
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ogen een simplificatie die veelzijdige interactie tussen individu en omgeving tot
simplistische en zinledige verbanden herleidt.

Goed beschouwd is Piagets genetische epistemologie geen individu-gerich-
te en individueel toegepaste psychologie. Piaget vergaarde geen specifieke ken-
nis over hoe een individu met bepaalde eigenschappen zich tot een bepaalde

omstandigheid verhoudt en hoe zijn gedrag zich uit die bepaalde interactie tus-
sen omgevings- en individuele factoren laat verklaren.

Hij zou er, zo luidt de kritiek, ten onrechte van uitgaan dat alle cognitief psy-
chologische processen in alle op zichzelf staande individuen overeenkomen en
dat men slechts 66n exemplaar hoeft te bestuderen om vervolgens te mogen

generaliseren.
35

Piaget heeft inderdaad door middel van 66n individu telkens weer laten zien
dat het denken fasen en stadia doorloopt en dat het ene stadium kwalitatief van
een andere orde is dan het andere. Het is naar zijn zeggen aan anderen zijn
bevindingen te gebruiken voor de aanpak van andere probleemstellingen dan die
waarin hijzelf geinteresseerd was.

36

Mijn interesse, en beroepsbezigheid, betreft het gedragskundig toerekenen.
Ook daar geldt dat (crimineel) gedrag zich door middel van een genetisch-epis-
temologische beschouwing inhoudelijk niet laat verklaren: ik heb geen poging
ondernomen te verklaren hoe criminaliteit ontstaat, of meer in het bijzonder
welk soort crimineel welk soort delict pleegt. Ik heb met behulp van het gene-
tisch-epistemologische model slechts de algemeen-cognitieve beperkingen van
het kennen en het weten, en daarmee van het morele besef beschreven.  En ver-
volgens de vastgestelde cognitieve beperkingen toegepast op de toerekenings-
vatbaarheidsbepaling. Waar het mij om te doen is, is niet meer dan het bepalen
van de beperking(en) van de verdachte om schuld te ervaren.

2) Een ander kritiekpunt richt zich op het begrip fase en de aanname van een
onderliggende, zogenoemde 'structure d'ensemble'. Piaget hechtte aan een
samenhangende structuur, dat betekent dat alle cognitieve processen onderwor-

pen zouden zijn aan het, bij die bepaalde structuur horende interpretatieniveau.
Oftewel: binnen een structuur voegen alle waarnemings-, denk- en gedragshan-
delingen zich naar een specifiek, bij die structuur horend evenwicht.
Experimenteel onderzoek heeft de veronderstelde regulariteit niet bevestigd:
kinderen van zeer uiteenlopende leeftijd dachten en handelden (nog) vanuit
dezelfde denkstructuur. Het bleek tevens dat zich bij individuele kinderen waar-

nemings-, denk- en handelingsoperaties voordeden die bij verschillende struc-
turen hoorden.

Piaget onderkende het probleem en sprak van ddcalage.17 'Ddcalage' staat,

letterlijk, voor het verplaatsen van de stutten (in de mijnbouw), opdat een nieuw

wingebied ontstaat. Kennis is nooit volledig nieuwe kengebieden worden door

35 Dupont, 1994 , p. 153-154.
36 Bringuier, 1970, p. 110.
37 Dumont, 1970, p. 240, Case, 1993, p. 2.
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het individu binnen de bestaande structuur geexploreerd en toegeeigend. In
navolging van Chapman en Vervaet spreek ik van het (beperkte) bereik waarop
de psychische handelingen betrekking hebben.18

De kritiek dat fasen en persoonlijkheidsstructuren als het ware door elkaar
heenlopen staat toepassing van de structuur-theorie in het Pro Justitia-onderzoek
niet in de weg. Bij de toerekeningsvatbaarheidsbepaling gaat het immers om 66n
bepaalde handeling: die van het delict. Gegeven die gedraging in die situatie en
binnen dat tijdsbestek kan de op die bepaalde gedraging en op dat bepaalde
(morele) bereik van toepassing zijnde persoonlijkheidsstructuur worden vastge-
steld.

3) Een derde kritiekpunt dat in het verlengde van dat van de door elkaar heen
lopende fasen ligt, is dat experimenteel onderzoek zou hebben uitgewezen dat
leren een actieve en geen passieve aangelegenheid is, en dat cognitieve schema's
al doende, door middel van assimilatie en accommodatie, worden aangepast en
verfijnd." De kritiek richt zich op Piagets veronderstelling dat de cognitieve
ontwikkeling fasegewijze verloopt. Dat de ene fase, met haar beperkte(re) cog-
nitieve mogelijkheden aan de andere fase, met haar uitgebreide(re) cognitieve
bereik, voorafgaat, is 'een misleidende wijze van denken gebleken, al is die niet
geheel onj uist.'40  Zo   zou een experiment met Braziliaanse straatventers laten
zien dat ze in staat waren aan hun dagelijke bezigheden gekoppelde wiskunde
opgaven op te lossen, terwijl diezelfde opgaven, gesteld in de conventionele
school-stijl, voor hun onoplosbaar blpken. Met andere woorden: het zou van de
formulering afhangen of men tot een bepaalde wijze van abstract redeneren in
staat is of niet.

Om de kritiek te pareren zou men dit voorbeeld ook kunnen lezen als: een
formeel-operationeel gegeven probleem bleek onoplosbaar, terwijl datzelfde
probleem, uitgewerkt op concreet-operationeel niveau, voor de straatventers
gemakkelijk oplosbaar bleek. Veel critici41 van Piagets structuurmodel verwar-
ren het concreet-operationele met het formeel-operationele niveau van redene-
ren en interpreteren.

Daarnaast zou het niveau van het abstract redeneren niet zozeer afhankelijk
zijn van de gegeven fase of structuur, alswel van de gegeven geheugencapaciteit
van een bepaald kind. De capaciteit zou situationeel en niet fase-afhankelijk zijn
in de zin dat deze samenhangt met het feit of het kind zich al dan niet interes-
seert voor een bepaalde taak.42 Het bereikbare abstractieniveau voor een bepaal-
de mentale activiteit zou (dus), zo wil de kritiek, een situationeel en geen indi-
vidueel-structureel gegeven zijn. Bepaald bij een specifieke fase horend gedrag
sluit ander gedrag, dat (nog) niet bij die fase hoort, niet uit. Fase-gebonden acti-

38 Vervaet, 1986, p. 188 e.v. & Chapman, 1988, p. 341 e.v.
39  Rutter & Rutter, 1993, p. 192.
40 Ibid, p 193-194.
41   Zie ook Donaldson ( 1987. hfdst. 4).
42  Ibid, p 195-196.
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viteiten lopen dan afhankelijk van de gegeven situationele factoren door elkaar
heen.

Dit is ten dele waar, ik spreek in navolging van Vervaet (1986) van emotio-
nele scheefgroei. De psychotherapeut sluit in de behandeling aan bij de, bij een
bepaalde fase of stadium horende denkstructuur van de client.  De bij de client,
met dat bepaalde probleem, bestaande persoonlijkheidsstructuur is het vertrek-
punt van de psychotherapeutische interventie. Uitgaande van die fase of dat sta-
dium leert de therapeut de client door middel van gerichte interventies of oefe-
ningen op een hoger abstractieniveau om te gaan met voor hem problematische
gevoelens of situaties. 43

De psychotherapeutische strategie is die van een gestuurde en verantwoorde
ddcalage: om de denkstructuur met een hoge(re) mate van abstractie binnen een
bepaald bereik in te zetten om de denkstructuur binnen een ander bereik, wat
hier wil zeggen gevoelsbereik, te verfijnen en voor die bepaalde gevoelens of
die bepaalde situatie toepasselijker te maken. In het volgende hoofdstuk komt
het principe van de scheefgroei en de hierop toe te passen psychotherapeutische
strategie aan de orde in verband met de gedragskundige advisering van een
maatregel en/of straf

Egi algemeen kritiekpunt, tot slot, is dat Piaget en Kohlberg de affectieve kant van
gedrag verwaarlozen. Deze kritiek zou ook het werk van Vervaet kunnen treffen, al
beschrijft hij (juist) hoe mensen fase-specifiek omgaan met hun gevoelens. Piaget
heeft de affectieve en de omgevingsinvloeden zowel op de groei van kennis als op
het gedrag niet ontkend.44

Om met die laatste invloed te beginnen: kijkt men bijvoorbeeld naar de eerste

ontwikkelingsfase, dan worden sensorisch-motorische schema's gevormd op basis
van intensief contact met de omgeving. Zonder die omgeving, en zonder de stimu-
lerende invloed ervan, treedt een onherstelbare ontwikkelingsachterstand op. 45
Piaget heeft dit nooit ontkend.

Hetzelfde geldt voor het affect dat voor Piaget de sturende kracht achter de ont-
wikkeling van het denken is. Hij heeft er uitvoerig aandacht aan besteed, zij het dat
dit werk nooit in boekvorm is verschenen.46 Piagets waardering van de affectiviteit
stoelt op het feit dat hij gedrag beschouwt als een resultante met een cognitieve 6n
een affectieve component. De overgang van de ene persoonlijkheidsstructuur naar
de andere doet zich voor bij gratie van (affectieve) voorkeuren en afkeren. Meer in
het algemeen zag Piaget affectiviteit, in de vorm van bestaande behoeften en opge-
wekte interesses, als de noodzakelijke voorwaarde voor het (willen) vergaren van

43  Vervaet, 1986, p. 183-337, en 1989.
44 Chapman, 1988, p. 368-379.
45  Zoals o.a. weergegeven door Feuerbach (1990).
46 Dumont (1970, p. 150) maakt uitgaande van Piagets biografie aannemeluk waarorn

Piaget dit werk achterhield.
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kennis en voor de cognitieve 'rijping'.4,  De ontwikkeling van de persoonlijkheids-
structuren kan zijns inziens door affectieve invloeden weliswaar worden versneld of
vertraagd, de structuren zelf echter zijn niet het resultaat van die affectieve invloed
en worden er niet door bepaald.*

47  Piaget, 1979, Dumont, 1970, p. 151. Piaget wees ook op de negatieve zijde van (sterke)
emoties: op de neiging om zich als gevolg van heftige emoties blind te staren op en 'te
blijven hangen in' een enkel detail van een probleem of een enkel aspect van een situatie.
Het gevolg daarvan is een eenkennig en beperkt oordeel (en doen eventueel) met ver-
waarlozing van andermans inzichten en standpunt (Lickona.  1976, p.  18).

48  Dumont, 1970. p. 152.
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NEGENDE HooFDSTUK

Gedragskundige advisering inzake straf,
maatregel en behandeling

9.1 Samenvatting

Artikel 37 Sr geeft de rechter de bevoegdheid psychisch gestoorde daders een maat-
regel (gedwongen behandeling) op te leggen. Stil gestaan wordt bij de onderbou-
wing van de gedragskundige adviezen in de Pro Justitia-rapportage over straf en
behandelbaarheid. Ook wordt verband gelegd tussen de gevonden persoonlijk-
heidsstructuren bij verdachten en de gedragskundige adviezen over hun behandel-
baarheid als dader. Hun vermogen tot schuldbesef vormt het aangrijpingspunt om,
uitgaande van de uitwerking van een eventueel op te leggen straf en/of behandeling,
die bepaalde straf en/of behandeling te adviseren.

Een van de meest beruchte categorieBn misdadigers waar Justitie van oudsher
mee te maken heeft is die van de psychopaat. De kenmerken van psychopathie zijn
het gebrek aan schuldbesef (en empathie) en het vermogen tot schijnaanpassing
('alsof-gedrag'). Aan de hand van het begrip persoonlijkheidsstructuur wordt inzich-
telijk gemaakt waarom psychopaten ni opname en behandeling gevaarlijker zouden
kunnen zijn dan ze daarvoor (al) waren. Het alsof-gedrag, dat zich tijdens de opna-
me laat onderzoeken, zou een goede voorspeller kunnen blijken te zijn van het risi-
co op recidive bij uitbehandelde daders.

Juridische maatregelen, die een gedwongen behandeling van daders inhouden,
leiden tot medicalisering van die daders. Ze zijn nu niet enkel een veroordeelde met
een beladen, juridisch verleden, maar ook een patient met een ziekte. Ziekte vraagt
om genezing, terwijl dat bij daders een te ver gegrepen einddoel kan zijn. Het is
reEler hun stoornis of gebrekkige ontwikkeling, met name bij psychopaten, als een
ongeneeslijke psychische handicap te beschouwen. De aard van het mentale tekort
bepaalt, net als bij lichamelijke handicaps het geval is, of herintegratie  in de samen-
leving mogelijk en/of wenselijk is.

9.2 Inleiding: de samenhang tussen gedragswetenschappelijke uitspraken

In geval van ontoerekeningsvatbaarheid bestaat de maatregel in het kader van arti-
kel 37 Sr uit opname in een psychiatrisch ziekenhuis 'een jaar niet te boven gaand'.
In geval van ontoerekeningsvatbaarheid 6n een met de 'normale' middelen in een
algemeen psychiatrisch ziekenhuis niet behandelbare stoornis, 6f in geval van
(sterk) verminderde toerekeningsvatbaarheid met een (gebleken) kans op recidive,
kan de maatregel bestaan uit een opname van twee jaar of langer in een kliniek voor
terbeschikkinggestelden.

De justitiabele die de Pro Justitia-onderzoeker als verdachte leert kennen, treedt
- zodra hij schuldig is bevonden en veroordeeld - in tweede instantie op als gede-
tineerde' en/of pati8nt. De beoogde en/of feitelijke uitwerking van een opgelegde
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behandeling en/of straf op de dader laat zich daarom goed onderzoeken.3 Er zon dan
ook veel effectstudies gedaan'.

Een nadere bespreking van het feitelijke behandeleffect valt buiten het bestek
van deze studie, die behandeladviezen (in de Pro Justitia-rapportage) en niet behan-
delresultaten tot onderwerp heeft. Wei overweeg ik de waarnemingen en conclusies
in het persoonlijkheidsstructuuronderzoek die van voorspellende waarde zijn inza-
ke het straf- en/of behandeleffect en onderzoek ik hoe die voorspellingen theore-
tisch, dat wil hier zeggen genetisch-epistemologisch, zouden kunnen worden gefun-
deerd.

9.3 Het gedragskundige behandel- en/of strafadvies

In de hoofdstukken 6,7 en 8 is beschreven hoe de beleving en het gedrag afgelei-
den zijn van de persoonlijkheidsstructuur. Dit geldt ook voor het geweten, terecht
spreken Pro Justitia-onderzoekers in hun rapportage van 'gewetensfunctie' van de
verdachte.

De Pro Justitia-rapporteur onderzoekt de ontwikkelingspsychologische stagna-
tie van de verdachte, zoals deze blijkt uit diens interpretaties van eigen en ander-
mans gevoelens (en motieven, om te straffen bijvoorbeeld). Hij doet in de Pro
Justitia-rapportage met terugwerkende kracht een uitspraak over de eventuele emo-
tionele stagnatie en het vermogen van de verdachte tot empathie en schuldbesef en
diens mate van toerekeningsvatbaarheid. En, vooruitkijkend, over het recidive voor-
komende effect dat hij verwacht van een eventueel op te leggen straf en/of behan-
deling. Het structuurmodel impliceert een samenhang tussen de mate van toereke-
ningsvatbaarheid die de onderzoeker vaststelt en de uitwerking van een eventuele
vrijheidsstraf en/of maatregel die hij mag verwachten#

De belangrijkste aanwijzing voor het effect van een straf en/of maatregel is, zo
mag worden verondersteld,  de  mate van schuldbesef bij de dader.  Die mate  is gere-
lateerd aan het vermogen tot schuldbeleving van de veroordeelde ten aanzien van
zijn  slachtoffer en de samenleving en/of de rechter die die samenleving represen-
teert. Hoe zwaarwegender de dader zijn schuld en zijn straf ervaart, hoe groter, zo
mag worden verwacht, zijn de wens en de inspanning om herhaling te voorkomen.

Voorspellingen inzake recidive op grond van statistische analyses zijn niet over-
tuigend gebleken.S De moeilijkheid bij het voorspellen is dat de definitie van het
begrip 'gevaarlijkheid' mettertijd verandert (wat meet en voorspelt men eigenlijk?),

1 Als de dader niet slechts tot een geldboete of een taakstraf is veroordeeld, wat bij een
bewezen geweldsdelict zelden voorkomt.

2   Van Duyne & Beenakkers, 2000.
3   Zie voor een opsomming van onderzoeken: Van Panhuis, 1998, p. 59.
4    Taak- of werkstraffen blijven hier buiten beschouwing; de kans dat een dergelijke straf

wordt opgelegd in geval van een geweldsdelict en een stoornis bij de verdachte is klein.
5 Reden waarom vooraanstaande psychiaters en psychologen geen rol wens(t)en te spelen

bij het inschatten van de toekomstige gevaarlijkheid van een dader (Philipse & De Ruiter.
2000, p. 14).
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maar ook dat men niet weet welke gegevens, ook die over de persoon van de ver-
oordeelde, voor het voorspellen relevant zijn en welke niet.6  Het voorspellen van
recidive, de zogenaamde risicotaxatie, heeft in het forensisch-psychiatrisch onder-
zoek de hoogste prioriteit.' Belangrijke psychologische instrumenten daartoe zijn
volop in ontwikkeling.8 De variabelen van onderzoek zijn historische factoren over
de dader, zoals gegevens die betrekking hebben op relaties, het gezin van herkomst
en het arbeidsverleden, klinische, diagnostische en symptomatologische factoren,
en destabiliserende factoren in de toekomst, zoals gebrek aan behandelmotivatie,
ongeloofwaardige plannen, enzovoort. Deze verzameling variabelen is wel 'dust-
bowl empiricisme' genoemd'. De verzamelde risicofactoren zijn min of meer toe-
vallig op een hoop gewaaid. Kenmerken van de forensisch-psychiatrische populatie
die niet zijn vastgelegd in het justitiele behandelsysteem, of die moeilijk te opera-
tionaliseren zijn, vallen bij voorbaat af Theorievorming op grond van hypothese-
toetsend onderzoek ontbreekt vrijwel volledig in het hedendaagse forensisch-psy-
chiatrische onderzoek. 10

De inzet van dit hoofdstuk is vooralsnog slechts de gebezigde verbandlegging
tussen de diverse genoemde factoren en recidive, zonder dat er een theorie is die
bepaalt welke factoren als voorspellers van recidive van essentieel belang zouden
kunnen zijn.

Zowel de persoonlijkheid van de verdachte, als de omstandigheden waarin het delict
plaatsvindt kunnen van beslissende invloed zijn op het naleven of overtreden van
regels en wetten." De verleiding is groot om  in de Pro Justitia-rapportage uitvoerig
factoren in persoonlijkheid dn omstandigheden te schilderen die mogelijk de aan-
leiding voor het delict zijn geweest. Begrijpt men het delict en toekomstige gedrag
van de dader echter als afgeleiden van zijn persoonlijkheidsstructuur, dan staan als

6    Beyaert, 1989, p. 102-103. Ook Hildebrand & De Ruiter schrijven (1999) dat niet bekend
is welke (persoonlijkheidsgebonden) factoren recidive voorspellen. Inmiddels is de aan-
dacht dan ook verschoven van het voorspellen van de 'gevaarlijkheid' op zichzelf naar
het 'risico op gevaarlijkheid'. met als (nog te valideren) diagnostische instrumenten voor
gewelddadig, c.q. seksueel gewelddadig delictgedrag de HCR-20 en de SVR-20. Door
niet de gevaarlijkheid van een (zeden)delinquent te voorspellen, maar diens risico op
gevaarlijkheid lijkt de gedragswetenschapper zich vooral semantisch te willen indekken.

7    Zie American Journal of-Psychiatry, 2000-8, de Psycholoog, 2000-10/12 en 2001-1.
8   De FP-40, de HKT-30, de SVR-20, de HCR-20 en de PCL-R (zie lijst met alkortingen

achterin). Intussen is gebleken dat de PCL-R slechts  in 7% ( !) van de gevallen het risico
op gevaarlijkheid (de kans op recidive) voorspelde en een hoog percentage vals-positie-
ven met zich meebrengt (Freedman, 2001,  p.  89-95).

9 Door Bonta in 1997. zie Philipse & Verhagen, 2000, p. 567.
10 Ibid.
11    Hartshorne  &  May,  die  in  1928  voor het eerst het verband tussen persoonlijkheids-  en

omgevingsfactoren onderzochten, vonden dat omgevings- en niet persoonlijkheidsfacto-
ren 'eerlijkheid' voorspelden (Lickona, 1976, p. 14-15). Ontwikkelingspsychologisch is
op die bevinding het nodige af te dingen, zoals in deze studie aan de orde is.
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vanzelfsprekend de.functionele en daarom in de Pro Justitia-rapportage aan te dra-
gen gegevens over de persoon van de verdachte vast. Ik heb dit laten zien bij de toe-
rekeningsvatbaarheidsbepaling. Ik sta nu, uitgaande van de persoonlijkheidsstruc-
tuur van de dader, stil bij de functionaliteit van het aangedragen Pro Justitia-advies
van gedragsdeskundigen inzake de eventueel op te leggen straf en/of behandeling.

9.4   De uitwerking van de straf en/of behandeling in
ontwikkelingspsychologisch perspectief

Uitgaande van de persoonlijkheidsstructuur van de verdachte, kan men een inschat-
ting maken van hoe hij als dader en veroordeelde zijn straf en/of behandeling zal
ondergaan.

a)   Bij daders met eensensorisch-motorische assimilerende en accommoderende en
een pre-logische, assimilerende persoonlijkheidsstructuur berust de negatieve
uitwerking van straf op de fysiek onaangename ervaring van het vastzitten in
een gevangenis en de beperkte bewegingsvrijheid vandien. Dit segment delin-
quenten en pati8nten is gebaat bij eenvoudige, opvoedkundige aandacht en aan-
wijzingen van het bewakend personeel. Aangepast gedrag is, zoals zindelijkheid
van jonge kinderen en (huis)dieren, het gevolg van conditionering: van instruc-
ties hoe het wel goed is en het belonen van gewenst gedrag en het straffen van
ongewenst gedrag. Door het gebrekkige kenvermogen van het sensorisch-moto-
rische en pre-logische, assimilerende kind - of als zodanig stagnerende daders
- is er geen inzicht in de reden en de bedoeling van de straf en in wat sociaal
wenselijk gedrag is. Het aanleren van aangepast gedrag berust op (ortho)peda-
gogische principes: op het geven van pasklare gedragsinstructies en het bieden
van pasklare gedragsalternatieven.

Casus 9.4a
H. 0 is zwakbegaafd. Tijdens het bezoekuur graait hij snoepgoed weg van de
kar met versnaperingen waarmee kantinepersoneel langskomt. Zijn ouders
treden niet op. Het bij het bezoekuur aanwezige afdelingspersoneel laat bij
wijze van opvoedingsles de jongen geld aan zijn ouders vragen om daarmee
zijn snoepgoed te vergoeden.

b) Daders met een pre-logische, accommoderende persoonlijkheidsstructuur
komen in cognitief-moreel opzicht evenmin boven het beperkte niveau van het
66nrichtingsverkeer uit. Het zich kunnen verplaatsen in een ander, en het kun-
nen beseffen van wat een ander in voorkomende gevallen beleeft, is een (nog)
niet bereikte psychische vaardigheid. Moreel verantwoord gedrag bestaat bij
gratie van iemand of een instantie die regels en wetten voorschrijft en oplegt.
'Gevoel' heeft de betekenis van aandoening.

12 FOBA-archief, ontslagdatum 4-1-2001.
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Het effect van de straf en/of maatregel berust op de magie van het absolute
respect voor een autoriteit, zoals de ouder, de leraar, de rechter, die de strafen/of
maatregel oplegt. Die autoriteit is in de beleving van deze daders alwetend, hij
'kent betrokkene door en door en weet als geen ander wat goed voor hem is'. 13

Aan de rechtvaardigheid en de zin van de sanctie twijfelt betrokkene niet. l 4

Hoewel er sprake is van conditionering van moreel verantwoord gedrag, is
er ook sprake van enig moreel begrip en van generalisatie. Gedragsregels zijn
niet meer strikt situatie-afhankelijk, zoals in de vorige fase, zodat regels die in
deze situatie gelden, ook in een andere, erop lijkende situatie kunnen worden
toegepast.

Een psychotherapeutische behandeling ter voorkoming van recidive is alleen
dan zinvol als de veroordeelde de schuld aan het aangerichte leed of de toege-
brachte schade als schuldgevoel beleeft. Bij een pre-logische, accommoderende
persoonlijkheidsstructuur is dat, zoals toegelicht, niet te verwachten. De gewe-
tensfunctie stoelt hier immers op de beleving van een overal aanwezige, abso-
luut rechtvaardige autoriteit. En ook al is die autoriteit fysiek niet aanwezig, dan
nog kijkt hij op magische wijze mee. Een vrijheidsstraf, het vastzitten en tuch-
ten, is in theorie voor deze categorie daders een pedagogisch verantwoorde
vorm van gedragscorrectie. Ik keer ter illustratie terug naar de gevalsbeschrij-
ving van de man die  8 jaar gevangenisstraf kreeg voor de moord op zijn vrouw
(de casus uit hoofdstuk 7).

De psycholoog in het Penitentiair Selectiecentrum die de (on)behandelbaar-
heid van RK. onderzochtls schrij#

De gesprekken met betrokkene [RK.] geven de indruk dat hij een elementair
stuk gereedschap mist om contact te maken [al is hij uitvoerig aan het
woord]. ..

En:

...  [RK.] komt alsmaar  niet  toe  aan de beantwoording  van een vraag  of het
onder woorden brengen  van  wat hem dwarszit...   Meer  in het algemeen  valt
op dat betrokkene zich conflictvermijdend gedraagt; hij praat veel, omdat
zelfs de korte stilte in een gesprek spanning in hem oproept.

De psycholoog schrijft in zijn behandeladvies aan het Departement16 dat RK.
zich te passief-afhankelijk opstelt om voor behandeling in aanmerking te

13 Een dergelijk beperkt pre-logisch schuldbegrip verklaart de bevinding dat kinderen van
S 5/6 jaar ongestrafte agressie niet alkeurenswaardig en (in volwassen ogen) ernstige,
beloonde agressie, zoals in TV-series, goed en navolgenswaardig vinden (Bennett, 1993,
p. 122-126).

14  De zogeheten 'modelgedetineerde'.
15 Psychologisch onderzoek in het PSC, 25 april 1991.
16 De commissie die over artikel 15 lid 5 PBW en artikel 43 PM-plaatsingen beslist

(psychotherapeutische behandelingen in het kader van een gevangenismaatregel).
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komen: wat anderen voor hem bepalen is goed. RK. verwacht van de psycho-
loog dat deze hem verandert en hem 'nieuwe levenslust' geeft. Met vragen als
'Wie ben ik, wat heb ik gedaan, wat heeft de ontwikkeling in gang gezet?' weet
hij geen raad.

De bevindingen van de PSC-psycholoog vloeien als vanzelfsprekend voort
uit RK.'s persoonlijkheidsstructuur. RK. klampt zich aan de psycholoog vast,
zoals RK. zich voor het delict aan zijn vrouw vastklampte. Hij zocht zijn
bestaansveiligheid in zijn vrouw, en hij raakte in paniek toen hij haar dreigde te
verliezen. Na twee jaar in detentie in volkomen andere omstandigheden dan
voorheen te hebben geleefd, legt hij ook in het PSC zijn leven in andermans
hand. Hij verwacht de persoonsverandering, die anderen kennelijk noodzakelijk
vinden, van anderen (moeder, vrouw, psychotherapeut). Hij wacht aandachtig op
die verandering, met inzet van zijn hele 'persoon' en al zijn vermogen. Wat hij
niet begrijpt is dat hij door zijn afwachtende en passieve houding (ten opzichte
van zijn vrouw en de psycholoog) tussen hem en de omgeving een verstikkende
spanning creEert. Van een man van over de vijftig verwacht niemand dergelijk
passief-afhankelijk gedrag.

Dat gedrag wordt eerst begrijpelijk als men het ziet als het gevolg van een
ontwikkelingspsychologische stagnatie. Er is geen conflict-vermi)Wing, zoals de
PSC-psycholoog suggereert. Van een innerlijk conflict is geen sprake. Wat er is,
is de emotionele ontreddering en de afhankelijkheid zoals die een f 5-jarig kind
past. Bij een kind van die leeftijd past geen 'zelfinzicht', waar psychotherapie op
zou aansturen. Een kind van die leeftijd is gebaat bij instructies hoe hij of zij
praktische zaken het beste kan aanpakken. Dat is dan ook - en nu zit hij wel goed
- hetgeen de psycholoog aan 'behandeling' adviseert: een maatschappelijk wer-
ker die RK. voor het einde van zijn detentie op zijn invrijheidstelling voorbereidt.

c) Bij veroordeelden met een concreet-operationele, assimilerende persoonlijk-
heidsstructuur stuit een straf en/of maatregel bij voorbaat op verzet.

Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen die door de structuurtheorie inzich-
telijk te maken zijn.

Ten eerste betekent straf voor deze categorie daders - letterlijk - een onaan-
genaam gevoel: het hebben van straf voelt slecht. De beperkte bewegingsvrij-
heid is een onprettige gewaarwording die niet als een aandoening, zoals bij de
vorige categorie gedetineerden, maar als een sterk negatiefgevoel wordt beleefd.
De ene gedetineerde uit zijn gevoel van onbehagen luidruchtig, bij wijze van
expressie, een ander houdt het onaangename gevoel voor zichzelf, zint op
wraak, enzovoort. Feit is dat deze categorie gedetineerden vanwege de feitelijke
gevoelservaring hier niet passief tegenover staat, als ware het een aandoening,
maar als vanzelfsprekend uit is op een protest.

Ten tweede staan de egocentrische levensinstelling en het onvermogen tot
medeleven en inleving enig begrip voor de motieven van de rechtsprekende en
uitvoerende instanties in de weg. De veroordeelde begrijpt niet hoe anderen hem
willens en wetens belemmeren in zijn bewegingsvrijheid. De geschoktheid van
de samenteving en het feit dat er een of meerdere slachtoffers zijn, zegt hem
niets of weinig.

l 7
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Deze bagatelliserende houding wil niet zeggen dat de ernst van het delict en de
geschoktheid van derden worden ontkend, zoals met name psychopaten wordt
verweten. De ontkenning zou h6t kenmerk van psychopathie zijn.18 Maar inzicht
in het leed van een ander en het (kunnen) navoelen van wat men die ander heeft
aangedaan is pas in de concreet-operationele, accommoderende fase een gege-
ven en niet eerder.

De psychopaat en/of anti-sociale of narcistische persoonlijkheidsgestoorde
met een concreet-operationele, assimilatieve persoonlijkheidsstructuur voeit
weliswaar in de letterlijke betekenis van het woord, maar zijn gevoelens hebben
de betekenis van 'passies'. Hij voelt geen schuld, daarvoor is een gesocialiseerd
gevoelsleven noodzakelijk. Hem ontbreekt het vermogen te beseffen wat een
ander, zijn slachtoffer(s), door zijn toedoen is aangedaan. Zijn gewetensfunctie
is gebrekkig ontwikkeld. Wat er aan sociale aanpassing is, berust niet op een
geweten, maar op ervaringswijsheid.

Het zijn deze daders en hardnekkige recidivisten waar Justitie het meest mee
te stellen heeft. In paragraaf 9.5 sta ik er daarom opnieuw bij stil.

d) Bij daders met een formeel-operationele, assimilerende persoonlijkheidsstruc-
tuur kan de straf en/of de behandeling een ontlastende functie hebben. Idiosyn-
cratische of idealistische denkbeelden bepalen hun levensinstelling. De gewe-
tensfunctie is overactief en wordt (tijdelijk) op non-actief gesteld door de straf-
fende hand van een derde. Freud wees op de betekenis van straf om tegemoet te
komen aan het overmatige schuldgevoel bij neurotici (paragraaf4.3.2):9

Bedoelde daders zijn in staat mentaal afstand van zichzelf te nemen,
beschikken over het noodzakelijke verbale instrumentarium om gevoelens te
benoemen en zijn gebaat bij inzichtgevende psychotherapie.

e)  In het optimale geval - zoals te verwachten is bij daders met een concreet- offor-
meel-accommoderende persoonlijkheidsstructuur - is het mee-, respectievelijk
het inlevingsvermogen van de verdachte en/of veroordeelde naar behoren ont-
wikkeld. Mocht het tot een delict komen, dan beseft hij wat hij het slachtoffer
en de personen in de nabije omgeving van het slachtoffer heeft aangedaan. Hij
is volledig verantwoordelijk voor en aan te spreken op hetgeen hij heeft gedaan.
Hij zal het (redelijke) motief van de rechter begrijpen die hem overeenkomstig
de ernst van het delict een straf oplegt. Een behandeling in een strafrechtelijk
kader is niet aan de orde.

17  De dichter Achterberg antwoordde, gevraagd naar zijn schuldgevoel over de moord op
zijn hospita,  die een 16-jarig meisje moederloos maakte, met 'Ik heb er toch vijf verzen
over geschreven.' (Hazeu, 1988, p. 215).

18 De Haas, 1990, p. 84.
19 Franz Kafka heeft dit, door Freud geexpliciteerde psychische mechanisme, literair vorm-

gegeven: Josef K. uit Het Slot en Het Proces weet zich achtervolgd en gaat de confron-
tatie met zijn (denkbeeldige) achtervolgers aan om te achterhalen waarvan hij wordt
beschuldigcl opdat hij zich kan verweren.
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Een bijzondere complicatie is deze: het kan zijn dat er psychopaten zijn met een for-
meel-operationele persoonlijkheidsstructuur, onder wie oplichters en sadisten zou-
den kunnen vallen. Ze beschikken over inlevingsvermogen en zouden - zo stel ik
ten overvloede - geheel toerekeningsvatbaar zijn. Zij komen niet voor een straf-
rechtelijke maatregel in aanmerking, maar kunnen als zij willen in hun detentie aan
een behandeling beginnen, al dan niet in het kader van een, in het PSC te beoorde-
len artikel 43 PM-plaatsing.

In de behandeling zou centraal staan dat de dader vanwege de bijzondere com-
plicatie (of psychopathologie) de mentale stap van inzicht in naar medeleven met
het slachtoffer niet heeft kunnen maken op grond van een zeer bepaalde, ontbre-
kende schakel. Te denken valt aan een neurobiologisch gebrek of, zoals ik geneigd
ben te doen, aan een in gebreke gebleven inhoudelijke invulling van het ontwikke-
lingspsychologische proces dat normaliter tot empathie en schuldbesef leidt. In
geval van een pedagogische verwaarlozing heeft het kind (de volwassene) niet de
leefregels leren kennen waaraan het dient te voldoen om volwaardig deel uit te
maken van de samenleving. Zo is ook denkbaar dat in geval van een affectieve ver-
waarlozing van het kind (de volwassene) zijn in aanleg aanwezige vermogen tot
empathie geen inhoudelijke invulling heeft gekregen. Of, om het anders te zeggen,
dat de gevoelscomponent van de empathie ontbreekt. Bij gebrek aan een affectieve
band met iemand is met het inzicht in de negatieve gevolgen van bepaald (onaan-
genaam) gedrag geen negatieve beleving (gevoel) geassocieerd. Er was niemand
van en voor wie men respect en/of genegenheid ondervond en wiens affectie men
kon verspelen. Men kan zich voorstellen dat het in een dergelijke, affectief armoe-
dige relatie zelfs voldoening schenkt om die ander te benadelen. Immers, daar waar
een relatie niet positief, in de zin van: met aangename gevoelens, wordt bekrach-
tigd, kan deze ook met een negatieve invulling worden geconsolideerd.

(Gezien dit laatste aspect is het, voor wat de inhoudelijke kant van de empathie
betreft, van belang om aan de hand van het levensverhaal van de verdachte niet
enkel te onderzoeken of de verdachte uberhaupt bekend was met algemeen aan-
vaarde leefregels, maar ook of het voor hem zinvol was zich hieraan te houden, dit
vanwege het mogelijk ontbrekende risico een affectieve band te verspelen.)

9.5 Het gedragskundig advies in geval van de psychopathische
persoonlijkheidsstructuur

Een belangrijke bedenking tegen de toerekeningsvatbaarheidsbepaling, zoals ver-
woord door Petersm,  is de (sinds de Psychopathenwetten  uit 1928) bestaande  sug-
gestie van behandelbaarheid van ernstig persoonlijkheidsgestoorde misdadigers.
Het gevolg is een medische tn juridische fixatie op de behandelbaarheid van cri-
minelen, zo schrijft Peters. Hij kant zich tegen het toerekenen als een zinvolle juri-
dische bezigheid vanwege de uitgebleven, effectieve behandelmethode voor de

20  Peters, 1966, hfdst. 6.
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(sterk) verminderd toerekenbaren: voor de ontwikkelings- oftewel cluster B per-
soonlijkheidsgestoorde pati8nten21

In de 30 jaar die sinds Peters' kritiek zijn verstreken, is het bewijs van de effec-
tiviteit van de TBS-maatregel niet overtuigend geleverd en is het aantal voorstan-
ders van de behandelingsgedachte gedaald.22

9.5.1  Het behandelrisico

In   1998  vond  in het dagblad Trouw een discussie plaats  over  de  zin  van  de  Ter
Beschikking Stelling en de TBS-behandeling.11 Het Hoofd Behandelteams van de
Pompe-kliniek, Van den Berg-Lotz, stelde voor de verpleging van overheidswege
niet zonder meer op te leggen, maar die te koppelen aan een blijk van motivatie:
'Doorgewinterde gepsychopatiseerde criminelen, die nu in de kliniek vooruitgang
simuleren om vervroegd vrij te komen, zouden niet langer tot het [behandel]circuit
moeten worden toegelaten.'

Deze uitspraak is in overeenstemming met het feit dat een opvallend percenta-
ge TBS-gestelden misbruik maakt van de hun gegeven bewegingsvrijheid: 58%
bleek tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel ten minste 66n keer ongeoor-
loofd afwezig te zijn geweest.24 Het is dan ook 'algemeen bekend dat forensisch
psychiatrische patienten meer dan gemiddeld geneigd zijn de diagnosticus te mis-
leiden door sociaal wenselijk te antwoorden'.2* We spreken van 'dissimulatie' (van
hun anti-sociale en agressieve fantasieen en neigingen). Op vrije voeten gesteld
kunnen deze patienten onverminderd gevaarlijk zijn en opnieuw ernstige (seksuele)
geweldsdelicten begaan.

Hun psychotherapeutische behandeling zou, ondanks de goede bedoelingen, een
averechts effect kunnen hebben. De veelsoortige interacties in de kliniek, en de
goedbedoelde feedback, geven de patient alle gelegenheid zijn vaardigheden in zijn
doen-alsof-gedrag aan te scherpen. Hij leert niet mee te leven met anderen, laat
staan zich in anderen te leven, want daartoe is hij met zijn (beperkte) persoonlijk-
heidsstructuur niet in staat. HU leert van andermans gedrag en van andermans reac-
ties op zijn gedrag. Hij leert of wat hij doet een ander gunstig stemt, of dat hij een
ander met een bepaald verhaal met een bepaald accent voor hem wint, enzovoort.
Eenmaal buiten de kliniek is hij in zijn denken en doen (nog) beter dan voorheen in
staat toekomstige slachtoffer(s) in te palmen en te misleiden. Door zijn ervaring in
de kliniek met anderen die zijn gedrag afkeuren, is hij tevens beter dan voorheen in
staat op vijandige reacties van anderen te anticiperen en die al dissimulerend te
omzeilen.

21  Cluster B: DSM-categorieen van de anti-sociale, borderline- en narcistische persoonlijk-
heidsstoornissen.

22  Zie de eerder vermelde inderdepartementale beleidsonderzoeken IBO-1 en IBO-lI.
23  Trouw, 28 april 1998.
24 Van Emmerik, 1993, p. 24.
25  De Ruiter, 1999, p. 11, zie ook Van Emmerik, 1993, p. 27,1999, p. 19-20.
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De werkhypothese die uit de genetisch-epistemologische theorie volgt is dat opge-
nomen en behandelde psychopatena gevaarlijker zijn dan onbehandelde. Onder-
zoek bevestigt dat de recidive bij gewelddadige behandelde psychopaten significant
hoger is, te weten 73%, tegen 43% voor behandelde, niet als psychopaat gecatego-
riseerde patienten.27 De concreet-operationele, assimilerende persoonlijkheid weet
dat zijn innerlijk voor anderen onkenbaar is, tenzij hij zelf openheid van zaken
geeft. Het verworven besef dat anderen zijn beweegredenen, zijn innerlijke gesteld-
heid, enzovoort, niet kunnen kennen als hij er zelf niets over zegt, schept de moge-
lijkheid van een schijnaanpassing, van gespeeld aangepast gedrag en/of scherpt het
vermogen ertoe aan. Vergelijk de uitspraak van een ex-TBS-patiEnt: 'Jos [een mede-
patiLnt] was een schijnaanpasser, iemand die zo snel mogelijk vrij wilde komen en
de therapeuten voor de gek hield, door ze te vertellen wat ze wilden horen. Niet lang
nadat hij was vrijgelaten, werd hij opgepakt voor de moord op een garagehouder.

928

Door ervaringen met straf en beloning wijs geworden, beseft hij voldoende wat
de omgeving aan aanpassing van hem verwacht om de rol van 'good boy' te ver-
vullen. Hij past zich zo nodig soepel aan de omgeving aan om gezagsdragers te mis-
leiden en een immoreel doel te bereiken. De aanpassing is opportunistisch en in-
strumenteel van aard, in tegenstelling tot die in het accommoderende stadium
ervoor, waarbij aanpassing en rolgedrag nastrevenswaardige gedragingen zijn.

Psychotherapie beoogt en stimuleert bij recidiverende daders de ontwikkelings-
psychologische stap van een egocentrische naar een gesocialiseerde levensinstel-
ling. Cognitieve behandelprogramma's hadden aantoonbaar succes bij deze catego-
rie misdadigers met een, wat ik hier noem, concreet-operationele, assimilerende
persoonlijkheidsstructuur.m circa 20% van de plegers van een ernstig geweldsdelict
vervalt in herhaling. Nader onderzoek wijst uit dat de recidive - retrospectief - niet
in verband kan worden gebracht met bepaalde persoonlijkheidseigenschappen van
deze, naar later bleek, recidiverende daders. 30 Juist de recidivisten stellen de TBS-
behandeling in een kwaad daglicht. Ik ga er daarom hier, tegen de achtergrond van
de hier gegeven theoretische vooronderstellingen, nader op in.

9.5.2  Het behandeloptimisme

De maatschappelijke discussie over de zin van de TBS-behandeling is niet afgeslo-

26  Hildebrand & De Ruiter (1998-7/8) vonden met behulp van de PCL-R dat 20% van de
forensisch-psychiatrische, voor behandeling in aanmerking komende populatie voor de
diagnose psychopathie in aanmerking komt (zie ook voor nuancering cijfers Hildebrand
& De Ruiter, 2000, p. 770).

27  Hildebrand & De Ruiter, 1998, p. 317.
28 De Iblkskrant, 1 maart 2001, p. 13
29 Van Duyne & Beenakkers, 2000, p. 57; Bullens, 2000 (voor zedendelinquenten). De

bevindingen zijn, meer in het algemeen, in overeenstemming met onze theoretische voor-
onderstelling over het positieve verband tussen cognitieve vaardigheden en sociaal aan-
vaardbaar gedrag.

30  Hildebrand & De Ruiter, 1999, p. 1-9.
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ten. 11 Peters' eerste argument tegen de toerekenbaarheidsbepaling lijkt onvermin-
derd van kracht: welk deel van de misdaad zou men in mindering brengen en behan-
delen als voor dat mindere deel geen doeltreffende behandeling bestaat? De TBS-
maatregel heeft, naast beveiliging van de samenleving, ook therapie en genezing tot
doel, al  is dat ook in de ogen van menige deskundige een naief en onbereikbaar ide-
aal.32

In historisch perspectief bezien kwam de invoering van de Psychopathenwetten
in  1928 tot stand uit pragmatische overwegingen. Ze waren bedoeld voor gestoor-
de, recidiverende criminelen die aantoonbaar geen baat vonden bij opname in een
algemeen psychiatrisch ziekenhuis. De maatregel was gericht op internering op
lange termijn, zolang die termijn juridisch verdedigbaar was.

De rond 1940/50 opkomende psychoanalyse wekte de verwachting inzicht  te
geven in deze zogenaamde karakterstoornissen. De gedachte dat behandeling moge-
lijk was, had tot gevolg dat de TBS-maatregel, naast dat de samenleving van
gestoorde vormen van criminaliteit gevrijwaard bleef, een psychotherapeutische,
genezing beogende doelstelling kreeg.

33

Ter illustratie geef ik een uit die tijd stammende, psychoanalytische casus van
een beruchte seriemoordenaar.

Casus 9.5.2
Peter Kurten [zie afbeelding pag. 7] had tien mensen vermoord, 63 keer
geprobeerd iemand te vermoorden of ernstig te mishandelen, 36 keer brand
gesticht en talloze diefstallen gepleegd. Hij werd afgeschilderd als een
'ongeleid projectiel' en een onverbeterlijke psychopaat.

34

Westerman Holstijn (1891-1980), psychoanalyticus en docent aan de Gemeente
Universiteit van Amsterdam, stelde de Kraepeliniaanse, 66ndimensionele diagnos-
tiek inzake Kurten ter discussie.15 Zonder KOrtens criminele handel en wandel te
bagatelliseren, wijst Westerman Holstijn op de zelfbestraffende tendens bij Kurten.

De opbouw van zijn hypothese over het ontstaan van de stoornis is als volgt.
Peter Kurten had op zijn achtste gezien hoe zijn vader het lijk van een meisje uit

het water ophaalde. Het tafereel zou zich, volgens Westerman Holstijns psychoana-

lytische interpretatie, met een infantiele, schuldbeladen fantasie hebben verbonden:
Kortens wens dat het zijn vader zou zijn geweest die was verdronken. Kurtens vader
was steeds dreigend en extreem gewelddadig aanwezig, waarbij hij het vooral op
hem, Peter, de derde in een rij van dertien kinderen had gemunt. Westerman Holstijn
duidt Kurtens latere liederlijke levenswandel als het gevolg van een onder de opper-

31  Zie Oei, 1999, p. 1746-1748, en vooral: Beenakker, 2000, p. 55-62.
32  Zie ook de kritiek van Hamers (1986, hfdst. 16) en Van Ewijk (1993, p. 15-25).
33  Zo was de Dr. S. van Mesdagkliniek in Groningen met zijn op de psychoanalyse gestoel-

de behandelstrategie ook internationaal een begrip (Oei, 2000, p. 341).
34 Door psychiater Sioli, die in 1931 voor de Duitse rechtbank de Pro Justitia-rapportage

had verzorgd (zie: Bundeling verslagen Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, 1-25/1931-
1946).

35 Westerman Holstijn, 1950, hfdst. VIII.
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vlakte sluimerende latente vaderhaat en de heimelijke wens voor zijn haat te wor-
den gestraft.

Bij Kurten, zo betoogt Westerman Holstijn, mag van inzichtgevende psychothe-
rapie een bevrijdend effect worden verwacht. Zijn (oneigenlijke) strafbehoefte zou
voortkomen uit een door Kiirten als verderfelijk beschouwde jeugdfantasie. Hij zou
in de therapie opnieuw (leren) voelen wat zijn alleszins te rechtvaardigen kinderbe-
hoefte was: zorg van zijn vader in plaats van straf. Met dat inzicht (dat zijn behoef-
te terecht was) en het bijbehorende doorleefde gevoel van verdriet (en woede) over
het gemis, zou hij zich niet langer door misplaatst schuldgevoel laten leiden.

Inzichtgevende psychotherapie bestaat bij gratie van een (af te spreken) rolverde-
ling. De een meet zich de rol van verteller aan, de ander die van luisteraar. De ver-
teller toont zich bereid tot exploratie en evaluatie van zijn gevoelsleven, kortom, tot
aanpassing aan de gegeven rolverdeling.

Leg ik mijn interpretatieschema naast dat van Westerman Holstijn, dan stel ik dat
het voor inzichtgevende psychotherapie noodzakelijke vermogen tot accommodatie
en het vertrouwen in de (goede) bedoelingen van de therapeut 6, bij Kurten ontbreekt.
Oordeel ik juist, dan kenmerkt Kurtens emotionele scheefgroei zich door een psy-
chische stagnatie op aandoeningen-niveau. Door te moorden zoekt hij op grond van
zijn beladen beleving in het verleden bij herhaling de aandoening van de dood op,
dit in een poging wat hem overkomt te begrijpen en er controle over te krijgen. Is
psychotherapie zinvol, dan zou die zich richten op het bespreken van de aandoening
en het tot expressiem brengen van de bijbehorende gevoelens van angst, paniek, ver-
driet. Kortom, door de aandoening tot expressie te brengen en dan de stap te maken
naar de gevoelsbeleving van de dood en de bijbehorende beelden ervan uit zijn
jeugd. Of het daar bij dit 'driftgeleide projectiel', zoals rapporterend psychiater Sioli
hem destijds karakteriseerde, van zou zijn gekomen is zeer de vraag.

9.5.3   Het handicap- versus het medische model

In de afgelopen decennia hebben zowel de psychiatrie als het strafrecht zich in hun
hoop om recidive te voorkomen vastgelegd op genezing. Door uit te gaan van ontwik-
kelingspsychologische stagnaties in de persoonlijkheidsontwikkeling, die niet altijd
voor psychotherapie vatbaar zijn, neemt men niet per se een fatalistisch standpunt in.

In de chronische psychiatrie staat niet langer het strikt medische alswel het
kwetsbaarheidsmodel op de voorgrondp. Psychiatrische afdelingen voor langdurige
zorg streven geen genezing na van niet of nauwelijks behandelbaar gebleken stoor-
nissen. Ze gaan uit van de soms minimale restvermogens van patienten om met hun
omgeving dn met de mentale tekortkoming zelf om te gaan. In de verantwoording
van het behandelbeleid in de Dr. S. van Mesdagkliniek voor TBS-gestelden schrijft
de toenmalige directeur 8

36  Zie ook paragraaf 8.7.2.
37 Appelo, 1997, p. 321-333.
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Door middel van nauwkeurige analyse van de psychosociale omstandighe-
den ten tijde van de delicten (het zgn. delictscenario) ontstond het inzicht
dat, voor het begrijpen van de delictgevaarlijkheid van een individu, naast
diens persoonlijkheid, ook andere factoren, zoals de psychosociale situatie
waarin de persoon verkeerde toen hij zijn delicten pleegde, zijn maatschap-
pelijke inbedding en de vaardigheden waarover hij beschikt. in beschouwing
moeten worden genomen.

Deze verruimde opvatting zou gestoorde criminelen ook in het persoonlijkheidson-
derzoek Pro Justitia ten goede kunnen komen. Het is voor onderzochte, en de instel-
ling die de dader in de toekomst wellicht herbergt, van belang al in de voorfase van
het strafproces aandacht te besteden aan de bedoelde restvermogens, hoe pover die
ook mogen zijn:

- Heeft onderzochte op andere terreinen dan dat van het delict besef van gegeven

gedragsregels en/of wetten?
- Heeft onderzochte (nog) affectieve banden, en met wie?
-  In welke omstandigheden toonde onderzochte geen (aandrang tot) crimineel

gedrag?
-   Wat waren zijn niet-criminele tijdsbestedingen?
-    Wat zijn positieve karakter-eigenschappen van onderzochte?

Enzovoort.

Het in de Pro Justitia-rapportage geschetste beeld van de verdachte heeft als brand-
punt het delict en de gediagnosticeerde stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling. Het
wekt dan ook geen verwondering dat het in de regel sterk negatief getoonzet is. Het
is evenwel niet aan de onderzoeker om de verdachte te veroordelen, of om met
Peters19 te spreken, om het delict, dat ene moment in een heel leven, als alles-bepa-
lend te beschouwen voor de verdere rest van dat leven. De rapporteur zou het in zijn
onderzoek tot zijn taak kunnen rekenen langs het delict heen te kijken en het te zien
in het perspectief van het eventuele aanpassingsvermogen dat bij de verdachte res-
teert. In voorkomende gevallen betekent dit dat de gestoorde misdadiger zijn leven
lang geasileerd blijft en dat de aanvaarding ervan een ultiem beroep doet op zijn
aanpassingsvermogen.40

9.6 Beschouwing: straf, behandeling en werkhypothese

De voorfase van wetenschappelijk onderzoek, het formuleren van een theorie, leidt
tot het opstellen van werkhypothesen en tot toetsing. Het forensisch-psychiatrische
veld lijkt zo'n theorie te ontberen. Het gevolg is dat de administratie van forensi-

38  De Haas, 1994. (De verandering werd hem niet in dank afgenomen, zie Oppedijk, 1997,
p. 1262).

39 Peters, 1966, hfdst. 6
40 Perik, 2000, p. 101.
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sche instellingen zich veelal niet leent voor het vastleggen van die gegevens die
later in het onderzoek van belang zijn.41 Zonder theorie loopt men het gevaar, zoals
dit in het bijzonder geldt voor het te observeren gedrag, dat men te veel of te wei-
nig, of in elk geval niet-relevante gegevens vastlegt.

De genetisch-epistemologische theorie over de uitwerking van straf en/of een
maatregel, die in dit hoofdstuk centraal staat, heeft twee voordelen. In de voorfase
van het proces, met name in het persoonlijkheidsonderzoek, komen die gegevens
aan bod die in tweede instantie voor het voorkomen van recidive van betekenis zijn.
Zo is de aard van de opvoeding van de verdachte een essentiele variabele: kende hij
de algemeen aanvaarde gedragsregels (wetten) die hij met zijn delict heeft overtre-
den en was er iemand in zijn directe omgeving aanwezig om hem die met respect
voor zijn eigen persoon bij te brengen? En zo hij die regels kende en respecteerde,
wat was dan de invloed van de psychische stoornis of de ontwikkelingspsychologi-
sche stagnatie, zo men wil, op het w61 hebben (willen) overtreden van regels (wet-
ten)?

Naar aanleiding van deze studie - ook dat is een genetisch-epistemologisch te
verantwoorden gegeven - richt de behandeling zich op de denkfunctie van de foren-
sisch-psychiatrische patidnt. Met name de, ten behoeve van het strafproces onder-
zochte, cognitieve theorieen leidden tot betekenisvolle gegevens over het eventuele
succes van behandelprogramma's en tot hypothese-toetsend onderzoek.42

Het is van belang in het onderzoek uit te gaan van clusters van patiEnten met
eenzelfde ontwikkelingspsychologische ontwikkelingsstoornis en niet, zoals te
doen gebruikelijk, van clusters van patienten met eenzelfde delict.43 Het is zaak in
de behandeling aan te sluiten bij het interpretatie- en belevingsniveau van de patien-
ten en, daarvan uitgaande, een cognitieve, fase-gewijze verschuiving te bewerkstel-
ligen. Het soort delict dekt de inhoudelijk kant van de beleving, en die is juist niet
of in mindere mate van belang dan het vorm-aspect van die beleving. Ofeen patient
brand heeft gesticht, iemand heeft misbruikt, vermoord, et cetera, is niet van pri-
mair belang in de behandeling, alswel het feit dat hij in zijn interpretatie van zijn en
andermans werkelijkheidsbeleving denkfouten maakt.

Edn van de grootste problemen waar de forensische psychiatrie voor staat is dat
weliswaar het recidivepercentage kan worden voorspeld, maar dat dit, vooraf, niet
in verband is te brengen met een bepaalde dader. Edn op de vijf ex-TBS-gestelden
recidiveert, dat wil zeggen pleegt opnieuw een ernstig gewelddadig delict.44 Het valt
echter niet te voorspellen welke dader met welk persoonlijkheidsprofiel in herha-
ling valt, zo wijzen testpsychologisch onderzoek en de ervaring uit. 45

De genetisch-epistemologische theorie zou de onderzoekers van deze belang-
wekkende materie een stap verder kunnen helpen. Die brengt de recidive van ern-

41  Philipse & Verhagen, 2000, p. 567.
42 Van Duyne & Beenakkers, 2000, p. 57.
43  Een denk- en onderzoeksfout die zich mijns inziens voordoet in het onderzoek naar de

slechts ten dele verklaarbare behandeleffecten, of het ontbreken ervan, bij zedendelin-
quenten, zoals Marshall, Anderson & Fernandez  ( 1999)  die de revue laten passeren.

44  Drost, 1991, De Ruiter, 2000, p. 766.
45  De Ruiter, 2000. p. 767.
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stig gewelddadig gedrag immers niet in verband met persoonlijkheidseigenschap-
pen maar met een persoonlijkheidsstructuur en een ontwikkelingspsychologische
stagnatie vandien. Het doen-alsof-gedrag is een van de hoofdverworvenheden en
-kenmerken van de concreet-assimilerende persoonlijkheidsstructuur (zie subpara-
graaf 6.10c). Een ander kenmerk is het gebrekkige vermogen tot empathie dat van-
wege het in die fase ontwikkelde doen-alsof-vermogen niet objectiveerbaar is. De
justitiabele kan immers doen alsof in de zin dat hij empathie veinst. Het vermogen
tot veinzen is echter voor wat het eerste kenmerk betreft, voor de kunst van het-
doen-alsof, van nul en generlei waarde. Hij kan immers niet veinzen (simuleren) dat
hij niet veinst (niet simuleert): dan trapt hij op zijn eigen staart. En simulatie, in de
vorm van het zich beter voordoen dan men feitelijk is ('liegen'), is objectiveerbaar,
althans experimenten met de zogeheten polygraaf zijn veelbelovend.46

Een van de voor de hand liggende werkhypothesen, die uit de structuurtheorie
volgt, is het verband tussen de meetbare mate van simulatie van sociaal-aanvaard-
baar gedrag (althans uitspraken daarover), oftewel dissimulatie van anti-sociale fan-
tasiei#n, en het voorkomen van gewelddadige recidive na ontslag uit de behandel-
kliniek.47

Een succesvolle behandeling bij anti-sociale en narcistische persoonlijkheids-
stoornissen, en zo mogelijk psychopaten, zou de overgang impliceren van een con-
creet-assimilerende naar een concreet-accommoderende persoonlijkheidsstructuur
met als ijkpunt de mate van het gesocialiseerde gedachtegoed van de patitnt. Is hij
in staat zich een voorstelling te maken van wat hij zijn slachtoffer aandoet en met
anderen mee te voelen? De vaardigheid van het inleven, die een hogere graad van
abstractie vereist, laat ik buiten beschouwing.

Ik ben me ervan bewust dat de genetisch-epistemologische voorstelling van
zaken hier een simplificatie van de feiten kan zijn. Zoals gezegd is de verwarring
in de tijd van de monomanieen, eind negentiende eeuw, begrijpelijk: welke psychi-
sche functie is in geval van psychopathie gestoord: de wil, het gevoel of het den-
ken? De stoornis van het denken is, zoals hier is uitgewerkt, een goede optie. Maar
ook als de psychopaat weet wat de consequenties van zijn gedrag zijn ofwaren, kan
hij dat desalniettemin willen, dat wil zeggen er zijn passie in leggen. Ook als de
psychopaat kan meeleven met en/ofzich kan inleven in zijn slachtoffer, kan het zijn
dat hij geen compassie voelt en tegen beter weten in doorgaat met zijn anti-sociale
gedrag. De samenhang tussen denken, willen en voelen, die zich hier voordoet als
een Gordiaanse knoop, verdient in het bijzondere geval van de onverbeterlijke psy-
chopaat nader onderzoek.

Maar dit leert de genetisch-epistemologische opvatting wel: men mag er van uit-
gaan dat als de therapie niet heeft gewerkt de patient (psychopaat) desalniettemin

46 Van Koppen & Boelhouwer. 1996 (met dank voor de inlichtingen over het technische
aspect van de methode aan T Broeders van het gerechtelijk laboratorium te Rijswijk).

47 TBS-patienten kunnen ver gaan in het simuleren van normaal gedrag, oftewel het dissi-
muleren van hun anti-sociale instelling. Zo bracht een patient zon zwangere vriendin mee
na een periode van proefverlof om (de noodzaak van) zijn goede voornemens te onder-
strepen. HU had haar gedwongen met een kussen onder haar kleren met hem mee te gaan.
Korte tijd later pleegde hij een moord (bron: PBC-rapportage 7789).
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zal proberen te doen alsof, dit om zich aan een verlenging van zijn behandeling te
onttrekken. En zo zal hij, gevraagd naar zijn toekomstfantasieen, een sociaal wen-
selijker voorstelling van zaken geven dan hem in feite voor ogen staat. Bij een
geslaagde therapie daarentegen - zo luidt de hypothese - zou het hem geen of
beduidend minder moeite kosten om geloofwaardig over te komen: hij is immers
oprecht van plan zich straks naar vermogen aangepast te gedragen en het valt hem
niet zwaar dit met overtuiging te vertellen. De tevergeefs behandelde, en wellicht
onbehandelbare patient past deze gesocialiseerde instelling niet. Hij doet in het
beste geval alsof en houdt eventuele agressieve fantasieen over het uitleven van zijn
passies nd vrijlating voor zich. Met andere woorden, hij dissimuleert zijn hang naar
onaangepast en strafbaar gedrag en simuleert een gezonde levensinstelling.

Als de uitbehandelde justitiabele op simulatie uit is, gaat hem dit relatief gemak-
kelijk af: de kliniek is hem behulpzaam geweest in de kennisname van al die ken-
merken die staan voor aangepast, sociaal wenselijk gedrag. Eenmaal in de positie
van simulant echter, kan hij niet doen alsofhij niet simuleert. Ook de poging tot het

doen-alsof-je-niet-simuleert is immers een krachtige vorm van simulatie.
De genetisch-epistemologische theorie geeft goede grond voor de aanname dat

de mate van aantoonbare stress tijdens het TBS-verlengingsgesprek een indicatie is
voor de kans op recidive bij een bepaaide delinquent. Een voorspelling van recidive
zou zich dan niet beperken tot een groep van TBS-gestelden, waarvan zoals bekend
meer dan 20% recidiveert, maar zich toespitsen op een bepaalde patient, dat wil zeg-
gen op die patient of client die met verlof gaat of in vrijheid wordt gesteld. Stress
die, onder meer4, naar voren komt in de polygrafisch te meten stemtoonhoogte-
variaties wijst op simulatie. Dergelijk (technisch) onderzoek heeft niet, zoals nu bij
een verhoor in het gerechtelijk vooronderzoek, de betrouwbaarheid van uitspraken
van justitiabelen over hun verleden (het delict) tot doel, maar die over hun toekomst.

Ook bij niet behandelbaar gebleken patiEnten leidt de genetische epistemologie
tot werkhypothesen die in de forensisch-psychiatrische praktijk van waarde (kun-
nen) zijn.

Het hier behandelde handicapmodel - dit tot slot - gaat weliswaar uit van onbe-
handelbaar gebleken stoornissen, maar biedt ook mogelijkheden. Zo houdt het feit
dat een patient een borderline-stoornis heeft, uitgaande van diens (pre-logische)
persoonlijkheidsstructuur, in dat hij respect voor gezag heeft en therapietrouw kent.
Patienten met een dergelijke stoornis zijn doorgaans energiek op zoek naar een kun-
dig hulpverlener.49 Dit alsmaar 'reiken naar de ander', in negatieve dn in positieve
zin, is te verklaren vanuit de structuurtheorie. Pro Justitia-rapporteurs richten zich
op de dader en het bijbehorende delict (dat is hun opdracht). Positieve aspecten in
de persoonlijkheid van de dader, de restvermogens, komen zodoende zelden aan
bod, terwijl die in het natraject van het strafproces behandeltechnisch van belang
zijn om recidive te voorkomen.

48  'Onder meer' vanwege het feit dat verschillende onderzoekstechnieken zich lenen voor
de ontmaskering van bedrog (zie Ekman, 2000. hfdst. 4).

49  Willems & Van Haaster, 2000.
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Zo zou het de Pro Justitia-rapporteur in de casus uit hoofdstuk 7 niet hebben mis-
staan om de gezagsgevoeligheid van de dader te vermelden. Onderzochte zou,
gezien de bij zijn persoonlijkheidsstructuur horende psychische beperking, gebaat
zijn bij een gevangenisstraf met een maximum aan pedagogische instructie en met
een intensief, sturend reclasseringscontact dat richting geeft aan het bestaan na zijn
detentie.

Zoals bij een arbeidsongeschiktheids-rapportage over een client met een licha-
melijke handicap, zou het tot de taak van de Pro Justitia-rapporteur behoren de psy-
chologische en medische grenzen van een justitiable met een mentale handicap aan
te geven. De herstel-mogelijkheden van een dader met deze of die handicap kunnen
beperkt zijn. De rechter die over de maatschappelijke veiligheid waakt, En de ver-
dachte zelf, is niet gebaat bij te hoog gespannen verwachtingen over de kans op
genezing en op terugkeer in het maatschappelijk verkeer. Het Zwarte Ruiter-arrest
uit 1957, en het destijds nadrukkelijk naar voren gebrachte standpunt van de Hoge
Raad daaromtrent, is voor gedragsdeskundigen een onmiskenbare vingerwijzing. 50

Voor optimisme over de behandelbaarheid van daders is in de Pro Justitia-rap-
portage geen plaats, tenzij, of totdat, de behandelbaarheid van bepaalde stoornissen
of gebrekkige ontwikkelingen van de geestvermogens een feit is geblekens'. Gebrek
aan een houdbaar gebleken forensisch-psychiatrische theorie en hypothesetoetsend
onderzoek, uitgaande van zo'n theorie, manen gedragsdeskundigen met reden tot
voorzichtigheid.

50 Kelk, 1998, p. 254.
51    Een TBS niet opleggen in geval  van een onbehandelbaar geachte stoornis, zoals  in  voor-

komende gevallen van psychopathie, is in het strafrecht een bekende praktijk (zie ook
Oei, 2000, noot 13).
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TIENDE HOOFDSTUK

Functionaliteit van het psychiatrisch en
psychologisch onderzoek Pro Justitia

10.1 Samenvatting

De gedragsdeskundige licht de rechter-commissaris uitgebreid in over de persoon
van de verdachte en over de achtergronden van het delict. Zijn onderzoek en ver-
slaglegging hebben tot doel de rechtbank te adviseren over de mate van toereke-
ningsvatbaarheid en over de kans op recidive bij de verdachte.

Zou de gedragsdeskundige weten welke gegevens aantoonbaar nodig zijn om
gedragskundig zinvolle uitspraken over de persoon van de verdachte te doen, dan
zouden daarmee de functionaliteit en de leesbaarheid van de Pro Justitia-rapporta-
ges gebaat zijn. Methodologisch houdt dit een beperking in. Het gedragskundig
onderzoek stelt dan niet langer de 'uniciteit' of de 'gehele' persoon van de verdachte
centraal, maar volstaat met een beperkt aantal gegevens.

Uitgaande van de uitgewerkte theorie over de samenhang tussen delict, per-
soonlijkheidsstructuur en de toerekeningsvatbaarheid en de te adviseren strafrech-
telijke sanctie, voeren gedragsdeskundigen enkel die gegevens op welke die samen-

hang onderbouwen.
Het voor te stellen onderscheid tussen de psychologische en de psychiatrische

rapportage Pro Justitia is drieledig.
1)  Het psychologisch onderzoek richt zich op de beleving en de persoonlijkheids-

structuur van de verdachte, het psychiatrisch onderzoek op de symptomatologie
en de diagnostiek van psychiatrische ziektebeelden, de organische toestands-
beelden inbegrepen, dit in het kader van de onderzoeksvraag naar de eventuele
toepasselijkheid van artikel 39 Sr.

2)  Ontbreekt de psychopathologie, dan richt het psychologisch onderzoek zich op
de eventuele aanwezigheid van 'uitzonderlijke, verrassende en indringende
omstandigheden' voorafgaande aan het delict, dit in verband met de eventuele
toepasselijkheid van artikel 40 Sr (psychische overmacht). Het psychologisch
onderzoek richt zich dan op de invloed van de specifieke omstandigheden op het
delict, het psychiatrische op de invloed van psychotrope stoffen op de verdach-
te.

3)  Het psychologisch onderzoek heeft het handicap-model als uitgangspunt bij de
advisering van de door de rechter eventueel op te leggen sanctie, het psychiatri-
sche onderzoek het medische model. In het psychologische model staat niet de
genezing als optie centraal, maar hoe de verdachte en/of veroordeelde omgaat
of zou kunnen omgaan met zijn ernstige psychische handicap en hoe hij, door
middel van het aanleren van welke vaardigheden, de schade die hij zichzelf
en/of anderen met zijn handicap bezorgt, zoveel als mogelijk is kan beperken. In
het medische model staat de opheffing of vermindering van het nadelige effect
van stoornissen centraal, vooral door middel van een medicamenteuze behande-
ling.
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Conclusies van deze studie naar de grondslagen van het Pro Justitia-onderzoek en
aanbevelingen voor de (nieuwe) opzet van de rapportage, en suggesties voor onder-
zoek van de gepresenteerde theorie, sluiten het hoofdstuk af

10.2 Inleiding

In het voor te stellen psychologisch onderzoek Pro Justitia staan de opgevoerde
gegevens rechtstreeks in verband met de eindconclusies over de mate van toereke-
ningsvatbaarheid van de verdachte en de uitwerking van de eventueel op te leggen
strafrechtelijke sanctie.

Ik onderscheid drie gebieden van gedragskundig onderzoek:

1)  De invloed van de opvoeding van de verdachte met betrekking tot zijn besef van
goed en kwaad en het vermogen en de bereidheid zich in overeenstemming met
dat besef te gedragen, met name die op zijn gedrag ten tijde van het delict,

2) De invloed van de persoonlijkheidsstructuur van de verdachte en de eventueel
gegeven ontwikkelingspsychologische stagnatie, met name die op zijn gedrag
ten tijde van het delict,

en

3)  De invloed van eventueel gegeven dringende omstandigheden die de verdachte
tot strafbare handelingen zou kunnen hebben gebracht, die hij zonder die
omstandigheden waarschijnlijk niet had gepleegd.

In het persoonlijkheidsonderzoek Pro Justitia en de verslaglegging ervan passeren
deze drie aspecten de revue.

10.3 De aangedragen gegevens in het persoonlijkheidsonderzoek in het
strafrecht

10.3.1  Functionaliteit van het  levensverhaal van de verdachte

De biografische achtergrond van de verdachte, zo wordt in het Pro Justitia-onder-
zoek verondersteld, is onmisbaar om het delict van onderzoek te zien in het licht van
diens persoonlijkheid. In de klinische onderzoeken en verslagen Pro Justitia vormt
de zogeheten milieurapportage in omvang doorgaans de helft van het totaal aantal
bladzijden van de rapportage.

Franz Joseph Gall (1758-1828), begaafd hersenanatoom en frenoloog, stelde in
1825':

Wilt u het karakter van iemand achterhalen zonder risico op een fout, al
doorziet hij uw bedoeling en is hij op zijn hoede? Laat hem dan vertellen

1   Gall, 1825, III, p 181-182, in: Ellenberger, 1970, p. 635.
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over zijn jeugd en vroege kindertijd, over wat voor grappen en streken hij  als
schooljongen uithaalde, over hoe hij tegenover zijn ouders, broers en zussen
en schoolmakkers stolld, over zijn ontrouw, competitie, vriend- en vijand-
schappen, over hoe hij in sport was, enzovoort. Hij zal zelden denken dat het
beter voor hem ware deze zaken voor zichzelf te houden. Hij zal zich niet
realiseren dat hij te maken heeft met iemand die beseft dat de belangrijkste
karaktertrekken vastliggen en dat de zaken die in de loop van een leven onze
interesse wekken slechts inhoudelijk veranderen.

De Pro Justitia-rapportages van de psychiaters en psychologen lijken deze veron-
derstelling te bevestigen: 'De mens is zijn geschiedenis'. Afgetekend tegen de
levensachtergrond ontvouwt zich het karakter van de onderzochte, zo is de veron-
derstelling hier kennelijk. De impliciete vooronderstelling is dat, afgezet tegen de

biografische achtergrond van de verdachte, zijn delict een vanzelfsprekend gegeven
is.

De criminele antropologie, en in haar voetspoor de forensische psychiatrie,
zoals de Utrechtse School die voorstond, komt de eer toe de misdadiger in haar uni-
citeit, als persoon, voor het voetlicht te hebben gebracht. In zijn inaugurele rede in
1947 propageerde Pieter Baan het 'overkoepelend' denken, dat wil zeggen, van het
'aanvullend' denken van strafjurist en psychiater.

De vermeende betekenis van de uniciteit van de persoon van de misdadiger voor
het delict is echter niet aangetoond. Het PBC-archief van ruim 7000 uitgebreide
gevalsbeschrijvingen heeft niet geleid tot een theorie of opzienbarende conclusies
over het wezen van, en de aanloop tot (gestoorde vormen van) criminaliteit. Het is
nog altijd even onduidelijk als in de tijd van Baan welke levensvariabelen van
beslissende betekenis zijn in de aanloop tot en de bestendiging van een criminele
carridre.2

Het levensverhaal van de verdachte, met een overmaat aan details, 'is als een
film, en de ene film lijkt altijd een beetje op de vorige', zo schrijft Heerma van
Voss.1 Wat de forensische gedragswetenschap zou sieren zijn 'politiefoto's', zo ver-
volgt hij zijn betoog, de gekozen metafoor aanhoudend. Hij bedoelt daarmee een

inkijk in de geest van de verdachte op het cruciale moment van de criminele han-
deling, het moment waarop de crimineel, die even daarvoor nog 'terug kon', zijn
daad stelt.

Wat dient men zich bij zo'n momentopname, waarop Heerma van Voss doelt,
voor te stellen? De forensische gedragsdeskundige was van oudsher arts of psy-
chiater. Opgeleid in de medische onderzoekstraditie, was hij zuinig in zijn verslag-
legging. Op die kundigheid en functionaliteit in werkwijze van artsen en specialis-
ten doelde het aangehaalde leerboek over de anamnese (zie hoofdstuk 1)

De in hun opleiding bijgebrachte zuinige onderzoeksinstelling van artsen laat

2    Een notie die onder meer naar voren komt in onderzoek naar specifieke karaktertrekken
van brandstichters (Barnett, 1992-60) en van zedendelinquenten (Bullens, 2000, p. 282-
283). Het PBC-milieu-onderzoek ontbeert dan ook de notie van een vermoeden (hypo-
these) en een bijbehorende theorie (Uitslag, 1989, p. 45).

3    Heerma van Voss, 1993, p. 188.
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onverlet dat ze zich in het forensische veld zijn gaan uitputten in kwantiteit in plaats
van kwaliteit, in het verstrekken van de 'hele film' in plaats van een 'politiefoto'.Alvorens door geneeskundig onderzoek tot een diagnose en een eventuele prog-
nose en behandeling te komen, plaatst de arts de klacht van de patient in de context
van diens 'verhaal'. In de anamnese gaat hij systematisch na in welke omstandig-
heden de klacht zich voor het eerst voordeed, wat de symptomen waren of zijn en
of door de patiEnt zelf een klachtenpatroon of een klachtenverloop is waargenomen.
Vertaald naar het Pro Justitia-onderzoek spreek ik niet over een klacht maar over
een delict.

Het hedendaagse Pro Justitia-onderzoek besteedt uitgebreid aandacht aan de levens-
loop van de verdachte. Een pagina's lange verslaglegging is een feit. Een gedetail-
leerd levensverhaal zou te billijken zijn op grond van een uitgewerkte theorie over
het verband tussen specifieke levensfeiten en (gestoorde vormen van) criminaliteit.
Maar anders dan de basisarts of specialist in het somatisch onderzoek, worden
gedragsdeskundigen in het forensische onderzoek nauwelijks geleid, of beperkt,
door zo'n theorie.

Rond 1900 stond de gedragsdeskundige,  dat wil zeggen de forensisch psychia-
ter, in zijn onderzoek het biologisch-antropologische paradigma voor ogen, dat van
Lombroso en in mindere mate dat van Kraepelin4 welomschreven lichaamskenmer-
ken stonden voor een ongeneeslijke ziekte (psychopathie) die maakte dat bepaalde,
te diagnosticeren criminelen niet van hun ervaringen en hun straffen leerden en
levensgevaarlijk bleven. Dat was de kennis (van die lichaamskenmerken en hun
betekenis) die de forensische onderzoeker de rechtbank ter beschikking stelde. Op
die kennis bouwden psychologen als Heymans en Eysenck hun karaktertheorieEn
en werkten die theorie uit in de 'kubus', een driedimensioneel karaktermodel, of in
een test die (onder andere) criminele karaktereigenschappen inventariseerde. Die
insteek rechtvaardigde ook de forensisch-psychologische bemoeienis met, en de
forensisch-psychologische bijdrage aan het forensisch-psychiatrisch onderzoek.

Halverwege de twintigste eeuw verving het psychologische model het strikt
medische, dat wil zeggen, het psychiatrisch onderzoek kreeg onmiskenbaar een
psychologische inslag. Op grond van de psychodynamische dan wel dieptepsycho-
logische theorie werd het waarom van crimineel gedrag inzichtelijk gemaakt.
Waartoe rechters en andere straljuristen niet in staat waren, zouden gedragsdeskun-
digen dat wel zijn: zien waar het de crimineel in zijn psychodynamiek en/of psy-
chosociale gereedschap aan schortte.S De kern van het gedragskundige inzicht was
dat ernstige gewelddelicten en/of ander psychopathologisch gedrag voortkwam uit
het onvermogen om een affectieve band met anderen op te bouwen en te onderhou-
den. Zie daar de reden van de methode tot forensisch-psychiatrisch onderzoek, die
Baan poneerde, om gedetaillleerd de achtergrond van hardnekkig recidiverende cri-
minelen in kaart te brengen.

4    Lombroso, 1887, Kraepelin. 1915-1923, meer in het bijzonder p. 2091, waar hij bij twee
moordenaars hersenschorsveranderingen beschrijft.
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Bovenstaand inzicht was destijds nieuw Het was het goud van de psychiatrie. Voor
de forensische tak ervan gold dat de verdachte weliswaar strafbaar was en bleef,
maar dat vanaf nu de belofte wenkte van de behandelbaarheid van de crimineel en
van de mogelijkheid om recidive te voorkomen. Als bekend was wat de crimineel
had bezield (verdrongen), zou psychotherapie hem van zijn emotionele last bevrij-
den. Dankzij het daarmee gewonnen vermogen om zich aan anderen te binden zou
hij zich voortaan sociaal-verantwoord gedragen. De opkomst van behandelklinie-
ken voor criminelen in de vorige eeuw getuigt van dit behandeloptimisme dat in de
Verenigde Staten leidde tot op psychoanalytische leest geschoeide behandelpro-
grammak.6

In de tijd die sindsdien is verlopen is dit psychotherapeutische optimisme danig
afgezwakt (zie hoofdstuk 9). Er bestaan vermoedens over aanleidingen in de levens-
loop tot criminaliteit, maar over de oorzaak tast men vooralsnog in het duister.
Waarom iemand op een bepaald moment een bepaald slachtoffer kiest, misbruikt
en/of vermoordt weten we niet of nauwelijks.

Men kan in de aanloop tot het delict niet in het hoofd van de crimineel kijken,
en al kon men dat wel, dan zou men waarschijnlijk niet vinden wat men zoekt: een
onomstotelijk vaststaand symptoom of signaal van het voorgenomen delict.  De door
J.Z. gepleegde moord zou door geen enkele deskundige en met behulp van geen
enkel instrument te voorspellen zijn geweest. Hij had niet eens een moord in
gedachten, alvorens die te plegen. Zolang de gedragsdeskundigen (nog) niet weten
hoe agressie ontstaat en waarom de dader op dat moment in die omstandigheid zijn
slachtoffer vindt, of daarvan op zijn minst een uitgewerkt vermoeden hebben, geven
ze, bij gebrek aan kennis van de precieze, cruciale biografische details het hele
levensverhaal van de verdachte.7

De achtergrondverhalen van misdadigers, zoals de Pro Justitia-rapporteurs die
schetsen, lijken alle op elkaar en zijn weinig of nietszeggend. Iemand als Heerma
van Voss, die 'de forensische psychiatrie welwillend gezind' was, noemt ze 'teleur-
stellend'.  De  zin  van het levensverhaal,  dat  op  meer dan een vermoeden berust,  is

5    De in Hoofdstuk l aangehaalde Bowlby, psychiater en psychoanalyticus, schetste de ach-
terliggende gedachte zo, en die was nieuw in zijn tijd: '... de ervaring leert, dat, wanneer
een mens eenmaal zijn toevlucht heeft gezocht in de betrekkelijke pijnloosheid van het
zich terugtrekken, hij niet geneigd is van koers te veranderen en het risico te nemen in
een chaos van gevoelens en ellende terecht te komen, die pogingen tot contact met ande-
ren nu eenmaal met zich meebrengen. Als gevolg daarvan verliest hij zijn vermogen lief-
devolle verhoudingen aan te gaan en zich met geliefde mensen te identificeren. En als
men hem wil helpen, verzet hij zich. Hij wordt een eenzame, die zijn eigen plan verwe-
zenlijkt zonder zich om anderen te bekommeren.' (1951, p. 68).

6     In 1914, toen Freuds gedachtegoed in de Verenigde Staten (al) wijdverspreid was, beston-
den er 26 behandelklinieken voor criminelen en criminele jongeren (Misiak, 1972, p.
198-203).

7   De gereserveerde opstelling betekent niet dat het hoe dan ook zinloos is om 'daderpro-
fielen' op te stellen, zoals de rijksrecherche (RID), of 'delictscenario's' uit te werken,
zoals de Van der Hoevenkliniek doet. De profielen en scenario's hebben echter (blijk-
baar) nog te weinig wetmatigheden opgeleverd om specifiek, doelgericht te rapporteren
over andere dan deze daders.
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de aard van de opvoeding van de verdachte: heeft hij op zijn minst in een omgeving
verkeerd waarin hem enige of voldoende notie van goed en kwaad is bijgebracht?
De kans dat die notie ontbreekt is klein. De wetgever stelt niet voor niets dat elke
burger geacht wordt de wet te kennen. Opvoeding wordt heden ten dage niet
bepaald door de besloten wereld van het gezin, maar (mede) door de omgeving,
zoals de school en, vooral, de media.

10.3.2  Defunctionaliteit  van  het persoonlijkheidsonderzoek van de verdachte

Hetgeen gedragsdeskundigen te doen staat is het bepalen van de geestesgesteldheid
van de verdachte ten tijde van het delict, hetzij vanuit een psychiatrisch-medische,
hetzij vanuit een psychologische invalshoek. Die gesteldheid laat zich met terug-
werkende kracht afleiden uit de symptomatologie of de persoonlijkheidsstructuur
van de verdachte op het moment van onderzoek, mits men mag aannemen dat die
niet wezenlijk afwijkt van die ten tijde van het delict.

Beperk ik me tot het psychologisch onderzoek: de persoonlijkheidsstructuur
zegt niets over de inhoudelijke invulling ervan, over waarom de verdachte wanneer
precies wAt deed. Maar om de mate van toerekeningsvatbaarheid en behandelbaar-
heid van een justitiabele te beantwoorden en/of de betekenis van een (vrijheids)straf
te beoordelen is slechts dat beperkte aantal gegevens over die verdachte nodig, c.q
noodzakelijk.

Gegeven het feit dat het globaal geinventariseerde levensverhaal van de ver-
dachte geen aanleiding vormt om diens pedagogische en/of affectieve verwaarlo-
zing diepgaand(er) te onderzoeken, is een persoonlijkheidsstructuur-bepaling vol-
doende - dat was de inzet van deze studie - om de vragen van de rechter-commis-
saris of de officier van Justitie te beantwoorden. Een Pro Justitia-advies op zo'n
bescheiden basis houdt ons verre - om met Heerma van Voss te spreken - van een
zogenaamde verklaring voor crimineel gedrag, daar waar misschien slechts toeval
in het spel is.x

HenriEtte Cornier uit Marcs gevalsbeschrijving uit  1840 gaf achteraf te kennen
haar delict te hebben 'gewild'. Desgevraagd kon ze echter geen motief voor haar
daad geven. Uit Marcs gevalsbeschrijving komt Henriette naar voren als een een-
voudig boerenmeisje dat, als kinderoppas door haar ouders naar een ander dorp
gestuurd, door heimwee wordt verteerd. Ze legt terecht het verband tussen het kind
waar ze de zorg en verantwoordelijkheid voor heeft en haar heimwee. Haar
'ondraaglijke' situatie was echter geen gevolg van het kind, maar uit haar beleving
van dat kind. Zijzelf was de bron van haar heimweegevoel, niet het kind. Ze gaat
niet terug naar huis, wat ze w61 had gedaan als ze haar gevoel juist had gelnterpre-

8     Heerma  van Voss,  1993, p. 188-189: 'Maar omdat zowel "toeval" als "onverklaarbaar-
heid" zeer statusverlagend werken, moeten forensische psychiaters altijd suggereren dat
er een intrinsiek. door hen gekend, verband bestaat tussen een bepaalde karakterstructuur
en een bepaaid delict. dat doen ze dus doorgaans door het delict onder het bijbehorende
levensverhaal te bedelven.'
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teerd. Ze 'wilde het kind doden', maar na de moord echter is die wens voor haar
onbegrijpelijk, want de heimwee is er niet door afgenomen, in tegendeel: haar juri-
dische vervolging en de observatieperiode in de Salpttritre zullen haar 'heimwee-
gevoel' waarschijnlijk slechts hebben versterkt.

De bovenstaande gevalsbeschrijving heeft aan actualiteitswaarde niets verloren.
Henriette Cornier is niet de enige die schijnbaar zonder motieftot een geweldsdelict
komt. Lezing van de in hoofdstuk 1 genoemde 64 rapportages in het Amsterdamse
FPD-archief wijst uit dat in 9 gevallen een motief voor het delict van onderzoek
ontbrak. De rapporteurs gingen in hun onderzoeksverslag aan dit feit voorbij.  De
reden voor het verstrekken van de ruime hoeveelheid biografische informatie bleef
bijgevolg onduidelijk.

Een van de opmerkelijkste gevallen die ik tegenkwam in de drie rapportage-
archieven waarover ik beschikte is dat van een Turk die zes willekeurige mensen
vermoordde:

Casus 10.3.29
Y.C. (27), van Turkse afkomst, schiet in een caft zes mensen dood, waaron-
der een meisje van twaalf. De aanleiding was een discriminerende opmer-
king van een van de caf6bezoekers over de status van onderzochte: 'Je mag
dan een Nederlands paspoort hebben, een Nederlander ben je daarmee niet.'
Hij schoot gericht, maar kan zijn gewelddadige uitbarsting achteraf, desge-
vraagd, niet verklaren.

Zowel het Pieter Baan Centrum, als de beide ambulante rapporteurs, die waren

gevraagd Y.C. opnieuw te onderzoeken, schreven een rapport van tientallen bladzij-
den. Het motief voor de moordpartij bleef echter een raadsel, niet in de laatste plaats
voor Y.C. zelf, zoals hij te kennen gaf. Het PBC kwam tot de conclusie dat dan
mogelijk een hersentumor het incident had veroorzaakt, een vermoeden dat door
onderzoek in het Academisch Ziekenhuis Groningen werd ontzenuwd. 10

De ambulante rapportage - van een psychiater en psycholoog - was aangevuld
met een antropologische beschouwing over bloedwraak in de Turkse gemeenschap.
Maar ook de antropologische aanvulling bood de lezer geen uitsluitsel over het
waarom van de daad van deze bepaalde persoon. Het motief zou in de gedragskun-
dige rapportages een belangrijk gegeven zijn geweest aangezien het uitsluitsel zou
hebben gegeven over het eventuele opzet (voorbedachten rade) van Y.C. en de kans
op recidive: was het een eenmalig incident met een specifieke, niet voor herhaling
vatbare aanleiding, of is onderzochte mtt, maar ook zonder familievete heetgeba-
kerd en vuurgevaarlijk?

De deskundigen wekten met hun uitgebreide verslaglegging van hun onderzoek
de verwachting zinvolle informatie over de verdachte te verstrekken, terwijl de

9    PBC-rapport 4051, parketnr. 09.009.904.83. Voor een tweede maal psychiatrisch en psy-
chologisch onderzocht door prof. dr. M. Zeegers en H. In 't Veld (archief In 't Veld).

10   Brief van pro f.  dr.  J.WE Beks, afdeling neurochirurgie AZG,  aan de officier van Justitie
in de zaak (archief In 't Veld)
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lezer, net als de verdachte zelf overigens, met de vraag achterblijft waarom iemand
zes willekeurige cal'6-gangers doodschiet.

De gegevens schieten tekort om de daad van Y.C. te verklaren. Mogelijk was er,
mede onder invloed van alcoholgebruik, sprake van een 'ddcalage', zoals zo dade-
lijk in casus 10.3.4 aan de orde is.

10.3.3  De functionaliteit van  de  omstandigheden van  het delict voor de  verdachte:
toepasselijkheid van artikel 40 Sr (psychische overmacht)

In het gedragskundig persoonlijkheidsonderzoek is sprake van een conclusie over
de aanwezigheid van een stoornis of een gebrekkige ontwikkeling van de geestver-
mogens en over de consequenties daarvan voor het delict. Die conclusies leiden tot
een advies over de mate van toerekeningsvatbaarheid. Het gebruik van het begrip
persoonlijkheid in het persoonlijkheidsonderzoek betekent dat er sprake dient te
zijn van een 'bestendig patroon van [ziekelijke] gedragingen' (paragraaf 8.3), dat
aan de dag treedt voorafgaand aan, tijdens en mogelijk nA het delict. Wat nu als de
daad zich niet laat verklaren binnen een bestendig patroon van ziekelijke gedragin-
gen? Valt dan voor de gedragsdeskundige elke reden weg om zich met het toereke-
nen te bemoeien?

Casus 10.3.3"
G. wordt ervan verdacht zijn sterk gehandicapte, aan de ziekte van
Duchennen lijdende zoontje met voorbedachten rade om het leven te hebben
gebracht. Hij bekent het hem tenlastegelegde.

G. is niet eerder in aanraking geweest met Justitie. Beide rapporteurs spreken over
een '(dwang)neurotische persoonlijkheid', maar zien zijn daad in het licht van een
fundamentelere, existentiele problematiek: een eind maken aan een kinderleven dat
in G.'s ogen niet menswaardig en naar normaal menselijke maatstaven (cursivering
E.B.) niet gelukkig kon zijn of worden. De psychiater en psycholoog concluderen:

de daad als zodanig... is niet als pathologisch te duiden. Wij bevinden ons
hier op een gebied dat zich onttrekt aan de psycholoog en psychiater. Het is
dat van de ethiek, het is dat wat raakt aan de diepe gronden van ons mens-
zijn. Als betrokkene zegt uit liefde het kind te hebben gedood (en hij meent
dat), en het is niet toe te schrijven aan geestesstoornissen of aan afwijkingen
van de persoonlijkheid, dan moeten de onderzoekers zich van verder oordeel
onthouden.

11   Psychiatrische en psychologische rapportage, Dr. J.M. Scholten, psychiater, H. in 't Veld,
psycholoog, DPD Amsterdam, 1986, parketnrs. 14.007.213.5 en 14.007.214.5, archief H.
in 't Veld.

12 Ziekte van Duchenne: spierdystrofie, een afbraak van het spierweefsel die iemand sterk
hulpbehoevend maakt.
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Ik vraag me af of gedragsdeskundigen in dergelijke duidelijk niet, of niet duidelijk
psychopathologische gevallen zich van een oordeel dienen te onthouden. Sommi-
gen staan, in tegenstelling tot beide hierboven genoemde rapporteursn, een bredere

opvatting voor van de gedragskundige advisering en noemen in dit verband psychi-
sche overmacht,4. De Hoge Raad legt de laatste jaren een toenemende welwillend-
heid ten aanzien van het gebruik van dit verweer aan de dag. 15 Het is opmerkelijk
dat het tot  1886 in Nederland toegepaste Franse strafrecht in artikel 64 van de Code
Panal beide aspecten in 660 adem noemt:

Daar is noch misdaad, noch wanbedrijf, zoo wanneer de beklaagde ten tijde
van het feit in staat van krankzinnigheid was, of wanneer hij door overmagt
gedwongen werd.

In 66n wetsartikel kwamen zowel interne als externe omstandigheden of oorzaken
aan de orde die de verdachte in de gelegenheid stelden een beroep te doen op een
staat van ontoerekenbaarheid. Zoals hier wordt toegelicht zou de gedragsdeskundi-

ge met beide bepalingen in 66n artikel beter uit de voeten kunnen, dan met 6f de ene
6f de andere bepaling.

Bij 'interne' omstandigheden of oorzaken speelt de psychopathologie een door-
slaggevende rol, een ziekelijke of gebrekkig ontwikkelde geest die pathologisch
reageerde op, of pathologisch handelde in een gegeven situatie. Waar echter extre-
me 'externe' omstandigheden of oorzaken spelen, kan sprake zijn (geweest) van een
relatief normale reactie op die buitengewone situatie.

In Nederland gaat de rechterlijke macht in geval van een verdachte die, na stel-
selmatig door bijvoorbeeld een partner te zijn mishandeld, die partner om het leven

brengt, uit van de eventuele relevantie van artikel 39 Sr: van een bij en in de dader

spelende (persoonlijkheids)stoornis en/of een gebrekkige ontwikkeling van de
geestvermogens. Psychische overmacht (artikel 40 Sr) als mogelijke schulduitslui-
tingsgrond wordt niet genoemd of overwogen in een uitvoerige gedragskundige stu-
die van partnerdoding.

16 Alsof de aanzet tot en uitvoering van het delict hoe dan ook
aan de psychopathologie van de verdachte is toe te schrijven en nooit aan aantoon-
baar aanwezige, extreme, externe omstandigheden.

Juist in die gevallen zou onderzoek naar 'een uitwendige oorzaak van ontoere-
kenbaarheid'17 mijns inziens op zijn plaats zijn. Het delict getuigt dan niet van een
ziekelijke geest, of van een gebrekkige gewetensfunctie's, maar zou een relatief

13 Ook Koenraadt, forensisch psycholoog in het PBC, rekent gedragskundige advisering in
het kader van artikel 40 Sr nadrukkelijk niet tot zijn taak (persoonlijke mededeling).

14 Van Leeuwen, 1991, p. 99.
15   HR 17 november  1993,  p. 267, Knoops,  1998,  p.  6. Ook Hielkema. eveneens advocaat.

die de gebruikmaking van de getuige-deskundige in het Nederlandse strafrecht onder-
zocht ( 1996,  zie met name  p. 94) pleit voor een actievere opstelling van verdachten  en
hun advocaat.

16 De Boer, 1992.
17  Knoops, 1998, p. 43 &, met name, Walker, 1984.
18  Van Eck, 1959, p. 7 & 8.
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'normale' reactie zijn op een zeer ongewone omstandigheid. Hazewinkel-Suringa
sprak al  in  1948 van uitwendige omstandigheden die dusdanig bedreigend, buiten-
gewoon of verrassend zijn dat deze bij 'een gewoon, gemiddeld mens de normale
remmen tegen illegaal gedrag loslaten.'1' Er zijn situaties denkbaar naar aanleiding
waarvan de gedragskundige advisering inzake psychische overmacht op zijn plaats
zou zijn en desalniettemin wordt nagelaten. Bijvoorbeeld in de in paragraaf 8.5.5
aangehaalde casus, waarbij een vrouw haar partner doodt na jarenlang te zijn
bedreigd en mishandeld.20 Deze casus brengt dit manco in de gedragskundige rap-
portage op het scherp van de snede. Schuilt 'de schuld' in de vrouw of in de man
die de vrouw langdurig mishandelde, in het individu (de dader en tevens slacht-
offer) of in de omstandigheden (van een verstikkend huwelijk)?

Kijkt men naar de mogelijkheid van toepassing van artikel 40 Sr, dan levert ook
het feit dat bij de verdachte geen psychische stagnatie is opgetreden, dat psychopa-
thologie in engere zin ontbreekt, belangwekkende informatie op. De multidiscipli-
naire rapportage leent zich mijns inziens bij uitstek voor het leggen van het juiste
accent om de mate van verantwoordelijkheid van de verdachte voor zijn gedrag vast
te stellen: op de acute psychopathologie, de psychische stagnatie en ontwikkelings-
stoornissen, of op een zeer bepalende, 'dringende' omstandigheid. Van dergelijke
omstandigheden zal, in geval van zwakbegaafdheid, eerder sprake zijn dan bij nor-
maal of gemiddeld begaafden.

Onder druk van die omstandigheid kan een 'dtcalage' optreden, een verschui-
ving in de persoonlijkheidsstructuur. De bedoelde nuancering op mogelijke schuld-
uitsluitingsgronden die ook de gedragsdeskundige aangaat, komt tegemoet aan het
door Mooij verwoorde uitgangspunt dat de gedragsdeskundige in zijn onderzoek en
verslaglegging 'recht doet aan de psychische realiteit van de justitiabele'.21

10.3.4  Defunctionaliteit van  de  psychologische  rapportage  Pro Justitia:
de combinatie van gegevens

In de toerekeningsvatbaarheidsbepaling gaat het om een enkele gedraging. Het rele-
vante moment van de psychopathologie is dat van het delict. Wil artikel 39 Sr ech-
ter op de verdachte van toepassing zijn, dan dient er sprake te zijn van een vorm van
psychopathologie die verder reikt dan het moment en de omstandigheid van het
delict zelf. Bij de verdachte dient zich een patroon van gestoord gedrag voor te
doen. Ook het delict, dat gedrag, ligt dan ingebed in een reeks van, bij die verdach-
te horende psychopathologische gedragingen.

19 Hazewinkel-Suringa, 1948, p. 151.
20  De psychologe Walker (1998) introduceerde het zogeheten 'Battered Woman Syndrome'

in de Amerikaanse rechtszalen. Het door haar opgevoerde en onderbouwde verweer werd
schoorvoetend als strafuitsluitingsfeit erkend. De voor het syndroom bepalende kenmer-
ken zijn aanhoudende isolatie, uitputting, bedreiging en vernedering, en de drang door
middel van doodslag aan de situatie een eind te maken.

21  Mooij, 1997, p. 32.
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Casus 10.3.422

W (24) heeft een vrouw die na een caf6-bezoek met hem mee opreed
gewurgd, nadat ze hem bij het afscheid niet had willen kussen. Onderzochte
kan zijn extreem agressieve gedrag niet verklaren. Hij was stomdronken ten
tijde van het gebeurde.

Uit zijn verleden wordt dit bekend: toen W vijfjaar oud was overleed zijn moeder
Vader hertrouwde kort daarop met de buurvrouw, een weduwe met zes kinderen. W
was in het nieuwe gezin niet welkom. Hij bezocht als kind dagelijks de nabij gele-
gen begraafplaats van zijn moeder, waar hij  aan haar graf met haar sprak.

De gevalsbeschrijving geeft een verschuiving in de persoonlijkheidsstructuur
weer. W is, zoals de rapporteur hem in het PSC leerde kennen, zeker niet zonder
meer psychisch gestoord. Wat opvalt is dat hij zich niets van het delict herinnert en
dat hij vertelt de politiefoto's van het slachtoffer niet te hebben willen zien omdat
hij er 'het werk van een ander' in ziet. De foto's zouden hem, zo zegt hij in feite,
niet hebben geholpen om zich het delict te herinneren of om zich er, alsnog, ver-
antwoordelijk voor te voelen. Hij kan het delict niet verklaren en doet er geen moei-
te voor:  hij  kan er, zoals  ik het uitleg, letterlijk met zijn verstand niet bij.

Neem ik W's delict nader in ogenschouw, dan verklaar ik het door aan te nemen
dat hij, overmatig kwaad over de afwijzing van de vrouw, de bron van zijn onvrede
in zijn slachtoffer legt. Dat is het moment van het delict. Zijn kwaadheid echter
hangt ook samen met de aan het delict voorafgaande afwijzingen van zijn moeder
(zoals hij als 5-jarige haar dood zal hebben ervarenzl) en van zijn stiefmoeder (die
hem te midden van haar eigen kinderen niet accepteerde). De woede van het
moment en de omstandigheid van het delict kan men niet los zien van zijn levens-
verhaal.

Maar ook het levensverhaal biedt nog geen voldoende verklaring voor W's uit-
zinnige woedeuitbarsting. Van zulke woededoorbraken is daarvoor nooit iets geble-
ken, wat in het geval van een psychische stoornis en een patroon van gestoorde
gedragingen te verwachten zou zijn geweest.

Het delict speelt zich af in een krachtenveld van belevingen. De fatale afloop
van W's ontmoeting met een vrij willekeurige vrouw die hem een kus weigert laat
zich slechts verklaren door de complexiteit van dat krachtenveld in ogenschouw te
nemen. Die krachten liggen deels in het verre verleden, dat wil zeggen in het
ondraaglijke aspect van de afwijzing, deels in het recente verleden, dat wil zeggen
in de dronkenschap en het ontremmende effect ervan24, en deels in de situatie van
het moment, dat wil zeggen in de geweigerde kus.

22 PSC-rapportage 21 juni 1992.
23 Voor een algemene beschouwing over de ervaringen van kinderen met de dood, zie

Anthony, 1999.
24  Onderzochte was voorafgaand aan het caft-bezoek, naar we mogen aannemen, zich niet

bewust van de, zich onder bepaalde omstandigheden voordoende, agressieve uitwerking
van alcohol. Desondanks zal de rechter hem, redenerend vanuit het 'culpa in causa' prin-
cipe, veroordelen op grond van anterieure verwijtbaarheid (Kelk, 1998, p. 245, Mooij,
1998,  p.   110-118)
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Dit veelzijdige krachtenveld bewerkstelligt een verschuiving in W's persoonlijk-
heidsstructuur op dat moment in die omstandigheid: zijn denken en doen wordt
onder invloed ervan uitzonderlijk primitief. De uitzonderlijkheid van deze samen-
komst van krachten zou kunnen verklaren waarom W zich niets herinnert van de
moord. Terwijl hij normaliter op concreet-operationeel niveau denkt en handelt, valt
hij onder de druk van de omstandigheden terug op een pre-logisch niveau van den-
ken en handelen.ls Zonder dat de drie specifieke factoren op 66n bepaald moment
bijeen waren gekomen, zou W niemand hebben vermoord.

Artikel 39 Sr in engere zin is hier niet van toepassing. Een patroon van pathologi-
sche gedragingen, voorafgaand aan het delict of erna is er niet. Desalniettemin zal
de gedragsdeskundige geneigd zijn W's gedrag te verontschuldigen op grond van
zijn belaste verleden. Artikel 39 Sr geeft hem echter geen houvast om W van schuld
uit te sluiten en hem het delict niet of in mindere mate toe te rekenen. Wat hij kan
doen, is de invloed van de omgevingsfactoren benadrukken en de weg vrijmaken
voor 'verzachtende omstandigheden' oftoepassing bepleiten van 'psychische over-
macht' op grond van artikel 40 Sr.

De emotionele lading die hij als deskundige aan het verleden van de verdachte
geeft aan de omstandigheden waaronder het delict zich afspeelde, veronderstelt
echter een gedragskundig, normerend oordeel. En normeren komt de rechter toe, en
niet hem als gedragsdeskundige in een strafproces. Bedoelde impulsdoorbraken
met een overmaat aan affect laten zich verklaren als een verschuiving in persoon-
lijkheidsstructuur, in het denken en doen van een verdachte op het moment en in de
omstandigheid van het delict. De verschuiving veronderstelt, als gevolg van een uit-
zonderlijke omstandigheid, een momentane terugval in de belevingsstructuur van
de verdachte die zich echter niet blijvend, bij wijze van een patroon, voordoet.
Voorafgaand aan en erop volgend is geen sprake van een vorm van aanhoudende
psychopathologie.

Gedragsdeskundigen, wars van een normerend oordeel, zijn in dit soort geval-
len uit humanitaire overwegingen geneigd met criteria te schuiven (zie subparagraaf
4.4.2), dit om in geval van een impulsstoornis de verdachte het delict niet toe te
(hoeven) rekenen.26 Ze hebben daar goede gedragswetenschappelijke argumenten
voon Introductie van het begrip verschuiving in de persoonlijkheidsstructuur ('deca-
lage') zou aan het normerende oordeel geen juridische zin, maar een gedragskun-
dige betekenis geven.

25  In psychodynamische termen spreken we in dit verband van 'regressie
26 Het niet-toerekenen heeft in dit geval ook een recidive voorkomend karakter: de gedrags-

deskundige zal nu wel het accent leggen op de intern gegeven psychopathologie en de
behandelbaarheid ervan. De behandeling zou bestaan uit het (leren) accepteren van
afwijzing(en) en het onderzoeken van negatieve ervaringen hiermee in het verleden.
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10.4   Brandpunt en methode van het psychiatrisch en psychologisch
onderzoek: de verschillen

In de praktijk hebben de Forensisch Psychiatrische Diensten de forensische
opdracht aan de psycholoog gelijkgesteld aan die van de psychiater: de beantwoor-
ding van de vraag naar de eventuele aanwezigheid van een ziekelijke storing of
gebrekkige ontwikkeling der geestvermogens bij onderzochte. De psycholoog
beantwoordt de vraag, in navolging van de psychiater, in de biologisch-antropolo-
gische of medisch-nosologische traditie. Hij stuurt in zijn onderzoek, conform zijn
collega-onderzoeker, de psychiater, aan op een psychiatrische classificatie, bij voor-
keur in DSM-IV termen. In de huidige praktijk van het Pro Justitia-onderzoek, die
uitgaat van de in artikel 39 Sr vastgelegde bepaling tot strafuitsluiting, zijn psy-
chiatrische stoornissen aan de orde. Het diagnosticeren of het categoriseren van
stoornissen behoort echter tot het domein van de medicus-psychiater.

De bepaling van de in hetzelfde artikel genoemde 'gebrekkige ontwikkeling'
daarentegen, zo stel ik voor, behoort tot het domein van de psycholoog: bepaling
van de intelligentie 6n ontwikkelingsachterstanden of psychische scheefgroei is een
psychologische aangelegenheid.

Artikel 39 Sr spreekt van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zij-
ner geestvermogens. De formulering vraagt mijns inziens om twee, van elkaar te
onderscheiden vormen van diagnostiek, om een psychiatrisch 6n een psychologisch
onderzoek, beide met een eigen anamnese en een eigen persoonlijkheidsonderzoek.

Zie ik het goed, dan is over de betekenis van de anamnese en het verdere onder-
zoek van de verdachte voor de rechtbank geen discussie gevoerd. Naar ten over-
vloede uit de archieven en het dossieronderzoek blijkt, doen beiden, psychiater en
psycholoog, hetzelfde werk: het opstellen van een biografie zonder verklaring (aan
de lezer) waarom, met welk doel of verwachting, bepaalde levensfeiten van de jus-
titiabele worden vermeld. De anamneses uit beide disciplines, die van de psychia-
ter en die van de psycholoog, zijn aan elkaar gelijk en voor elkaar inwisselbaar.2, In
het slechtste geval is sprake van een teken van armoede, in het beste geval van een
herhaling van zetten, die de lezer in zijn beeldvorming van de verdachte en van het
verband tussen diens persoonlijkheid en het delict, niet dient.

Wat geldt voor het uitvoerigste onderdeel van de rapportage Pro Justitia, de bio-
grafie van onderzochte, geldt ook voor de rapportage als geheel: psychiater en psy-
choloog onderscheiden zich niet in de opzet van het onderzoek en hanteren beiden
het   biologisch-antropologische of medisch-nosologische paradigma.

Over de taakstelling in het psychiatrische onderzoek valt op te merken dat daar-
in naast het vaststellen van psychiatrische ziektebeelden (ook) de eventueel gege-
ven samenhang aan de orde is tussen afwijkend en/of crimineel gedrag en eventu-

27  Ook T.I. Oei signaleerde dit probleem: '... En er zijn vanzelfsprekend n6g meer vragen;
met name die betrekking hebben op een meer kwalitatief beheer van de beschikbare mid-
delen voor het rapporteren. Hiermee samenhangend komt bijvoorbeeld de vraag boven,
of er niet door een betere matching van psychiater en psycholoog bij ambulante multi-
disciplinaire rapportages eenduidiger conclusies aan de rechter mogelijk zijn.' (Oei,
1995, p. 24)
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eel gegeven somatische afwijkingen (van schildklier, cerebrum, bloedspiegel, enzo-
voort) of intoxicaties. Ten slotte is de psychiater ook arts, een medicus, en kan hij
'met redenen omkleed' aansturen op, bijvoorbeeld, een neurologisch onderzoek van
de justitiabele. Daarnaast zou een belangrijke bijdrage van de psychiater de taxatie
van het recidive-risico kunnen zijn, dit in samenhang met de vermelding van even-
tueel gegeven psychofarmacologische mogelijkheden, en de te verwachten medica-
tie-trouw van onderzochte.

De taak van de psycholoog zou zijn om, uitgaande van een psychiatrische stoor-
nis zoals (ook) de psychiater die vaststelt, het delict op belevingsniveau te beschrij-
ven. Hij onderzoekt de persoonlijkheidsstructuur van de verdachte en het achterlig-
gende mentale, al dan niet mede situationeel bepaalde proces dat tot het delict voer-
de. Zijn bevindingen vullen die van de psychiater aan, opdat de rechterlijke macht
een totaalbeeld van het ziektebeeld en de bijbehorende beleving en/ofmorele beper-
king(en) van de verdachte krijgt, of vormen aanleiding tot nader onderzoek door de
psychiater, de psycholoog of beiden.

Deze specificatie in de Pro Justitia-opdracht aan psychiaters en psychologen
zou de discipline-specifieke functie van de persoonlijkheidsbeschrijving bevorde-
ren en nuanceren. Zie daar de achterliggende gedachte van het Departement om,
behalve de psychiater, de psycholoog te raadplegen.'x

Een dergelijke afgebakende taakopvatting en verslaglegging van Pro Justitia-
rapporteurs leidt tot een minimum aan aangedragen informatie over de persoon van
de verdachte. Dit betekent, voor wie aan de Utrechtse traditie hecht en het zo wil
zien, een stap terug in het licht van de historische ontwikkeling van de Pro Justitia-
rapportage in de afgelopen vij f decennia, waarin de 'hele mens' van de verdachte
centraal stond.

In het door mij voorgestane model schetst de psychiater het delict-gerelateerde
ziektebeeld, de psycholoog de delict-gerelateerde persoonlijkheidsstructuur van de
verdachte. De minimale opzet van het psychiatrische en psychologische onderzoek
leidt tot een sobere en functionele verslaglegging van de onderzoeken en voorkomt
het verstrekken van gegevens over de verdachte die aan de beantwoording van de
vragen naar de mate van toerekeningsvatbaarheid en behandelbaarheid niet bijdra-
gen.

Pro Justitia-rapporteurs stemmen hun conclusies op elkaar af. De FPD's stimuleren
overleg en deze afstemming tussen gedragsdeskundigen met het oog op het gemak
van een eenduidige visie en een eenduidig advies ter zitting. Uitgaande van de
bovengestelde differentiatie in werkzaamheid tussen psychiater en psycholoog, is
die eenstemmigheid in conclusie en advies geen gegeven. Ze hanteren immers een
van elkaar verschillend paradigma, dat overigens wel tot een gelijkluidende conclu-
sie en advies kan, en in de meeste gevallen zal leiden. Een dergelijke 'dubbele boek-
houding' is de meerwaarde van multidisciplinair onderzoek. 29

28 Persoonlijke mededeling van prof dr. N.W de Smit, destijds als psychiatrisch adviseur
verbonden aan het Ministerie van Justitie ( 14 september  1993).
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10.5 Het persoonlijkheidsstructuur-onderzoek en de psychologische
rapportage Pro Justitia

Ter illustratie van de voorgestane eenvoud van onderzoek en rapportage, geef ik in
gechargeerde vorm de onderstaande casus als voorbeeld.

Casus 10.530

R (27) heeft bij herhaling brand gesticht. Dit maal is bij een brand een van
de inwonenden omgekomen. R vertelt: 'Zes huizen verder was er [dan] een
vlammenzee. Een prachtig gezicht. Roze gloed, de ladderwagen, de uitge-
rolde slangen... Al die activiteit, de ladder die omhoogschoof... Het is weer
eens wat anders...'

In voorlopige hechtenis verblijvend, dichtte hij:

De bajes

Hier is een bajes gebouwd
overal gesloten deuren en gepantserde ruiten om ons heen
Zes torens en muren met prikkeldraad er omheen
een paviljoen met vierentwintig mensen achter 24 gesloten deuren.

Huizen van bewaring waar zit opgesloten het uitschot van de maatschappij
toch zijn het allemaal mensen van vlees en bloed
veilig, onveilig, dag en nacht, zo leven wij hier bitterzoet
Surinamer, nederlander, turk, marokkaan, balen doen we hier allemaal.

Iedereen zou wel willen vluchten, maar weet niet hoe
zo gaat iedereen zijn weg, maar niemand weet waar naartoe
Leeuwarden, maastricht, haarlem ofbreda, die onzekerheid maakt je moe
opstaan en slapen gaan, dagelijks lijden en proberen voort te bestaan.

R's ouders, zo vertelt ons P's levensverhaal, hanteerden een maatschappelijk aan-
vaard normen- en waardenstelsel en gaven zich op gepaste wijze moeite om dit hun
zoon bij te brengen. Ook zij vonden R's gedrag al langere tijd vreemd en maakten
zich zorgen over zijn afwijkende levenswandel.

Er is evenmin reden om aan te nemen dat er specifieke omstandigheden waren
waarbinnen of waardoor R tot zijn delict is gekomen. P's voorbereidingen voor de
brandstichting zijn op niet mis te verstane wijze reden om opzet te veronderstellen.

29 D. Moszkowicz, strafrechtadvocaat, uitte kritiek toen bleek dat de psycholoog in een
bepaalde zaak met het insturen van zijn rapportage wilde wachten totdat hij het psychia-
trische onderzoeksverslag had ingezien, in zijn woorden: 'De rechtbank heeft juist
gevraagd om twee onafhankelijke onderzoeken.' De rechtbank stelde Moszkowicz in het
gelijk (Bron: Knipselkrant Ministerie van Justitie, nr. 7589,4 februari 2000).

30 Rapportage parketnr. 13.009.426.2 (archief In 't Veld).
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Artikel 40 Sr zal niet van toepassing zijn en hoeft in de gedragskundige overwe-
gingen en conclusie niet te worden opgenomen.

Er is wel sprake van een (ontwikkelings)stoornis.
De dood van een bewoner van een van de in brand gestoken huizen bracht R niet

tot inkeer. Hij laat zich door zijn passie meeslepen, ongeacht wat de consequenties
zijn, en geeft geen blijk te beseffen wat hij aanricht. Hij ervaart geen schuld ten aan-
zien van het slachtoffer, zoals uit het gedicht blijkt. Al vertellend over de branden,
zo schrijft de rapporteur, wordt R even geestdriftig als tijdens het aanstichten en het
aanschouwen ervan.

Toerekeningsvatbaarheid
Dit is, in feite, de informatie die nodig is om R's mate van toerekeningsvatbaarheid
vast te stellen:
1)  R was zich bewust wie en waar hij was ten tijde van het delict. Hij genoot van

de vuurzee die hij had aangericht.
2) P. was zich bewust van de elementen van zijn daad. Als vakman zorgde hij er

met kranten, benzine en een lucifer voor dat de brand, eenmaal gesticht, door-
zette en een 'grote fik' werd, en dat hijzelf op veilige afstand goed zicht op de
brandweerlieden had.

3)  R was zich niet bewust dat hij kwaad bedreef
Daarin schuilt zijn ziekte.
Zijn opvoeding was niet in gebreke gebleven, getuige de hetero-anamnese. Hij
had kunnen weten dat wat hij deed misdadig was, gezien in het licht van die
opvoeding. Desondanks deed hij bij herhaling hetzelfde. Ook het feit van een
dodelijk slachtoffer remde hem niet in zijn passie van het brandstichten.

4) R was niet in staat afstand te nemen van zijn daad. Het brandstichten had hem
geheel in zijn greep. Hij leefde zijn passie zonder nadenken uit.

Conclusie
R's gedrag voldoet aan twee criteria wel en aan twee niet. Bijgevolg is R verminderd
toerekeningsvatbaar. Een conclusie die de rapporterende psychiater en psycholoog
in het bovenstaande geval  na een onderzoeksverslag van 12 pagina's trokken.

Behandelbaarheid
Beide gedragsdeskundigen besluiten hun rapportage met:

Patient is niet in staat zelfstandig ordening, verandering en verbetering in
zijn situatie aan te brengen en hoopt dat 'een of andere oplossing' uitkomst
zal bieden. Hij verwacht dit in feite van anderen en hoewel dit hem geen
dankbare kandidaat voor psychotherapie maakt, heeft hij wel hulp nodig.

Zou R de oplossing voor zijn problemen van anderen verwachten, dan zou deze
houding van een pre-logische persoonlijkheidsstructuur getuigen. R verwacht ech-
ter juist niets van anderen: hij is zijn eigen baas. In de bajes dicht hij niet over
'slachtoffer' en 'schuld', maar over 'balen' en 'vluchten'. Hij leeft zijn passie(s) uit
en is verstoken van elk schuldgevoel. Het recidive is voorspelbaar.
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Conclusie
Wil men R van recidive vrijwaren, dan is het zaak dat zijn blik zich naar binnen
keert en hij oog krijgt voor de betekenis van de nu uitgeleefde passie. Hij zou in een
psychotherapeutische behandeling stil kunnen staan bij het 'rare gevoel' dat, zoals
hij zegt, pas verdwijnt als hij brandsticht.

10.6   Conclusies en aanbevelingen

10.6.1  Conclusies

*  Het persoonlijkheidsonderzoek Pro Justitia, met de toerekeningsvat-
baarheidsbepaling als hoofddoelstelling, kent zijn wetenschappelijke
beperkingen, vanwege de beperkte meetbaarheid van mentale processen,
en gedrag, zoals een delict, in het bijzonder.

*   Dit neemt echter niet weg dat theorievorming rond de toerekeningsvatbaar-
heidsbepaling 'achterstallig onderhoud' kent en voor verandering en verbe-
tering vatbaar is.

*  Het gebrek aan onderhoud of onderbouwing van de toerekeningsvat-
baarheidsbepaling is enerzijds een gevolg van de aard van de door de
wetgever aan de gedragsdeskundige gegeven opdracht, anderzijds van
gebrek aan initiatief tot het verantwoorden en dooranalyseren van de
onderzoeksmethode van de gedragsdeskundigen zelf

*    De wil als uitgangspunt voor het persoonlijkheidsonderzoek in het straf-
recht, zoals de wetgever gedragsdeskundigen voorschreef, is niet houd-
baar

* Psychiatrische ziektebeelden verantwoorden niet zonder meer een mate
van toerekeningsvatbaarheid.

*  Het aangrijpingspunt voor de toerekeningsvatbaarheidsbepaling is het
denken van de verdachte.

*  De invloed van het (morele) denken op het strafbare handelen wordt
onderzocht door middel van het persoonlijkheidsstructuuronderzoek.

*   De beleving van de verdachte van het delict, van zijn slachtoffer, van de
strafrechtelijke sanctie, enzovoort, is een afgeleide van de persoonlijk-
heidsstructuur en het bijbehorende denken en interpretatieniveau van die
verdachte.

*  De persoonlijkheidsstructuurbepaling en de bijbehorende beleving van
de verdachte maken de mate van verantwoordelijk-zijn voor gedrag, ook
in het geval van een verdachte, inzichtelijk(er).

*   Het levensverhaal van de verdachte in de Pro Justitia-rapportage is alleen
dan aan de orde als er gerede aanwijzing is dat de verdachte ernstig peda-
gogisch en/of affectief is verwaarloosd.

*   De persoonlijkheidsstructuur voorspelt in grote lijn de te verwachten uit-
werking van een vrijheidsstrafen/of het te verwachten behandelresultaat.
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*   De persoonlijkheidsstructuur maakt de invloed van omstandigheden op
gedrag inzichtelijk(er).

*  Het Pro Justitia-persoonlijkheidsstructuur-onderzoek en de verslagleg-
ging zijn functioneel in opzet en uitvoering.

*   De Pro Justitia-persoonlijkheidsstructuur-rapportage is voor de gedrags-
kundige leek, zoals de rechterlijke macht, goed toegankelijk.

*   De psychiater en de psycholoog rapporteren aanvullend.
En
*   De psychiater richt zich in zijn onderzoek op psychiatrische ziektebeel-

den, de psycholoog op de persoonlijkheidsstructuur van de verdachte.

10.6.2 Aanbevelingen voor de aard van het onderzoek en de verslaglegging

*   De psychologische rapportage bestaat (slechts) uit een kort verslag van
-    de opvoeding van onderzochte en de betekenis ervan voor zijn besef

van en begrip voor het onderscheid tussen goed en kwaad,
-  het abstractieniveau van denken en het bijbehorende interpretatie-

niveau van onderzochte, zoals dat van cruciale betekenis is voor zijn
begrip van het onderscheid tussen goed en kwaad

en

-  de eventuele invloed van bijzondere en dringende omstandigheden
ten tijde van het delict op het gedrag van onderzochte en de gedrags-
kundige consequenties ervan op de mate van verantwoordelijkheid
van onderzochte voor zijn (strafbare) gedrag.

*   De verslaglegging resulteert in summier weergegeven overwegingen
en conclusies over de mate waarin de verdachte, met terugwerkende
kracht, verantwoordelijk kan worden gesteld voor zijn gedrag ten
tijde van het delict en over de te verwachten uitwerking van een vrij-
heidsstraf en/of behandeling.

*  Rapporteurs, dat wil zeggen psychologen, krijgen toestemming van
Justitie (in de persoon van de gevangenisdirecteuren) om opnameap-
paratuur in de gevangenis of het huis van bewaring mee naar binnen
te nemen, opdat gespreksfragmenten kunnen worden teruggehaald en
in de rapportage kunnen worden opgenomen (zie voor toelichting
paragraaf 10.7).

*   Onderzoeken naar het behandeleffect van psychotherapie8n in foren-
sisch-psychiatrische settingen gaan uit van het interpretatie- en bele-
vingsniveau van de betreffende, forensisch-psychiatrische patient en
niet van de aard van diens delict.
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10.6.3 Aanbeveling voor onderzoek

*   De gedragskundige rapportages worden betaald door en zijn bedoeld
voor de rechterlijke macht.
Verdachten die in aanmerking komen voor multidisciplinair gedrags-
kundig onderzoek worden in een bepaalde periode drievoudig gerap-
porteerd, door een psychiater, door een psycholoog volgens de gang-
bare methode, en door een psycholoog volgens de structuur-methode.
De resultaten of conclusies van de onderzoeken worden vergeleken
op inhoud en leesbaarheid door zowel gedragsdeskundigen als leden
van de rechterlijke macht. Deze laatsten, die de rapportage hebben
aangevraagd, beoordelen de drie wijzen van rapporteren op de begrij-
pelijkheid van de gedragskundige overwegingen en conclusies.

*     Voor de mate van toerekeningsvatbaarheid is de mate van of het ver-
mogen tot empathie en schuldbesef gekozen. Algemeen wordt aange-
nomen dat naarmate men beter in staat is zich voor te stellen hoe
anderen iets beleven, men minder geneigd is die anderen te benade-
len." Het kenmerkende gebrek van onder anderen de zogeheten psy-
chopaat is, zoals gesteld, zijn gebrek aan empathie. Door zijn menta-
le handicap kan hij zich geen voorstelling maken van andermans
belevingswereld en het effect van zijn (strafbare) gedrag op het
slachtoffer.
Het vermogen tot empathie bij kinderen tussen de vier en de acht jaar
is te onderzoeken en mogelijk (alsnog) tot ontwikkeling te brengen.
De pedagogische methode (voor kinderen) voor het aanleren of sti-
muleren van empathie leent zich mogelijk voor toepassing op
gevoelsmatig gebrekkig ontwikkelde volwassenen. Enerzijds kan32

met hulp van deze methode de (beperkte) mate van empathie worden
onderzocht, anderzijds kan worden onderzocht in hoeverre empathie
bij volwassenen dberhaupt voor verbetering vatbaar is. 33

Het onderzoek gaat uit van de vooronderstelling dat wie zich niet kan
voorstellen hoe een ander iets (anders) beleeft, geen rekening houdt
of kan houden met andermans belevingen en gevoelens. Bedoelde

31 Zie Marshall, Anderson & Fernandez ( 1999)  voor de aanname  dat de  mate van empathie
voor de mate van gesocialiseerd gedrag staat, voor het naar aanleiding hiervan opgezet-
te onderzoek en de deels relativerende bevindingen.

32 Beter omgaan met jezef en de ander, A. Janssen &  H.  de Boer (1994, Christelijk
Studiecentrum Amersfoort).

33 De opzet van het experiment zou stoelen op de onderzoeksmethode van Piaget, zoals
weergegeven in La representation de l'espace chez l'enfant (1948). Deze methode leunt
op het hier uitgewerkte principe van de mentale omkering in het bereik van de gevoels-
ervaring en hoeft niet betrekking te hebben op het delict of de delictomstandigheden, dit
in tegenstelling tot de onderzoeks- en behandelmethode die o.a. Marshall, Anderson &
Fernandez (1999) hanteren.
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voorstellingen zijn cognitief en aan de hand van uitlatingen van de
proefpersoon voor onderzoek toegankelijk.
Voor het onderzoek wordt gekozen voor denkbeeldige situaties. De
proefpersoon wordt in eerste instantie gevraagd aan de hand van, bij-
voorbeeld, een TAT-afbeelding een interpretatie van de situatie te
geven. Hij identificeert zich met een van de personen in de gegeven
situatie en geeft, vanuit dat perspectief, een interpretatie. In tweede
instantie wordt hem gevraagd om een interpretatie vanuit het per-
spectief van de andere, in de afbeelding voorkomende personages
weer te geven.

De werkhypothesen zijn:
1) Het gemiddeld aantal duidingen-in-tweede-instantie van de ontwik-

kelingspsychologisch gestagneerde proefpersonen is significant klei-
ner afgezet tegen die van de controlegroep van ontwikkelingspsycho-
logisch volgroeide proefpersonen,

en

2) De gemiddelde reactietijd bij de duidingen-in-tweede-instantie van
eerstgenoemden is significant langer afgezet tegen die van de con-
trolegroep.

*  Het onderzoek is voor herhaling vatbaar wanneer de proefpersonen
de genoemde training in sociale vaardigheden en empathie hebben
doorlopen. Het onderzoek naar het (gemiddelde) aantal duidingen en
reactietijden wordt dan toegepast op de oorspronkelijke en de getrain-
de groep van ontwikkelingsgestoorden.

*  In het onderzoek doet zich het in hoofdstuk 9 gesignaleerde gevaar
voor dat 'getrainde' ontwikkelingsgestoorden (ook) worden getraind
in simulatie van normaal gedrag. De training kan tot gevolg hebben
dat de ontwikkelingsgestoorde effectiever tot schijnaanpassing in
staatis.

Er vindt polygrafisch onderzoek plaats, zoals hedendaagse technie-
ken dat mogelijk maken.14 Zo mogelijk wordt met behulp van deze
methode de eventueel gegeven simulatie aangetoond.

10.7 Eindbeschouwing:
de taak van de psycholoog als Pro Justitia-rapporteur

Het psychologische Pro Justitia-onderzoek nieuwe stijl spitst zich toe op de bele-
vingswereld van de verdachte. De persoonlijkheidsstructuur bepaalt de beleving,
dat wil zeggen, het (cognitieve) niveau waarop onderzochte zijn belevingen inter-
preteert en begrijpt.

34 Van Koppen, Boelhouwer, Merckelbach & Verbaten, 1996.
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Het materiaal, waaruit de psycholoog de persoonlijkheidsstructuur afteidt, blijft een
(re)constructie, hetzij van de justitiabele zelf, in welke vorm dan ook verteld,
geschreven, uitgebeeld, enzovoort, hetzij van derden, van informanten, zoals de
politieagent en/of verbalisant, ooggetuigen, familieleden, enzovoort.

Een van de valkuilen bij de persoonlijkheidsstructuurbepaling is de structure-
ring van de belevingen van de verdachte, niet door de verdachte zelf, maar door de
rapporteur Pro Justitia of anderen, zoals derden die hem van informatie voorzien.
Reijntjes en Mooij (zie paragrafen 3.7 en 5.3.2) dichtten de psychopaat een schuld-
gevoel toe, waar mijns inziens misschien wel gevoel is, dit in de zin van 'lust', maar
geen schuld.

De door ervaring en professionaliteit en/ofprojectie ingegeven structurering van
uitspraken van de verdachte door de rapporteur verdringt gemakkelijk de feitelijk te
onderzoeken belevingsstructuur. Daarom vereist het persoonlijkheidsstructuuron-
derzoek dat de onderzoeker het gesprek met de verdachte op cassette vastlegt. Hij
is dan, en alleen dan, in staat, de belevingswereld van de verdachte, zoals die in
diens uitspraken is weergegeven, in de verslaglegging letterlijk op te nemen en, uit-
gaande van die letterlijke weergave, de lezer inzicht te geven in de belevingsstruc-
tuur van de verdachte van onderzoek.

Wat, tot slot van deze paragraaf, is de wetenschappelijke status van het structuur-
onderzoek? Ik beschouw die als de best mogelijke. Gezien de aard van het Pro
Justitia-onderzoek laat de wetenschappelijke status ervan zich bij voorbaat relative-
ren. Het delict is eenmalig, de verdachte kan het niet herhalen en de onderzoeker
evenmin. De onderzoeker doet zijn werk aan de hand van getuigenissen en verkla-
ringen achteraf van de verdachte, de verbalisant, omstanders, familieleden en/of
andere getuigen.

Het persoonlijkheidsstructuuronderzoek doet kwalitatieve en geen kwantitatie-
ve uitspraken over de verdachte. Het 'meet' niets. Wat 'meet' -daartegen afgezet-
het gangbare medisch-nosologische en biologisch-antropologische, eventueel test-
psychologisch onderbouwde persoonlijkheidsonderzoek? Schizofrenie valt, om een
vrij willekeurig voorbeeld te nemen, niet in of bij de schizofreen te meten. 35

Psychopathie of de anti-sociale persoonlijkheidsstoornis evenmin, om een van de
meest gebruikte diagnoses in het forensisch-psychiatrisch onderzoek te noemen.
Het aan psychopathie gekoppelde onvermogen om angst te ervaren is weliswaar
fysiologisch aantoonbaar, maar dat onvermogen is allerminst het kenmerk van psy-
chopathie.16 Dat kenmerk is herhaald(elijk) wet- of norm-overtredend gedrag, waar-
mee psychopathie niet als een objectief gegeven kan worden beschouwd maar als
een hypothetisch construct in een door onze uitgesproken en niet-uitgesproken nor-
men en waarden vormgegeven samenleving

Het hier uitgewerkte genetisch-epistemologische model gaat niet uit van psy-
chiatrische ziektebeelden, maar van de beleving van de verdachte voorafgaand aan,
tijdens en na zijn normovertredend gedrag. Het verband tussen psychiatrische ziek-

35  Boyle, 1995, hfdst. 7.
36 Levenson, 1992, p. 55-58.
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Hoofdstuk  10

tebeelden en normovertredend gedrag is geen gegeven. De structuurbenadering
heeft, afgezet tegen de psychiatrisch-nosologische en de biologisch of psycholo-
gisch-antropologische (hoofdstuk 2), het voordeel dat het rechtstreeks aansluit op
het aan de toerekeningsvatbaarheidsbepaling ten grondslag liggende proces: hoe
beleefde de verdachte het delict en hoe bepaalde die beleving zijn gedrag op het
specifieke ogenblik van het delict?

Zo zegt de diagnose 'psychopathie' sec minder over de toerekeningsvatbaarheid
van de verdachte dan de persoonlijkheidsstructuur: is er sprake van psychopathie in
de concreet- of formeel-operationele zin van het woord of (slechts) van psychopa-
thisch aandoend gedrag dat beter in een sensorisch-motorische of pre-logische zin
kan worden verstaan.17 De consequenties in de bepaling van de toerekeningsvat-
baarheid en de behandeling zijn groot. De beleving van het delict bij de verdachte
is, in tegenstelling tot de psychiatrisch-nosologische of de biologisch-antropologi-
sche bevinding, rechtstreeks van toepassing op de mate-van-schuld van de psy-
chisch zieke of gebrekkige verdachte. En om een verantwoording van die mate van
schuld en van de toerekeningsvatbaarheid, zowel voor de gedragsdeskundige als
voor de rechterlijke macht, was het mij in deze studie te doen.

37 Vgl. Borderline-persoonlijkheidsstoornis met 'anti-sociale trekken'.
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(Hoofdstuk   1) Het persoonlijkheidsonderzoek  en   de Pro Justitia-rapportage  van
psychiaters en psychologen kunnen van grote invloed zijn op de strafmaat. De
gedragsdeskundigen uit beide disciplines lichten de rechterlijke macht voor over het
voorkomen van psychiatrische ziektebeelden bij de verdachte. Het bestaan van een
dergelijk ziektebeeld beinvloedt, zo is de gedachte, de mate van de toerekenings-
vatbaarheid, dat wil zeggen de mate waarin de verdachte ten tijde van het delict ver-
antwoordelijk was voor zijn gedrag.

In de forensisch-psychiatrische praktijk bestaan vijf gradaties in toerekenings-
vatbaarheid. De verdachte kan door de gedragsdeskundigen in hun advies aan de
rechtbank 'niet', 'sterk verminderd', 'verminderd', 'enigszins verminderd' en 'vol-
ledig' toerekeningsvatbaar worden verklaard. De verdachte komt dan in aanmerking
voor strafvermindering of strafuitsluiting en eventueel een strafrechtelijke maatre-
gel in de vorm van een dwangverpleging.

De theorievorming rondom de verbandlegging tussen psychiatrische ziektebeel-
den en de (gradaties in de) toerekeningsvatbaarheid is echter gebrekkig. Lang niet
elke psychoticus of persoonlijkheidsgestoorde pleegt een delict. Psychiatrische
ziektebeelden op zich zeggen weinig over de mate waarin de verdachte verant-
woordelijk was voor zijn delictgedrag. Deze mate wordt wel inzichtelijk(er), als
men het achter het delict schuilgaande mentale proces in het onderzoek betrekt.

(Hoofdstuk 2) Bij het niet of ten dele toerekenen van een delict aan de dader gaat
het Nederlandse strafrecht uit van artikel 39 Sr: 'Niet strafbaar is hij die een feit
begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling ofziekelijke stoornis der geest-
vermogens niet kan worden toegerekend.' Bij het beoordelen van de toepasselijk-
heid van artikel 39 Sr, dat wil zeggen van de mate van toerekeningsvatbaarheid, laat
de rechterlijke macht zich op grond van artikel 227 lid 1 en 2 Sv, adviseren door
gedragsdeskundigen.

Van oudsher heerst verwarring over waar de gedragsdeskundige naar kijkt in de
verbandlegging tussen een psychiatrisch ziektebeeld en de mate van toerekenings-
vatbaarheid. Van ouds kwamen de wilsfunctie en de gevoelsfunctie in aanmerking
voor gedragskundig onderzoek. Beide aangrijpingspunten voor het vaststellen van
de toerekeningsvatbaarheid hebben geen duidelijkheid gebracht.

(Hoofdstuk 3) Wat verstaan we onder 'toerekenen' en 'toerekeningsvatbaarheid'?
Hoe heeft de jurist, en hoe hebben gedragsdeskundigen geredeneerd om de mate
van de toerekeningsvatbaarheid vast te stellen en welke methoden zijn daartoe ont-
wikkeld en toegepast.

De wetgever sprak in  1886 in de Memorie van Toelichting op artikel 39 Sr van
een 'gestoorde wilsfunctie'. De verdachte van onderzoek zou, aldus de wetgever,
ten tijde van het delict psychisch gestoord zijn in de zin dat hij niet in staat was in
vrijheid te kiezen tussen 'goed' en 'kwaad'. Gedragskundig gesproken is hier spra-
ke van een misvatting. Anders dan de wetgever in zijn Memorie van Toelichting (op
artikel 39 Sr) stelde, is niet de wilsfunctie van de psychisch gestoorde verdachte in
het geding maar diens denk- of cognitieve functie. Het persoonlijkheidsonderzoek
richt zich beter op het weten en het kennen, kortom op het besef bij de dader van
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wat moreel toelaatbaar is en wat niet en van wat hij zijn slachtoffer in voorkomen-
de gevallen heeft aangedaan.

(Hoofdstuk 4) Het (causale) verband tussen psychiatrische ziektebeelden, zoals een
acute psychose en/of een persoonlijkheidsstoornis, en het wel, niet of in mindere
mate verantwoordelijk zijn voor een delict is geen gegeven. Het van oudsher aan-
genomen, causale verband tussen psychiatrische ziektebeelden in engere zin en de
aantasting van de (morele) wilsfunctie is niet aannemelijk gemaakt en is, uitgaande
van de wilsfunctie als brandpunt van gedragskundig onderzoek, theoretisch ook niet
aannemelijk te maken.

De vooronderstelling van de (vrije) wil als brandpunt van het persoontijkheids-
onderzoek Pro Justitia geeft de gedragsdeskundige onvoldoende houvast. Zijn des-
kundigheid bestaat veeleer  in het vaststellen  van de mate van besef bij de verdach-
te ten tijde van het delict van zijn gedrag en van wat hij met zijn gedrag aanrichtte:
in hoeverre was de verdachte ten tijde van het delict in staat zich een voorstelling te
maken van de aan te richten en de aangerichte schade bij het slachtoffer?

Niet de stoornis op zichzelf, of de symptomatologie, geeft de gedragsdeskundi-
ge houvast voor het bepalen van de mate van verantwoordelijkheid van de verdach-
te, maar het onderliggende mentale proces van de verdachte dat hem tot het delict
bracht. Om dat proces te kennen en te beoordelen biedt de persoonlijkheidsstruc-
tuur en de bijbehorende vorm van denken en doen van de verdachte ten tijde van
het delict een vruchtbaar uitgangspunt.

De (gevonden) verschillen in persoonlijkheidsstructuur en het bijbehorende ver-
mogen tot abstractie geven inzicht in het verband tussen de stoornis en het delict.

(Hoofdstuk 5) Het begrip 'schuld' is niet eenduidig. Beschouwen we het vanuit een
juridische, psychiatrische en psychologische invalshoek, dan blijken daar grote ver-
schillen uit.

Juridisch beschouwd, is sprake van schuld in zo verre de verdachte doelbewust
erop uit was een ander te schaden en in zo verre de rechter de schuld wettig en over-
tuigend bewezen acht.

Psychiatrisch beschouwd, is schuld schuld in zo verre de verdachte zich bewust
was van zijn daad (en van zijn schuld). Aangenomen wordt dat de verdachte welis-
waar weet wat hij heeft misdaan, maar dat hij dit weten uit zijn bewustzijn kan ver-
dringen om zijn schuld niet o f in mindere mate te voelen. Een bepaald psychiatrisch
ziektebeeld staat voor een bepaalde mate waarin een verdachte zijn schuld ten tijde
van het delict kon verdringen.

Psychologisch beschouwd, is schuld schuld in zoverre de verdachte tot schuld-
besef in staat is. Afhankelijk van de psychische ontwikkelingsfase is de verdachte in
staat om te beseffen a) wat moreel verantwoord gedrag is en wat niet, en b) hoe het
voor een ander (het slachtoffer) is geweest om de aangerichte schade te ondervinden.

In deze studie gaat het met name om deze laatste invalshoek. De theoretische
verantwoording ervan vinden we in de zogeheten genetische epistemologie, de leer
van de ontwikkeling van het denken en de kennisverwerving, zoals die gedragswe-
tenschappelijk is uitgewerkt door Jean Piaget (1896-1980), de Zwitserse bioloog en
psycholoog.
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(Hoofdstuk 6) Het persoonlijkheidsstructuur-onderzoek biedt een alternatief voor
het huidige persoonlijkheidsonderzoek Pro Justitia. De voorgestane, nieuwe metho-
de van gedragskundig onderzoek gaat niet uit van psychiatrische ziektebeelden,
maar van de gegeven vermogens bij de verdachte tot empathie en schuldbesef. De
gedragsdeskundige onderzoekt bedoeld vermogen aan de hand van de belevings-
wereld en het interpretatieniveau van de verdachte.

In combinatie met vier toerekeningscriteria, onderbouwt het persoonlijkheids-
structuur-onderzoek de, in de forensisch-psychiatrisch praktijk gegeven, vijfgrada-
ties in toerekeningsvatbaarheid.

(Hoofdstuk 7) De van elkaar te onderscheiden 'vermogens tot empathie en schuld-
besef' worden onderzocht en toegepast om de (mate van) toerekeningsvatbaarheid
van de verdachte vast te stellen. De gedragsdeskundige rekent de verdachte het
delict, met terugwerkende kracht, niet toe op grond van wat die verdachte ten tijde
van het delict al  dan niet wilde,  of in welke mate hij dat wilde,  of op grond van een
psychiatrische stoornis, maar op grond van diens vermogen tot empathie en schuld-
besef

Kennen we die vermogens, dan passen we de vier toerekeningsvatbaarheidscri-
teria van Van Eck toe om de mate van toerekeningsvatbaarheid van de verdachte te
bepalen.

De gevalsbeschrijving van een verdachte die naar zijn zeggen per ongeluk op
zijn vrouw schoot, en toen een tweede keer schoot, nu met het opzet haar te doden,
beschrijft de toepassing van het psychologisch structuuronderzoek Pro Justitia. De
gedragsdeskundige onderzoekt de persoonlijkheidsstructuur van de verdachte aan
de hand van diens belevingen voorafgaand aan, tijdens en na het delict.

(Hoofdstuk 8) De van elkaar te onderscheiden vermogens tot schuldbesef leiden tot
vij f gradaties in toerekeningsvatbaarheid:
1)  De verdachte heeft als gevolg van zijn psychische onvermogen om te 'weten' en

te 'kennen' geen enkel besef (gehad) van zijn immorele gedrag en van wat hij
de ander (het slachtoffer) heeft aangedaan.

2)  De verdachte heeft, als gevolg van zijn (nog) kinderlijke en beperkte vermogen
om te 'weten' en zicllzelf en zijn slachtoffer te 'kennen', een beperkt en verte-
kend besef van zijn immorele gedrag en van wat hij zijn slachtoffer heeft aan-
gedaan.

3) De verdachte ontbreekt het, als gevolg van zijn onvermogen om mee te leven
met een ander, of zich in een ander in te leven, en de egocentrische levensin-
stelling vandien, aan vermogen tot empathie en schuldbesef Zijn egocentrische
opvatting brengt met zich mee dat, zolang hij maar 'slim genoeg' is en niet
wordt 'betrapt', hij de wet negeert en geen schuld ervaart bij het overtreden van
die wet(ten) en bij het berokkenen van schade aan een ander.

4) De verdachte beschikt over een goed ontwikkeld vermogen tot empathie en
schuldbesef maar heeft desondanks doelbewust de wet overtreden. Hij deed dit
op grond van een (overwaardig) denkbeeld of een ideaal, dat zijns of haars
inziens het delict rechtvaardigde.

197



Samenvatting

5) De verdachte beschikt over een goed ontwikkeld vermogen tot een gezond en
realistisch schuldbesef. Hij weet dat hij de wet heeft overtreden en een ander
(onherstelbare) schade heeft berokkend en voelt zich oprecht schuldig.

De bij de verdachte gevonden, specifieke persoonlijkheidsstructuur maakt een vijf-
deling in de schuldbeleving van verdachten inzichtelijk, en wel in ontoerekenings-
vatbaar, sterk verminderd, verminderd, enigszins verminderd en toerekeningsvat-
baar. Het voordeel van het structuuronderzoek is dat het cognitieve proces, dat aan
het delict en de bijbehorende schuldbeleving ten grondslag ligt, snel en effectiefkan
worden verkend en beschreven. Met elk soort persoonlijkheidsstructuur en de bij-
behorende (gebrekkige) vermogens tot empathie en schuldbesef is, in combinatie
met de criteria van Van Eck, met terugwerkende kracht, een mate van toereke-
ningsvatbaarheid gegeven: de mate waarin de verdachte ontwikkelingspsycholo-
gisch in staat was verantwoordelijkheid voor zijn (delict)gedrag te dragen.

(Hoofdstuk 9) De mate van beleefde schuld houdt causaal verband - zo is de con-
clusie van dit onderzoek - met het vermogen tot empathie en schuldbesef van de
verdachte. Deze vermogens zijn niet alleen van belang in de toerekeningsvatbaar-
heidsbepaling, maar ook in de bepaling van de strafrechtelijke sanctie. Uitgaande
van de persoonlijkheidsstructuur en het hieruit voortvloeiende, aanwezige, beperk-
te of ontbrekende vermogen tot empathie en schuldbesef ten aanzien van het slacht-
offer, de rechtbank, enzovoort, kan de uitwerking van een straf en/of maatregel op
de dader in grote lijnen worden voorspeld.

Cognitieve therapieEn zijn aantoonbaar effectief gebleken. Op grond van de
structuurtheorie laat zich eveneens voorspellen dat, in voorkomende gevallen, psy-
chotherapeutische behandeling een averechts effect heeft: de veroordeelde profi-
teert van de behandeling om in de toekomst zowel zijn slachtoffer als zijn behan-
delaren effectiever te misleiden. De theorie geeft aanleiding te vooronderstellen dat
de bedoelde categorie simulanten zich desondanks laat kennen.

De justitiele behandeling is gericht op genezing. Men doet er in voorkomende
gevallen verstandig aan geen genezing na te streven. Men spreekt de justitiale
patient dan aan op wat hij (nog) wel kan en leert hem, uitgaande van deze zogehe-
ten 'restcapaciteiten', omgaan met de 'psychische handicap' waardoor hij (herhaal-
delijk) met Justitie in aanraking kwam.

(Hoofdstuk  10)  In het voorgestelde Pro Justitia-onderzoek verschillen het psychia-
trische en psychologische persoonlijkheidsonderzoek en de verslaglegging ervan
van elkaar.

De psycholoog legt zich toe op het onderzoek van de persoonlijkheidsstructuur
van de verdachte. Uitgaande van de persoonlijkheidsstructuur geeft hij drie Pro
Justitia-adviezen:
a) over de mate van toerekeningsvatbaarheid van de verdachte in het kader van

artikel 39 Sr,
b)  over de te verwachten uitwerking van de straf en over de mate van behandel-

baarheid van de verdachte in het kader van artikel 37 Sr ter voorkoming van
recidive,
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en

c) over de invloed van eventueel, ten tijde van het delict spelende 'dringende
omstandigheden' op het gedrag van de verdachte in het kader van artikel 40 Sr
(psychische overmacht).

De psychiater legt zich, zoals van oudsher, toe op de diagnostiek van ziektebeelden
en op het verstrekken van informatie aan de rechtbank over de invloed van die ziek-
tebeelden op het gedrag van verdachten.

In het beste geval sluiten beiden vormen van onderzoek naadloos op elkaar aan.
De ene discipline beoordeelt gedrag in het licht van de beleving van de verdachte
en de bijbehorende persoonlijkheidsstructuur, de andere in het licht van de sympto-
matologie en het gediagnosticeerde ziektebeeld van de verdachte. Het samengaan
van het sociaal-wetenschappelijke paradigma met het medische, geeft de door het
Departement bij de wetswijziging in 1988 beoogde meerwaarde van multidiscipli-
nair onderzoek Pro Justitia.

De ontwikkelde theorie over de mate van toerekeningsvatbaarheid van verdach-
ten en de mate van behandelbaarheid van daders zou de wijze van rapportage Pro
Justitia ingrijpend kunnen veranderen. Om de theorie, die hier is ontworpen op
grond van gedragskundige overwegingen, kracht bij te zetten is onderzoek noodza-
kelijk. Een van die onderzoeken zou het vermogen van daders tot empathie betref-
fen. Een ontwerp voor empirisch onderzoek sluit de studie naar het persoonlijk-
heidsonderzoek in het strafrecht af.
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Chapter 1
Personality profiles and expert testimony reports from psychologists and psychiat-
rists can greatly influence the severity of the penalty. The behaviourists from these
two disciplines inform the judiciary about the incidence of psychiatric conditions
(clinical profile) in the accused. The theory is that the existence of such conditions
affects the degree of liability, or in other words, the degree to which the accused was
responsible for his behaviour at the time of the violation.

There are five degrees of responsibility recognized in Dutch forensic psychia-
tric practice. In their evidence to the court behavioural experts can declare the accu-
sed to have: no responsibility, greatly diminished, somewhat diminished or comple-
te responsibility. The severity of the penalty imposed can then be reduced or the
penalty suspended and possibly compulsory psychiatric treatment proscribed.

The development of a theory connecting the psychiatric profile and the degree
of responsibility is however incomplete. Far from all psychotics and people with
disturbed personalities commit crimes. Clinical pictures in isolation have little rele-
vance to the degree to which the accused is responsible for his alleged criminal
behaviour. When the mental process behind the criminal behaviour is taken into
consideration, this becomes clearen

Chapter 2
Non-accountability or reduced accountability of an accused person is derived from
Article 39 Sr of the Dutch penal code. Not punishable is he who commits a crime
that he cannot be held accountable for due to his limited mental capacity or clinical
disturbance. In interpreting the applicability ofArticle 39 Sr, that is to say, the deg-
ree ofresponsibility, the court calls for the advice of behaviour experts according to
Article 227 paragraphs 1 and 2.

There has long been some confusion about what the behaviour specialist takes
into consideration in formulating the relationship between the clinical picture and
the degree of responsibility. Volition and emotional state of mind have always  been
taken into consideration in the behavioural investigation. Neither has produced any
clarity in determining of the degree of responsibility.

Chapter 3
What is meant by accountability and responsibility? What do the legal profession
and the behaviourist take into consideration in determining the degree of responsi-
bility; what methods have been developed and applied?

In1886  in the explanatory memorandum on Article  39  Sr, the legislator talked
about 'disturbed volition'. According to the legislator, the accused would be consi-
dered to be psychologically disturbed if he was incapable of distinguishing between
good and evil at the time of the alleged crime. From a behavioural point of view
there is a misconception involved in this. Contrary to the position taken by the legis-
lator in his explanatory memorandum on Article 39 Sr, it is not the volition of the
accused which is at issue but his thinking or cognitive function. A personality asses-
sment is better at assessing understanding and knowledge; in other words, at asses-
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sing the insight of the accused as to what is morally acceptable and what is not, and
what damage he has done to his victim in such cases.

Chapter 4
No causal relationship has been established between psychiatric conditions such as
acute psychosis and/or personality disorders and having responsibility for a viola-
tion or no responsibility or diminished responsibility. The causal connection which
has long been presumed between psychiatric conditions in a more narrow sense and
moral volition has not been established and theoretically no reasonable case can be
made for taking volition as the focus of behavioural assessment.

The presumption of free will  as  the  focus of an expert witness  personality  asses-

sment is insufficient footing for the behaviourist. His expertise is rather in esta-
blishing the degree of understanding in the accused of his behaviour and the conse-
quences thereof at the time of his alleged violation;  to what degree was the accused
at the time of the violation able to imagine how he would harm his victim and what
damage he would cause?

It is not the condition itself, or the symptomatology, on which the behaviourist
can base his assessment of the level of responsibility of the accused, but the under-
lying mental professes which cause the offence to be committed. The personality
structure and the corresponding pattern of thought and deed of the accused at the
time of the offence provide a fertile starting point for the recognition and asses-
sment ofthese processes.

Any aberrations in personality structure and the associated capacity to make
abstractions provide insights into the relationship of the disorder and the violation.

Chapter 5
The concept of guilt is not unambiguous. There are large differences when it is con-
sidered from legal, psychiatric or psychological viewpoints.

From a legal point of view, the accused is guilty in so far as he was conscious-
ly intent on harming another and to a degree that the judge considers it legally and
convincingly proved.

For a psychiatrist, guilt is guilt only in so as far the accused is aware of his deed,
and thus of his guilt. It is assumed that the suspect knows what he has done wrong
but that he can push the knowledge out of his consciousness so that he feels less, or
no guilt. Certain psychiatric clinical pictures represent the degree to which a sus-
pect is able to suppress his guilt at the time of the crime.

Psychologically seen, guilt is only guilt to the level to which the accused is capa-
ble of feeling guilt. Depending on his psychological phase of development, the
accused is capable of understanding a) what is and what is not morally responsible,
b) what it was like for a third party to be the victim and to suffer the damage he has
caused.

This study deals primarily with this latter approach. The theoretical justification
for this is to be found in genetic epistemology, which is the behavioural discipline
dealing with the development of thought and the acquisition of knowledge as was
developed by the Swiss biologist and psychologist, Jean Piaget (1896-1980).
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Chapter 6
A personality structure assessment provides an alternative for present-day expert
witness personality assessment. The new method of behavioural investigation pro-
posed is not founded on psychiatric clinical pictures, but from the capacity of the
accused for empathy and a sense of guilt. A behaviourist investigates these capaci-
ties  according to the perception of the world and level of interpretation o f the accu-
sed.

In combination with four responsibility criteria, the personality structure asses-
sment recognizes five gradations in the degree of responsibility as established in
forensic psychiatric practice.

Chapter 7
The two distinctive capacities of empathy and acknowledgement of guilt are inves-
tigated and applied in order to determine the degree of responsibility of the accu-
sed. A behaviourist does not ascribe an offence on grounds of what the accused
intended, or to what degree he wanted it at the time of the violation, or on the
grounds of a psychiatric dysfunction but based on his capacity for empathy or fee-
lings of guilt.

Once this capacity is established, then Van Eck's four criteria of responsibility
can be applied to determine the degree of responsibility of the accused.

The application of an expert witness psychological structure assessment is
demonstrated using the case notes of a suspect who according to his own explana-
tion accidentally shot his wife and then shot her a second time now with the inten-
tion to kill her. A behaviourist investigates the structure of the personality of the
accused according to his experiences before, during and after the offence.

Chapter 8
The varying capacity to experience guilt leads to five grades of responsibility.
1.   The accused experiences no feelings ofguilt about his immoral behaviour or the

damage caused to the victim as a result of his psychological incapacity to under-
stand and know.

2.   The accused has a limited and distorted notion of his immoral behaviour and the
damage caused to the victim as a result of his childlike and limited capacity for
understanding and for understanding himsel f and his victim.

3.  The accused lacks the capacity to sympathize with others, or to put himself in
another's place and thus also lacks feelings of guilt. His egocentric attitude leads
to feelings that as long as he is clever enough not to be caught, he can ignore the
law and experiences no feelings of guilt when violating the law and causing
harm to others.

4.  The accused has a well-developed capacity for empathy and for feeling guilty
but has nonetheless broken the law. He did this based on an inflated self-image
or ideal, that in his view justified the offence.

5.  The accused has a well-developed capacity for a realistic and healthy recogni-
tion of guilt.  He is aware that he has broken the  law and has caused harm, per-
manent or not, to others and feels truly guilty for his actions.
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Summary

The determination of the specific personality structure of the accused clarifies the
ranking of the level of feelings of guilt on a five-point scale: no responsibility, very
limited responsibility, limited responsibility, somewhat limited responsibility and
responsibility. The advantage of a personality structure assessment is that the cog-
nitive process which underlies the offence and the attendant feelings of guilt can be
quickly and effectively recognized and described. A level of responsibility is ascri-
bed to each type of personality structure and its attendant capacity for experiencing
guilt and empathy, in combination with Van Eck's criteria and with retrospective
force. In other words, the degree to which the  accused was capable of accepting the
responsibility for his violation from a developmental psychological point of view.

Chapter 9
The conclusion of this investigation is that the degree to which guilt is experienced
has a causal relationship to the capacity for empathy and acknowledgment of guilt
of the accused. These capacities are not only of importance in assessing accounta-
bility but also in determining the legal sanction to be imposed. On the strength of
the personality structure and the associated presence, limitation or absence of the
capacity for empathy and feelings of guilt as regards the victim and society, the
effects of punishment and/or sanctions on the perpetrator can, to a large extent,  be
predicted.

Cognitive therapies have been demonstrated to be effective. However based on
the structure theory, it is equally predictable that in most cases psycho-therapeutic
treatment is counterproductive: the convicted person profits from the treatment by
being better able to mislead his victims and medical team in the future. The theory
leads to the assumption that this type of simulated behaviour will be recognized.

The intention of compulsory treatment is to effect a cure.  In most cases it would be
sensible not to aim for a cure. Such patients are then tackled according to what they
are capable of and from the starting point of their residual capacity are taught to
cope with the psychological handicap which has been the cause of their, possibly
repeated dealings with the courts.

Chapter  10
In an expert witness structure investigation there is a distinction between psycholo-
gical and psychiatric personality assessment and their reports.

A psychologist concentrates on investigating the personality structure of the sus-
pect. His expert testimony advice based on the personality structure takes into
account:

a) the degree of accountability of the accused according to Article 39 Sr
b) the efficacy of sanctions and the level of treatability ofthe accused in the fra-

mework ofArticle 37 Sr in preventing recidivism
c) the influence of critical circumstances at the time of the violation on the beha-

viour of the accused as meant in Article 40 Sr (psychological circumstances beyond
his control).

The psychiatrist specializes in the diagnosis of clinical conditions and in furnishing
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Summary

the court with information about the influence of such conditions on the behaviour
of the suspects.

The best-case scenario is when the two disciplines are in agreement. One of
them explains behaviour in the light of the experience of the suspect and the rele-
vant personality structure; the other in the light ofthe symptomatology and the cor-
responding clinical picture of the accused. The agreement of the social science
paradigm with the medical, provides the added value of an interdisciplinary expert
witness assessment as intended in the amendment of the law in  1988.

The theory developed about the accountability of suspects and the treatability of
those convicted could drastically alter the way in which expert testimony psycholo-
gical reports are formulated. The theory developed here, based purely on beha-
vioural psychological principles requires additional supportive investigation; for
example, a study into the capacity for empathy in convicted criminals. The paper
ends with a design for an empirical investigation into personality structure and the
penal code.
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Stellingen bij dit proefschrift

1) Spreken over 'misdaad' berust op een normatief oor-
deel, spreken over 'agressie' niet minder.

2)  Tegen het verleggen van de minimumleeftijd in het
strafrecht van twaalf naar tien jaar, zoals het CDA
voorstaat, bestaat ontwikkelingspsychologisch geen on-
overkomelijk bezwaar (zie dit proefschrift).

3)  Voor  de  graduele  toerekeningsvatbaarheidsbepaling
is de forensische psychologie, dat wil zeggen de kwa-
litatieve beschrijving van mentale processen,  onmis-
baar; een goed begrip van de persoonlijkheidsstructuur
van de verdachte maakt deze beschrijving mogelijk (zie
dit proefschrift).

4)  De mededeling  (van de patient)  dat zijn auditieve
hallucinaties zich buiten, dan wei in het hoofd voor-
doen is van diagnostische waarde.

5)  Een levensverhaal, ook dat van de verdachte,  is
uniek; men mag er slechts naar vragen als men geinte-
resseerd is in het hele verhaal of als er strafrechte-
lijk un wetenschappelijk gerede grond voor is (zie dit
proefschrift).

6)  Het vermelden van de borderline-persoonlijkheids-
stoornis op as II- en (in het geheel)  niet op as I-
niveau, berust op een misvatting.

7)  De in de gedragskundige rapportages Pro Justitia
vaak ontbrekende beschrijying van negatieve symptomen
bij  schizofrene gedetineerden,  zoals de neiging zich
te isoleren,  zegt meer over de leefomstandigheden in
een penitentiaire inrichting dan over de psychiatri-
sche expertise van gedragsdeskundigen.

8)  Het opstellen en voor waar houden van een theorie
getuigt mogelijk van een formeel-operationele, assimi-
lerende denkstructuur (zie dit proefschrift).

9) De neurologie kan niet verklaren waarom 2 x 2=4;
dit laat onverlet dat zij kan bijdragen aan de verken-
ning van persoonlijkheidsstructuren en verschuivingen
daartussen.

10)  Voor het welslagen van menige psychotherapie is
6*n leven tekort.
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