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HOOFDSTUK 1

Inleidende beschouwingen

1.1 Inleiding

Het gedrag en de geestestoestand van zedendelinquenten zijn al door vele
wetenschappers tot onderwerp van onderzoek gemaakt. In Nederland en in het
buitenland zijn talrijke studies verricht naar de specifieke kenmerken van seksuele
delinquenten en de classificatie van typen van zedendelicten. Begrijpelijkerwijs
is daar veel aandacht besteed aan het kunnen voorspellen van het risiconiveau
en het recidivegevaar. De maatschappij is immers gediend met een adequate
preventie en bescherming tegen dit soort misdrijven. Ook het vinden van snelle
en effectieve behandeloplossingen is doel van veel forensisch onderzoek. De
cognitieve leertheorie, die in het midden van de jaren tachtig vanuit Noord-
Amerika naar ons toe is gekomen, heeft in praktische zin bijgedragen aan de

ontwikkeling van klinische interventies. De slogan no cure, but control werd
eveneens uit Amerika geimporteerd; ze impliceerde dat'een goede, veelbeloven-
de theorie' minder belangrijk werd gevonden dan een'veelbelovende behandelin-
terventie'. De nadruk kwam niet langer te liggen op het'genezen' van de symp-
tomatologie maar op het onder controle krijgen en houden van het symptoomge-
drag. In het forensische werkveld heeft dit verschuivende uitgangspunt veel
impulsen gegeven aan directieve, leertheoretische behandelmethoden. De neiging
om het kind met het badwater weg te gooien was in de begineuforie van de
'cognitieve vloedgolf niet ongebruikelijk. Een groot arsenaal van psychoanalyti-
sche kennis en ervaring op het gebied van psychodynamische en systeem-
therapeutische expertise is dientengevolge gemarginaliseerd, orndat het niet meer
tot het gangbare protocol behoorde. Een te eenzijdige kijk op de complexe
diversiteit van de problematiek is echter reductionistisch en de sterke nadruk op
classificatie en nosologie wekt een valse schijn van zekerheid en wetenschappelij-
ke evidentie. De politiek-bestuurlijke orde is daar misschien wel mee gediend
maar het werpt geen beter licht op de complexiteit van de onderhavige
problematiek:

' De Graaf, 1998.
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In het gangbare bestek anno 2003 wordt naar mijn mening onvoldoende
aandacht besteed aan de persoonlijkheidsstructuur (ofpersoonlijkheidsorganisatie)
van seksuele criminelen en de invloed van milieufactoren (omstandigheden). Aan
diepgaand onderzoek naar de persoonlijkheidsstructuur en omgevingsinvloeden
die een rol spelen in het delictgedrag wordt in menige psychiatrische instelling
onvoldoende gedaan. Meer inzicht in de ontwikkeling van een perverse persoon-
lijkheidsstructuur en de omstandigheden (specifieke omgevingsfactoren) die tot
delictgedrag kunnen leiden zal een belangrijke aanvulling zijn voor de klinisch
forensische praktijk en mogelijk voor behandelstrategieBn. Deze studie biedt een
aanzet tot een alternatieve manier van kijken naar de problematiek van de
zedendelinquent en de onderliggende parafiele stoornis.

Verkrachtingen en seksuele misdrijven met dodelijke gevolgen roepen een sterke
weerzin in de massamedia en de samenleving op. Wanneer een dergelijk misdrijf
zich voordoet, klinkt al snel de roep om repressieve maatregelen, zoals chemische
castratie en levenslange gevangenisstraffen, zeker als bekend wordt dat de dader
al  eerder voor een (zelfde) zedenmisdrij f is veroordeeld. De behandeling van
zedendelinquenten is dan ook een moeilijke en complexe opgave. Het is nog
niet zo lang geleden dat beleidsmakers constateerden dat sommige zedendelin-
quenten onveranderbaar en dus ook niet meer behandelbaar zijn. Voor hen zijn
daarom specifieke 'longstay' detentieplaatsen (levenslange verblijven) gecreeerd
in onder meer de instelling Veldzicht. De Ruiter en andere forensische weten-
schappers vinden deze beleidsmatige constatering te prematuur.2 Uit hun
onderzoek van recente datumi blijkt dat de behandelprogramma's onvoldoende
zijn afgestemd op de heterogeniteit en complexiteit van de te behandelen
doelgroep. In de TBS-klinieken ZOU te weinig gebruik worden gemaakt van
wetenschappelijke meetinstrumenten (zoals onder andere de PCL-R)4, waarmee
men het recidiverisico beter leert inschatten. Deze instrumenten kunnen
claarnaast ook kennis en aanknopingspunten opleveren voor een effectievere
behandeling. Een bijdrage aan de ontwikkeling van zo'n meetinstrument werd
in 1999 geleverd door DJ.  van Beck,  met de delictscenarioprocedure voor de
behandeling van seksueel agressieve delinquenten in de Dr. Henri van der
Hoeven Kliniek. Zijn delictscenarioanalyse is een uitstekend diagnostisch

2   Uitspraak van C. de Ruiter in het tijdschrift de Psy, Over TBS, men is als de dood voor
vemieuwing, 7, 2003, 5, p. 8-12.

'   Hildebrand, e.a.,2003.
4   De PCL-R is de Psychopathie Checklist - Revised. Het is een instrument dat op

systematische wijze het recidiverisico taxeert van psychopaten.
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instrument en een waardevolle aanvulling op de risico-assessment-analyse van
een seksueeldelinquent.

1.2 Probleemstelling en koersbepaling

In de binnen- en buitenlandse wetenschappelijke literatuur zijn de afgelopen
decennia publicaties verschenen op het gebied van de nature versus n:irture en cure
versus control problematieken.5  De vraag of de  oorzaak van afwijkende seksuele
voorkeuren gebaseerd is op biogenetische aspecten ofhun oorsprong vinden in
sociaal-psychologische factoren blijft de gemoederen bezighouden, zoals zij dit
al eeuwen heeft gedaan. Belangrijke onderzoeken op het gebied van de

6classificatie van zedendelinquenten komen onder andere van Prentky en Knight.
De biosociale, leertheoretische studies van Marshal en Barbaree7 zijn baanbrekend

geweest voor het theoretische fundament van risicoanalyses en recidive-
assessment bij seksueeldelinquenten. Marshal en Bari,areew stelden onder andere
vast dat gebreken in de vroegkinderlijke affectieve zorg in de gezinssituatie, het
gebruik van geweld en gebrek aan structuur, het opgroeiende kind bijzonder
kwetsbaar maken voor zowel eenzaamheid als negatieve peergroupbeinvloeding.

Er zijn inderdaad veel factoren die een rol spelen in de etiologie van het seksuele

(gewelds)delict. Welke nu precies de doorslaggevende factoren zijn is bijzonder
moeilijk aan te geven omdat er zoveel typen seksuele delinquenten zijn en zij
deel uitmaken van een heterogene groep van mensen. Men kan onmogelijk alle
zedendelinquenten over 66n kam scheren. In de gedragswetenschap kan ook niet
meer worden volstaan met een monocausale benadering. Huidige opvattingen
gaan uit van het meervoudig-factoriale model. Dat wil zeggen dat er rekening
moet worden gehouden met een heel spectrum van factoren die ertoe kunnen
bijdragen dat iemand een perverse persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt 6n geneigd
is om een delict te plegen. Zo kunnen er biologische factoren zijn die wijzen
op constitutionele defecten. Men denke aan mannen die lijden aan het
Klinefelter-syndroom. Patienten met deze ziekte hebben twee of meer x-
chromosomen naast een y-chromosoom in tenminste 66n cellijn. Mannen met
dit syndroom vertonen seksueel afwijkend gedrag. De sociaal-culturele (milieu)

'     Discussie tussen M. Lautenslager en C. de Ruiter in het Tildschrift voor  Psychotlierapie.  29,

6,11,2003.

6     Prentky & Knight,  1990.
'   Marshal & Barbaree, 1984.
8   Marshal & Barbaree, 1990.
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invloeden in de ontwikkeling van een jong mens spelen uiteraard ook een zeer
belangrijke rol. Finkelhorn en Lewis legden in hun onderzoek de nadruk op
het socialisatieproces. Volgens hen is er tijdens de socialisatie van jongens een
grote behoefte aan dominantie, macht en controle over hun vrouwelijke
tijdgenoten. Dominantie en macht over vrouwen dwingen bewondering af en
die bewondering wordt door de betrokkenen als een erotiserende ervaring
beleefd.

Om volledig recht te doen aan de complexiteit van de problematiek moet zeer
diep worden ingegaan op het grote spectrum van factoren. Een dergelijke
diepgang ligt buiten het kader van dit onderzoek. Ik beperk mij tot een klein
deel van de ingewikkelde puzzel, te weten:

a.    het bestuderen van individuele, psychogenetische elementen en
gezinsfactoren die een rol spelen in de vorming van de persoonlijkheid

b.       het beschrijven van de specifieke, interactionele dynamiek in het gezin
c.     de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

Deze drie pijlers beinvloeden elkaar. Mijn studie richt zich hoofdzakelijk op de
vroegkinderlijke ouder-kindinteracties binnen het gezinssysteem, toegespitst op
de symbiotische moeder-zoon relatie en de vaak afwezige vader. In deze relaties

speelt een aantal aspecten een rol die de ontwikkeling van de jongen zodanig
kunnen beinvloeden dat hij bepaalde persoonskenmerken ontwikkelt die tot
perversie of zedendelinquentie kunnen leiden. De centrale vraagstelling luidt
welke specifieke, habituele, interactionele gezinscriteria kunnen leiden tot de
ontwikkeling van een perverse persoonlijkheidsstoornis, resulterend in zedende-

linquentie.

De volgende zes gezinscriteria werden onderzocht en in twee verschillende
groepen zedendelinquenten met elkaar vergeleken:

-  De symbiotische moeder-zoonrelatie (S)
-  De dominante moeder (D)
-  De zwakke, onderdanige vader (Z)
-  De veel afwezige vader (V)
-  De mishandelende vader (A)
-  Het sociale trauma (E)

9   Finkelhorn & Lewis, 1988.
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Er is tot nu toe weinig onderzoek verricht (vanuit een psychoanalytisch denk-
kader) naar het verband tussen deze criteria en de problematiek van seksuele

delinquenten. Mijn onderzoek is een aanzet om bepaalde, kwetsbare gezinscom-
binaties te kunnen vinden die een substraat kunnen zijn in de vorming van
pervers gedrag.

1.3 Aanleiding tot de studie

Tijdens mijn specialistische opleiding tot psychoanalytica werd ik geboeid door
het thema perversie. In het cursorische gedeelte van de opleiding werden
verschillende aspecten van perversie onder de loep genomen. Als moeder van
twee zonen boeide mij in de psychoanalytische wetenschappelijke literatuur in
het bijzonder dat perversievorming ofstagnatie van de psychologische persoons-
ontwikkeling het gevolg zou kunnen zijn van een syrnbiotische relatie tussen

moeder en zoon.10 In 1995 trad ik a;in als hoofd van de psychotherapeutengroep
in de TBS-kliniek Oldenkotte. Deze werkomgeving gafmij de gelegenheid mijn
forensische belangstelling voor dit onderwerp verder uit te bouwen en te
verifieren of de psychoanalytische theorie klopte met de feiten. Door wat ik
vond, nam mijn interesse toe en ik verzocht prof. dr. T.I Oei mij te begeleiden

bij mijn onderzoek.  In 1999 meldde ik mij aan bij de Forensisch Psychiatrische
Dienst om als ProJustitia-rapporteur i.0. additionele diagnostische kennis op het
gebied van seksuele delinquentie te verwerven. Tijdens al deze werkzaamheden
heb ik mijn kennis aanzienlijk kunnen verbreden. Bij de Gelderse Roos (v/h
Riagg) in Arnhem, waar ik sinds  1991 als psychoanalytica werkzaam ben,  en in
mijn zeltitandige psychotherapiepraktijk behandel ik, onder andere, patienten
met parafilie ofmet andere woorden: met een perverse persoonlijkheidsstructuur.

1.4 De opzet van het onderzoek

De these van dit onderzoek is dat een sterke symbiotische relatie tussen een

moeder en haar opgroeiende zoon kan resulteren in een problematische

'"  De moeder-zoon relatie is in dit onderzoek geaccentueerd omdat onderzoeker
voornamelijk met een mannelijke (forensische) populatie werkt waarin een perverse
persoonlijkheidsstructuur manifest is. Dat wil echter niet zeggen dat er in andere ouder-
kindinteracties, zoals o.a. vader-dochter, geen specifieke gedrags- ofgehechtheidspatro-
nen kunnen ontstaan die kunnen resulteren in een problematische, perverse persoonlijk-
heidsontwikkeling.
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gehechtheid waaruit het kind zich psychisch moeilijk ofniet meer kan bevrijden.
Indien daar specifieke omgevingsomstandigheden bijkomen, zoals een afwezige
en/of mishandelende vader en een sociaal trauma in de vorm van jarenlang
isolement, neemt de kans op een perverse persoonlijkheidsontwikkeling
significant toe.

1.4.1  Een  blijvende  symbiotische  moeder-zoonrelatie

Symbiotische interactiepatronen tussen moeder en zoon kunnen leiden tot een
te hechte band, ook wel geparentificeerde band genoemd. Doordat het kind als
het ware gevangen zit in de dyadische relatie leert het bepaalde psychosociale
vaardigheden niet aan, die het in zijn ontwikkeling niet kan missen en dreigt het
in een sociaal isolement te raken. Dit heeft negatieve gevolgen voor zijn
ontwikkeling op school en kan leiden tot gepest worden of uitsluiting door
leeftijdgenootjes (peergroup). Een paradoxale, negatiefvicieuze spiraalvorming
kan zich dan voltrekken. Het kind dat zich in een te hechte (symbiotische) relatie
met de moeder bevindt, waaruit  het zich  niet kan bevrijden of losmaken,  zal
gebrekkige psychische en sociale vaardigheden ontwikkelen en raakt steeds meer

aangewezen op de moeder van wie hetjuist moet, casu quo, wil loskomen. Zo
zit de zoon gevangen in een noodlottige,11 symbiotische binding. Hij loopt een
ontwikkelingsachterstand op. Zijn losmakingspogingen en alles wat daarmee
verband houdt zijn vaak manifestaties van wanhoopspogingen die zich in eerste

aanleg uiten in oppositioneel gedrag; in latere instantie kunnen deze eerste

vergeefse pogingen uitmonden in pervers gedrag en in het extreme geval in
zware seksuele delinquentie.

Een tweede factor is de positie van de vader in het gezin. Indien de vader op
een negatieve ofnauwelijks positieve manier betrokken is bij de opvoeding van
zijn zoon, ervaart het kind hem niet als beschermer. De vader wordt beleefd als
(fysiek en/ofemotioneel) 'afwezig'. De term 'afwezig' kan betekenen dat vader

er letterlijk niet is, maar kan er ook op duiden dat hij geen betekenisvolle rol
speelt als identificatiemodel voor het kind. De 'afwezige' vader kan dus een
submissieve vader zijn, wiens aanwezigheid door de dominantie van de moeder
voor het kind niet sterk of positief opvalt. De gezinsconstellatie 'dominante
(symbiotische) moeder en afwezige vader' is in mijn these een substraat voor een
eventuele perverse ontwikkelingsstoornis. De ernst van de ontwikkelde psycho-

11 Noodlottig heeft hier geen religieuze, defaitistische betekenis maar duidt voornamelijk
op de ernstige gevolgen die dikwijls noodlottig kunnen zijn voor zowel de dader als het
slachtoffer, wanneer er sprake is van een gewelddadigheid en/ofzedendelict.
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pathologie zal een afspiegeling kunnen zijn van de mate van werkzaamheid en
zelfredzaamheid van het individu in de maatschappij. Mogelijk is aan te tonen

dat de ernst van de geparentificeerdheid, casu quo, de symbiose, ofde mate van
de desbetreffende psychopathologie, recht evenredig is aan de problematische
integratie in de maatschappij, respectievelijk aan hoe gewelddadig de geseksuali-
seerde manifestaties kunnen zijn. Als gevolg van ernstige parentificatie raakt het
kind als regel in een sociaal isolement. Het isolement12 waarin een kind zich soms
jarenlang bevindt, wordt aangegeven als een 'sociaal trauma'.

1.4.2.  De  individuele  psychogenetische factor

Op individueel, psychobiologisch niveau zullen er als gevolg van bovengeschetste
ontwikkelingsachterstand in bepaalde kritische fasen gebreken ontstaan.
Ontwikkelingsachterstand moet hier worden begrepen als een gebrekkige
psychische egostructuur, gebrekkig normbesef gebrekkige identiteitsontwikke-
ling, onvoldoende sociale vaardigheden, et cetera. Dit zijn enkele kenmerken
die men bij zedendelinquenten kan tegenkomen. Ondanks het feit dat een indi-
vidu genetisch ruim voldoende mogelijkheden heeft, buvoorbeeld een boven
gemiddeld I.Q., kan de inperkende gezinspathologie toch resulteren in een
gebrekkige cognitieve (en affectieve) ontwikkeling. Zoals later duidelijk zal
worden heeft dit verregaande consequenties op allerlei levensniveaus, maar in
het bijzonder is het van invaliderende invloed op het aangaan van intieme,
vertrouwde relaties. Door de specifieke (moeder-zoon) gezinsconstellatie kan
er geen of onvoldoende triangulatie 13 plaatsvinden. Mede daardoor kan het
jongege niet de gezonde fallische (mannelijke) ontwikkeling doormaken die
nodig is voor een congruente seksuele identiteitsontwikkeling. Met dit onderzoek
wil ik aannemelijk maken dat vermelde gezinsdynamiek het substraat kan zijn
voor een instabiele psychoseksuele identiteit en een onevenwichtige ofzwakke
persoonlijkheidsontwikkeling. Als gevolg hiervan kan het gebeuren dat het kind

12

Een letterlijke vorm van sociaal en fysiek isolement wordt geillustreerd in het leven van
M. Proust, door zijn psychosomatische en hypochondrische problematiek, die aangezet
en/of in stand gehouden wordt door de symbiotische relatie met zijn overbezorgde
moeder, en de emotionele afwijzing door zun vader die hem een andere carriare dan
die als schrijver had ingeboezemd. Zie ook R. Hayman, Proust; a biography, Carrol &
Graf Publishers, Inc. New York, 1992, p.3-564, in het buzonder, p. 115 e.v.

13   Triangulatie is een proces dat plaatsvindt in het gezin. Een kind leert (in de leeftijd van
3-7 jaar) dat een exclusieve (erotische) relatie met de ouder van het andere geslacht niet
mogelijk is. Het leert dat deze exclusiviteit er is tussen vader en moeder. Triangulatie
refereert aan de driehoeksrelatie binnen een (gezins) systeem waarin onderlinge
verhoudingen voor het kind helder en duidelijk worden neergezet.
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onvoldoende draagkracht ontwikkelt om frustratie en spanningen op een goede
manier te laten afvloeien. Als zijn draagkracht niet sterk genoeg is, kunnen
spanningen en machteloosheidsgevoelens geseksualiseerd ofgeiirotiseerd worden,
waardoor de weg naar perverse oplossingen geplaveid wordt. Zo kunnen de
wanhoopspogingen (ofspanningen) een lustbevredigend doel op zich worden.
Omdat het altijd kortetermijnoplossingen zijn moet er steeds opnieuw bevredi-
ging worden gevonden en ontstaat er de vicieuze cirkel van een altijd terugke-
rende, of recidiverende, geseksualiseerde smacht die eigenlijk een zoektocht is
naar spanningsreductie. In de loop der tijd wordt deze zoektocht drangmatiger.
Ook dit is specifiek in het perversieve gedrag van zedendelinquenten.

Er zijn biologische onderzoeksgegevens die wijzen op genetisch-constitutionele
defecten, zoals mannen die lijden aan het Klinefelter-syndroom. Berlin, Rada,
Langevin en Hucker en Bainw onderkennen het belang van de genetische factor
als een mogelijke bron van seksualiteitsproblematiek, maar menen met stelligheid
dat de primaire factor in de etiologie van seksuele problematiek een defectueuze
ontwikkeling van genderidentiteit en genderrol is. Het is een probleem dat zich
bu sommigen al opjonge leeftijd manifesteert. Rada onderzocht de testosteron-
spiegels van 52 verkrachters en 12 gewelddadige pedofielen en trofdeze binnen
de normale waarden aan. In een andere studie, waarin hij zeer gewelddadige

delinquenten onderzocht, trof hij wel hogere waarden aan. Zijn conclusie is dat
onze kennis nog in de kinderschoenen st:aat. Berlin waarschuwt dat een succesvolle
biologische behandelingsmethode nog niet het bewijs is dat de lichamelijke
conditie en behandeling in direct verband met elkaar staan. Alle genoemde
onderzoekers zijn van mening dat de ontwikkeling van een gebrekkige seksuele
identiteit een wezenlijke factor is in de pathologievorming. Doch niet alleen
biologie ofgezinsfactoren spelen een rol, ook peergroupinvloeden zijn van belang
in de etiologie.

1.4.3  Milieu-  en  omgevingsfactoren

Milieu- ofde bredere sociale omgevingsfactoren spelen een rol, niet alleen binnen
het gezin maar uiteraard vooral daarbuiten, op school en later in het werk. De
invloed van de peergroup wordt belangrijker als kinderen ouder worden. Een
peergroup is een belangrijke katalysator voor sociale conditioneringsprocessen.
Diverse onderzoekers hebben geconstateerd dat te agressieve kinderen door de

14

Berlin, 1983; Rada et al., 1987; Langevin et al., 1988; Hucker & Bain, 1990.
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peergroup worden afgewezen en buitengesloten.15 In de peergroup worden
belangrijke mannelijke identificatiepatronen verankerd, zegt Bancroft.16 Hier leert
men dat fallisch gedrag (mannelijke dominantie) beloond wordt met verhoogde
status, een begerenswaardige positie in de groep. Bancroft gaat zelfs zover om
de westerse maatschappij een rape- supportive culture te noemen. Die stelling baseert
hij onder meer op het feit dat verkrachte vrouwen die aangifte doen van een
seksueel misdrijf, zelfs in onze tijd nog, vaak als hoer worden bejegend. Tijdens
juridische procedures (vooral in de U.S.A. en U.K.) moeten deze vrouwen
rekening houden met een zeer vernederende rechtsgang. Bancroft 17 vermeldt
dat mannen gemakkelijk seksueel geprikkeld raken, ook als gevolg van niet-
seksuele stimuli. Volgens hem gaat het om bepaalde leerprocessen die in sociale
context plaatsvinden, zoals onder andere in een peergroup. Bij jongens in de
puberteit komt het veelvuldig voor dat er een verhoogde seksuele respons (of
erectie) plaatsvindt, ook naar aanleiding van niet-seksuele situaties, zoals in
sportsituaties wanneer gebeurtenissen spanning oproepen. Alsjongens volwassen
warden volgt er een periode waarin sprake is van een onderscheidend leerproces,
zodat een seksuele respons gekoppeld wordt aan een toepasselijke seksuele prikkel.
Bancroft is van mening dat dit leerproces in de peergroup gestuurd wordt en
richting krijgt. Zo kan de peergroup als het ware een doorgeefluik worden van
een seksueel scenario. Dejongeman die zich dominant opstelt en macht uitoefent
over zijn vrouwelijke tijdgenoten, geniet hoog aanzien in bepaalde sociale milieus.
De verhoogde sociale status in de groep is een sterke bekrachtigingsfactor.
Bewondering en erkenning van gewaardeerde anderen kunnen erotische

belevingen luxeren. Dat is volgens Bancroft een voorbeeld van hoe sociale

leerprocessen in de peergroup verankeren en later door het individu worden
verinnerlijkt. Machtige (dominante) mannen worden aantrekkelijk gevonden.
Bancroft trekt de conclusie dat er op deze wijze een bevorderende, maatschappelij-
ke context wordt geschapen voor seksueel geweld. Hij noemt dit een rape-

supportive cultuur omdat verkrachting een machtsmiddel kan zijn, een instrument
om woede, haat en vernedering manifest te maken.

Een expliciet voorbeeld van de dubbele standaard ten aanzien van vrouwen en
van de manifestatie van fallische dominantie, is breeduit te zien in de media en
filmwereld. Filmhelden zijn vaak geweldige verleiders die er niet voor schromen
om vrouwen te misbruiken of te bedriegen  voor welk doel ook. James Bond

15   In de Truthtabel blijkt dat het merendeel van de zedendelinquenten geisoleerd werden
door peergroup-afwijzing.

16 Bancroft, 1990.
17 Bancroft, 1989.



10

is zo'n geslepen, niets ontziende versierder die slechts zeer kortstondige seksuele

ontmoetingen heeft met bloedstollend mooie vrouwen, waarna hij er weer snel
vandoor gaat. Miljoenen filmliefhebbers genieten van zijn verleidingskunsten
waarin op subliminaal niveau promiscuiteit, overspel ofdehumanisering van de
vrouw wordt aangemoedigd. Vaak maken filmmakers gebruik van bekende
vrouwelijke archetypes, zoals de madonna en het hoerentype. Het hoerige type
kan hartstochtelijk begeerd worden (Marilyn Monroe) of straffeloos worden
verkracht. Het is deze vrouw van vlees en bloed waartegen de andere archetypes,
de madonna's (deJulie Andrews en de Grace Kelly types) moeten concurreren.
De madonna's moeten tederheid opwekken. Zij zijn de leven brengende,
koekjesbakkende (a-seksuele) moeders die 's avonds de kinderen liefdevol
instoppen. In de film'Fatal Attraction' wordt de splijting tussen madonna en hoer
expliciet en zeer beeldend gemanifesteerd. Het zijn net zulke grote tegenstellingen
op het witte doek als de baby beleeft wanneer hij zijn moeder in de 'goede' en
de 'slechte' moeder splitst omdat hij psychisch nog onvoldoende integratieve
mogelijkheden heeft. De dubbele moraal is sociaal-cultureel breed geaccepteerd.
De verslindende, verderfelijke hoer die zich met een geweldige honger op haar
slachtoffer stort is veel prikkelender dan de moeder die koekjes bakt. Dat geldt
ook voor de dominante, fallische mannen van het filmdoek. De held in'American
Beauty' wordt wakker uit zijn ingezakte 'huis, tuin en keuken'-bestaan en gaat
een wervelende, fantasievolle relatie aan met de vriendin van zijn dochter. Een
filmscenario waarin de protagonist dolverliefd is en blijft op zijn echtgenote heeft
echter niets heldhaftigs en zal geen kassakraker worden. Zo'n trouwe huisman
is eerder object voor de komische enscenering van een Dick van Dyke-type, zoals
in 'Father knows Best,' waarmee weinigjonge mannen zich willen identificeren.

Is het hebben van een fallus een doorslaggevende factor in het verschijnsel seksueel

geweld (zoals bovengenoemde onderzoekers melden) of zijn er ook andere
factoren die een bevorderende rol spelen? Het hebben van een fallus zou een
plausibele verklaring kunnen zijn voor het feit dat seksueel geweld in hoofdzaak
een mannelijk verschijnsel is, aldus Bancroft. Maar ook andere onderzoekers zijn
deze mening toegedaan. Blos18, Finkelhorn en Lewisig menen dat seksueel geweld
een cultureel fenomeen is. Zij gaan uit van een sociaal-psychologisch concept
en stellen vast dat de behoefte aan dominantie tijdens de socialisatie van
jongens/mannen moet worden overwogen als belangrijke factor. Salter en Miletski
zijn een andere mening toegedaan.20 Zij hebben onderzoek gedaan naar seksueel

18  Blos, 1991.
„  Finkelhorn & Lewis, 1988.
20 Salter, 2003; Miletski, 2002.
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misbruik door moeders/ vrouwen.21 De sociaal-culturele ontkenning van moeder-
zoon incest is groot. Toen Freud in 1896 zijn 'verleidingstheorie' introduceerde,
was de maatschappelijke (en wetenschappelijke) verontwaardiging zo intens dat

hij zijn bevindingen aanpaste aan de'politieke correctheid' van zijn tijd. Als gevolg
hiervan veranderde hij zijn stelling: zijn patienten waren in werkelijkheid niet
verleid, maar hun symptomen zouden te maken hebben met onbewuste seksuele
fantasieitn. Deze visie was maatschappelijk acceptabeler. Vandaag de dag heeft
de'zeldzaamheid' van de moeder-zoon incest meer te maken met de maatschappe-
lijke ontkenning van het idee dan met het taboe zelf. Vrouwen behoren geen
seksuele daders te zijn. Dit is een misvatting en er zijn nog meer misconcepties
die er toe bijdragen dat dit fenomeen goed weggestopt blijft. Enkele hiervan zijn:
1. Men kan alleen van moeder-zoon incest spreken als ersprake is van geslachtsge-
meenschap; 2.Jongens kunnen niet seksueel misbruikt worden (door vroutven K.L.);
3. Alleen mannen kunnen zedendelicten plegen; 4. Moederliefde is vrij van
seksuele bedoelingen; 5. Moeder-zoon incest is het gevolg van een psychiatrische
stoornis.22

In veel situaties, zo neem ik aan, zullen vrouwen minder dan mannen gebruik
maken van geweld om kinderen te 'verleiden'. Salter ontkent deze aanname en

zegt dat vrouwelijke daders net zulke ernstige delicten kunnen plegen als
mannen.23 Zij vermeldt dat veel van de door haar onderzochte vrouwelijke zeden-
delinquenten die hun eigen jonge (onder de zes jaar) kinderen misbruikten,
ernstige sadistische trekken vertoonden. Een andere groep vrouwen hanteerde
verleidingstechnieken, meestal ten aanzien van teenagers of adolescenten.  Zij
hadden de neiging hun misbruik te romantiseren. In tegenstelling tot de moeders
van dejonge kinderen, hadden zij niet de fysieke overmacht over hun slachtoffers.
Salters laatste groep vrouwelijke daders kan men niet echt vergelijken met de
'gebruikelijke' zedendelinquent want hier gaat het om vrouwen die door hun
partners gedwongen worden om met (hun) kinderen seks te hebben. In mijn
onderzoek is hiervan slechts 66n keer sprake geweest (zie hoofdstuk vijf). Miletski
spreekt van covert seksuele gedragingen van vrouwen jegens hun zonen zoals
het ongepast habitueel verschijnen als deze zich douchen, hem nog steeds baden
tot ver in de tienerleeftijd, gezamenlijk baden tot ver in de tienerleeftijd, zijn
anus na toiletbezoek schoonvegen ook al is hij oud genoeg dat zelfte doen, de
zoon parentificeren. Dat wil zeggen hem verantwoordelijk maken voor haar
fysieke en emotionele welbevinden. In het algemeen zal men sneller geneigd

21 Salter, 2003; Miletski, 2002.
22  Miletski, 2002.
23  Salter, 2003, P. 78.
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zijn om bovengenoemd gedrag van vrouwelijke'daders' afte doen met het etiket
'niet schadelijk' in tegenstelling tot hun mannelijke counterparts die eerder van
seksueel misbruik beschuldigd worden.

Het sociaal-culturele aspect van seksueel geweld speelt een grote rol. Een
additionele sociaal-maatschappelijke factor is dat onze samenleving zeer

verschillend reageert in het beoordelen van zedendelicten. De publieke aversie
is groot als ernstige incest en pedoseksuele delicten bekend gemaakt worden. Het
'gevaarkarakter' (juridisch) en het'ziektegehalte' (psychiatrisch) voor deze vormen
van seksueel geweld worden zwaarder gewogen dan, bijvoorbeeld, seksueel geweld
tegen vrouwen. Die verontwaardiging heeft zeker te maken met de grote
machtsverschillen in het geval van seksueel kindermisbruik. Natuurlijk is het
moeilijk om objectiefte blijven in gevallen van ernstig misbruik van zeerjonge
kinderen, zoals in het Zandvoortse kinderpornoschandaal (iuli  1998), om maar
niet te spreken van de zaak Dutroux in Belgia. Seksueel misbruik van een baby
is gruwelijk, maar een verkrachting van een volwassene24 is dat eveneens.
Machtsverschillen kunnen bevorderende condities zijn voor de exploitatie van
seksueel geweld en het is evident dat de dominante status van volwassenen bij
mannen en vrouwen een doorslaggevende factor is bij seksueel misbruik van
kinderen.

Vele factoren kunnen dus bijdragen aan het tot stand komen van seksueel

delinquent gedrag. Biologische en omgevingsfactoren spelen een grote rol, doch
individuele, persoonsgebonden variabelen zijn naar mijn mening essentieel. Het
is immers het individu dat de normen en waarden van zijn cultuur internaliseert,
interpreteert en betekenis geeft en daar iets mee doet. Van belang is dat normen
en waarden een plek krijgen in de persoonlijkheidsstructuur van het individu.
Als dat niet goed genoeg is gebeurd en individuele controles matig ofhelemaal
afwezigzun, dan worden regels en grenzen gemakkelijker overtreden. Biologische
en sociaal-maatschappelijke factoren hebben invloed op de ontwikkeling van
seksueel afwijkend gedrag. Maar als men denkt aan de schier eindeloze rij 'dingen'
waar men zoal seksueel opgewonden van kan worden (fecalien, geamputeerde
lichaamsdelen, lijken, schoenen, et cetera) zijn biologische en culturele verklaring-
en, in de meeste gevallen, niet toereikend. Fysiologie speelt een rol en een groot
aantal cellen in de hypofyse zal geactiveerd worden wanneer een erectie
plaatsvindt. Dat is een fysiologisch gegeven. Maar als de erectie een gevolg is van
het ruiken aan ontlasting,  of het  zien van een schoen of een pasgeboren baby

24 De in 2002 bekroonde Franse film 'Irreversible' maakt dit nog eens op zeer plastische
wijze duidelijk en neemt bij de kuker alle twijfels hieraan weg.
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is een biologische verklaring niet meer voldoende. Individuele psychologische
invloeden en conditionerende omgevingsfactoren zijn betekenisvol in de
ontwikkeling van een perverse persoonlijkheidsstructuur. De individuele psycho-

dynamische ontwikkeling, het kerngezin en de wijdere sociale omgeving waarin
het kind opgroeit, bepalen in belangrijke mate hoe iemand zich ontwikkelt om
als volwassen persoon te kunnen functioneren.

Een integratieve benadering waarin zowel individuele grondslagen als de gezins-
dynamiek en transgenerationele factoren in kaart worden gebracht vanuit
meervoudige theoretische kaders, zal niet alleen meer helderheid brengen, maar
ook de ingewikkeldheid van de problematiek meer recht doen. Ik zal mij beperken
tot de specifieke psychologische en interactionele factoren. Seksueel geweld is
niet iets dat er plotsklaps is. Het is het gevolg van een langdurig, sluipend ontwik-
kelingsproces. Het krachtenveld van motivationele drijfveren die een rol spelen
in het delictgedrag is essentieel en behoort bekend te zijn, wil een eventuele

behandeling mogelijkheden bieden. Dit onderzoek is een aanzet om de complexe
psychodynamiek in kaart te brengen die tot seksueel delictgedrag kan leiden. Het
zij gezegd dat het niet pretendeert aH indusive te zijn en op alle ingewikkelde
vragen antwoord te hebben gevonden. Ik heb aandacht geschonken aan zeer

specifieke interactiepatronen en de effecten die deze kunnen hebben op de
ontwikkelingsgang van perversie, respectievelijk zedendelinquentie. Hierdoor
meen ik een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan het omgaan met een

complex en moeilijk maatschappelijk probleem waarvoor, naar ik hoop, wij nooit
zullen opgeven goede antwoorden en oplossingen te zoeken.

1.5 Werkwijze

Deze studie onderzoekt de gedragskenmerken, de interactionele aspecten en
objectrelaties binnen en buiten het gezin van dertig zedendelinquenten. De studie
meet niet kwantitatiefmaar heeft een kwalitatieve, vergelijkende invalshoek. De
onderzochte populatie is te klein van omvang voor grote generaliseerbare
statistische analyses en zal daarom vanuit een heuristisch vertrekpunt, een multiple
N=l studie (MCS = Multiple Case Study Method) worden vergeleken. De keuze
voor deze werkwijze is tot stand gekomen met steun van dr.T.K. de Graaf.25 De

toepassing van zijn Boolean-methode biedt de mogelijkheid om data overzichtelijk
te ordenen in een 'Waarheidstabel' en door een proces van combineren en
reduceren een mogelijke causale keten van factoren inzichtelijk te maken. De

25 De Graaf, 1998.
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initiale hermeneutische gegevens resulteren op deze wijze in heuristische
evidentie.26 Het studiemateriaalleent zich voor een meervoudige gevalstudiestrate-
gie om, zij het in bescheiden zin, algemene uitspraken te doen over de
generaliseerbaarheid (externe validiteit ofoverdraagbaarheid) van de resultaten
van onderzoek. Het is belangrijk om in gedachte te houden dat gevalstudies
meestal niet gericht zijn op statistische generaliseerbaarheid (regelmaat). Anders
gezegd: niet de statistische regelmaat is het uitgangspunt van de onderhavige
meervoudige gevalstudie, maar het zoeken naar 'eenheid in verscheidenheid'.27
Met de uitspraak van Huges en van Buren28 heb ik affiniteit: 'Naarmate er sprake
is van een grote diferentiatie in de te onderzoeken gevallen, zullen de condusies van de
studie aan geldingskracht kunnen toenemen. Het accent ligt op diepgaande bestudering
van de onderzochte verschijnselen om te kunnen vaststellen binnen welke context van

relevante  condities  een  (theoretische)  hypothese  wel  en  niet  opgaat,  of op  zal gaan:

De bevindingen worden beschreven met behulp van psychoanalytische theorieEn.
Van de wetenschappelijke literatuur en het pilotonderzoek leerde ik, voor de
te onderzoeken psychoanalytische begrippen operationele definities vast te stellen,
de vraagstelling aan te scherpen en nauwkeurige criteria te selecteren voor verdere
dataverzameling. In het nader uitwerken van de probleemstelling heb ik niet alle
factoren die verband houden met de onderzochte problematiek en alle mogelijke
relaties daartussen in het onderzoek kunnen betrekken. Het psychoanalytisch
conceptueel model fungeert voor mij als een selectie bij het bestuderen en
observeren van de werkelijkheid. Het spreekt vanzelfdat de keuze van een enkel
theoretisch vertrekpunt beperkend werkt en plausibele verklaringen vanuit andere

disciplines of theoretische gezichtspunten uitsluit. Zoals eerder gezegd, is het
binnen het bestek van dit onderzoek niet haalbaar om alle menswetenschappelijke
disciplines en haar eigen inhoudelijke theorieen aan bod te laten komen. Ik ben
mij ervan bewust dat de gekozen invalshoek een selectieve functie heeft. Ik heb
zeker een open oog voor andere invalshoeken, maar de onderhavige studie wilde
ik primair een psychologische studie laten zijn die vanuit een psychoanalytisch
denkkader de bevindingen probeert te verklaren.
Voor dit onderzoek is toestemming van het Ministerie van Justitie verkregen
om dossieronderzoek te verrichten. De toestemming betekende dat ik mij mocht
wenden tot documentatiemateriaal van klinische en ambulante justitiele
instellingen. Gekozen werd om dossiers te onderzoeken van zedendelinquenten
die in de periode 1996-1998 waren opgenomen in een TBS-instelling en  Pro

26  Ibid.,p. 141.
27  Ragin, 1987.
28

Huges & van Buuren, 1992.
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Justina-dossiers van zedendelinquenten die in een ambulante Forensisch

Psychiatrische Dienst,  in de periode 1999-2003 waren onderzocht.

1.5.1   Inkaderen  van  de  data

Het materiaalis verzameld aan de hand van domeinen en items (aandachtspunten
die  met de vraagstelling te maken hebben). Domeinen zijn grote kaders zoals
de 'levensgeschiedenis ofwerkgeschiedenis et cetera.' van een persoon, en onder-
werpen die binnen dat kader (domein) vallen.

1.5.2   Selectie  van  dossiers

In eerste instantie is de keuze van het type TBS-dossier (zedendelinquent ofniet-
zedendelinquent) opengelaten omdat de compleetheid in de meeste gevallen

gegarandeerd leek. De dossiers van de Forensisch Psychiatrische Dienst werden
geselecteerd op: compleetheid, uitvoerigheid van de casusbeschrijving(en) en
expertise van de interviewers. Dossierinformatie werd verzameld op basis van

multipele, oftriple rapportages. Dat wil zeggen dat in alle gevallen er meerdere
deskundigen hun bevindingen middels 66n ofmeer interviews hebben gerappor-
teerd. In 40% van de gevallen werd een derde rapportage gedaan door een
milieudeskundige en/ofeen reclasseringsambtenaar. Dossierinformatie is gebaseerd
op direct patientencontact via interviews en op collaterale informatie van twee,
soms vier, beedigde deskundigen die betrokkenen ieder individueelinterviewden.
Het zijn een psychiater, een psycholoog, een reclasseringsambtenaar en in sommige
gevallen een systeem- en gezinsdeskundige (milieurapporteur). Vakkundig oor-
deelsvermogen van deze deskundigen werd in alle gevallen vergezeld van
gestandaardiseerde psychologische tests. Niet-beedigde rapporteurs werden in
hun werk gesuperviseerd door gekwalificeerde deskundigen. Alle rapporteurs
beschikken over de nodige professionele kwalificaties.29 Andere informatie in
de (straf)dossiers bestaat uit procesverbalen en divers collateraal materiaal.

1.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt duidelijk hoe complex en gedifferentieerd de onderhavige
problematiek is. Vanwege deze complexiteit en de heterogeniteit van de populatie
zedendelinquenten is het belangrijk om te beseffen dat een monocausale

benadering niet volstaat. In het verlengde daarvan kan het ook niet zo zijn dat

29 BIG (overheids) registraties.
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slechts 66n theorie of66n soort behandelmodel het panacee is voor iedereen en
laat staan voor alle zedendelinquenten. Exponenten van de cognitieve, gedragsthe-
rapeutische theorie- en behandeloriiintatie hebben zich terecht sterk gemaakt
voor hun gedachtegoed en bevelen met verve hun methodiek aan. Sommigen
gaan echter zo ver om hun verworven inzichten als superieur te presenteren als
ware het de enige'evidence-based' kennis die dient te worden aangewend. Alle
andere onderzoekmethoden schijnen hen'natte vinger' werk. Welke wetenschap-
pelijke discipline men ook aanhangt, er mag nooit sprake zijn van eenheidsworst,
want dan is men meer als missionaris bezig dan als wetenschapper. Evidence-based
kennis kan via verschillende vormen van wetenschappelijk, klinisch onderzoek
vergaard worden: onder andere via grote epidemiologische studies maar ook
middels kleine kwalitatieve, hermeneutische methoden. Wetenschap is gediend
met transparantie en goed onderbouwde argumenten. Onderhavig onderzoek
is een kleine, kwalitatieve studie die onderzoekt wat de drijfveren en bouwstenen
kunnen zijn in de ontwikkeling van perversie en zedendelinquentie. Er zijn
verschillende thema's in het onderzoek die extra accent krijgen: de symbiotische
moeder-zoonrelatie, de vaak afwezige vader en bepaalde specifieke object-relatio-
nele patronen in het gezin. Het verklaringsmodel dat ik hanteer is de psychoanaly-
se, niet omdat deze theorie verheven is boven andere maar omdat de psychoanaly-
tische theorieen het intrapsychisch functioneren inzichtelijk maken en betekenis
verlenen en al meer dan honderdjaar deskundigheid hebben opgebouwd in het
bestuderen van fantasie, middels scripts, herinneringen, beelden en affecten
(gevoelens, stemmingen en emoties) die fantasie tot leven brengen. De psychoana-
lytische theorie onderzoekt welke de bouwstenen zijn van symptoomgedrag en
streeft ernaar om betekenis te verlenen aan manifest gedrag vanuit verschillende
perspectieven. In de komende hoofdstukken zullen die perspectieven uitvoerig
aan bod komen. Met mijn onderzoek hoop ik additionele kennis aan te reiken
en een aanzet te geven voor verder onderzoek naar deze complexe materie.



HOOFDSTUK 2

Seksueel afwijkend versus ontoelaatbaar gedrag

2.1   Inleiding

Seksueel afwijkend gedrag komt niet plotsklaps uit de lucht vallen maar ontwikkelt
zich  door de jaren heen, waarbij de seksuele ontwikkeling van  een kind nooit
los staat van zijn algehele (cognitieve, emotionele en biosociale) ontwikkeling.
In bepaalde periodes of fasen zullen specifieke seksuele gedragingen manifest
worden die bij de leeftijd passen. Wanneer het psychoseksuele gedrag niet (meer)
past bij de leeftijd van een kind en problemen oplevert voor de voortgang van
een normale ontwikkeling, kan van een psychoseksuele afwijking worden
gesproken. Bijvoorbeeld wanneer een kind op kleuterleefiijd frequent masturbeert.
Om in deze fase al te spreken van perversie is prematuur, omdat de psychoseksuele
(persoonlijkheids)structuur nog onrijp is.30 Psychoseksuele rijping komt pas tijdens
de adolescentie tot stand. Van belang is de vraag hoe een perverse ontwikkeling
tot stand komt. 31

Van seksueel afwijkend gedrag kan men spreken wanneer iemand seksueel

opgewonden wordt als gevolg van een ongebruikelijke prikkel, bijvoorbeeld een
niet-seksueel object. /Us iemand seksueel opgewonden wordt (enkel) door het
aanraken van een schoen, dan is dat een ongebruikelijke respons die door de
maatschappij als abnormaal gedrag wordt beschouwd. De 'gebruikelijke' norm
is niet expliciet in een geschreven regel vastgelegd, maar berust op de ongeschre-
ven regel dat seksueel opgewonden worden door een schoen niet normaalis maar

pervers'. Die norm constitueert zich door het openbare communicatieve handelen
van de leden van de samenleving en kan dus veranderen als de opvattingen in
de samenleving evolueren. Wat ooit als normaliserend werd gezien kan later als
moraliserend warden bestempeld. In plaats van het pejoratieve'perversie' wordt
daarom in toenemende mate de minder beladen classificatie 'parafilie' gebruikt.
Daannee dreigt mijns inziens een wezenlijk onderscheid verloren te gaan dat in
de psychoanalytische terminologie nog wordt gehanteerd, namelijk dat tussen

het geisoleerde symptoom (parafilie)  en de integrale karakterstoornis (perversie).

30  Zwanikken et al., 1990.
31 De vroege psychoanalytische literatuur bestuderend zou men zich ook afkunnen vragen

hoe het komt dat de mens niet pervers bl ft! Freud postuleerde dat de seksualiteit van
het  kind zich vanaf het prilste begin ontwikkelt.
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2.2 Perversie en parafilie in perspectief

De seksuele ontwikkeling, ook wel het driftleven genoemd, ontwikkelt zich via
partiBle, auto-erotische32 aandriften die later tot een soort collectiefsamenvloeien.
de genitale seksualiteit. Partieel wil zeggen'een deel van het lichaam betreffende'
ofaansluitend bij bepaalde lichaamszones, zoals de mond (het orale lichaamsdeel),
de anus (de anale lichaamszone), het genitaal (fallische lichaamszone33). Volgens
Freud is een klein kind een'polymorf-pervers' wezentje dat geheel op het eigen
lichaam is gericht. De volwassen (genitale) seksualiteit moet zich uit deze
'polymorf-perverse' cocon ontwikkelen. De vraag hoe mannen34 tot zedendelicten
komen heeft de aandacht getrokken van veel wetenschappers van uiteenlopende
disciplines. Gerenommeerde onderzoekers als Knight en Prentky35 maakten een
typologische indeling van verkrachters, met als uitgangspunten het gepleegde
delict, de manifeste motieven en hun disposities. Hieruit distilleerden zij specifieke
kenmerken van bepaalde typen verkrachters. Zo onderscheiden Knight en Prentky
a): de opportunistische verkrachter, b): de compenserende verkrachter, c): de
wraakzuchtige verkrachter, d): de globale boosheidverkrachter, en e): de sadistische
verkrachter. De typologie2n geven de motieven en gedragsdisposities van de daders

aan. Bij de daders die Prentky en Knight onderzochten was er altijd sprake van
een afwijkende vorm van seksuele opwinding, het direct vertalen van spanningen
en emoties in seksueel gedrag (seksualiseren), agressiviteit, impulsiviteit, cognitieve
vertekening, zoals het rationaliseren van het delictgedrag (bijvoorbeeld het
rechtvairdigen van mannelijke dominantie en controle), en van gebrekkige sociale

vaardigheden. De typologieen vormen duidelijke beschrijvingen maar geven geen
verdere verklaring omtrent de etiologie van het gedrag.

Andere deskundigen legden de nadruk op biologische factoren om het gedrag
van zedendelinquenten te verklaren. Hierbij gaat het om verkrachters bij wie
men de hormoonspiegels meet en vergelijkt met die van niet-verkrachters.
Bradford36 meldt succesvol te zijn in de bestrijding van seksueel pervers gedrag

32
Op het eigen lichaam gericht.

33 Freuds psychoseksuele ontwikkelingsmodel heeft uitsluitend betrekking op de man.  Hij
slaagde er niet goed in om een model te maken voor het meisje. Later heeft Melanie
Klein een bijdrage geleverd en een model geproduceerd dat betrekking heeft op de
psychoseksuele ontwikkeling van het meisje.

34 Deze onderzoeksgroep bestaat alleen uit mannen.
35 Knight & Prentky, 1990.
36  Bradford, 2000.
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door middel van 'serotinine re-uptake reminers:37 Een verlaging van serotonine
(5-Hydroxytryptamine 5HT) in de hersenen brengteen verhoging van de seksuele

activiteit teweeg en omgekeerd, een verhoging van serotonine (5HT) zou
resulteren in een reductie van de seksuele activiteit. Drugs die invloed hebben

op het 5HT niveau in de hersenen kunnen manifest seksueel gedrag verminderen
maar ook het doel (de richting) of de seksuele voorkeur beinvloeden, aldus

Bradford. Hij is van mening dat het succes van zijn medicamenteuze experimenten
aangeeft dat het couperen van perversie te maken heeft met veranderingen in
de hersenactiviteit. Hij onderzocht of seksueel gedrag te koppelen is aan

farmacologische activiteit en in verband kan worden gebracht met een specifieke
serotonine receptor (bijvoorbeeld, 5HT-Ia). Volgens Bradford biedt deze weg
succesvolle oplossingen voor de bestrijding van parafilieen. De bevindingen van
andere wetenschappers, zoals Gooren38 laten niet zo'n eenduidig en vaststaand
beeld zien. Hij toonde aan dat er wel een verhoogde testosteronspiegel is wanneer
er sprake is van seksuele opwinding, maar de correlatie tussen seksueel geweld
6n een verhoogde testosteronspiegel is niet te leggen. Er is dus nog geen duidelijke
evidentie dat agressieve zedendelinquenten een afwijkende hormoonspiegel
hebben (Hucker en Bain39) Betere diagnostische instrumenten, zoals MRI40 van
de hersenen (hersenscans), zullen in de toekomst wellicht meer helderheid bieden

aangaande hersenafwijkingen, casu quo, hersenactiviteiten bij zedendelinquenten.
Voorlopig is de causaliteitsvraag nog verre van opgelost.

In de biologie en in de gedragswetenschappen is er bijna nooit sprake van een
monocausale genese, dat wil zeggen dat er slechts 66n enkele oorzaak ten grondslag
ligt aan een ziekte ofgedragsafwijking. Meestal heeft men te maken met een aantal

causale factoren die gezamenlijk een bepaald resultaat tot gevolg hebben

(multiconditionele genese). Elk van deze causale factoren vervult dan de rol van

'noodzakelijke voorwaarde' binnen de causale keten. Voor wat betreft de vraag
naar het relatieve belang van biologische factoren, zoals hot:moonhuishouding,
erfelijkheid of een afwijkende bouw ofchemie van de hersenen, tasten wij nog

grotendeels in het duister. Wat is er eerst? Een defect in de hersenen waardoor
een problematische seksuele ontwikkeling in gang wordt gezet? Ofde negatieve,
verwaarlozende ouder-kindrelatie die invloed heeft op de psychoseksuele, sociale

ontwikkeling en secundair ook het biologische apparaat beinvloedt? Zeer

37 Drie verschillende SSRIs zoals: sertraline (hydrochloride), fluoxetine (hydrochloride)
en fluvoxamine (hydrochloride).

38  Gooren, 1994.
39 Hucker & Bain, 1990.
40 MRI is magnetic resonance imaging.
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waarschijnlijk is het een wisselwerking van beide invloeden en een combinatie
van factoren. Want h6t agressie-gen en h6t criminaliteits-gen bestaan niet,41 noch
het gen dat een seksueel perverse ontwikkeling bepaalt. Een groot deel van onze
biologische uitrusting is na de geboorte niet eens helemaal compleet. De sociale
context waarin men opgroeit, heeft grote invloed op de verdere biologische en
psychologische ontwikkeling. Genen coderen niet voor eigenschappen42 maar
voor eiwitten.

Van perversie wordt in de psychoanalytische terminologie gesproken wanneer
een seksuele wens wordt gericht op een ongebruikelijk (doel)object, ofwanneer
seksuele opwinding wordt verkregen door de sekspartner te dehumaniseren of
te exploiteren. Als seksuele opwinding en orgasme uitsluitend worden verkregen
door de partner opzettelijk te vernederen,  pijn te doen, te mishandelen  of te
verkrachten, dan noemt men dit pervers. Stoller stelt in dit verband dat perversie
een geBrotiseerde vorm van haat en vijandigheid is.43 Bij perversie gaat het niet
alleen om manifeste gedragshandelingen mas vooral ook om fantasie8n. Vaak
lopen die fantasieen vooruit op het rigide, stereotiepe44 gedrag. Over het algemeen
zijn fantasieen nodig om de seksuele opwinding op te wekken. Zij zijn onmisbaar
en een belangrijk ingredient wanneer zij ertoe dienen te anticiperen op intimiteit
en wederkerigheid van een partnerrelatie. Bij perversie gaat het om starre,
verkokerde fantasieen die het gedragsrepertoire beperken, die tot herhaling en
tot een dwangmatig gedragsscenario leiden. Bij perversie wordt niet naar de
authentieke persoonlijke (en genitale) seksualiteitsbeleving tussen twee volwassen
mensen gestreefd, maar gaat het om een gemaskeerde (auto)erotiek waarachter
ondermeer grote leegte, depressiviteit, het afweren van angsten of woede,  of
andere drijfveren schuil kunnen gaan. De belangrijkste kenmerken van perversie
zijn het rigide en stereotiepe karakter van het seksuele scenario (een draaiboek
van rituelen), de dwangmatige (onvrije) herhaling van het seksuele scenario, en
de dehumanisering of exploitatie van de sekspartner. Met andere woorden,
ritualisatie en dwangmatigheid, dominantie ofmacht spelen een doorslaggevende
rol in de perversie. De verkrachter, de exhibitionist en de masochist maken
gebruik van macht om controle te hebben over de situatie.

41  Donker, 2000.
42  Hessing, 2000.
43  Stoller, 1975.
44 Idiosyncratische rituelen, handelingen die een persoonlijke betekenis hebben voor het

individu en niet gebaseerd zijn op het beleven van intimiteit en wederkerigheid met een
sekspartner.
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2.2.1  Kenmerleen van perversie:  lustvolle sensomotorische aspecten,  drang, ¥itueel enfantasie

De term 'perversie' raakt aan postmoderne gevoeligheden en is daarom min of
meer in ongenade gevallen. Hij wordt klaarblijkelijk te moraliserend en
veroordelend gevonden. De huidige DSM-IV45 hanteert de aanduiding parafilie
wanneer er sprake is van een psychoseksuele stoornis die erop wijst dat er iets
mis is met de beleving van de eigen sekse ofseksuele identiteit, met de seksuele

objectkeuze of de wijze waarop er met de partner wordt omgegaan, met de
bewegingsvrijheid   van een partner (verkrachting), respectievelijk   met   de
mogelijkheid plezier en lust te beleven. Kenmerkend voor een dergelijke seksuele
stoornis (parafilie) is de habituele en recidiverende drang van ongebruikelijke
voorkeursfantasieen en/ofhandelingen die zich als het ware obsessiefen compulsief
aan de betrokken persoon opdringen. Meestal zijn de gedragingen stereotiep en
ritualistisch zoals  bij een fetisj. Het ongewone in fetisjisme is voornamelijk  het
gebruik van levenloze objecten om seksuele opwinding en orgasme op te wekken.
Een lichaamsdeel kan ook als fetisj worden gebruikt: een borst, een bil, een voet,
et cetera. Anderen parafilieen zijn exhibitionisme en voyeurisme, sadisme en

masochisme, fetisjistische transvestitisme, pedofilie, frotteurisme en een restcate-

gorie ofoverige rubriek waarin allerlei bizarre seksuele activiteiten zoals zodphilie,
vroeger bestialiteit geheten, zijn ondergebracht.

Zodphilie betekent dat een dier wordt gebruikt als seksuele voorkeurspartner.
Exhibitionisme en voyeurisme zun psychoseksuele stoornissen die met elkaar
verband houden doordat zij elkaars tegenpolen zijn. Bij exhibitionistisch gedrag

(de passieve tegenpool) toont de persoon zijn genitaal aan nietsvermoedende
derden, meestal vrouwen, meisjes en kinderen. Veel mannen die zich exhibitione-
ren beleven seksuele opwinding aan het verrassen van de voorbijganger(s). Het
maakt deel uit van de seksuele opwinding. Dit gedrag wordt veelvuldig herhaald,
met ofzonder masturbatoire handelingen. Er is geen sprake van interactie tussen

de exhibitionist en zijn 'publiek'. De actievere vorm is het voyeurisme (het
bekijken). Het beloeren ofbespieden van onbekende, nietsvermoedende mensen

bij het uitkleden ofandere (seksuele) gedragingen is de manier waarop de voyeurist
seksueel opgewonden wordt. Sadisme en masochisme zijn ook een tegengestelde
'tweeling'. De seksuele opwinding wordt bij voorkeur verkregen  door zich te
laten kleineren  of zelf te kleineren, te kwellen (slaan)  of zich te laten kwellen
(slaan). In tegenstelling tot exhibitionisme en voyeurisme kunnen sadomasochisti-
sche activiteiten gevaarlijke en groteske vormen aannemen en resulteren in moord,

45
Diagnostic and Statistical Manual ofMental Disorders IV, ofthe American Psychiatric
Association.
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zoals in hoofdstuk vijfin een casus wordt beschreven. Om seksuele opwinding
te bereiken zijn ernstige kneuzingen, snijwonden, afknellingen en wurgingen
geen onbekende gegevens.
Fetisjistisch transvestitisme betekent dat men zich habitueel hult in kleding van
de andere sekse met als doel hierdoor seksueel opgewonden te geraken.
Transvestie ontpopt zich veelal in dejeugd en puberteit. Deze stoornis heeft niets
te maken met genderdysforie (transseksisme) waar het nog wel eens mee wordt
verwisseld. Transseksisme is geen parafilie maar heeft meer te maken met gender-
identificatie-problematiek. Wanneer er sprake is van genderproblemen wil men
graag tot de andere sekse behoren, voelt men zich niet'thuis' in het lichaam dat
men bij de geboorte heeft meegekregen. Het doel hier is niet seksuele opwinding
of orgasme. Pedofilie behelst het fantaseren  over en het aangaan van seksuele
activiteiten met zeerjonge, niet geslachtsrijpe kinderen. Zestien jaar vormt de

juridische grens.46 Seksueel geweld dat onder deze rubriek valt betreft onder andere

kinderporno, kinderprostitutie, verkrachting en aanranding van jongeren. In de
praktijk vindt het pedofiele contact vaak plaats tussen een bekende en het kind,
zoals in incestueuze (gezins)situaties waarin vader, oom ofbroer(s) doorgaans de
daders zijn. Het pedofiele gedrag van de ouderen kan een narcistische stre-
ling/beloning zijn voor het kind, maar kan het tegelijkertijd ook ernstig
traumatiseren. Frotteurisme is seksueel opgewonden raken door tegen mensen
aan te wrijven, meestal in drukke openbare gelegenheden zoals de winkel, tram
ofbus. Het valt in een rubriek waarin nog vele andere'kleurrijke' restcategorieen
van deviant seksueel gedrag worden ondergebracht: het telefoneren (hijgen),
necrofilie (seksuele gemeenschap met dode mensen), coprofilie en coprofagie
(het seksueel opgewonden worden door het eten van of contact met faeces),
urolagnie en urofilie (seksuele opwinding door het ruiken ofdrinken van urine).

Vooral aan de restcategone van perversies kan men duidelijk zien hoe mensen
die aan een perversie lijden hun zintuigen gebruiken om deelaspecten van het
driftleven uit te leven. Zij kunnen onderscheiden welke sensomotorische beleving
de meeste opwinding teweegbrengt. Iedere perversie heeft te maken met een
aspect van het drifileven. De frotteur is een'betaster', de voyeur een kijker, degene
die seksueel opgewonden raakt door coprofilie en urolagnie gebruikt reuk en
smaak. In zijn psychoanalytische drifimodel beschrijft Freud dat er grote genetische

verschillen zijn in de kracht van de partiale driften, zoals de orale (mond)
belevingen, de anale (uitscheiding) belevingen en de genitale activiteiten. Bij
normale mensen blijven orale, anale en genitale belevingen ondergeschikte
activiteiten binnen de (liefdes)relatie die zij met hun partner(s) hebben. Bij mensen

46 Juridische grens  nog uit te breiden  met meer informatie  op  p.  25.
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met een seksuele stoornis of perversie is dat niet zo. Perversie is een regressief
afweermechanisme (een strategie) om seksuele bevrediging te krijgen. Regressief
omdat men blijft steken in het reduceren van eigen (seksuele) spanning en dat
doet op een infantiele, onrijpe manier. Het doel is niet met een liefdespartner
tot een gezamenlijk seksueel bevredigende activiteit te komen, maar de partner
wordt gereduceerd tot deelobject (of deelaspect) zoals baby's moeders borst

gebruiken en moeder in eerste instantie alleen maar zien als'borst'.  In vele gevallen
worden partners ontmenselijkt en tot gebruiksvoorwerp gemaakt. De blinddoek
kan bijvoorbeeld als instrument gebruikt worden om de partner weg te maken
om zich vervolgens geheel (en ongestoord) over te geven aan eigen fantasie2n.

Bij perversie staat de eigen lustbevrediging centraal en is deswege in hoofdzaak
auto-erotisch.

Kenmerkend voor alle perversies is het drangmatige, starre, ritualistische karakter
waarmee de seksuele opwinding en bevrediging worden verkregen.  In de literatuur
wordt deze manier van lustbeleving omschreven als onrijp, irreBel, escapistisch,
isolationistisch, dwangmatig.47 Dwangmatig vanwege de obsessieve, compulsieve

drang die de seksuele gedragshandelingen sturen; onrijp omdat er in pervers gedrag
vertekende en starre vormen van kinderlijke seksualiteit manifest worden (zuigen,
bijten); irre8el omdat het individu geen seksuele verbondenheid zoekt met een
reele partner maar de fantasie doorslaggevend belangrijker is in het bereiken van
orgasme; escapistisch omdat men in het merendeel van de gevallen angstig is voor
binding (gehechtheid) met de andere sekse, bang voor de intimiteit; isolationistisch
omdat er geen sprake is van een intieme wederkerige partnerrelatie, maar van
gebrekkige contactname ten aanzien van het andere geslacht.

Rosen48 en Gabbard49 brengen in de definitie van perversie de ontmenselijking
(de dehumanisering) van de partner te berde. In parafiel gedrag kan werkelijke
schade, pijn ofvernedering worden toegebracht aan de partner omdat (Stoller55
de geerotiseerde haat ofvijandigheid niet altijd onderhuids blijft. In ieder geval
ontbreekt bij personen met genoemde seksuele stoornissen het veilig gehecht
zijn, waardoor de ontwikkeling van een intieme, liefdevolle seksuele partnerrelatie
slechts moeizaam of helemaal niet kan plaatsvinden.  In vele gevallen wordt er
geen partner gezocht maar vaak slechts een kortstondig (soms zelfs levenloos)
object. Een belangrijke determinant in de definitievorming is dus het vermogen

41  Zwanikken et al., 1990.
48

Rosen, 1996.
49 Gabbard,1994.
5"  Stoller, 1975.
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(of het onvermogen) tot menselijke intimiteit  op alle niveaus. Ook Balintst  is
deze mening toegedaan. Hij vindt dat perversie niet slechts promiscue52 gedrag
is of 'gewoon een andere seksuele voorkeur', maar dat perversie veel meer is te
herkennen aan de mate van agressie en vijandigheid tegenover de partner. In de
literatuur vindt men hiervan vele voorbeelden.53 De romanfiguren Cassanova
en Don Juan zijn de verpersoonlijking van bovenbeschreven regressieve,
dwangmatige en vijandige objectdehumanisering. Beide romanfiguren haten of
verachten hun slachtoffers. Zij camoufleren geraffineerd hun vijandigheid. Zij
beleven geen genot aan de liefde  maar aan de verleiding.  Het is de triomf van
de verleiding die hun het ultieme plezier geeft. Lust wordt beleefd in het zien
hoe vrouwen zich verlagen en hoe ze bezwijken aan de passie die zij weten op
te wekken. Hun opwinding en bevrediging warden niet geprikkeld door
intimiteit, liefde ofseksualiteit. De verovering is de 'kick'. Zij worden gedreven
door een onafgebroken obsessie te willen triomferen. De vrouwen winden hen
niet op, noch de coYtus ofde lichamelijke ervaringen, maar wel het intens voelen
van macht en triomf. Deze gewaarwordingen zijn hevig en worden steeds weer
gezocht zoals verslaafden de abrupte roes van cocaine zoeken.

2.3 Perversie en parafilie geen uitwisselbare synoniemen

Aan de kwalificatie'pervers' kleven moraliserende en deprecierende connotaties,
maar in het oorspronkelijke, psychoanalytische denken was er geen sprake van
moraliserende ofdiskwalificerende duidingen. Freud was verre van de (preutse)
verketteraar waarvoor hij soms wordt uitgemaakt.54 Hij was natuurlijk wel een
product van zijn tijd en zijn idee2n passen in die 'Zeitgeist'. Vooral op het gebied
van de seksualiteit stuiten we volgens hem op een onoplosbare grens, namelijk
wanneer wij een scherpe lijn willen trekken tussen enkele Qewone) seksuele
variaties binnen de fysiologische, fysieke bandbreedte en psychopathologische
symptomen.55 Wie ofwat bepaalt ofer sprake is van normaal ofdeviant seksueel,

51  Balint, 1965,
52 Promiscue gedrag betekent vrue, vrijblijvende en veelvuldige seksuele omgang. Dit is

op zich niet pervers. Balint vindt dat hefde niet triviaal behoort te zijn. Wanneer een
partner tot instrument van de ander wordt gemaakt is er volgens hem sprake van een
geperverteerde objectrelatie (partnerrelatie).

53 Rank, 1988; Trachtenberg, 1989; Stoller, 1975.
54 Freud noemde homoseksualiteit een 'inversie,' geen perversie. Voor hem betekende  het

'een omkering van het geslacht.' Homoseksualiteit kan niet worden gedefinieerd als
perversie net zo min als heteroseksualiteit perversie uitsluit.

55  Freud, 1905, p. 59-60.
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van toelaatbaar ofontoelaatbaar seksueel gedrag? De heersende maatschappelijke
moraal, juridische regels en sociale normen en waarden hebben invloed op de
definitie van wat wij wel ofniet pervers, parafiel ofseksueel deviant vinden. Onze
maatschappij is stee(is toleranter ten aanzien van seksuele deviantie en dat heeft
goede kanten. Nog niet zo lang geleden, toen de Kerk onze moraal dicteerde,
werden homoseksuelen verketterd en geisoleerd, maar momenteel zijn vele
vormen van relaties volledig geaccepteerd in onze samenleving. Toch moet men
oppassen om niet verstrikt te raken in wat onze burgerrechten zijn en wat de
criteria zun voor geestelijke gezondheid. Criteria voor geestelijke gezondheid
moeten niet worden weggemoffeld of opgerekt uit angst niet en vogue te ZUn,
want dan buigt men voor de waan van de dag. Het kan immers volkomen
(juridisch) legitiem zijn voor 'consenting adults' om zich priv6 in bepaalde seksuele
activiteiten te storten, maar dat wil nog niet zeggen dat er bij hen geen sprake
is van pathologische symptomatologie.

Wanneer men Freuds'Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie,561eest vindt men
enige ruimte: 'Die alltagliche  Efahning hat gezeigt,  dass die meisten dieser Oberschrei-

tungen, wenigstens die minder argen unter ihnen, einen seltenfehlenden Bestandteil des
Sexuallebens der Gesunden bilden und von ihnen wie andere Intimitaten auch beurteilt

werden. Wo die Verhaltnisse es begunstigen, kann auch der Normale eine solche Perversion
eine ganze Zeitlang an die Stelle des normalen Sexuatzieles setzen oder ilir einen Platz
neben diesem einratimen. Bei keinem Gesunden duelfte irgendein pervers Zu tlennender

Zusatz zum Sexualzielfehlen und diese Allgemeinheit genuegtfuer sich allein, um die
Unzweckmassigkeit einer vonvurfsvollen Venvendung des Namens Perversion darzuttin.'

Van de preutse Victoriaanse epoche naar de huidige tijd met een hausse van
seksuele vrijheden ligt een lange, ambivalente weg. Aan de onderdrukking en
beteugeling van seksuele verlangens en wensen werd in de eerste helft van de
twintigste eeuw vooral door religieuze instellingen veel aandacht besteed. Sociale
taboes moesten er voor zorgen dat de overweldigende seksuele krachten in
bedwang werden gehouden. Seks speelde zich afin het donker en in het geniep.
In de jaren  '65-'75  kwam  er een keerpunt  in de manifestatie en acceptatie van
seksuele beleving. Seks moest in de uitverkoop, vrij en openbaar, en anno 2003
wordt 'het zinnenspel' niet alleen uit het donker gehaald Inaar volop in de
schijnwerpers gezet. Seks en porno zijn overal en expliciet te zien op internet
en tv. Met een druk op onze afstandsbediening kunnen wu zien en meemaken
hoe seks en sekspartners tot instrument en gebruiksobject worden gemaakt van
de vermaaksindustrie voor een groot anoniem publiek. Het feit dat we in 66n

56 Freud, 1905.
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generatie van de ene extremiteit naar de andere zijn doorgeschoten, laat zien dat
wij nog steeds niet goed raad weten met de plek die seks in onze samenleving
heeft. Wij leven in een maatschappij waar alles gekocht kan worden en seks 66n
van de vele consumptiegoederen is geworden. Natuurlijk zijn porno, promiscu-
iteit, prostitutie en andere vormen van seks niets nieuws. Wel nieuw is de
wijdverbreide toegankelijkheid ervan, seks als consumptiefproduct waarbij een
instelling hoort van 'alles moet kunnen'. Met een gebrek aan beperking en
grenzen, waardoor kinky sex gelegitimeerd wordt alsof het een normale hobby
betreft.

Commercie en reclame spelen in op onze preoccupatie met seks. Artikelen die
op zich weinig met seks te maken hebben worden geseksualiseerd en in een
geBrotiseerde verpakking gedaan zodat ze goed verkopen. De auto, graag bolide
genoemd, met de mooie blondine op de (fallische) motorkap is een welbekend
beeld en het dragen van een bepaald luchtje wordt beloond met 66n of meer
aantrekkelijke partners die zich alles laten welgevallen zodra de drager ervan zich
enkel maar vertoont. De belofte van seks, dikwijls een geseksualiseerde fantasie,
is overal aanwezig in onze consumentenmaatschappij. De preoccupatie met seks
die wij overal kunnen constateren, maakt onze ambivalentie met seksualiteit
duidelijk. Wij weten er nog steeds niet goed raad mee. Freud zegt hierover dat
wij er toe neigen dat gedrag ten toon te spreiden dat wij nog niet goed beheersen
en niet tot onze beschikking hebben. Als wij seks overdreven en vol preoccupatie
naar buiten moeten brengen, hebben we de intimiteit van de seks niet gevonden
en hebben we de seksualiteit niet tot een geYntegreerd deel van ons individuele
en sociale bestaan gemaakt. Deze beschrijving past goed bij het individu met een
perversie.

In de discussie over wat nu wel ofniet pervers is, treft men vaak allerlei onder-
werpen aan die duiden op seksuele variaties en verworven vrijheden, zoals
hierboven ook al is aangestipt. Er passeert een bonte schakering de revue van
seksuele praktijken met gebruik van allerlei hulpmiddelen: gebruik van video,
bondage, vibrators, et cetera. Op zich is het gebruik van vibrator of andere
parafernalia niet pervers. Het pat dan ook vaak meer over de liberalisatie ervan.
Voorstanders van het liberaliseren van allerlei seksuele praktijken die enkele
decennia geleden nog zwaar taboe waren bepleiten vrijuit het recht om te doen
wat zij prettig vinden met hun partners ofgelijkgesteniden. Sommigen gaan naar
Thailand om hun behoefte te bevredigen, weer anderen beginnen een publieke
campagne om voor hun praktijken juridische en maatschappelijke acceptatie te
krijgen. Men denke aan de groep van Britse sadomasochisten die recentelijk werd
veroordeeld vanwege het uitdoven van sigaretten op elkaars lichaam en het
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vastspijkeren van een penis. Er zijn mensen die er geen bezwaar tegen hebben
om een been ofander ledemaat te laten amputeren, teneinde nog meer seksuele

opwinding te beleven. Er zijn ook mensen die pedofilie verdedigen en daarvoor
allerlei 'aannemelijke' rationalisaties hebben. Een heel scala van meningen en
argumenten komt voorbij over wat toelaatbaar is en wat, medisch57 ofjuridisch,
niet meer geaccepteerd kan worden. Wat voorheen als pervers werd gezien, wordt
opgevat als een moderne manier om uiting te geven aan individuele voorkeur.
Zo krijgen veel van deze seksuele praktijken een zekere, zij het niet vastgelegde,
legitimiteit. Homoseksualiteit is naast heteroseksualiteit een andere, geaccepteerde
leefvorm geworden. Heteroseksualiteit is geen morele norm meer waar alle andere
vormen van seksualiteit zich aan dienen te onderwerpen. Reproductie of de
biologische rechtvaardigingom te kiezen voorheteroseksualiteit is immers allang
weggevallen.

Het wegvallen van culturele taboes brengt veranderingen met zich mee in de
medische en psychologische diagnoses of definities van de categorie perversies
(parafilieen). Dat lijkt niet opmerkelijk, maar nader beschouwd is het eigenlijk
wel bijzonder dat de invloed van culturele en sociale factoren op de definitievor-
ming van'seksueel gezond ofongezond' soms zo groot heeft kunnen zun. Regels,
normen en waarden, kerk, geloofen mythen hebben altijd meebepaald wat slecht
ofziek gedrag is, welke rollen mannen en vrouwen, jongens en meisjes dienen
te manifesteren wil dat gedrag als goed ofgezond worden gekwalificeerd. Het
is jammer dat de preutse orthodoxie van de jaren vijftig zich liet verleiden,
waarschijnlijk door de politieke en maatschappelijke waan van de clag die wij
tegenwoordig politieke correctheid noemen, tot het uitroepen van homoseksuali-
teit als een ziekte.58 Freud zag homoseksualiteit en perversie iets genuanceerder.

Hij beschouwde die meer als een omkering (een inversie van het gebruikelijke
gedrag).59 Afgezien van de gedateerdheid van bepaalde visies, is het ookjammer
dat het huidige politieke en maatschappelijke klimaat psychiatrische en psychologi-
sche diagnoses vertroebelt wanneer het gaat over seksueel gedrag. Hoe groot onze
maatschappelijke en politieke tolerantie ook is wat betreft seksuele deviantie en

leefstijlen, hoe zeer deze mogen stroken met onze huidige maatschappelijke
waarden en hoe goed deze ook passen in onze liberale cultuur, dat wil nog niet
zeggen dat ze in moreel opzicht de toets der kritiek kunnen doorstaan, medisch

gezien gezond ofin psychologisch opzicht normaal zijn. Dat geldt voor alle homo-

57 In Nederland zullen er, bijvoorbeeld, geen chirurgen te vinden zijn die een gezond been
amputeren om de seksualiteitsbeleving van de patiEnt te verhogen.

58 American Psychiatric Association, 1953.
59 Freud, 1905.
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en heteroseksuele activiteiten, met welke im- of expliciete doelen men deze
activiteiten ook nastreeft, hetzij reproductie, plezier of lust,  of het uiten  van
affectie. Het oprekken van grenzen, van normen en waarden, kan wel beinvloeden
hoe wij tegen de dingen aankijken maar dat wil nog niet zeggen dat een dergelijke
moderne kijk het toestandsbeeld 'gezonder' of'normaler' maakt,  even goed als
het gedoogbeleid ten opzichte van drugs nog niet betekent dat de resulterende
verslaving minder ziek of minder ongezond  is.

2.3.1   De  term  parajilie  dekt  de  lading  niet

In de DSM-IV6(, worden verschillende classificaties gegeven. Het is vooral een
indeling naar manifeste gedragscomponenten en er wordt niet diep ingegaan op
het onderliggende driftleven, motivatie, drijfveren ofde persoonlijkheidsstructuur
van het individu. De term 'para' betekent 'naast', naast het normale ofnaast de
voorgeschreven norm. Hoeje het ook wendt ofkeert, we hebben altijdte maken
met afwijkingen van 'normgedrag'.
Parafilie is buiten de psychoanalytische discipline voor velen de voorkeursterm
geworden omdat ze minder moraliserend en veroordelend is. De term perversie
heck de connotatie van een scheldwoord gekregen alsof het gelijk staat aan

viezigheid. Perversie wordt in de psychoanalytische literatuur gedefinieerd als
een geerotiseerde ofgeseksualiseerde vorm van spanning. Het beslaat een grote
diversiteit van seksuele gedragingen, gedachtes, gevoelens en fantasieen. Karak-
teristiek is het drangmatige karakter ervan die als voortstuwende kracht fungeert
om de seksuele obsessies om te zetten in een bepaald, geritualiseerd seksueel
scenario. Het specifieke van de perversie is onder andere de objectkeuze en de
omgang met de sekspartner. De seksuele voorkeur gaat soms uit naar een dier,
een ding, een bepaald lichaamsdeel van een persoon. Iemand die aan een perversie
lijdt, heeft die geseksualiseerde spanning in een deel van zijn wezen, een deel
van zijn persoonlijkheidsstructuur geintegreerd. Het is niet slechts een lastige klacht
ofsymptoom dat afen toe opspeelt. Een perversie is een integraal onderdeel van
de persoonlijkheid(stoornis) dat er altijd is en een bepalende rol speelt op allerlei
niveaus van functioneren. De ernst van de perverse karakterstoornis is doorslagge-
vender voor de ongeremde expressie van seksuele wensen dan het parafiele
(geisoleerde symptoom) gedrag op zich. De term parafilie dekt, althans volgens
de psychoanalytische visie, de lading niet. Perversie houdt in dat er sprake is van
intens seksueel plezier beleven aan het devalueren, het triomferen over- en het
pijn doen van de ander. Het betekent dat er seksuele bevrediging volgt wanneer

6 }

Diagnostic and Statistical Manual ofMental Disorders, Fourth Edition. Washington, D.C.
American Psychiatric Association, 1994.
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de partner wordt geBxploiteerd of gebruikt door middel van dwang, geweld,
agressie en manipulatie. Dikwijls is er sprake van sadomasochisme, of ronduit
van haat. Deze aspecten kunnen worden herleid naar individuele wensen en

geboden, net als bij neurotische symptomen. Het verwerven van de liefde van
de partner staat niet voorop. De essentie van perversie is de ontmenselijking van
de partner. Zoals men in de casusbeschrijvingen zal kunnen zien wordt de partner
tot gebruiksvoorwerp en onderdeel gemaakt in het obligatoire, geseksualiseerde,

rigide scenario ofscript. In 66n situatie wordt het publiek misbruikt en geweld
aan gedaan door de agressie die zij ongevraagd voorgeschoteld krijgen (zie blz.96-
99). In de meeste gevallen is er sprake van vroegkinderlijke, pre-oedipale en
oedipale oorsprong van de perversievorming. Zie ook hoofdstuk zes (blz. 150)
waar de etiologie van perversievorming kort en schematisch is weergegeven. Een
ander karakteristiek probleem is de negatieve zelfwaardering. De samenhang van
het Zelf is vaak in het geding omdat het aan empathische verzorging, aan
spiegeling en aan erkenning heeft ontbroken. Perversie is dus meer dan de som
van de parafiele symptomatologie. Perversie betekent dat de gehele psychische
organisatie en de ermee verbonden psychodynamische mechanismen doorweven
zijn met een geerotiseerde spanning. Mensen die lijden aan een perversie kunnen
een veelvoud van stoornissen hebben. Het kunnen patienten zijn met narcistische
en borderline stoornissen, psychoses, gender-identiteitsproblematiek, maar ook
met neurotische stoornissen. Bij personen met een perversie kan het zowel gaan
om neurotische problematiek alsook om ernstige defecten in de Ik-functies, in
het bijzonder impulsregulatie en frustratietolerantie. Affectieve verwaarlozing
kan tot zulke ernstige problemen in de ontwikkeling van de Ik-functies leiden.
Een ontwikkelingsachterstand opgelopen in de kinderjaren is moeilijk in te halen.
Affectieve verwaarlozing leidt onder andere ook tot (bindingsstoornissen) gehecht-
heidsstoornissen en problemen in de gewetensvorming. Er vindt dan onvoldoende
of bovenmatige identificatie plaats met ouder(s) omdat de affectieve band als

onveilig, ambivalent ofte beklemmend wordt beleefd. Kuiper spreekt ook wel
van 'misidentificatie'61 wanneer er sprake is van een kind dat zich met een asociale
ofverslavende ouder identificeert. In een symbiotische moeder-kindrelatie wordt
het kind bewust ofonbewust tot partner van moeder gemaakt. Wanneer het kind
zich door welke omstandigheden dan ook niet meer kan losmaken uit deze
symbiose, kan dit ernstige ontwikkelingsschade tot gevolg hebben die tot perversie
leidt. In de perverse persoonsontwikkeling van het kind ontbreekt de vader als

positieve 'sparring partner'. Vader is fysiek en/of emotioneel afwezig.  Hij  redt
het kind niet uit de symbiotische dyade ('Symbiotic tie') door bijvoorbeeld zijn
plek op te eisen naast die van moeder. Het kind blijft op deze manier psycholo-

61  Kuiper. 1987.
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gisch 'gevangen' in een agressief geladen gevoel van 'slecht' zijn omdat hij
autonome strevingen heeft. Bovendien kan de voortdurende blootstelling aan
de nabijheid van de intrusieve moeder tot gevolg hebben dat hij zich een 'slecht,
incestueus' moederskindje voelt. Dit gevoel wordt niet geneutraliseerd ofweg-
genomen als de vader helemaal ontbreekt in de subjectieve wereld van 1110eder

en kind. Een kind dat als gevolg van een dergelijke problematische gezinsconstella-
tie zijn angsten, fantasieBn, impulsen en machteloze woede seksualiseert, is op

weg een perversie te ontwikkelen.

2.3.2  Van perversie  tot  zedendelinquentie

Het Wetboek van Strafrecht geeft in Titel XIV de juridische beschrijving van
het zedendelict, het is een misdrijftegen de zeden. Het Wetboek van Strafrecht
geeft het materiele strafrecht weer. Dat wil zeggen dat het gedragingen beschrijft
die in Nederland strafbaar zijn gesteld. In het Wetboek van Strafrecht zijn vier
categorie8n delictomschrijvingen aangegeven.

Tabel Zedendelictomsch«ivingen

Geweldsdelicten Gemeenschap

Verkrachting (art. 242) Met wilsonbekwame (art. 243)
Feitelijke aanranding van Met persoon beneden de  12 jaar (art. 244)
de eerbaarheid (art. 246) Met persoon beneden  de  16 jaar (art. 245)

Ontucht Eerbaarheid

Met wilsonbekwame (art. 247) Schennis van de eerbaarheid (art. 239)
Verleiding van minderjarige Aanranding van de eerbaarheid (art. 246)
tot ontucht (art. 248a)
Met misbruik van gezag (art. 249)

De artikelen 242-249 kunnen betrekking hebben op drie delictomschrijvingen6z
seksueel geweld tegen mensen van 16jaar en ouder die niet wilsonbekwaam zun,
seksueel geweld tegen minderjarigen tot 18 jaar, en wilsonbekwame slachtoffers
zoals personen die bewusteloos, lichamelijk onmachtig of geestelijk gebrekkig
ontwikkeld zijn op het moment van het delict. Belangrijk in de delictbeoordeling
in juridische zin  is of er sprake is geweest van dwang, van misbruik van gezag,
van seksueel binnendringen met gebruik van fysiek geweld ofdreiging met geweld
ofvan enig dwangmiddel als gevolg van groot verschil in gezagsverhouding tussen

62 Lohman, et al., 1997.
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dader en slachtoffer. In het criterium 'misbruik van gezag' is de relatie dader-
slachtoffer de doorslaggevende factor. Vaak is het slachtoffer een kind, stiefkind,
pleegkind ofis er sprake van een duidelijke gezagsverhouding, zoals tussen arts

en patient ofbaas en ondergeschikte. De term'zeden' hoeft niet alleen betrekking
te hebben op seksuele gedragingen zoals die hierboven zijn beschreven. De term
kan ook voor andere maatschappelijk geaccepteerde gewoontes worden gebruikt.

Met het toebrengen van lichamelijk ofpsychisch letsel overschrijdt men de grens
van het toelaatbare. Delictgedrag kan het resultaat zijn van een veelvoud van
factoren. Meestal gebeurt het wanneer de seksuele drang groter is dan de
draagkracht van de pleger ofwanneer hij in het stillen van zijn leegte en honger
de fysieke grenzen (integriteit) van zijn partner/slachtoffer schendt doordat hij
zich niet meer in bedwang heeft.

Bij perversie spelen macht en controle (over onder andere innerlijke angsten)
een belangrijke rol. Het verkrijgen van macht en controle hoeft niet altijd op
een gewelddadige manier te gebeuren, maar bij perversie is het exploiteren en
het dehumaniseren van de seksuele partner dikwijls een gegeven. Dat kan
gebeuren met wederzijdse instemming, zoals bij sadomasochisme. Maar wanneer
er geen sprake is van wederzijds goedvinden tussen gelijkwaardige partners en
er een aanslag wordt gepleegd op de lichamelijke integriteit door middel van
agressie ofgeweld, is er sprake van een (gewelddadig) zedendelict. In dit geval
is seksualiteit een tegen de ander gericht wapen geworden.

Zedendelinquentie is een groot maatschappelijk probleem. In 1999 meldden
181.000 Nederlanders dat zij te maken hebben gehad met een tegen hen gericht
zedenmisdrijf. 63 Tussen 1999 en 2000 werden ruim 5.200 zedenzaken door Buro

Slachtofferhulp afgehandeld, iets meer dan hetjaar daarvoor. Het gaat dan vooral
over verkrachting, aanranding, ontucht met minderjarigen en incest. 64

Volgens de meest recente cij fers65 werden er in 2001.2576 aangiftes van seksueel

misdrijfgedaan. Van deze gevallen waarvan officieel aangifte is gedaan is de rechter
in 1298 zaken tot een schuldigverklaring gekomen. Onderstaande tabel geeft een

duidelijk overzicht.

63  CBS, 2001.
64    CBS,  2001,
65 Ministerie van Justitie,  WODC,  2003.
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Tabel Uitsplitsing naar zwaarte delict
.
:

Z                              :3 .E 7        1
   -8                    .18                          *

3               g  3             2                 3                :541  1   j   043V "1  >

In 2001 ingeschreven bij het parket 2576 547 764 545 720

Zaken in 2001 afgedaan door het OM; 2764 582 801 583 798
waarvan transactie, 208 176      3       22       5

sepot, 756 113 254 192 197

voeging 108     60     10      20      18

Dagvaardingen 1694 233 534 349 578

Zaken in 2001 afgedaan door de rechter; 1569 227 455 335 552
waarvan schuldigverklaring, 1298 184 387 260 467

ontslag van rechtsvervolging,                  4          3          1          -
vrijspraak, 145 9      44      38       54

overige uitspraken 122     31     23      37      31

Zedendelicten leiden tot maatschappelijke onrust. Vroegtijdige signalering en
herkenning van de problematiek die aan zedendelicten ten grondslag ligt, is daarom
van maatschappelijk belang. Pas sinds dejaren tachtig wordt er aandacht besteed
aanjeugdige zedendelinquenten. In de Nederlandse wetenschappelijke literatuur
zijn de publicaties bekend van Bruinsma,66 Van Wijk.67 Het is bekend 8 dat veel
daders op jonge leeftijd beginnen met het plegen van zedenmisdrijven en dat
zij lang doorgaan met het plegen van delicten en veel slachtoffers maken. Hun
daden cre8ren grote maatschappelijke onrust maar de immateri8le schade grijpt
veel dieper in bij de slachtoffers.

2.4 Samenvatting

De vraag hoe een perverse ontwikkeling tot stand komt kan niet eenduidig
worden beantwoord, van welke wetenschappelijke invalshoek men haar ook
benadert. Het is een complex ontwikkelingsproces waarin vele factoren een rol
spelen, van onbeduidend tot beslissend van karakter. In alle benaderingen herkent

66 Bruinsma, 1996.
9  Van Wijk, 1999.
68 Hendriks, Bijleveld & Muizer, 2002, p. 489-506.
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men als een kenmerkende factor, het drang- en dwangmatige in houding en
gedrag van de betrokken personen. Duidelijk is ook dat de gezinsconstellatie in
de vroege kindegaren een kritische factor is. Want wanneer een kind niet heeft
geleerd om zijn angsten, fantasieen, impulsen en machteloze woede anders te
kanaliseren dan door middel van seksualisatie, dan kan een perversie op de loer
liggen. Om te duiden wat met een perverse ontwikkelingbedoeld wordt, is mijns
inziens van belang het onderscheid te handhaven tussen de term 'perversie' en
de in zwang geraakte term parafilie: een verschil van respectievelijk de stoornis
en het symptoom. De term 'perversie' is pass6 want aan de kwalificatie pervers
kleeft een moraliserende betekenis die door velen als scheldwoord69 wordt
beschouwd, terwijl anderzijds wat maatschappelijk als pervers wordt beleefd, in
de loop der tijd een devaluatie heeft ondergaan onder invloed van de TV,
speelfilms, en andere media. Pervers gedrag kan derhalve moreel worden
afgekeurd, maar het is niet strafbaar indien het niet onder de delictomschrijvingen
van het Wetboek van Strafrecht valt. De meetlat voor ontoelaatbaar onzedelijk
gedrag komt door de opschuiving van normen en waarden in de samenleving
steeds lager te liggen, zedendelinquentie wordt als een groot maatschappelijk

probleem gezien. Niet alleen zijn jonge kinderen dikwijls het slachtoffer van
zedendelicten, het begin van zedendelinquent gedrag blijkt vaakook al opjeugdige
leeftijd plaats te vinden. Het maatschappelijke belang van meer kennis van de
omstandigheden en factoren die op jonge leeftijd kunnen leiden tot perversie,
met de mogelijkheid om culminatie in ernstige zedendelicten tijdig afte wenden,
is daarom groot.

69 In de Van Dale wordt perversie gedefinieerd als verdorvenheid, slecht, verkeerd.



HOOFDSTUK 3

Het theoretische psychoanalytische referentiekader

3.1 Inleiding

Honderd jaar psychoanalytische theorie samenballen in een kort bestek is
ondoenlijk want iedere keuze en focus van onderwerpen is altijd een beperking
en een simplificatie. De psychoanalyse heeft een aantal centrale hypothesen. Een
daarvan is dat een psychisch fenomeen altijd betekenis heeft. Niets is toeval.
Drijhieren (behoeften, strevingen, verlangens en wensen) geven sturing en richting
aan menselijk gedrag ook als wij ons daarvan niet bewust zijn. Freud was ervan

overtuigd dat drijfveren, ook wel driften genoemd, biologisch gefundeerde
processen zijn die wij niet bewust waarnemen, in tegenstelling tot manifestaties
of afgeleiden (derivaten) ervan. Een andere belangrijke overtuiging van Freud
was dat de mens primair gericht is op lustbevrediging en dat hij met de invulling
van zijn wensen en behoeften in confict kan/zal komen met maatschappelijke
geboden en verboden. De psychoanalyse wordt daarom ook wel deterministisch
genoemd, uitgaande van een 'conflictmodel'. In het Ego- ofstructurele concept
van Freud komt het conflictmodel goed tot Uiting. Het Ego, Superego en het
Id (Es) zijn de drie instanties die voortdurend in de weer zijn om het psychologi-
sche evenwicht in stand te houden. Het Superego (geweten) zal er op toezien
dat het streven naar invulling van wensen en verlangens (de driften/het Id) op
maatschappelijk verantwoorde wijze gebeurt. Het Ego (Ik) is een soort Yo-between',
een onderhandelaar die niet alleen stevige en krachtige weerstand moet bieden
tegen beide irrationele krachten, maar ook zaken goed moet kunnen integreren.
In de psychoanalyse wordt de structuur van de persoonlijkheid opgebouwd uit

70het 'Ik' met zijn functies, het geweten (Superego) en het driftleven.

In het begin van de vorige eeuw stelden andere belangrijke pioniers van de
psychoanalyse dat de mens niet primair op driftmatige lustbevrediging uit is, maar
op het ontwikkelen van bevredigende relaties. De objectrelatietheorie legt de
nadruk op relaties en niet zo zeer op het driftmatige. Zij gaat ervan uit dat het
kind vanaf het prille levensbegin sterke behoefte heeft aan bevredigende,

70
Kuiper, 1989.
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liefdevolle verhoudingen.  In een sensitief verzorgingssysteem waarin  het  kind
met zorg en aandacht omringd wordt, zal een positief Zelfgevoel goed tot
ontwikkeling kunnen komen. In het model van de Zelfpsychologie gaat men
ervan uit dat een kind op basis van de relaties die het met zijn ouders heeft een
eigenstandig Zelfleert kennen. Het Zelf(beeld) is een afspiegeling ofweergave
van het verzorgingssysteem dat hem in eerste instantie omringde. Een stoornis
in het Zelfgevoel noemt men een 'narcistische' stoornis. Dat betekent dat iemand
zichzelf onder- of overwaardeert en steeds buiten zichzelf op zoek is naar
bewondering en erkenning, omciat hij het vanuit zichzelfniet op peil kan houden.
Psychisch gezond zijn betekent dat men zichzelfen anderen kan waarderen en
liefhebben, dat men kan werken, spelen, en dat men er plezier in schept om sociale
activiteiten te ontplooien en initiatieven te nemen (Funktionslust). Bij een psychisch
gezonde persoon is de adaptatie (aanpassingsvermogen/vaardigheden) goed te
noemen, in tegenstelling tot iemand met een psychose en een borderline-stoornis.
Bij ernstige stoornissen zoals een psychose ofpsychopathie is er veelal sprake van
defecten in de Ik-functies en impulsregulering, terwijl het bij een neurose meer
gaat om de problematiek van de innerlijke (driftmatige) conflicten.

De invalshoek van mijn onderzoek is sterk gebaseerd op psychoanalytische per-
soonlijkheidstheorie8n. Binnen deze theorieen bestaan verschillende psychodyna-
mische denkkaders ofmodellen die ter onderbouwing dienen van het aangeboden
materiaal. De psychoanalytische theorie biedt een goed vertrekpunt voor de
onderbouwing van een ontwikkelingsmodel, maar ook voor de psychodynamis-
men van latere gedrags- en persoonsontwikkelingen. De koppeling tussen de
specifieke of bepalende, vroegkinderlijke ontwikkeling van het individu,  zijn
relatie met de ouders in het gezinssysteem, de daaruit resulterende interactiepatro-
nen, de problematische gehechtheid en het mogelijke delictgedrag worden in
een psychodynamisch denkkader gevat. Vanuit dit denkkader wordt ingegaan
op de ontwikkeling van specifieke habituele, adaptieve en disadaptieve afweer-
mechanismen (hoofdstuk vier en vijf), omdat deze bepalen of en hoe adaptief,
draagkrachtig en gedragsvaardig het individu is in bepaalde omstandigheden.

3.1.1   De  verschille,ide  psychodynamische  stromingen  en fundamenten

De opvatting die niet alleen door leken maar ook door velen in het professionele
veld wordt aangehouden is dat er 66n psychoanalytische theorie bestaat zoals die
door haar grondlegger, Sigmund Freud, is vastgesteld. Deze veronderstelling is
onjuist. Enkele belangrijke denkbeelden uit die begintijd (1895) zijn achterhaald.
De psychoanalyse heeft vanaf  1895 (S. Freud/toxische theorie) de nodige
veranderingen en aanpassingen doorgemaakt, zoals dat ook in andere gedragswe-
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tenschappen is gebeurd. Er zijn binnen de psychoanalyse vier belangrijke
psychodynamische stromingen tot ontwikkeling gekomen: het driftmodel, het
ego (Ik) model, het objectrelatiemodel, en het model van de Zelfpsychologie.
Het gaat telkens om kunstmatige onderscheidingen en modellen die slechts als

theoretische constructen worden gehanteerd. Het doel van deze theoretische
modellen is om informatieve duidelijkheid te scheppen zodat de begrippen helder
zijn. Ik zal dieper op deze psychodynamische modellen ingaan omdat ze van

betekenis zijn als referentiekader van dit onderzoek. Daaraan voorafgaande is het
belangrijk om even stil te staan bij enkele centrale psychoanalytische uitgangspun-
ten. E6n ervan is dat psychische fenomenen altijd een betekenis hebben. Niets
in het gedrag van het individu is toeval. De tWeede hypothese luidt dat de
betekenis en het bestaan van de psychische processen veelal onbewust zijn. Freud
duidde dit aan met de metafoor van de ijsberg. Hij schetste de geest als een ijsberg
waarvan een klein stukje top, het bewuste, boven het water uitsteekt en het
merendeel van de ijsberg zich onder het water bevindt. Onder het wateroppervlak
ligt dus een groot onbewust deel dat de basis vormt van de menselijke geest van
waaruit het gedrag gestuurd en bepaald wordt: de wensen en verlangens, de
neigingen, in de jeugd ontstaan om zich verder te ontwikkelen tot in de
volwassenheid. Dat grote onbewuste, onder het oppervlak liggende deel herbergt
allerlei innerlijke conflicten, irrationele motieven, impulsen, seksuele en agressieve

drijfveren. Het doel van een psychoanalytische behandeling is er onder andere
op gericht om zo veel mogelijk onbewust materiaal bewust te maken, te bewerken
en verwerken zodat de betrokkene zijn gedrag beter kan sturen in plaats van
bepaald (gedetermineerd) te worden door zijn onbewuste primaire driften. 71

3.2 Het driftmodel

In het driftmodel komt de ontwikkeling van het driftleven ter sprake. De
behoeften, wensen en verlangens die een mens aansturen, noemt men in de
psychoanalytische theorie de psychologische manifestaties (expressie) van driften.
Freud ging er vanuit dat driften biologisch gefundeerde processen zijn die het
individu tot actie aanzetten. Driften zijn onbewuste processen. Men kan een drift
niet zien, wel haar representant ofhaar gedragscomponent. Bijvoorbeeld, wanneer

71 Een drift is een drijfveer die biologisch gefundeerd kan zijn. Het zijn drijvende krachten
die het gedrag van het individu sturen en richting geven. Een drift is niet zichtbaar maar
wat wel manifest is, is het gedragsmatige streven. Wanneer er geen drifibevrediging kan
worden verkregen geeft dit spanning ofonvrede. Het bevredigen van een drift is lustvol
of plezierig. Drifibevrediging kan  men dus synoniern  zien aan behoeftebevrediging.
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Freud over libido spreekt, bedoelt hij in eerste instantie de seksuele wensen die
aanzetten tot libidineuze energie en richting kunnen geven aan onder andere
libidineuze (partner/object) binding. Na 1915 wordt de term 'libido' meer
gebruikt  in de betekenis van 'levensdrift'. Libido wordt dan eerder opgevat als
een vorm van mentale energie (analoog aan fysieke energie) die het individu nodig
heeft om zich te hechten, om liefte hebben ofom te investeren in een veelvoud
van begeerlijke zaken. Als wij een mooie auto zien en tot aankoop ervan besluiten,
hebben wij de auto, in psychoanalytische termen, libidineus bezet (cathexis). De
manifestatie van deze liefdevolle investering is ondermeer te zien als de eigenaar
zijn nieuwe aanwinst fonkelend van trots aan iedereen laat zien (de gedragscompo-
nent). Naast libido wordt agressie als een aparte drift onderscheiden. Agressie
wordt beschouwd als (drift) energie die nodig is om in leven te blijven, te
wedijveren, te sporten et cetera. Het is de brandstofdie nodig is om onder meer
copinggedrag (ofondernemingslust, initiatief) te genereren. De term'agressieregula-
tie' heeft in eerste aanzet niets te maken met'agressiefofdestructiefgedrag' maar
wijst op de innerlijke psychische energie (regulering/evenwicht). Het is een
psychodynamische, metapsychologische beschrijving voor gedrag en psychische
processen. Een drift geeft niet alleen richting maar heeft ook een oorsprong. Zulke
bronnen kunnen van biologische aard zijn, lichamelijke zones van waaruit
gevoelens van spanning en ontspanning komen. Wanneer er sprake is van het
lessen van dorst wordt er een orale drift bevredigd. Het doel van de dorstprikkel
kan  divers  zijn (de borst,  de  fles, de kraan)  maar de richting of de neiging gaat
meestal  uit naar verzadiging of behoeftebevrediging.  Bij een seksuele drift zal
de erogene zone (zoals de genitaalstreek) een rol spelen en zal het individu
aansturen   op een orgasme (bevrediging), hetzij met, hetzij zonder partner
(driftobject).72

In het driftleven zijn vijfontwikkelingsfasen te onderscheiden. De vroegkinderlijke
fasen zijn de orale fase, de anale fase en de fallische fase. Daarna zijn er de
latentietijd en de genitale (puberale) fase. Een baby bevindt zich in de orale fase
omdat hij voornamelijk prikkels ervaart en bevrediging verlangt via de mond
(via het zuigen). Honger en het stillen ervan zijn een onderdeel van het orale
proces, maar de baby heeft ook behoefte aan bescherming en veiligheid, aan
warmte en liefdevolle wisselwerking met de ouders ofverzorgers. De orale fase
is niet alleen maar het ervaren van spanning en ontspanning van hongerprikkels
en verzadiging via de mondopening. De zuigeling kan een gevoel van verzadiging                     i
ervaren wanneer er tussen hem en zijn omgeving een harmonieuze, constante
manier van interactie is. Dat geeft hem een gevoel van (basaal) vertrouwen, orndat

72
Het object van verlangen, een begerenswaardig object.
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het beleefde goede gevoel niet als een externe prikkel wordt ervaren maar als
iets dat van binnenuit komt. Een constante, rustige omgeving met voldoende,
gepaste prikkels geeft een kind ook 'voedsel'. In deze fase is het kind voor zijn
driftbevrediging en regulatie (evenwicht) totaal afhankelijk van moeder ofandere
primaire verzorgers. Wanneer de verzorging inconsequent, gebrekkig ofonvol-
doende is, kan de baby overspoeld worden door negatieve prikkels en kunnen
de resulterende gevoelens van angst, frustratie ofverlating te heftig worden voor
zijn nog onderontwikkelde psychische apparaat. Als zijn omgeving niet goed is
afgestemd op zijn behoeften ontwikkelt hij een basaal wantrouwen. Het kind
ervaart zich immers niet los van moeder (omgeving) ofals zeltitandige eenheid
los van de buitenwereld, dus ervaart het de aangereikte negatieve verzorging als
iets dat van binnenuit komt. In de orale fase is het kind noodgedwongen passiever
en afhankelijker dan in de daaropvolgende anale fase.

Ongeveer eenjaar na de geboorte krijgt een andere lichaamszone dan de mond
meer aandacht. Er komt een verschuivingvan gevoeligheid en aandacht van orale
naar anale sensaties. De anale fase duurt tOt ongeveer de vierjarige leeftijd. In die
tijd wordt de peuter motorisch actiever. De uitscheidingsprocessen, sfinctercontrole
en de motoriek krijgen de volle aandacht. Het peutertje heeft grote interesse voor

zijn eigen productie, de controle over de anale en urethrale functies geven hem
plezier, een gevoel van autonomie en macht. Het zelfkunnen (en vaak ook zelf
willen) bepalen wanneer hij plast en poept, wordt al heel snel doorkruist door
moeders houding ten aanzien van zijn creatieve processen. Moeder wil namelijk
dat hij zijn voortbrengselen in het potje ofop de toilet deponeert en zij is er blij
mee als het hem lukt. De blijdschap van een succesvolle zitting kan bij de peuter
al snel in een enorme teleurstelling veranderen, als zijn creatie met oorverdovend
watergeklater onder hem wordt weggespoeld. Het wegspoelen (wegnemen, van
zijn lichaam vallen) van zijn producten kunnen hem ook angstig en onmachtig
maken. Vooral wanneer de zindelijkheidstraining te vroeg, te star ofte dwingend
wordt gehanteerd kunnen er angsten ontstaan rondom de driftmatige impulsen,
voornamelijk angst voor autonomie, agressie (active mastery)73 en seksualiteit.
De dwangneurose heeft zijn oorsprong in deze fase. Netheidsrituelen bijvoorbeeld
kunnen ondermeer als afweer dienen van de neiging tot smeren en kliederen,
als afweer om vies en onzindelijk te zijn en deze tendensen te bezweren. De angst
en schaamte die daarmee gepaard gaan, kunnen voor iemand zeer invaliderend
ZlJn.

n  Zelfontplooiing om de wereld om zich heen meester te worden.
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In de fallische fase wordt de kleuter nog actiever maar ook prestatiegerichter.
Het kind orienteert zich niet meer alleen op moeder. Het begeeft zich op het
competitieve pad met vader die zowel zijn rivaal als ook zijn rolmodel wordt.
Als fallischjongege74 is de genitaalstreek nu de centrale lichaamszone. Het aanraken
ofwrijven over zijn genitaal is een lustvolle activiteit. Hij is trots op zijn genitaal,
meet zich met andere 'verplassers' en leert dat vader is toegerust met een grotere
'plasser,' terwijl moeder erhelemaal geen heeft. Dikwijls roept dit bij het kerelge
verbazing en verwondering op maar het kan hem ook angstig maken. In de vorige,
anale periode heeft hij immers ervaren dat zijn producten van/uit zijn lichaam
kunnen vallen en wegspoelen. De idee dat dit ook met zijn piemel kan gebeuren
kan een waar spookbeeld worden en tot castratieangst leiden, zeker als er rond
dit thema gekscherende opmerkingen ofdreigementen worden gemaakt. In de
fallische fase leert het kind om te gaan met zowel vader als moeder. Het stapt
uit de symbiotische, dyadische relatie met moeder die hij eigenlijk wil bezitten,
maar omdat hij ook van vader houdt en hem als rivaal met kan elimineren, gaat
hetjongege zich met vader identificeren. Vader wordt een belangrijk identifica-
tie(rol)model voor hem. Zijn wens moeder voor zichzelfte willen, moet het kind
opgeven. Het moet zich neerleggen bij het feit dat vader de seksuele partner van
moeder is en dat blijft, en vice versa. Deze driehoeksdynamiek noemt men in
de psychoanalytische theorie 'het Oedipus-conflict'. Het met dit conflict
samenhangende Oedipus-proces is een complexe en gedifferentieerde vorm van
ouder-kind interactie. In deze ouder-kind triangulatie komen veel driftmatige
impulsen in de jongen75 naar boven. Er zijn bijvoorbeeld sterke ambivalenties
tegenover beide ouders. Erotisch-seksueel getinte gevoelensjegens moeder maar
ook liefde en bewondering voor vader. Er zijn gevoelens van woede en
teleurstelling over moeders afgrenzing als gevolg van zijn nieuwsgierigheid naar
haar lichaam, maar hij is tegelijkertijd dol op vader en voor zijn lichaam heeft
hij ook belangstelling. Hij wil met hem voetballen en stoeien. De oplossing van
de oedipale strijd ligt in het feit dat het kind zijn ambivalente gevoelens jegens
de ouders accepteert en een manier vindt om met beiden om te gaan. Hij doet
dit door eigenschappen van beide ouders te verinnerlijken en zich eigen te maken.
Dat betekent dat het kind leert aspecten van vader en moeder in zich op te nemen
en deze op zijn geheel eigen wijze in zijn karakter te integreren.

74 In de bespreking van deze (oedipale) fase is de focus op het jongege. Meisjes in de
oedipale periode doorlopen identieke processen maar met een andere seksuele
gerichtheid. Hun identificatie object is vrouwelijk (moeder) waardoor voornameluk
feminiene belangstelling kan worden verinnerlijkt.

75 Ook meisjes maken deze fase door; hier is de situatie voorjongens beschreven.
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De latentiefase doet zijn intrede in de lagere schoolperiode, wanneer het kind
ongeveer 6-12 jaar oud is.  De term 'latentie' is misleidend en duidt er op dat de
driftimpulsen zich naar de achtergrond hebben laten 'verdringen' ten faveure

van de cognitieve, meer taakgerichte Ik-ontwikkeling. Er is zeker een verschuiving
van de lichamelijkheid naar het socialiseren met leeftijdsgenootjes, maar
verliefdheden voor het eigen en andere geslacht kunnen heel heftig oplaaien.
Seksspelletjes, masturbatiespelletjes en nieuwsgierigheid naar eigen lichaam en
dat van het andere geslacht behoren tot deze fase. De nadruk ligt op het zich toe-

eigenen van kennis. De seksspelletjes en de beginnende socialisatie met

leeftijdgenootjes zijn preludes op de volgende genitale puberale fase.

Wat er aan 'Sturm und Drang76' in de puberteit en/ofadolescentie manifest wordt,
behoeft voor weinig ouders nadere uitleg. De adolescentieperiode manifesteert
zich tussen het 14de en 18de levensjaar. Men is de adolescentietijd gaan beschouwen
als een afspiegeling van de'Sturm und Drang'-periode omdat Goethe in zijn werk
' Die Ifiden des jungen Werthers 77 liet zien hoe woelig en onstabiel deze ontwikke-
lingsfase kan zijn. Zijn protagonist is dejonge Werther, een introverte, oneven-

wichtige persoonlijkheid vol pessimisme, die vervuld van zelfbeklag zelfverwezen-

lijking zoekt in de liefde. Als hij beseft hoe hopeloos dit voor hem verloopt, pleegt
hij zelfinoord. Goethe geeft een gepassioneerde sfeertekening die karakteristiek
was voor de literaire opvattingen van zijn tijd. De 'Wertherkoorts' nam
epidemische vormen aan, de literaire rage ontlokte een fel verzet tegen de traditie
en het 'establishment' (de normen en waarden van de ouders). Men kan dit als
een analogie zien van de beleving van de adolescent die zich in deze periode los
moet maken van zijn ouders en pogingen moet ondernemen om op eigen benen
te staan. De puberteit en adolescentie zijn ontplooiingsfasen met elkaar snel
afwisselende gevoelens en realiteitstegenstellingen: gevoel versus ratio. De
opgroeiendejongen maakt een onstuimige lichamelijke groei door. Er is sprake

van een grote fysiologische verandering, vooral op endocrien en motorisch gebied.
De psychosociale veranderingen betekenen vaak ook maatschappijgerichte
conflicten, omdat de psychische en sociale rijping aanmerkelijk trager verloopt
dan de lichamelijke, een discrepantie die kan leiden tot onaangepast gedrag. De
aanstormende adolescent behoort allerlei ontwikkelingstaken te volbrengen. Hij
moet loskomen van de ouders, autonomie verwerven, behoort zich cognitief
te ontwikkelen en op seksueel gebied dient hij invulling te geven aan zijn
geslachtsrol. Hij moet leren zijn zelfbeeld te herstructureren, persoonlijke
levensvisie en levensvoornemens te ontwikkelen en een maatschappelijke positie

76 Een term uit een drama van F.M. Klinger (1857-1920).
77  Goethe, 1774.
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te bemachtigen. In de adolescentietijd vervaagt het stabiele kinderbeeld en het
wordt uiteindelijk verlaten. Het is daarom van groot belang dat er tijdens de
adolescentie een stevige structuur en voldoende stabiliteit worden geboden. Bij
hun verkennende separatie en autonomiebehoeften hebben vele jonge mensen
ankers nodig. De fysiologische groeispurt en seksuele rijping kunnen allerlei
onzekerheden oproepen, vooral met betrekking tot leeftijdsgenoten. Er wordt
geexperimenteerd met relaties en de lichamelijke en verstandelijke vermogens
worden getest. Meer en meer zaken gaan zich buiten het gezin afipelen. Hij zoekt
identificatiefiguren buitenshuis in voetbal-, film- en popidolen. De groei naar
rijpheid en volwassenheid houdt in dat de adolescent op velerlei gebied zijn plek
moet veroveren in een relatiefkort tijdsbestek. Wanneer dat allemaal lukt, heeft
de adolescent aan het einde van de adolescentie een eigen identiteit opgebouwd,
een positief zelfbeeld en adequate zelfzorgfuncties,  en  hij  heeft het vermogen
ontwikkeld om een intimiteitsrelatie aan te gaan met een vaste partner aan wie
hij zich seksueel en emotioneel kan en durft te binden. Bij veel jeugdige
zedendelinquenten is er in de hierboven beschreven ontwikkelingsfasen te veel
stagnatie opgetreden zodat er in onvoldoende mate een stevige identiteit
(eigenheid)78 is gegroeid (zie hoofdstuk  vij f).

3.3 Het Egomodel79

In dit model staat de psychische structuur van de persoon centraal. Daarom wordt
het ook wel het 'structurele model' genoemd. Drie belangrijke constructen
worden erin gehanteerd:  het  Id,  het Ego  en het Superego (het geweten).  Het
Id  (ook wel Es of libido genoemd) huisvest de driftmatigheid, de (verboden)
verlangens. Het Ego ofhet 'Ik' en het 'Geweten' zorgen ervoor dat het gedrag,
de emoties, de geboden, de maatschappelijke normen en waarden op een
persoonlijke wijze worden geYntegreerd en nageleefd. Een probleem tussen de
drie innerlijke instanties noemt men een intrapsychisch conflict. Dat kan gaan
over de wens om een driftmatige impuls uit te leven en het verbod (van het
Superego) daarop, omdat er dan sancties zouden kunnen volgen. Die sancties
kunnen van alles inhouden, zoals boosheid van een geliefde persoon (angst voor

78 Bruinsma, 1996.
79 In dit model, ook wel het structurele model genoemd, schetste Freud (in 1923) de drie

structuren van het geestelijke apparaat.  Hij  gaf aan dat het Ego voor een deel bewust
functioneerde maar veel van de egofuncties onbewust en automatisch zijn. Voor  1923,
gebruikte Freud de term om het totale psychologische Zelfaan te duiden ofeen groep
bewuste ideeen. De centrale functie van het Ego is het besturen van de afweer en
aanpassing aan (externe) realiteitseisen.
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dreigend liefdesverlies), tot en met daadwerkelijke strafvan een maatschappelijke
instantie (verkeersbon,justitiale straf). De gevoelens ofde emoties die vaak centraal

staan wanneer er een intrapsychisch (innerlijk) conUict bestaat, zijn ambivalentie,
schuldgevoel en angst. In het structurele model wordt de persoonlijkheid gevormd
door de interactie,80 of de psychodynamiek, tussen  de drie instanties.  Het Ego
is een intermediair tussen het Id en het Superego, ervoor zorgend dat alles rustig
en stabiel verloopt. De functie van het Ego is enorm uitgebreid. Het Ego (Ik)
dient niet alleen om onderscheid te maken tussen werkelijkheid en fantasie
(realiteitstoetsing) maar ook tussen binnen- en buitenwereld. Wanneer het

geweten 'spreekt' moet het Ik dat herkennen als een stem van binnenuit, anders

is er sprake van een hallucinatoir probleem. 'Reality testing' is een belangrijke Ik-
functie die door groei, rijping en ervaring tot ontwikkeling komt. Naarmate de

psychische structuur (de structurering van de persoonlijkheid) zich voltrekt, zal
het kind de realiteit beter gaan leren kennen. Cognitieve, affectieve vermogens
en afweermechanismen vallen ook onder het beheer van de Ik-functies. Het totale
of algemene functioneren van de drie, met elkaar voortdurend in 'overleg'
tredende, instanties noemt men de psychische organisatie van het individu, of
kort gezegd de persoonlijkheidsorganisatie. Als men over'psychische organisatie'
spreekt, gaat het hoofdzakelijk over de kwaliteit van functioneren op zowel

cognitief, emotief en gedragsmatig niveau. Kenmerkend voor dit driftmodel is

de gerichtheid op de innerlijke beleving, de driftimpulsen. Het Egomodel is
hoofdzakelijk een verklaringsmodel voor het intrapsychisch functioneren van
het individu. De focus in het Egomodel ligt op het lustprincipe, de driftmatige,
biologische accenten en de psychoseksuele ontwikkeling, met de oplossing van
het Oedipus-conflict als centraal thema. De oedipale situatie biedt het kind twee
schakels die hem verbinden met elk van de beide ouders en confronteert hem
met de verbintenis tussen de ouders (als paar) die hem uitsluit. In het begin

percipieert de baby zijn ouders niet als gehele, gedifferentieerde individuen, maar
als deelobjecten. Deze objecten worden waargenomen op een primitieve wijze
en de manier waarop de perceptie plaatsvindt, is fasespecifiek, dat wil zeggen
afhankelijk van fasespecifieke wensen en verlangens van het kind. Iedere fase wordt
gekenmerkt door bepaald gedrag. Wanneer het kind de verbintenis tussen de
ouders kan verdragen, met alle ambivalentie (haat en liefde) die dat met zich
meebrengt, dan is de basis voor een goede objectrelatie gelegd. Hij leert zijn
ouders als partners kennen die met elkaar iets hebben dat hem uitsluit en waar
hij slechts toeschouwer van is, niet deelnemend aan hun intimiteit, hun seksuele

relatie. Hij bekleedt als het ware een derde positie waarin hij observeert en

80 Intrapsychische triangulatie zorgt voor de intrapsychodynamiek en de totstandkoming
van de persoonlijkheid of psychische organisatie van een individu.
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geobserveerd wordt. Het goed doorlopen van dit triangulatieproces in de oedipale
periode is in de libidotheorie van fundamenteel belang voor een stabiele en
gezonde persoonsontwikkeling.

In het structurele Egomodel is de organisatie van het psychische functioneren
geschetst als een 'coalitie' van verschillende instanties die met elkaar in voortduren-
de wisselwerking staan. Deze instanties zijn constructen ofabstracties. Het gaat
niet over een meetbaar (psychisch) apparaat dat we kunnen zien. Drijfveren
kunnen we ook niet zien of meten maar we kunnen wel de expressie ervan
waarnemen. De driften manifesteren zich in behoeften (strevingen), verlangens,
fantasiean. Het streven naar invulling van deze verlangens kan men constateren.
Zo kan men constateren hoe het gesteld is met het Ego door te kijken naar de
Egofuncties zoals het denken, waarnemen, handelen, realiteitstoetsing, het inschat-
ten van gevaar met gebruik van de verdedigingsmechanismen. Het Superego is
natuurlijk ook niet te zien maar wij kunnen wel zien hoe gewetensvol iemand
is ofdat er sprake is van normoverschrijdend gedrag, zodat we kunnen conclude-
ren dat het geweten81 onvoldoende ontwikkeld is, dat het individu geen last heeft
van schuldgevoelens. Deze fenomenen worden door de psychoanalyse bestudeerd.
De psychoanalyse bestudeert niet alleen het individu met zijn intrapsychische
bagage maar ook zijn interpersoonlijke context. Intermenselijke relaties hebben
altijd centraal gestaan in de psychoanalytische theorie en praktijk. De relatie tussen
het 'Ik' en de 'ander' wordt nader uitgelegd in de objectrelatietheorie. In dat
model gaat het over de externe, interpersoonlijke relaties.82

3.4 Het objectrelatiemodel

In dit concept wordt de belangrijke 'ander' ook wel 'object' genoemd. Pioniers
van de objectrelatietheorie zijn W.R.D. Fairbain, W.R. Bion, D.W. Winnicott,
M. Klein en M. Mahler. Fairbairn formuleert zijn object-relationele visie als volgt:
' The  ultimate  principle from  which  the  whole  of my  special  views  are  derived  may  be

formulated in the general proposition that libido is not primarily pleasure-seeking,  but object-
seeking'. Elders (1952, p.60) stek hij dat ' . - :#om the point ofview which I have now

81 Dat het geweten in de forensische psychiatrie een belangwekkende persoonlijkheidsfactor
is, die tijdsgebonden aspecten heeft, wordt te meer duidelijk door de verwikkelingen
met betrekking tot de moord op P. Fortuyn. Zie T.I. Oei, 2002, p.222-230.

82 In tegenstelling tot interne interpersoonlijke relaties die als representaties van belangrijke
anderen (objecten) verinnerlijkt zijn. In een representatie bestaat 'de ander' voort ook
al is deze niet fysiek ofdaadwerkelijk aanwezig. Afhankelijk van de emotionele kwaliteit
van de relatie  kan de verinnerlukte ander een troost  of een belasting  zijn.
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come to adopt, psychology may be said to resolve itself into a study of the relationships

of the individual to his objects'83. Heel anders dan bij Freud is het vertrekpunt van
deze theoretici dat het Ego (het Ik) vanafde geboorte al aanwezig is en zich niet
vanuit het drifimatige Es (libido) ontwikkelt. Zij stellen dat groei en ontwikkeling
tot stand komen in een affectieve relatie. Het leven van een kind wordt beinvloed
door de gevoelsrelatie en de interactie die het heeft met zijn primaire verzorgers.
De objectrelatietheoretici bestudeerden deze relatie en de affecten daaraan

verbonden in tegenstel]ing tot instincten, drij fveren en de biologische metapsycho-
logie van het driftmodel. De aandacht in het objectrelatiemodel gaat veel meer
uit naar de 'goede' en 'slechte' aspecten van de moeder en andere significante
personen en deelobjecten. In het objectrelatiemodel functioneert het Ego
zelfstandiger en minder als'bemiddelaar' tussen twee innerlijke instanties. Fairbairn
vindt bijvoorbeeld dat het niet zozeer om het verminderen van intrapsychische
conflicten gaat, zoals Freud postuleerde, maar meer om het ontwikkelen van
bevredigende relatiepatronen in de realiteit. De emoties ofaffecten (libido) zijn
veel meer objectgericht, in tegenstelling tot de lustgerichtheid en lustbevrediging
via de erogene zones (orale, anale, genitale) zoals het driftmodel die kent. Wat
de Oedipus-constellatie als toonaangevend hypothetisch proces in het driftmodel
is,  is de 'depressieve positie'  in de objectrelatietheorie. Melanie Klein  gaf naam
aan dit proces, dat een voorloper is van de oedipale situatie ('A contribution to the

psychogenesis  of manic-depressive  states'):4 Ook Klein gaat er vanuit dat de baby de
wereld gefragmenteerd waarneemt. Waarneming geschiedt in gesplitste vormen/
objecten. Relaties zijn in die periode voornamelijk deelobjecten. De borst die
het kind voedt, wordt in Kleins visie als een goed deelobject waargenomen. Het
wordt een slechte borst wanneer het object hem frustreert en hem bevrediging
onthoudt. Er vindt een soort primitief Oedipus-conflict plaats in deze primaire
wereld waarin alle objecten gesplitst zijn. Klein noemt de positie en de toestand
van het kind in deze periode de 'pal:anoide-schizoide positie'. Deze termen duiden
op de affecten, de 'waanachtige' toestand waarin het kind zich bevindt en de
daarbij behorende heftige emoties van achtervolging en bedreiging. Want alles

wat maar dreigt hem de goede borst te ontfutselen wordt gepercipieerd als een

vijandig en slecht object dat hem achtervolgt. Via projectie wordt het slechte,
het vijandige weggehouden. Wanneer er sprake is van een verder bevredigende
ontwikkeling dan zal dat het resultaat zijn van een vertrouwde, veilige interactie
tussen ouders en kind, zodat de 'goede' interne objecten de splijting ongedaan
kunnen maken door middel van terugname van het projectief materiaal. De
moeder is nu'vrij' om zich tot vader te wenden, die niet meer als een bedreigende

83 Fairbairn, 1952.
84 Klein, 1975.
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concurrent wordt beleefd. Het kind heeft nu het vermogen ontwikkeld om de
gehechtheid die de ouders bindt te internaliseren, zich daarrnee te identificeren.
Wanneer dit gebeurt, bereikt het in kleiniaanse termen de 'depressieve' positie.
In de depressieve positie wordt een hoge graad van integratie (van de deelobjecten)
bereikt. Beide theoretische constructen85 hebben veel met elkaar te maken in
procesmatige zin. Er zijn slechts accentverschuivingen. De objectrelatietheorie
gaat er vanuit dat het kind vanaf het prille begin sterke behoefte heeft aan
bevredigende, liefdevolle verhoudingen en relaties. De kwaliteit van de ouderlijke
zorg in de vroegkinderlijke fase wordt hier dan ook primair benadrukt. Veelal
wordt deze zorg door het moederobject gegeven maar dat kunnen natuurlijk
ook andere liefdevolle verzorgers zijn. De natuurlijke frustraties, teleurstellingen
en ook de fijne momenten die nu eenmaal in het leven plaatsvinden in de relatie
tussen ouders en kinderen resulteren bij het kind in een proces van verinnerlijking
(internalisatie) van objecten. In dit proces vindt verinnerlijking van zowel de
bevredigende objecten als ook de internalisatie van de frustrerende objecten plaats.
Verinnerlijking van objecten (inclusiefde relaties met die objecten) gebeurt zoals
die door het kind worden beleefd en zijn niet een concrete afspiegeling van hoe
de werkelijke ouder is en doet. Wat door het kind wordt geinternaliseerd is een
emotionele inkleuring van hoe het moeder of vader ziet en ervaart. De
verinnerlijkte ouderobjecten zijn dus slechts een interpretatie (die het kind maakt)
van zijn objectieve externe werkelijkheid. De aldus opgenomen beelden, ook
wel representaties genoemd, zijn dus altijd affectiefingekleurd (ofin termen van

het driftmodel gezegd: libidineus bezet). Het verinnerlijken van ouderbeelden
is zo subjectief gekleurd en persoonsgebonden  dat de ouderrepresentaties van
kinderen uit het zelfde gezin zeer uiteenlopend kunnen zijn.

Kenmerkend voor de objectrelatietheorie is het internalisatieproces. Het houdt
in dat de objectrelatie(s) en alles wat daarmee te maken heeft, eigenlijk een
innerlijke waarneming ofrepresentatie is die het kind heeft (gehad) met een ander.
Naarmate het kind ouder wordt en opgroeit, worden deze verinnerlijkte

85 Het 'oedipale proces' vanuit het structuurmodel en de 'depressieve positie' vanuit de
objectrelatietheorie. In het model van Melanie Klein betekent het bereiken van de
'depressieve positie' een stap vooruit in de psychische ontwikkeling van het kind. Het
heeft het stadium bereikt dat het haat en liefde, goede en slechte aspecten kan integreren.
De depressieve positie begint vanafde derde maand en gaat een heel leven door volgens
Klein. Wanneer een kind in staat is moeder als een 'whole object' waar te nemen en te
herkennen dan kan het oedipale proces beginnen.
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representaties vaste schema's of'internal working models,,86 zoals Bowlby ze noemde
in zijn gehechtheidstheorie waarop in het volgende hoofdstuk verder zal worden
ingegaan. De schema's reUecteren de manier waarop het kind zijn omgeving

(ouders, et cetera) ervaart.  Men zou ze ook zijn of haar wereldbeeld kunnen
noemen. Kort gezegd, wanneer de omgeving van het kind bestaat uit warme
en liefdevol verzorgende ouders, dan resulteert dit in een goede ontwikkeling
van het kind. In termen van Winnicott 7 spreekt men van een 'holding environment'
en 'containment' die 'goed genoeg' moeten zijn om tot gezonde ontwikkeling
te komen. De begrippen liolding' en 'containment' zeggen iets over de aanwezigheid
van empathie (invoelingsvermogen) van de verzorgende ouder die de behoeften

van het kind op het goede moment zonder woorden aanvoelt. Wanneer goede
zorg ernstig en langdurig tekortschiet, kan het kind kwetsbaarder worden voor
structurele gebreken (psychopathologie). Een goede 'holding' is het substraat voor

de ontwikkeling van een basisvertrouwen. Dat basisvertrouwen bepaalt 'your

outlook in l#£'' ofwel hoe men de wereld tegemoet treedt, en vormt de bouwstenen
om tot gezonde, wederkerige (object)relaties te komen. Basisvertrouwen is ook

nodig om de primaire angsten diejonge kinderen hebben te overwinnen wanneer

zij zich willen gaan losmaken en afgrenzen van hun ouderobjecten. Het is immers

heel spannend om los van moeder de eerste autonome en separate stappen in
de wijde wereld te ondernemen. Het losmakingsproces vraagt van ouders een
faciliterende houding en ook hier weer genoeg 'containment' om het kind te
steunen op weg naar zijn autonomie en individuatie. Zo ontstaan er tijdens de

biologische rijping en de gehele psychosociale ontwikkeling van het kind steeds

weer nieuwe interactionele patronen die zowel van de ouders als ook van het

opgroeiende kind aanpassingsvermogen vragen. Wanneer dit separatie- en indivi-
duatieproces gebrekkig verloopt of faalt,  kan  het kind onvoldoende loskomen
en geen eigen, stevige identiteit ontwikkelen, met alle gevolgen van dien. Lacunes
in kritieke ontwikkelingsfasen kunnen leiden tot een Ik-zwakke persoonlijkheids-
structuur en een cognitieve en emotionele achterstand.

De objectrelatietheorie benadrukt veel meer dan het driftmodel de interacties
in de vroegkinderlijke ontwikkeling, ook wel pre-oedipale fase genoemd. Deze
vroeg- kritische ontwikkelingsfase is belangrijk voor de totstandkoming van het

psychologische zelfgevoel. Het psychologische Zelfis een centraal concept van
het derde psychoanalytische verklaringsmodel.

86 Internal Working Models'. Schema's die de buitenwereld weerspiegelingen in de
binnenwereld van het kind. Het zijn vertekende ofemotioneelingekleurde waarneming-
en van waaruit het kind zijn kijk op de wereld baseert.

87 Winnicott, 1965.



48

3.5 Het psychoanalytische model van de zelfpsychologie

Belangrijke psychoanalytische protagonisten van de zelfpsychologie zijn onder
meer H. Kohut, D.N. Stern en 0. Kernberg. De essentie van dit model is de
ontwikkeling van het zelfgevoel via het narcisme.88 Er bestaan verschillende visies
op en definities van het psychologische Zelfnaast elkaar. In algemene zin verwust
het  concept  'Zelf  naar de manier waarop een persoon zichzelf ziet en beleeft
ten opzichte van anderen. Het zelfbeeld wordt, zoals in de objectrelatietheorie
hierboven beschreven, in belangrijke mate gevormd door de interacties met
anderen, maar in dit model spreekt men niet van objecten maar noemt men de
betekenisvolle anderen 'zelfobjecten'('self-objects89). Op basis van de relaties die
het kind heeft met zijn ouders worden zelf- en andere (object) representaties (of
interne werkmodellen/schema's) ontwikkeld, die een weergave zijn van het
cumulatieve, sensitieve verzorgingssysteem dat de ouders het kind hebben
aangeboden. Kort gesteld kan men zeggen dat het Zelfgevoel afhankelijk is van
de relatie die men heeft met de verinnerlijkte ouderbeelden. Het Zelfis net als
het Ego in de objectrelatietheorie een autonome instantie met een eigen conti-
nuiteit en samenhang. Wanneer er in de literatuur ofanderzijds sprake is van een
lacuneus Zelfis dit volgens dit model meestal de resultante van ontwikkelingste-
korten die daartoe hebben geleid. Het gaat in dit model dus ook over tekorten
die het kind in zijn psychosociale ontwikkelingheeft opgelopen. Meestal gebeurt
dit wanneer de interactie tussen het kind en zijn zelfobjecten slecht verloopt.
Het kind ontwikkelt als gevolg hiervan een beschadigd zelf[,eeld (ofzelfgevoel).
Een stoornis in het zelfgevoel wordt met 'narcistische problematiek' aangeduid.
De essentie van een narcistische stoornis is dat iemands behoefte aan bevestiging
en bewondering overmatig is. Verondersteld wordt dat er in de vroegkinderlijke
periode een tekort aan spiegeling, aandacht en bewondering is geweest waardoor

88 Narcisme. Een veelomvattend psychoanalytisch construct. In de Zel*sychologie betekent
het veelal 'zelfwaardering'. De term 'narcisme' is ontleend aan de Griekse mythologie.
Narcissus, een knappejongeling, werd zo verliefd op zijn eigen spiegelbeeld, dat hij niets
anders kon doen dan naar zichzelfte kijken. Na enige tijd kwijnde hij weg en stierf. In
de psychoanalytische literatuur kan de term 'narcisme' venvijzen naar een normale
ontwikkelingsfase waarin het kind leert van zichzelfte houden op een realistische manier.
Het verwijst naar pathologische objectrelaties die gekenmerkt worden door het
exploiteren (claimen) van anderen maarde term kan ook refereren aan bepaalde persoon-
lijkheidstrekken, gekenmerkt door een grote mate van zelfoverschatting, zelfgenoegzaam-
heid en arrogantie. Wanneer gesproken wordt over een 'narcistische stoornis' gaat het
in de psychoanalytische literatuur meestal over een tekort aan spiegeling van een of
meerdere ouderobjecten. Die spiegeling refereert aan de behoefte van hetjonge kind
aan bemoedigende en bewonderende reacties van de ouders.

89    Kohut,  1971.
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er op latere leeftijd een overmatige behoefte daaraan bestaat. De honger naar
bewondering en erkenning moet dan worden ingehaald maar gebeurt op een
dusdanig eisende wijze dat het zowel een probleem wordt voor het individu zelf
als ook voor zijn omgeving. Het spreekt vanzelfdat zulke problematiek zich op
vele manieren kan uiten. Zo kan het zijn dat er zich een overmatige afhankelijk-
heid ontwikkelt om gespiegeld en bevestigd te worden. Dat wil zeggen dat er
een bijna onuitputtelijke behoefte is aan idealisering die door de buitenwereld
moet worden aangeleverd. Als dit niet gebeurt, kan de persoon zich (narcistisch)
gekrenkt voelen en als gevolg hiervan erg kwaad worden en in woede ontsteken.
Het gekrenkte zelfgevoel, ofhet gevoelde tekort aan spiegeling, is een erg pijnlijke
gewaarwording en wordt dikwijls gecamoufleerd door afweermechanismen. Zo
kunnen afweermechanismen worden ingezet om bepaalde impulsen te transforme-
ren ofte modificeren, zodat het gekrenkte zelfgevoel wordt weggemaakt door
middel van ongedaan maken, reactievorming (overdekking door het tegendeel),
verschuiving (displacement), enzovoorts. Wanneer afweermechanismen worden
gemobiliseerd dient dit ter bescherming ofter voorkoming van verdere psychische
beschadiging of krenking, evenals tot herstel van evenwicht.

Bovengenoemde processen zijn essentieel in de psychodynamische theorie. In
dit korte bestek kan niet al te diepgaand en uitvoerig worden ingegaan op allerlei
biologische en psychosociale ontwikkelingen die eveneens deel uitmaken van
het rijpingsproces. Het is de bedoeling om slechts enkele begrippen en processen
te belichten waarop wordt gefocust in dit onderzoek. Belangrijk is de ouder-
kindinteractie en deze te zien als een steeds veranderend dynamisch krachtenspel,
niet als een statische gebeurtenis. De ouder-kindrelatie is 66n kader van waaruit
hetjonge kind zich ontwikkelt. Het neemt wel eigenschappen van zijn ouders
over maar zun ZelfofEgo is nooit een exacte kloon van (de) ouderobject(en).
Natuurlijk zijn de ouders niet de exclusieve objecten waarmee het kind in het
leven te maken krijgt en die hem beinvloeden. De bredere sociale omgevingsin-
vloeden, scholen, peergroup en werkomgeving, geven hem additionele kaders
waarin andere object-relationele ervaringen kunnen worden opgedaan. Aan welke
invloeden het ook blootgesteld wordt, het doet dit op zijn eigen wijze met zijn
authentieke en unieke constitutie dat als substraat dient voor alles wat het
meemaakt, verinnerlijkt en verwerft. Karaktervorming is altijd een langdurig en
complex ontwikkelingsproces. Problemen, stoornissen ofzelfs psychopathologie
ontstaan zelden door 66n bepaalde gebeurtenis maar veel vaker door chronische
oflangdurige affectieve en pedagogische verwaarlozing. Ouders, broers en zussen,
andere kinderen, de opvoeding, de school en de peergroup, ze zijn nooit
volmaakt.
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3.6 De orthodoxe psychoanalytische visie op perversie

Seks heeft met biologie te maken, daar kan en wil niemand omheen, maar hoe
men met zijn primaire driften, wensen en verlangens omgaat, lijkt grotendeels
verworven te zijn door opvoeding en sociaal-maatschappelijke en culturele
invloeden. Hoe sterk biofysiologische factoren ook een rol spelen in pervers
gedrag, zij verklaren niet waarom, bijvoorbeeld, een man seksueel opgewonden
wordt bij  het zien van een kind, een veiligheidsspeld of bij het dragen van
vrouwenkleding. Bij seksueel deviant gedrag is er waarschijnlijk van genetische
aanleg niet ofnauwelijks sprake omdat het bij deze stoornissen om gedragspatronen
(gedrags- en objectvoorkeuren) lijkt te gaan die grotendeels aangeleerd en

verworven ZlJn.

Bij zedendelinquenten is er dus kennelijk meer aan de hand dan genetische aanleg.
Freud stelde dat de seksualiteit van het kind zich al vanaf het prille begin
ontwikkelt via partiBlego, auto-erotische driften die later als een soort 'collectief
samenvloeien tot wat men'genitale seksualiteit' noemt. Volgens Freud moet de
volwassen (genitale) seksualiteit zich uit een polymorf-perverse cocon ontwikkelen
door middel van biologische en psychosociale rijping. Wat nu als een bepaalde
(deel)impuls'l geisoleerd blijft uit het geheel van het erotische seksspel en het
bereiken van het orgasme remt of blokkeert? Genitaal contact kan dan niet
plaatsvinden. In dat geval is er sprake van een perversie, zoals Freud de term
bedoelde, het negatief van de neurose. 2 Perversie is dan het vermijden,  het
afweren van volwassen genitale seksualiteit door te blijven 'hangen' in de
voorstadia van een volwassen driftdoel en/of driftobject. Het bevredigen van
deeldriften,3 wordt belangrijker dan genitaal contact en is een onoverkomelijke
voorwaarde voor het bereiken van een orgasme. Voor alle duidelijkheid: driftdoel

90 Delen van bepaalde lichaamszones zoals de mond (orale lichaamszone), de anus (anale
lichaamszone)  en het genitaal (de genitale of fallische lichaamszone).

91 Deeldriften (impulsen) zijn strelen of gestreeld worden, kijken of bekeken worden,
verleid worden ofverleiden.

92 In de neurose wordt de afweer overmatig gebruikt en schiet vaak haar doel voorbij. In
de perversie wordt het (object)doel (genitale seksualiteit) vermeden door te blokkeren
in deelhandelingen of te regredieren naar pregenitale impulsen. Le Coultre is het daar
niet helernaal mee eens. HU vindt dat er een verschil is tussen partiBle drift en volwassen
perversie. In Freuds stelling dat de perversie een negatiefis van de neurose, kan hij zich
eventnin vinden  want,  zo  zegt Le Coultre: ' . . .d e perverse persoon vertoont dezelfde
amnesie voor de infantiele seksualiteit, het zelfde litteken dat deze grote verdringing
achterliet. Er is dus een sterke overeenkornst van neurose en perversie, terwijl het verschil
ligt in het verschillende voorteken, lust bij de perversie, onlust bij de neurose.'

93 Een voorbeeld van partialiteit  is in hoofdstuk vijf beschreven  in de asus  van  Paul.
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en driftobject zijn teChnische termen en niet diskwalificerend bedoeld. Een
driftdoel zou het stillen van honger ofdorst kunnen zijn en een driftobject een
glas bier of water. Het driftdoel van de seksuele drift is het orgasme en het
driftobject is gewoonlijk de partner.

3.7 Theoretische ontwikkelingen na Freud

In de perverse persoonlijkheidsontwikkeling blijft de moeder centraal staan. Zij
wordt het object met wie de jongen zich grotendeels identificeert (in plaats van
met de vader). Het losmakingsproces, ofwel een gezonde separatie-individuatie,
wordt niet bereikt. Mahler94 illustreert het normale losmakingsproces door een
schets te geven van kleuters in de rapprochement-fase. In deze fase kan men

waarnemen hoe de kleuter van moeder weggaat, nieuwsgierig is om de wereld
te verkennen maar als hij omkijkt en ziet hoe ver hij is 'afgedwaald,' gauw weer
naar haar terugloopt om het daarna opnieuw te proberen. Onder normale

omstandigheden vindt een terugkeer na deze fase naar de symbiose met de moeder
niet meer plaats, de symbiose wordt opgegeven. In plaats daarvan ontwikkelt een
kind zich tot een individu, gescheiden van moeder. Dit doet het door zich te
richten op vader en zich met hem (en zijn mannelijke rol) te identificeren. In
de rapprochement-fase wordt een aanzet gemaakt tot verkennen en het daaropvol-
gend oedipale proces dient een afronding te bewerkstelligen. Het oedipale proces
wordt ook wel de'wet' van de triangulatie genoemd omdat in de driehoeksrelatie
vader-moeder-kind de relationele en seksuele verhoudingen duidelijk, helder
en consistent aan het kind moeten worden aangeboden. Concreet wil dat zeggen
dat de moeder het kind moet loslaten en met tot voorwerp van haar eigen plezier
moet maken. Het kind leert dat de vader de seksuele partner is van moeder en
door identificatie, separatie en individuatie ontwikkelt het een eigen psychische
identiteit. Deze ontwikkeling heeft een goede kans van slagen wanneer de ouders
het kind veiligheid (basic trust) en geborgenheid kunnen bieden. Het passieve,

hulpeloze kind zal in een normale, gezonde ontwikkeling zijn passieve houding
op willen geven ten gunste van een actieve, ondernemende houding. De meeste
ouders stimuleren een dergelijke houding omdat dit de psychosociale en
maatschappelijke ontwikkeling van het kind ten goede komt. Als het kind tot
een goede separatie en individuatie is gekomen kan het zijn doel buiten het gezin
richten en zijn horizon verbreden door zich op vriendjes en vriendinnetjes te
orifnteren die dan een belangrijke plaats in zijn leven gaan innemen. In een

94 Mahler, 1975.
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perverse persoon]ijkheidsontwikkeling blijft de relatie moeder-zoon symbiotisch:5
Het noodzakelijke proces van losmaking van moeder en identificatie met vader
komt niet of niet voldoende op gang. Wanneer moeder de spil van het gezin
is en vader door haar is gemarginaliseerd, wordt de vader door het kind beleefd
als een gereduceerde, machteloze man (als impotente fallus). Het kindidentificeert
zich liever met moeders dominantie en macht (en in psychoanalytische termen,
wordt het haar'fallus'm). In de psychogenese van de perversie gebruikt de moeder
het kind als (haar) passiefspeelde, mogelijk wel om haar eigen leegte ofeenzaam-
heid op te vullen. Het kind kan niet ontkomen aan haar controle doordat het
te afhankelijk is. De vader is afwezig (gemaakt) ofspeelt een ondergeschikte rol
in de opvoeding. Ook in de gevallen waarin de vader agressiefofgrensoverschrij-
dend gedrag vertoont, wordt hij door het kind onbewust toch ervaren als 'zielig'
en'machteloos' ten opzichte van moeder. Het kind kan in zulke omstandigheden
door vader niet 'gered' worden uit de dyade met moeder, zoals dat in het
triangulatieproces (oedipale proces) gebeurt. De jongen wordt als het ware
onderdeel van moeder zelfomdat zij daarmee haar tekort (leegte/eenzaamheid)
opvult. Symbolisch gezien wordt hij moeders fallus en kan daarom zelfniet in
het fallische proces (mannelijke ontwikkelingsfase) komen, zoals na de oedipale
periode gebruikelijk is. Een kind dat op een dergelijke wijze narcistisch is bezet
kan niet loskomen van moeder. Het bevindt zich in een hachelijke situatie. Het
streelt hem om moeders'partner' (fallus) te zijn, maar de prijs die hij er voor moet
betalen is hoog. Een gezonde separatie-individuatie, het losmakingsproces van
de moeder komt niet op gang en de ontwikkeling van een eigen (psychoseksuele)
identiteit is daardoor afgesneden. Wanneer het via ageergedrag toch tot
losmakingspogingen komt, zijn dit typische omkeringen waarin het kind probeert
zijn passiviteit ongedaan te maken  door de gevoelde onmacht actief te maken.
Wat het in feite wil, is zijn passieve positie in de ouder-kindrelatie ruilen tegen
de actieve positie waarin hij heerser is en de situatie onder controle heeft. Het
passief-actief maken kan een voortdurende vluchtpoging uit de benauwde
dyadische gevangenschap worden. De vader die in een gezonde ontwikkeling
de buitenwereld en de realiteit (de wet van de triangulatie) in de wereld van het
kind brengt, wordt in de perverse dyade door moeder en kind nauwelijks ofniet

95 Arlow, 1991, McDougall, 1986, Halberstadt-Freud, 1991 & 2002, Myers, 1991,
Verhaeghe, 2002.

96  In de symboliek van Lacan betekent de 'fallus' macht en potentie (van de moeder) en
wordt niet gebruikt als aanduiding van de penis als concreet lichaamsdeel. Doordat
moeder een krachtige centrale rol vervult wordt de vader gemarginaliseerd. In de
beleving van het kind heeft de machtige moeder de vader niet nodig maar wel het kind
(aangewakkerd middels de symbiotische dyade, de verleiding).  Op die manier kan  het
kind zich als vaders plaatsvervanger zien: als fallus van/voor moeder.
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als betekenisvol waargenomen. Kort samengevat kan men stellen dat de moeder
het kind in de positie van 'partner' vasthoudt. De zoon identificeert zich met
deze rol terwijl beiden het bestaan van vader loochenen.97 Wat deze pathogene,
symbiotische collusiegs kenmerkt, is niet alleen de loochening van duidelijke,

seksespecifieke gezinsverhoudingen, de nadruk ligt vooral op de identificatie met
de machtige (fallische) moeder en haar wensen en verlangens.E Door deze
identificatie wordt het kind tot (fallisch) object van moeder gemaakt.100 Het doel
van deze identificatie is om van de oorspronkelijke symbiose te (blijven) genieten
en deze te beheersen:01 Het kind leert dat het een tekort opvult en biedt zich
als opvulling aan. Dit is de essentie. Perversie gaat niet over een volwassen

partnerrelatie maar over een moeder-kind verhouding, casu quo, moeder-zoon
verhouding.

102

Ik refereerde in paragraaf3.7 aan de polymorf-perverse aanleg in het driftleven
van het kind en de vraag die daarbij rijst is hoe het van deze perverse trekken
afkan komen. Volgens Freud zorgt het oedipale103 proces daarvoor. 104 Wanneer
in het geval van incest ofseksueel misbruik de verleidende moeder geen afstand
kan doen van haar zoon en hem als partner inlijft, zal het kind een abnormale

ontwikkeling ondergaan omdat het geen oedipaal proces kan doorlopen en de
'wet' van de triangulatie aan hem voorbij gaat. Dat betekent dat de relationele

posities en verhoudingen niet worden geeerbiedigd maar worden overschreden.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om het kind de structuur en de
grenzen te bieden die passen bij deze leeftijdsfase. Incestueuze ouders hebben

de neiging de verlangens van het kind naar aandacht, affectie en geborgenheid

'n Loochenen van de 'wet' van vader die duidelijke seksuele verhoudingen in het gezin
behoort te brengen.

98   Collusie is een neurotisch samenspel tussen twee partners die elkaar aanvullen met hun
conflicten en tekortkomingen.

99  Verhaeghe, 2002.
100 Men zou hier kunnen spreken van een seksuele parentificatie. Dat wil zeggen dat het

kind zich als partner, ofals ouder, gaat gedragen en de verantwoordelijkheden van zo'n
rol op zich neemt met alle belasting van dien voor het kind.

mi Verhaeghe, 2002.
1(J2

Verhaeghe, 2002.
103

De oedipale fase begint vanafhet derde jaar tot het zevende jaar en wordt gekenmerkt
door het feit dat het kind het vermogen heeft bereikt dat het verliefdheidgevoelens begint
te koesteren voor de ouder van het andere geslacht. Het proces dat het kind door moet
maken is dat hij gaat beseffen dat zo'n exclusieve relatie met de ouder van het andere

geslacht niet mogelijk is. Het moet de realiteit gaan accepteren dat vader en moeder deze
exclusieve liefdesrelatie hebben en dat hij/zij te klein is om een volwaardige partner te
zijn. In feite moet hij leren met de driehoeksrelatie (triangulatie) om te g;lan.

x4 Freud, 1909, Lacan 1991, Schokker & Schokker, 2000.
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te verwarren met verleidingssignalen. Het gevaar bestaat dan dat het verlangen
van het kind wordt geBrotiseerd en in plaats van geborgenheid wordt hem door
de verleidende ouder seks aangeboden of opgedrongen. In de symbiotische
moeder-kindrelatie wordt het kind tot partner van de moeder gemaakt op een
subtielere manier dan bij seksueel misbruik. Beide situaties zijn erg verwarrend,
met als consequentie dat het kind zowel cognitief als emotioneel ernstige
ontwikkelingsschade oploopt. 105 De grensoverschrijding (verleiding en/ofseksueel
misbruik) doet een onomkeerbare vervreemding van zichzelfontstaan, ook wel
dissociatie oflk-splijting'06 genoemd, herhalingsdwang (onvrij gedrag), en 'turning
passive into active gedrag.

,107

Na deze samenvatting van de modernere psychoanalytische visie met betrekking
tot de perversies blijven nog een aantal vragen onbeantwoord, zoals:

1.   In hoeverre beantwoordt voortzetting van de symbiose  met de moeder
aan een driftmatige behoefte van het kind zelfdan wel aan een onvermogen
van de moeder om het kind van zich te laten separeren?

2.  Wat veroorzaakt de typische herhalingsdwang en -drang die zo typerend
is voor perversies? Het terugvoeren hiervan op alleen maar een 'turning
passive into aggressive' verklaart niet ofonvoldoende het extreem destructieve
karakter van de seksuele grensoverschrijdingen, noch verklaart het hun
dwang- en drangmatige karakter.

3.  In hoeverre kan men nog vasthouden aan de oorspronkelijke freudiaanse
opvatting dat het jongeVe zijn seksueel incestueuze impulsen jegens de
moeder pas opgeeft uit 'angst voor castratie' door de vader7108

1'   Greenacre 1996 & 1970, McDougall 1972; Fairbairn, 1954; Greenberg & Mitchel, 1983;
Fonagy, 1999.

106 Dissociatie zorgt voor een 'tweedeling' in de psyche. De Splitsing volstrekt zich veelal
in een 'goed' deel en in een 'slecht' deel.

107 Een omkering van passief naar actief heefi doorgaans te maken  met de omkering van
een traumatische machteloosheid in haar (agressieve) tegendeel.

108 Zie buvoorbeeld Walder 1960 en Freud 1930. In 'Civilization and its discontents' heeft
Freud zelfal twijfel laten blijken over zijn vroegere opvattingen aangaande de oplossing
van het Oedipuscomplex en de hiermee samenhangende vorming van het geweten. De
waarnemingen van Alexander en Aichhorn bij delinquente jongeren hadden hem
namelijk doen inzien dat in veel gevallen de strengheid van het Superego niet
correspondeerde met de strengheid van de opvoeding. Het tegendeel bleek vaak waar
te zijn: juistjongeren die door een milde en toegeeftijke vader waren opgevoed hadden
te kampen met een uiterst streng superego.  (Zie in dit verband ook: Fisher & Greenberg
(1977).) Dit bracht Freud tot de gevolgtrekking dat het in voorkomende gevallen niet
de 'castration anxiety' is die het kind ertoe brengt zijn veroveringsfantasieen ten opzichte
van de nioeder op te geven, maar een 'sense ofguilt, welke in oeroude tijden zou zijn
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4.  Heeft de vader een eigen bijdrage aan de perverse ontwikkeling van het
kind, anders dan die van ontbrekende oedipale 'sparring partner'?

Het blijkt dat veel van deze theoretische problemen opgelost kunnen worden
wanneer wij in navolging van Fairbaim 109 en Kernberg 110 het klassieke structurele
en   'dual drive' model van de persoonlijkheid terzijde stellen en deze vervangen
door een benadering die meer het accent legt op de relaties tussen het kind en
diens eerste objecten (De Graaf, 1998), de objectrelatietheorie.

3.8 Object-relationele hypothesen van de perverse ontwikkeling

De uitgesproken symbiotische relatie tussen moeder en kind en de opvallende

incompetentie van de vader als positieve 'spamng partner' voor dejongen 6n als
huwelijkspartner van moeder kunnen, object-relationeel gezien, totpathologische
ontwikkelingen en identificaties leiden: De ontbrekende ofenistig verstoorde separatie-
individuatie bij deze kinderengeeft aanleiding tot de afsplitsing van een zeer agressigfgeladen
'slecht'111  deel van het Zelf dat wij zouden kunnen omschdjven als  'bad autonomous self.

Hiervoor moeten wij aannemen dat het kind een natuurlijke drang tot autonomie
bezit en de behoefte heeft om zich uit de symbiose met de moeder te bevrijden. 112

Wanneer deze behoefte door de moeder wordt tegengegaan, bijvoorbeeld omdat
zij de band met het kind te zeer nodig heeft om de leemte van de fysiek of

gevoelsmatig afwezige vader op te vullen, dan wordt het naar autonomie strevende
deel van het kind door hemzelfals 'bedreigend voor moeder' en dus als 'slecht'

ontstaan  '...  at the killing of the.father by the brothers banded together' (p 131). Freud komt
nu tot de conclusie dat in dergelijke gevallen het superego van het kind de gestrengheid
en agressiviteit aanneemt die de vaderfiguur had moeten uito enen maar die deze in
werkelijkheid nimmer had tentoongespreid: '#1 were thefather and you were  the child,  I  should

treat  you badly!' (Freud, 1930, p. 129). Wat Freud hier beschrijft is dus een identificatie
van een deel van het kinderlijke ego met de 'zwakke vader', waarmee hij in feite het
structurele model - de onderverdeling in Id, Ego en Superego - op losse schroeven zet.
Helaas  hee ft Freud deze revisie  zelf niet meer verder uitgewerkt.

109    Fairbairn,   1944.
11()

Kernberg, 1966, p. 236-253.
111  6Slecht' wordt hier gebruikt in de zin van 'conditionally bad' (Fairbairn), d.w.z. als zijnde

bedreigend voor het kood object' - in dit geval de (geinternaliseerde) moeder - en daarom
ook voor het 'centrale ego' dat zich met dit 'good object' geidentificeerd heeft. Het wordt
daarom tussen aanhalingstekens geplaatst.

112 De behoefte aan separatie-individuatie (Mahler) wordt  hier dus beschouwd als  een
frlogenetisch bepaalde aandrift stii  generis.
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ervaren:13 De 'slechtheid' van het 'bad autonomous child' wordt nog verder in de
hand gewerkt doordat het tevens de agressieve spanning herbergt die bij het kind
ontstaat tengevolge van de inbreuk op zijn autonomie en 'pnvacy'.114 Onder
normale omstandigheden is er dan altijd nog de vader bij wie het kind terecht
kan wanneer de ambivalente gevoelensjegens de moeder voor het kind te hevig
worden. 1 15 Een voorbeeld hiervan is de peuter die tegen zijn zin vroeg naar bed
moet en dan tegen zijn moeder zegt: 'Papa is al groot hB, die hoeft niet vroeg
naar bed!'. We mogen hieruit opmaken dat al in dit stadium de vader zich leent
voor een projectieve identificatie 116 van het naar autonomie strevende deel van
het kind ('autonomous self). Met andere woorden, de agressieve lading van 'bad

autonomous child' wordt tenietgedaan of'ontgift' doordat de vader in de fantasie
van het kind ten opzichte van de moeder zowel autonoom als liefdevol gedrag
vertoont en dit door de moeder wordt geaccepteerd. Mijn hypothese is dat hiervan
bij de vaders van seksuele delinquenten kennelijk geen sprake is: zij zijn noch
autonoom, noch liefdevol in hun relatie met de moeder van het kind. Bijgevolg
blij ft het kind zitten met een agressiefgeladen 'bad autonomous self dat in de fantasie
van het kind extreem bedreigend is voor het 'good object', in casu de moeder. Om
het 'good object' te beschermen tegen de 'aanvallen' van het 'bad autonomous self
wordt de vijandig-afhankelijke relatie met de moeder in zijn geheel door het

113
De Graaf, 1998.

114 Wij zien dit bijvoorbeeld gebeuren wanneer een ouder zelf op jeugdige leeftijd een
ouder heeft verloren (De Graaf, 1975). De band met, en de afhankelijkheid van, het
eigen kind moet dan op magische wijze de band met de gestorven eigen ouder
herstellen. In dezelfde context worden pogingen van het kind om zich van deze
gedepriveerde ouder los te maken door laatstgenoemde ervaren als 'egoistisch',
'ondankbaar' of zelfs 'liefdeloos'. Er is dan sprake van een d66rprojectie naar het kind
van het eigen 'bad autonomous self, d.w.z. onverwerkte schuldgevoelens betreffende de
v66rtijdige separatie van de eigen ouder; bijvoorbeeld:  'Als ik op jouw leeftijd was en
mijn moeder nog had gehad, zou ik w61 blij zijn met haar adviezen!'.

115 Abelin (1975) beschouwt deze pre-oedipale tnangulatie als een voorloper van de oedipale
driehoek.

116
Projectieve identificatie is een complex, onbewust intrapsychisch proces waarin delen
van het Zelf(en geinternaliseerde anderen) worden afgesplitst en gedelegeerd naar andere
personen. Het individu identificeert zich vervolgens met de afgesplitste delen zodat deze
in zun bezit- en onder zijn controle komen. Er zijn twee vormen van projectieve
identificatie: een adaptieve vorm en een defensieve vorm. In het eerste geval is er sprake
van een ontgifting van de 'bad parts'  van  het Zelf (bijvoorbeeld het 'slechte oedipale
kind') door een ouder naar wie de impulsen van het 'bad seT worden gedelegeerd. De
ouder (ofde therapeut) fungeert dan als 'container' (ontvanger). Deze term is van Bion
(1962). Bij de defensieve vorm wordt eveneens een 'bad part' naar een andere persoon
( kind ofpartner) gedelegeerd, maar in dit geval niet om afstand te hoeven doen van de
impulsen van dit 'bad pan' (bijvoorbeeld  'bad autonomous self).
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kind geintrojecteerd en wel op zodanige wijze dat deze interactie zich vervolgens
gaat afspelen tussen delen van het kinderlijke ego die zich elk met respectievelijk
het 'bad autonomous child' en de 'verdrietige, door-het-kind-in-de-steek-gelaten
moeder' hebben vereenzelvigd: 17 Kernberg omschrijft een dergelijk dyadisch

ouder-kind introject als een 'non-metabolized  internalized object-mlationship'. 118Binnen
dit tweepolige introject gaan de aanvallen van het 'bad autonomous self op de
'verdrietige moeder' weliswaar onverminderd voort, maar het kind voelt nu'aan
den lijve' wat het moeder aandoet. In feite is deze 'depressogene moeder-kind
dyade'119 de structurele afgeleide van wat Melanie Klein de 'depressive position'
heeft genoemd. De voortdurende blootstelling aan de nabijheid van de moeder
en aan haar intrusieve en mogelijk ze16 verleidende gedrag, geeft aanleiding tot
de transformatie van een deel van het Zelftot 'bad incestuous child' dat, indien het
niet door een positieve vader-identificatie ontgift ofgeneutraliseerd kan worden,
een bron vormt van ernstige psychopathologie in het latere leven.

Om dit te begrijpen vinden wij ondersteuning in Freuds latere werk en in dat
van verschillende auteurs na hem. Het betreft de aanname van een aangeboren,
fylogenetisch bepaalde incestangst120 (Wanneer zich binnen het zich ontwikkelende
genitale systeem de eerste lichamelijke sensaties voordoen, dan worden deze
automatisch geassocieerd met de kinderwens van het kind zelf, namelijk de
behoefte om aan moeder een baby te schenken121) :22 Met andere woorden, het
kind wil niet meer 'baby van moeder', maar 'moeder (ofvader) van een baby'
zijn:23 In dit stadium wordt de gestalte van de vader uitermate belangrijk. Echter
niet als de persoon van wie een castratiedreiging uitgaat (zoals Freud aanvankelijk
veronderstelde; vide supra), maar als degene die 'in opdracht van het kind' tijdens
een romantisch Wte-8-dte met de moeder haar de baby schenkt die het kind haar
door het incestverbod niet mocht geven. Dit delegeren van de procreatieve

117 De Graaf, 1975 & 1997.
1 18  Kernberg,  1966.
119 De Greati 1997 & 1998.
120 Demarest, 1977; Ldvi-Strauss, 1956; Shengold, 1980.
121 Freud, 1917, p 125-134.
122 Een grappig voorbeeld hiervan is een vij(girigjongetje dat aan zijn moeder vraagt ofpapa

en zij hem nog een broerge willen geven. Toen de moeder uitlegde dat papa een
operatie had ondergaan waardoor dit niet meer mogelijk was, zei het kind: 'Oh, maar
dan kan ik het toch doen?'

123  Tegelijkertijd kan dit dienen ter 'ontgifting' van 'bad autonomous self: 'Als ik aan moeder
in  plaats van muzelf een ander kind schenk,  kan  ik mij  van haar losmaken zonder haar
verdriet te doen.' Als zodanig wordt dus deze impuls ondergeschikt gemaakt aan de
behoefte 'to make repair to the lover object', waarvan Melanie Klein gewag maakt bu
haar bespreking van de 'depressive position'.
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functies door het kind naar de vader kunnen we wederom samenvatten als een

projectieve identificatie van de vader met het 'oedipal self van het kind. Wanneer
deze ontgifting door de vader niet plaats kan vinden, bijvoorbeeld als de vader

gepercipieerd wordt als hardvochtig en liefdeloos  en/of als ondergeschikt aan
moeder, staat het kind geen andere weg open dan zijn oedipale verlangens en
fantasieen afte splitsen in de vorm van het 'bad incestuous child/self. Niettegenstaan-
de dit alles zal het kind zijn uiterste best doen om de seksuele procreatieve functie
toch naar de vaderfiguur te blijven delegeren. Wat er dan gebeurt hangt afvan
de wijze waarop het jongede de machtsverhoudingen in het gezin percipieert.
Zeer globaal geschetst en rekening houdend met het voorkomen van overgangs-
of mengvormen kunnen de navolgende gedachten worden geformuleerd.

Wanneer het kind de vader ervaart als dictatoriaal en 'moeder-verwon-
dend' en de moeder als onderworpen en 'zielig' kunnen we de volgende
mogelijkheden onderscheiden.

(a) Identificatie met'moeder-verwondende vader' respectievelijk  bad autonomous
child'. In dit geval heeft het kind de vaderfiguuropgesplitstin een (gefantaseerde)
'ideaal-goede' vader die van moeder houdt en haar 'een kindje wil geven' en
een 'slechte, moeder-verwondende vader'. Om zowel de 'ideaal-goede (oedipale)
vader' als de'naar-een-kind-verlangende, bedroefde moeder' te beschermen tegen

de agressiviteit van de 'moeder-verwondende vader', wordt laatstgenoemd 'bad

object' door het ego  'in verzekerde bewaring gesteld'.  Dit laatste komt erop  neer
dat de'moeder-teleurstellende' en/of'moeder-verwondende' aspecten van vaders
gedrag door hetjongetje worden geinternaliseerd:24 Met andere woorden, door
de negatieve aspecten van vaders gedrag naar zichzelf toe te trekken  en  uit te
leven, tracht het kind de 'ideale oedipale vader' van de ondergang te redden om
zich zodoende te kunnen vrijwaren tegen een van de moeder uitgaande, naar
hemzelf gerichte, incestuous pull'. Op deze wijze wordt dus het %ad incestuous

child' ontgift en ontdaan van zijn seksuele connotatie die voorbehouden blijft
aan de 'ideale oedipale vader'. In dergelijke gevallen vloeien de 'moeder-
verwondende' eigenschappen van het 'bad father/self samen met het reeds
bestaande %ad autonomous self dat hierdoor nog agressiever wordt geladen dan
het al was. Dit mechanisme kan een belangrijke drijfveer zijn voor delinquent
gedrag bij jongeren, dat we zeer waarschijnlijk moeten interpreteren als een
dwangmatige herhaling van zowel 'moeder verdriet doen' als zich bij haar 'uit

I24 Een dergelijke intemalization ofparentalguilt' is een vorm van identificatie met de agressor

(De  Graaf,  1998).



59

de (huwelijks)markt prijzen' (De Graaf, 1997).125 Echter ook wanneer dejongen
erin slaagt om een relatie met een vrouw aan te gaan, zien we vaak dat het
'moeder-verdriet-moeten-doen' zich op dwangmatige wijze herhaalt in de
partnerrelatie, met als gevolg pseudo-delinquent gedrag in de vorm van
verslavingen, habituele ontrouw, en dergelijke (projectieve identificatie van de
partner met de 'bedroefde, onder-de-autonomie-van-het-kind-lijdende of
mishandelde moeder' en het op zich nemen en uitageren van het 'bad autonomous

child' en/ofvan  'dictatoriale vader').

(b) Identificatie met symbiotisch-verleidende'slachtoffer-moeder'. In deze gevallen

ligt de nadruk op het onderworpene en 'zielige' van de moederfiguur en is de
vader weliswaar dominant maar tevens vaak afwezig en niet, ofminder, dictatoriaal
zoals in het eerste geval. De moeder kan het kind niet loslaten en ook het kind
durft zich vanwege de 'zieligheid' van moeder niet uit de symbiose met haar te

bevrijden. Het gevolg hiervan is de ontwikkeling van een zeer agressiefgeladen
' bad   autonomous self. Wanneer de moeder zich tevens verleidend of seksueel
grensoverschrijdend tegenover haar zoon opstelt, ontstaat er zoals we hierboven
zagen, een 'bad incestuous child'-introject. Men kan zich nu voorstellen dat het
kind het moederbeeld opsplitst in een aseksueel en boven alle kritiek verheven
'bedroefd moeder-maagd'-deel en een 'bad object' in de vorm van 'slechte,
hoerige moeder'. Dit laatste wordt samen met de seksuele impulsen van het kind
zelf ('bad incestuous child') volledig afgesplitst en 'verbannen' naar de periferie van
de persoonlijkheid van waaruit het als een 'persecuting object' (Melanie Klein) het
Yood object' en het hiermee geidentificeerde deel van het Zelfblijft bedreigen.

126

Het is mogelijk dat onder bepaalde omstandigheden de'slechte, hoerige moeder'
samen met het 'bad incestuous child' uit de verdringing wordt losgemaakt en wordt
geprojecteerd op vrouwen ofmeisjes die zich voor een dergelijke projectie lenen.

De verkrachting of aanranding moet dan worden gezien als een verplaatsing
('displacement') van de eigen moeder naar een andere vrouw en tegelijkertijd als
een uitageren van het 'bad incestuous child'. Helaas is nog nauwelijks iets bekend
omtrent de 'tnigers' die aan de verkrachting of aanranding voorafgaan. Het
vermoeden is echter gerechtvaardigd dat deze '

triggers' zich a&pelen in de relatie
met de eigen ouders, met name de moeder, en vooral bestaan uit conflicten

125 De Graaf, 1997.
126  We zien deze splitsing terug bij mannen die geen seksuele impulsen kunnen voelen voor

vrouwen  die zij tevens hoogachten, maar juist w61 voor vrouwen die zij moreel of
maatschappelijk beneden zich voelen staan. Vaak is deze devaluatie echter eerder een

gevolg dan een oorzaak van de splitsing in het vrouw -en moederbeeld en de seksuele

aantrekking daarvan.
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rondom de autonomie van het kind (zoals:  ' ij gaat helemaal je eigen gang; je
trekt je totaal niets aan van je moeder!'). Indien dit laatste inderdaad het geval

is, moeten we aannemen dat de agressiviteit van het 'bad autonomous self en de
angst om de moeder daadwerkelijk te verwonden zodanig toenemen dat de
agressieve spanning afvloeit naar 'bad incestuous child' en 'slechte, hoerige moeder'.
Door het uitageren van laatstgenoemde introjecten wordt dan in feite de
opwellende agressie tegenover de eigen moeder afgeleid en ongedaan gemaakt.

Wanneer hetjongetje de moeder ervaart als oppermachtig en dominant
en de vader als zwak en onderworpen aan moeder rijzen er grote
problemen bij de pre-oedipale triangulatie.

Door zijn eigen gebrek aan autonomie kan de vader niet 'ontgiftend' werken
op het 'bad autonomous self' van het kind. Het gevolg hiervan is, in voorkomende
gevallen, dat het kind in extreme mate gebonden blijft aan de moeder. Het 'bad
autonomous se#' neemt dan zulke bedreigende proporties aan dat het alleen in
volledig afgesplitste vorm kan voortbestaan. Soms wordt dit 'bad autonomous self
geprojecteerd op andere kinderen, ten opzichte van wie dejongen zich vervolgens
hooghartig opstelt als ware hij nu de 'zich-terecht-beledigd-voelende-moeder'
(narcistische identificatie  met de eigen moeder). Het gevolg hiervan  is  dat het
kind geisoleerd raakt ten opzichte van de peergroup, zodat ook deze vluchtmoge-
lijkheid afgesneden wordt. Onder invloed van de seksuele rijping ontstaat ook
hier een 'bad incestuous child' dat echter in dit geval op geen enkele wijze door
de vader kan worden overgenomen of'ontgift'. Al naar gelang de geaardheid
van het kind kan hij nu voor de volgende oplossingen kiezen.

(a) Opsplitsing van het moederbeeld in een gedeseksualiseerde en geidealiseerde
'moeder-maagd'   en  een  'incestueus-verleidende,  hoerige  moeder'. Het 'bad

incestuous se/f en 'bad autonomous se#' van het kind versmelten samen tot 66n groot
'bad' object' dat extreem bedreigend is voor de aseksuele en geidealiseerde
'moeder-maagd' en daarom moet worden afgesplitst. (Vermoedelijk valt dit'bad
object' samen met wat Fairbairn 'exciting object' noemt.) Mogelijk is er bij
verkrachters van vrouwen en meisjes sprake geweest van een projectieve
identificatie van het slachtoffer met dit'bad object' dat elementen bevat van zowel
het 'bad autonomous se/f, de 'hoerige moeder' als het 'bad   incestuous  child'.

Waarschijnlijk is dat in deze gevallen de dader zelfzich heeft geidentificeerd met
zijn eigen 'haar-rechten-opeisende, verkrachtende' moeder. Om dit te kunnen
begrijpen moeten we ons inleven in de situatie van een jongen wiens moeder
met jaloezie en vijandschap reageert op alle meisjes  die nu  en in de toekomst
zijn pad kunnen kruisen. Elk meisje wordt in de ogen van dejongen een ' corpus
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deliai' waarmee hij in de ogen van moeder de symbiotische relatie met haar in
gevaar brengt. Als zodanig blijven meisjes uit deze leeftijdsfase bij voortduring
een ideale kapstok voor het gemankeerde (en 'schuldige') 'bad autonomous self
van de jongen.127 Deze projectie van 'bad incestuous child' op het slachtoffer kan
men beluisteren in het veel gehoorde excuus van daders als zou het meisje 'het
er zelf naar gemaakt hebben'.  Dit is niet zomaar een excuus om zich eruit te
redden, maar iets waarvan de dader ook diep in zijn hart overtuigd is. Het is ook
de 'narcistische' identificatie met de 'haar-rechten-opeisende, verkrachtende
moeder' die maakt dat de dader onder druk van de omstandigheden misschien
wel spijt betuigt maar dit zelfabsoluut niet kan voelen. (Vergelijk een incestueuze
ouder die eventuele protesten van het kind over seksuele grensoverschrijding
afdoet  met de opmerking: 'Hoe durfje je eigen moeder (of vader) van zulke
slechte bedoelingen te betichten!')

(b) Ontgifting en deseksualisering van het'bad incestuous child' doordat hetjongetje
zich identificeert met de 'naar-een-kind-verlangende moeder' en zich in zijn
fantasie :tls seksueel object aanbiedt aan vader. Op deze 'fantastische' wijze tracht
het kind'een betere vrouw voor vader te zijn dan moeder' en tegelijkertijd zorgt

hij voor een rehabilitatie van de 'zwakke vader' door vader in staat te stellen 'een
goede man voor moeder te zijn'. Weliswaar doet het jonge je hiermee afstand
van zijn seksuele identiteit maar anderzijds komt nu ook het creatieve deel van
de seksuele energie vrij die in het 'badincestuous child' besloten lag en niet tot uiting
kon komen door de seksueel-incestueuze connotatie ervan. De situatie verandert
echter drastisch zodra in het bijzonder de vader zich zodanig misdraagt dat ook
hij in de ogen van het kind een 'bad object' wordt. De gefantaseerde ideale
oplossing is dan niet meer mogelijk. In plaats daarvan kiest dejongen de volgende
oplossing.

(c) De woede en doodswensen tegen een vader die niet alleen 'zielig' is maar
tegelijkertijd ook mishandelend, kunnen bij het jongetje zodanig sterke

schuldgevoelens oproepen dat het deze gevoelens ongedaan moet maken.
Hij doet dit door zich, in plaats van moeder, in zijn fantasie ofin werkelijkheid
als 'seksuele slavin' aan vader te onderwerpen. De jongen  kan zich echter ook
gaan identificeren met zijn 'seksuele-genoegdoening-eisende' vader en van
anderen, meestal jongens, soms ook meisjes, de seksuele genoegdoening eisen
die vader in de fantasie van het kind ontbeert. (Projectieve identificatie van het

127 Men moet aan deze mogelijkheid denken wanneer er sprake is van zgn. 'lustmoorden'
op prostituees. Opvallend vaak is de dader dan een alleenstaande man die nog bij zijn
moeder thuis woont.
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slachtoffer met dat (schuldige) deel van het Zelf dat we zouden kunnen
omschrijven als 'kind dat aan vader seksuele genoegdoening en onderwerping
verschuldigd is'.) Mogelijk vormt dit het prevalente mechanisme bij pedofiele
daders.128 De volledige ('narcistische') identificatie met de 'zielige, zijn-rechten-
opeisende vader' uit zich vaak in een opvallend gebrek aan spijt ofschuldgevoel
ten opzichte van het slachtoffer.

3.9  Samenvatting

Om perverse ontwikkelingsprocessen te kunnen verklaren biedt de psychoanalyti-
sche theorie goede aanknopingspunten. Zo schetst het drifimodel een helder kader
van de ontwikkelingsfasen van het kind tot en met de puberteit. Het Egomodel
beschrijft de organisatie van het psychische functioneren als een 'coalitie' van
verschillende instanties die met elkaar in voortdurende wisselwerking staan. Het
object-relatiemodellaat zien hoe belangrijk de band met de primaire verzorgers,
voor de innerlijke beeldvorming en totstandkoming van het psychologische

zelfgevoel is. Het model van de zelfpsychologie illustreert de ontwikkeling van
het zelfgevoel via het narcisme. Deze aanknopingspunten benadrukken dat het
bij seksueel afwijkend gedrag om patronen (gedrags- en objectvoorkeuren) lijkt
te gaan die grotendeels aangeleerd en verworven zun. Cruciaalis ofhet kind zich
in  de  Oedipale fase heeft kunnen ontdoen  van de polymorf perverse aanleg in
het driftleven waarmee het is geboren. Een uitgesproken symbiotische relatie
met de moeder en opvallende incompetentie van de vader kunnen dat verhinde-
ren. Bij seksuele delinquenten zou daar sprake van kunnen zijn, waardoor zij
als kind een zelfbeeld internaliseren dat een bron van ernstige psychopathologie
in hun latere leven kan worden. In dit hoofilstuk zijn verschillende varianten
van deze zelfbeeldvorming toegelicht.

128 In deze gevallen heeft de dader doorgaans een vader gehad die niet alleen afwezig is
geweest als partner voor moeder en als opvoeder, maar die zich buitendien al van het
begin afhet slachtoffer heeft gewaand van een vermeende samenzwering tussen zijn zoon
en diens moeder. (Koning Laios uit de bekende Oedipus-sage is hiervan een goed
voorbeeld.) De schuldgevoelens die deze houding van de vader bij het kind heeft
opgeroepen hebben ertoe geleid dat in enkele gevallen de zoon zich daadwerkelijk
seksueel heeft laten misbruiken door de vader. In die gevallen is er dus sprake van een
rechtstreekse identificatie van de dader met zijn vroegere agressor. Ook hier heeft
'identificatie met de agressor' een sterk schulddelgend doel: 'Hoe kan ik nog boos z n
op vader als ik mij op dezelfde wijze misdraag!'.



HOOFDSTUK 4

Aspecten van de psychodynamiek

4.1 Inleiding

Afweermechanismen, copingvaardigheden en gehechtheid zijn onderwerpen die
niet mogen ontbreken in een psychoanalytisch discours. Deze onderwerpen
worden hier besproken omdat zij onderdeel zijn van het bewuste en soms
onbewuste gedrag van mensen, onafhankelijk ofmen vanuit een object-relationeel,
een structureel ofeen ander theoretisch vertrekpunt redeneert. Het'Ik' is toegerust
met bepaalde'technieken' om het bestaan van vervelende impulsen en gevoelens
verborgen te houden of af te weren. In het geval van een dwangneuroticus,
bijvoorbeeld, helpt het'Ik' om verboden emoties (affect) te'isoleren'. De rituelen
en ceremoniele handelingen van de dwangneuroticus zijn vaak pogingen om
angsten afte weren, ofwel afte zweren. Het manifeste ritualistische gedrag is het
gevolg van opdringerige beelden en gedachte die meestal indruisen tegen het

geweten ofgangbare maatschappelijke regels. Om van deze obsessies afte komen
maakt het 'Ik' de lastige gevoelens weg (affectisolatie). De schuldgevoelens en
andere onverdraaglijke gedachten worden netjes weggepoetst en afgesplitst. Door
dit proces wordt de emotionele inhoud die bij angst, schuldgevoelens of
doodswensen past ontdaan van zijn emotionaliteit, geisoleerd, gerationaliseerd
en worden de gedragshandelingen geritualiseerd. Het zojuist beschreven, vaak
onbewuste proces, is doorgaans in verschillende modaliteiten van intensiteit
kenmerkend voor de drangmatigheid (obsessiefcompulsieve) van zedendelinquen-
ten, waaronder ook de compenserende seksualiserende verkrachter. 129 Schoon-
maakdwang is lastig, maar een onschuldig symptoom als men het afzet tegen de
ritualistische enscenering van een seriBle (wraakzuchtige) verkrachter die dwang
en drang als onderliggende energiebron heeft om zijn seksuele fantasie8n om te
zetten in een meestal geplande (gewelddadige) daad. De pedofiel 'gebruikt' ook
groomin23o rituelen om zijn slachtoffers te strikken. Hij overwint zijn remmingen

1" De typologiedn zun uit Knight & Prentky (1990).
130 Het zorgvuldig, planmatig leggen van een contact of relatie met een toekomstig

slachtofferge met als doel vertrouwen (van het kind en vaak ook van de ouders) te
winnen zodat het kind hem onbevangen tegemoet treedt.
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door te rationaliseren en praat zijn gedrag goed door het seksueel misbruik van
jonge kinderen als een soort voorlichting te zien waar de jonge kinderen baat
bij hebben. Hij externaliseerti 31 en meent dat niet hij de seksuele 'spelletjes'
initieert maar dat hetjonge kind hem verleidt. In tegenstelling tot afweerfuncties
zijn copingvaardigheden veelal onderdeel van het bewuste gedrag. Coping wordt
ook wel 'probleemoplossingvaardigheid' genoemd en draagt bij aan hoe goed
iemand zich in een bepaalde situatie kan aanpassen. Hoewel er veelvuldig overlap
is kan coping globaal worden beschouwd als resultante van een leerproces en
kunnen afweermechanismen worden gezien als gevolg van een psychologisch
ontwikkelingsproces. De negatieve invloed van een onveilige gehechtheid is in
de loop derjaren steeds duidelijker naar voren gekomen. Afwijzing, verlating,
onveiligheid, gebrek aan liefde en warmte, mishandeling of inconsequente
opvoedingsmethoden in het gezin van herkomst hebben een desastreus effect
op het basale zelfvertrouwen van een kind. In dit hoofdstuk wordt uitgebreid
aandacht besteed aan de relatie tussen onveilig gehecht zijn en gevolgen die dat
kan hebben voor de psychosociale ontwikkeling.

In alle aangehaalde theoretische modellen hebben afweermechanismen een
essenti8le functie. Zij beschermen het Ik ofhet Zelftegen pijn ofandere moeilijke
tot ondraaglijke gewaarwordingen. HetEgo, tussen beide ingeklemd, balanceert
als intermediair tussen het irrationele Es en het al even irrationele Superego.
Enerzijds worden er normatieve eisen gesteld door de maatschappij (Superego),
anderzijds zijn er libidineuze (Es) impulsen die naar bevrediging zoeken. Als gevolg
van de toevloed van tegengestelde prikkels ontwikkelt het Ego een repertoire
aan onbewuste 'standaardtechnieken' om opdringerige, 'gevaarlijke' impulsen
te weerstaan. Dit zijn psychische afweermechanismen. Net als het biologische
homeostaseproces in de mens of ons immunologische equilibrium hebben de
psychische afweermechanismen voor ons een homeostatische waarde.132 Allerlei
'ongeoorloofd' materiaal wordt afgeweerd en alles wordt in het werk gesteld om
het Ego te behoeden tegen stresserende ervaringen ofgevoelens. Het doel van
de afweerfuncties is trachten controle uit te oefenen over situaties, impulsen te
modificeren ofte transformeren. Meestal hebben zij een adaptieve waarde, het
gaat om overlevingsstrategieen die voortdurend (moeten) worden aangepast om
hun werking te behouden. Zijn ze 'uitgewerkt' dan zijn ze van disadaptieve
waarde. Ze passen dan niet meer bij actuele situaties en wat ooit voor overleving
zorgde, kan later voor grote problemen zorgen.

131 Een afweerfunctie waarbij de schuld buiten het individu wordt gelegd:'anderen hebben
het altijd gedaan.'

132 Vaillant, 1992.
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Ego-defensiemechanismen zijn psychische processen die zich vaak onvrijwillig
aandienen wanneer een individu voor plotselinge veranderingen in zijn externe
ofinterne wereld komt te staan.133 Veranderingen kunnen zich op allerlei manieren
aan het individu manifesteren: het kunnen overweldigende traumatische

gebeurtenissen zijn, confictueuze confrontaties op het interpersoonlijke vlak,
maar ook innerlijke dribnatige behoeften ofculturele taboes. Zoals iedere clinicus

weet (ofdat nu in de somatiek ofin de psychologie is) zijn symptomen niet de
ziekte zelf. Infectieziekten bijvoorbeeld worden niet alleen door bacteriln
veroorzaakt. Vaak is de doorslaggevende ofziekmakende factor de idiosyncratische,
adaptieve respons van de gastheer op de bacterie.134 Dit geldt ook in de psycho-

logie. Het zijn niet zozeer de stressoren maar de aanpassingsmogelijkheden (en
copingvaardigheden) van het individu ten opzichte van de stressor die beslissend

zijn in het decompenseren (ziek worden). Doorkennis van afweermechanismen
kunnen wij te weten komen hoe de pathofysiologie van stoornissen in een
individu is opgebouwd.

4.2 Afweermechanismen

Er zijn vele afweermechanismen maar een kenmerkende afweerfunctie bij
zedendelinquenten is het mechanisme van de splijting. Het splijten van135

conflictueus intrapsychisch materiaal doet zich in bepaalde bedreigende situaties
voor. Splijting wordt al zeer vroeg in de ontwikkelingsfase door de baby gebruikt
wanneer hij zich nog onvoldoende kan afschermen van externe prikkels en niet
weet hoe de afstand tussen 'Ik en de ander' in stand moet worden gehouden.
Wanneer ouderobjecten te intrusief met het kleine kind omgaan, kunnen er
verdwijningsangsten of fusieangsten ontstaan. Alles lijkt voor  de baby immers
nog diffuus en gefragmenteerd en daarom is splitsen het enige 'redmiddel' om
te proberen primitieve angsten onder de knie te krijgen. In het splitsingsproces
worden de 'wereld en objecten' afgesplitst en opgedeeld in een goede ofslechte
wereld, casu quo, goede en slechte objecten. Tot enige nuancering is het kleine
kind immers nog niet in staat. Hij ervaart de objecten als wisselend en gefragmen-
teerd. Voor het kind bestaat er of een warme, altijd meteen aanwezige moeder

die bevredigt: de goede moeder, of een moeder die frustreert omdat zij er niet
direct en altijd voor hem kan zijn: de slechte moeder. Dat al deze kwaliteiten
verenigd kunnen zijn in 66n (moeder) persoon kan het kind nog niet bevatten.

133 Vaillant, 1992.
134 Vaillant, 1992.
"5 Ook wel splitsen of afsplitsen genoemd.
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Melanie Klein heeft deze vroegkinderlijke ontwikkelingsfase de paranoYde-
schizoYde positie genoemd. 136 Samen met de waarneming van het goede (ideale)
object en slechte (gehate) object worden ook de daarbij horende paranoYde angsten
beleefd. Klein stelt dat het kleine kind het slechte object beleeft als een object
dat hem achtervolgt, dat intrusiefis en hem wil vernietigen. Splitsing, projectie
en introjectie zijn afweermechanismen die in deze fase vaak samen worden
gebruikt om controle te krijgen over verdwijningsangsten, over zichzelf over
de buitenwereld. Projectie en introjectie zijn afweermechanismen waarmee het
kind vat probeert te krijgen op alle bedreigende situaties. Afgesplitste deelobjecten,
de goede moeder (borst), de slechte moeder (borst), worden geprojecteerd naar
de buitenwereld. Deze primitieve afweervormen zullen later uitgebreider aan
de orde komen wanneer het delictgedrag wordt beschreven. Het is niet zo dat
afweer altijd deel uitmaakt van onbewuste intrapsychische processen, het kan
ook bewust gebeuren. Bewuste pogingen om stabiliteit ofspanningen te reduceren
worden aangeduid met de term 'copingmechanismen'.

4.3 Coping

Een strikt onderscheid, in termen van onbewust-bewust, tussen afweermechanis-
men en coping is niet te maken. Vaillant stelt dat: 'Defenses cope and coping defends:
Copingmechanismen worden in het algemeen door Lazarus137, Bandura138 en
Haan139 gezien als bewuste aanpassingsvaardigheden. Lazarus spreekt hoofdzakelijk
over coping als bewuste gedragsdeterminanten en secundaire probleemoplossingen.

Copingstrategieen zijn echter deels bewuste, deels onbewuste, meer resultaatge-
richte probleemoplossingspogingen. Ongeacht of men de persoonlijkheid
accentueert als een motivationele (psychoanalyse) ofeen operationele gedragsdeter-
minant (gedragsleertheorie), afweermechanismen- en coping hangen samen met

behoeften, 'drives: gedrags-vectoren, instincten en met bevredigende en niet-
bevredigende gedragsresultaten. Zowel de gedragsleertheorie als de psychoanalyse
gaat uit van de stelling dat het individu tendeert naar het instandhouden of het
verkrijgen van een psychisch en/offysiologisch equilibrium. Men noemt dit ook
wel het spanningsreductiemodel. Om spanningen te reduceren wordt gebruik
gemaakt van zowel afweermechanismen als copingmechanismen. Afweermechanis-
men hebben een copingfunctie. Beknopt geformuleerd kan men zeggen dat

136 Klein, 1957 & 1975.
137 Lazarus, 1966.
138 Bandum, 1963.
i w    Haan, 1977.
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afweermechanismen doorgaans onbewuste, autonome processen zijn, dat zij vaak
de bouwstenen vormen van psychopathologie, dat zij de interne en externe
werkelijkheid verdringen, ontkennen, loochenen ofvertekenen en daarom dikwijls
als 'raar' of'irrationeel' kunnen worden bestempeld. Hiervoor noemde ik het
splitsen (en projecteren) van de baby'primitief. Een beter woord is onrijp omdat
de maturatie nog niet is voltooid. Splitsing en projectie zijn onrijpe mechanismen
omdat zij de realiteit vertekenen. Welke afweervormen op een gegeven moment
door een persoon worden gebruikt is sterk afhankelijk van de ontwikkelingsfase
waarin deze zich bevindt. Men spreekt over: rijpe afweervormen, neurotische
en  disadaptieve of onrijpe mechanismen (Vaillant, Abraham). Zoals eerder  is
benadrukt, interacteren biologische predisposities en milieufactoren op complexe
wijze met de persoonlijkheidsvorming, met het verkrijgen van een specifieke,
duurzame copingstijl en met een goed geintegreerd en adaptiefafweersysteem.
Voor ieder (intern of extern) conflict dat zich aandient kan een individu 66n of
meer afweermechanismen gebruiken, coping ofafweer en mogelijk ook combi-
naties van beide. Mensen passen een veelvoud van probleemoplossende inter-
venties toe. Iemand die adequate copingvaardigheden aanspreekt, maakt gebruik
van zijn probleemoplossend vermogen en van een verscheidenheid aan gedrags-
alternatieven die hij heeft ontwikkeld. Zijn cognitieve vermogen en culturele
milieu zullen het raamwerk zijn geweest van zijn copingarsenaal. Hoe (vindingrijk)
hij problemen oplost zal afhangen van de structurele aard van zijn mentale
ontwikkelingsstadium. Coping garandeert geen succes, afweermechanismen
evenmin. Zij kunnen (ernstig) gebrekkig zijn ofhun doel voorbij schieten. Het
resultaat hangt afvan eenjuiste 'match' tussen situatie en'resources' (de individuele
mogelijkheden/bronnen en vindingrijkheid). Hoe effectiefde gedragsvaardigheden
van het individu in een kritieke situatie zijn, hangt ten nauwste samen met het
sociaal-psychologisch 'leermodel' waarin de persoon is opgevoed. Copingstijl
en de manier waarop affect wordt verwerkt en geuit, vormen de resultante van
een langdurig leerproces waarin aanvankelijk ouders ofandere primaire verzorgers
en later de peergroup als model fungeren.

4.4. Gehechtheid

Daarmee zijn we terug bij de primaire 'steungroep' van het individu: het gezin,
het ecologisch systeem van de ouders ofverzorgers waaraan het kind zich hecht.
Gehechtheid (attachment) is de emotionele binding of verbondenheid van
individuen aan elkaar. Veilige gehechtheid ofpositieve binding tussen het kind
en een (beschermende) ander is een affectieve band waarin de ene persoon de
ander als een beschermend en veilig figuur (object) ervaart. Er is sprake van een
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veilige band als de affectpersoon gemist wordt wanneer deze afwezig is. Er is een
veilige band als de 66n de ander in tijden van stress en gevaar kan steunen en
troosten. In normale omstandigheden gebeurt dat ook. Het ervaren van zekerheid
en veiligheid in elkaars nabijheid is essentieel voor een voorspoedige psychologi-
sche en fysieke ontwikkeling. Bowlby was ervan overtuigd dat kinderen een
aangeboren, instinctmatige aanleg hebben om zich te hechten aan hun
verzorgers.14U Deze primaire gehechtheidspatronen vormen een basis voor het
aangaan van latere sociale relaties. Wanneer de moeder (of andere verzorger)
beschikbaar is, wordt het neurobiologisch substraatwl in de fronto-orbitale cortex

geactiveerd, zodat het kind het vermogen ontwikkelt om een groot scala van
affectieve relaties aan te gaan. Normaliter vormen baby's hun eerste gehechtheid
met de ouder(s), tussen  de  vij fde  en de negende maand. Behalve wanneer een
baby in een stressvolle en abnormale (negatieve/onveilige) omgeving wordt
opgevoed, zijn de meeste kinderen ontvankelijk voor het aangaan van primaire
affectieve relaties. Een goede indicator voor het vestigen van vertrouwen en
zekerheid in het kleine kind vormt de kwaliteit van de verzorging door de
moeder, 142 dat wil zeggen, de kwaliteit van de ouder-kind interactie. In vele
onderzoeken wordt deze factor aangevoerd als doorslaggevend. De mate van
gevoeligheid en responsiviteit van de ouder(s) wordt doorgaans als belangrijkste
determinant gezien van de ontwikkeling van een veilig gehechte relatie met de
betrokken ouder. 143 Andere onderzochte parameters zijn invoelingsvermogen
van de moeder: sensitiviteit,144 het onmiddellijk reageren (responsiviteit,45) wanneer
het kind onrust ofstress ervaart, lichte stimulatie,146 niet intrusief zijn, 147 inter-
actionele synchroniciteit, 148 warmte, betrokkenheid en responsiviteit149. Empirisch
onderzoek bevestigt dat, zelfs in risicogroepen, verhoogde sensitiviteit van de
moeder ten opzichte van haar kind resulteert in een verhoogde mate van veilig
gehecht zijn van kinderen.150 Voor vaderlijke zorg gelden identieke parameters.
Gehechtheidspatronen vormen zich als gevolg van de vroegkinderlijke ervaIingen
met ouders ofverzorgers. Zij ontstaan mede door de manier van responsiviteit,

140 Bowlby, 1997 & 1998.
141  Bates et al, 1987.
142 85% van de primaire verzorgers in Nederland zijn moeders.
143 Isabella, 1993; Isabella & Belsky, 1991.
144 Cox et al.,1992; Isabella. 1993.
145 Del Carmen et al., 1993.
146 Belsky et al., 1984.
147 Malatesta et al., 1986.
148 Isabella et al., 1989.
149 O'Conner et al., 1992.
'50 Van den Boom, 1995.
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warme betrokkenheid maar vooral door de nabijheid en beschikbaarheid van
de ouders op de aandachtsbehoefte van het kind. Veilige, betrokken en nabije
ouders zorgen bij het kind voor een innerlijk evenwicht dat nodig is voor een
goede ontwikkeling. In zo'n dynamisch wederkerig systeem vormt het kind
verinnerlijkte representaties van de ouders, zet die om en verankert die vervolgens
tot een mentaal 'werkmodel' dat invloed heeft op zijn emotionele beleving, op
zijn cognitieve stijl, zijn capaciteit tot refectie, de samenhang van zijn denken
en het functioneren van zijn geheugen. De interne'werkmodellen' of'represen-
taties' blijven gedurende het leven relatiefstabiel.15'Van veilig gehechte personen
die in een warme, structuurgevende en vertrouwde omgeving zijn opgegroeid,
wordt verwacht dat zij voldoende relationele vaardigheden ontwikkelen, dat zij
spanningen en emoties adequaat kunnen regelen en (zelf)vertrouwen hebben
in eigen competentie. Zulke goede ervaringen zijn formatiefin het vestigen van
een autonoom Zelf. 152 Het verkregen vertrouwen door middel van een gezonde

ouder-kind-relatie geeft het kind zeggenschap (autonomie) over zichzelf. Het
resulteert in een gevoel van metacognitieve vaardigheid:53 Dat wil zeggen dat

hij zich vertrouwd en capabel weet in de wereld waarin hij verkeert, dat hij
betekenis kan verlenen aan eigen gedrag, aan zijn ideeen en wensen maar dat
hij ook anderen kan begrijpen door met hen te interacteren en ideetn, wensen
en verlangens kan uitwisselen en kan omzetten in overt gedrag.154 Zo'n weder-
zijdse sociale uitwisseling met primaire verzorgers zorgt voor een positieve sociale
inbedding van waaruit sociale gevoelens kunnen ontstaan en groeien.155 Zo kan

zich bijvoorbeeld een empathisch vermogen ontwikkelen. Het empathisch en
refectief vermogen  is in belangrijke  mate het gevolg van veilig gehecht zijn.
Fonagy's onderzoek naar het vermogen tot reHectie laat ook zien dat refectief
functioneren een beschermende factor kan zijn. Ze16 bij slechtejeugdervaringen
kan een volwassene met dit vermogen toch een autonome gehechtheidsrepresen-
tatie ontwikkelen en in de relatie met zijn/haar kind kan hij deze verworven
veiligheid doorgeven.156 In object-relationele termen kan men zeggen dat onveilig

gehechte kinderen niet in staat zijn de eigen geinternaliseerde objectrepresentaties

m Collis & Read, 1994.
152 Emde & Buchsbaum, 1990; Liebermann & Pawl, 1990; Fonagy et al., 1995.
153  c

Metacognitive monitoring.' Het begrip is door Mary Main in  1991 naar voren gebracht
op basis van haar onderzoek met het Adult Attachment Interview (AAI) en betekent
dat personen kunnen refiecteren op hun denken, op hun gevoelens, en op eerdere

opmerkingen kunnen teruggrijpen om deze te wijzigen ofaan te vullen. Main ontdekte
een duidelijke relatie tussen veilig gehecht zijn en meticognitieve vaardigheid.

154 Sroufe, 1990, Fonagy et al, 1995.
155 Kok, 2003.
156 Met dank aan dr. J. Zevalkink.
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te begrijpen, zodat het symbolische inzicht in zichzelfen anderen beperkt blijft.
Wanneer dit vermogen gebrekkig is ontwikkeld zijn de peuters extra kwetsbaar
voor eventuele negatieve en inconsistente opvoedingsmethoden van hun ver-
zorger(s). Het gebrek aan abstractie en attributievermogen verhindert dat zij buiten
de concrete, directe realiteit kunnen stappen. Fonagy noemt het 'mentalisatie'
en het maakt mogelijk dat gedrag van de ander (en mijn gedrag) verklaard kan
worden door een (goede) inschatting te maken van de onderliggende cognitieve
en emotieve toestand(en). Het kind is in staat het gedrag van een afwijzende of
emotioneel onbereikbare moeder te verklaren als horende bij moeder (attributie)
die  depressief is en emotioneel instabiel, in plaats van haar gedrag aan zichzelf
toe te schrijven omdat hij een slechte jongen zou zijn. Dit vermogen zal hem
beschermen tegen (narcistische) pijn. Het vermogen tot reflectie is van groot
belang, vooral in gevallen van misbruik en trauma, want het leert het slachtoffer
om differentiatie aan te brengen157 tussen hem en de dader. Wanneer het kind
niet in staat is zich buiten het geloof- en denksysteem van de ander te plaatsen,
denkt dat het een eigen schuld heeft aan het (seksueel) misbruik of de
mishandeling, dat het slecht is en straf heeft verdiend en dat alles wat hem
overkomt 'gewoon' is omdat moeder of vader immers altijd beter weten, dan
wordt het kind :tls het ware 'opgenomen' in het afwijzende, negatieve geloof-,
denk- en gedragssysteem van zijn ouder(s), met mogelijk grote negatieve conse-
quenties voor zijn ontwikkeling. Fonagy158 heeft aangetoond dat het vermogen
om te symboliseren en reUecteren, transgenerationeel wordt doorgegeven. Ouders
met een goed ofhoog reflectiefvermogen zijn met grote waarschijnlijkheid goede
doorgevers van dit vermogen aan hun kinderen. Deze ouders zijn in staat het
geestelijk functioneren van hun kind te observeren, te begrijpen en daarop te
anticiperen. Zij vergemakkelijken wederzijdse interactie en bemiddelen een gevoel
van veilig gehecht zijn in kinderen. In deze (reflectieve) intersubjectiviteit komen
moeder en kind elkaar tegen, waardoor het kind een beeld krijgt van zichzelf
zoals moeder hem ziet. Want wat ziet het kind als het in moeders ogen (gezicht)
kijkt? Gewoonlijk kijkt moeder naar hem met positieve gevoelens en wat hij
waarneemt zijn haar warme gevoelens ten opzichte van hem. Wat gebeurt er
echter wanneer moeder alleen maar haar eigen gemoedstoestand reflecteert, of
nadrukkelijker nog haar rigiditeit, haar eigen afweermechanismen%159 Het kind

157 Het aanbrengen van differentiatie en de verwerking van trauma gebeurt in veel gevallen
pas op latere leeftijd wanneer betrokkene, soms met behulp van psychotherapie, toe is
aan verwerking. Het vermogen te symboliseren en te reflecteren, evenals differentiatie
is een 'lifesaver' in dit geval.

158 Fonagy, 2001, p. 1-22.
159 Winnicott, 1967.
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kan zich zelfdan niet in haar weerspiegeld zien en dus niet ontdekken. Het object
dat wordt waargenomen is slechts moeders gezicht, terwijl het Zelf daarin
ontbreekt. In de meeste gevallen leert het kind via moeder en vader dat hij iemand
is met wensen, verlangens en dat hij er gewoon mag zijn zoals hij is. Van deze
ervaring wordt een objectrepresentatie 160 gemaakt, door het kind geinternaliseerd
en als regel resulteert dit proces in een stabiel autonoom Zelf. In de literatuur
is er consensus over het feit dat wanneer er sprake is van goede 'containment' en

internalisatie, waarin positieve affectkleur van de relatie is neergelegd, het kind
zijn identiteit vindt.

Gehechtheid heeft een adaptieve, evolutionaire functie in het biologisch
organisme. Het bepaalt transgenerationeel de overlevingskansen van de eigen

soort. Crittenden vindt dat attachment-patronen het resultaat zijn van (interne en
externe) vastgelegde informatiestrategieen bij gevaar en veiligheid, die worden
gelegd op neuronaal niveau:61 Mogelijk veronderstelt zij blijvende objectimpressies
maar men moet ook rekening houden met de neurofysiologische rijping van de
hersenen. Naarmate het kind zich ontwikkelt, zullen zijn perceptuele vermogens
toenemen. Wanneer het kind veilig gehecht is, kan het in de eerste drie

levensjaren geleerdhebben om bedoelingen toe te schrijven aan anderen ('intent-
ional stance'). Daarna, tussen het derde en zesde levensjaar, leert het kind een
onderscheid te maken tussen wat  het zelf denkt en  wat de ander denkt.  Na  het
zesde levensjaar kan het kind het metacognitieve vermogen ontwikkeld hebben
en daarna ontwikkelt zich het reUectieve vermogen dat als functie heeft om tot
een mentale synthese te komen. Dit gehele proces, dat natuurlijk ook een
biologische basis heeft, kan niet totstandkomen zonder interactie en contact met
de ouders en de sociale omgeving. De ouders bieden het kind een omgeving
waarin het zichzelfleert zien als een autonoom individu met een eigen identiteit,

i60 Een 'zelfrepresentatie' in de psychoanalytische theorie betekent een verinnerlijkte
'gelijkenis ofeen beeld' van zichzelfdat een indruk weergeeft hoe iemand over zichzelf
denkt, over zijn talenten, mogelijkheden, zwaktes et cetera. Alle aspecten van het

psychologisch Zelfvinden inbedding in de psychische representatie van de persoonlijk-
heid. Een objectrepresentatie is een term die gebruikt wordt om de psychologische of
mentale toestand aan te geven van alle beleefde ervaringen die men heeft gemaakt met
externe objecten (vader, moeder, peergroup etc.). Het is de verinnerlijkte geestelijke
neerslag en de emotionele inkleuring van alle betekenisvolle relaties die men heeft
ervaren. Een innerlijke (zelfofobject) representatie is een construct en niet te zien maar
wel kunnen wij aan de hand van interviews ofeen anamnese te weten komen hoe het
met de zelf- en objectrepresentatie is gesteld. De innerluke representatie krijgt vorm
wanneer iemand zich op samenhangende, duidelijke en evenwichtige wijze kan uiten

over positieve en negatieve jeugdervaringen en de betekenisvolle anderen.
161 Crittenden, 1998.
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los van moeder en vader. Vanuit de pnmaire, interpersoonlijke band met de ouders
vormt zich een impliciet (onbewust) weten hoe om te gaan met anderen, hoe
en wat zij kunnen denken, maar ook wie 'Ik' ben en wat 'Ik' denk. Wanneer
het kind goed is behandeld, zal het in de kern een goed zelfbeeld hebben
ontwikkeld. De kern van het zelfgevoel is neergelegd in de affectregulerende,
dyadische interactiepatronen met de moeder. 162 Een kind dat is verwaarloosd en
steeds is afgewezen, zal het gevoel krijgen dat het waardeloos is, dat zijn gevoel
of zijn wensen niet belangrijk zijn. Negatieve of slechte verzorgingspatronen
(onder andere mishandeling of verwaarlozing) resulteren in een angstige vorm
van gehecht zijn in kinderen. Dit komt hun cognitieve ontwikkeling en hun
verdere maatschappelijke kansen niet ten goede. Gebrekkige ontwikkeling van
de refiectieve functie kan het gevolg zijn van een onveilige vorm van gehechtheid.
Onveilig gehecht zijn kenmerkt zich doordat verschillende, conflicterende
innerlijke representaties163 ontstaan, die tegensprekende, verwarrende 'bood-
schappen' aan het kind geven. In borderline-patienten ziet men dikwijls een
dergelijk primair proces waardoor de betrokken persoon continu heen en weer
slingert tussen twee extreme standpunten, het zogenaamde zwart-wit denken,
tussen  goed of kwaad, en weinig nuancering aan kan brengen. Het vermogen
tot mentaliseren164 (of het vermogen tot symboliseren) komt primair tot stand

met hulp van de ouders. Het is een bekend gegeven dat aanwezigheid van
psychopathologie bij ouders een zeer grote risicofactor is in de ontwikkeling van
het kind.John Bowlby, grondlegger van de gehechtheidstheorie, veronderstelde
als eerste een relatie tussen gehechtheidservaringen op jonge leeftijd en latere
manifestatie(s) van psychopathologie.165 De laatste jaren laten vele nieuwe
onderzoeken zien dat er inderdaad een correlatie bestaat tussen verschillende
gehechtheidsstijlen en psychopathologie. Interactionele patronen tussen ouder
en kind worden transgenerationeel overdragen. Zo blijkt uit onderzoek dat er
een hoge mate van correspondentie is tussen de gehechtheidsstijl van ouders en

166de interactie van de peuter met de ouder. De samenhang tussen gehechtheids-

162 Emde 1999. Vliegen et al., 2002.
'63 Werkmodellen zijn innerlijke schema's of representaties. In dit geval meerdere

tegenovergestelde en elkaar tegensprekende psychische werkmodellen waarop het
individu zun visie en gedrag baseert. Zo'n werkmodel is een afspiegeling van de
interpersoonlijke relaties en context waarin iemand is opgegroeid.

164 Mentaliseren is een overkoepelend begrip (Fonagy et al., 1991). Het is het vermogen
om zichzelf en de ander als psychologische eenheid  te  zien die in staat is te denken,  te
voelen, te wensen. De refectieve functie en het empathische vermogen zijn resultanten
van dit cognitieve proces.

165 Bowlby, 1997 & 1998.
166

Van Uzendoom 1994; Van IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg 1996; Fonagy et al.,
1991 & 1966.
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representatie van de ouder en de gehechtheidsstijl van het kind varieert, maar
significant is dat de gehechtheidsrepresentatie van de moeders en de
gehechtheidsstijl van het kind een hogere samenhang (75%) vertonen dan bij de
vaders (69%) het gevalis. Niet zo opzienbarend eigenlijk, moeders zijn nog steeds

de primaire verzorgers van kleine kinderen en drukken dus een groter stempel.
In de Annual Review efpsychology is men specifiek ingegaan op de relatie moeder-
kind. Ook hier resulteert het beschreven onderzoek in de conclusie dat een167

onveilige binding in de vroege jeugd een voorspeller is van latere gedrags-
problematiek en dat deze gehechtheidsstijl in jongens kan leiden tot agressief

gedrag.

4.4.1.  Gehechtheidsgedrag, gehechtheidssysteem,gehechtheidsstijl engeheditheidsdassificaties

In de literatuur168 en het gehechtheidsonderzoek wordt 'gehechtheidsgedrag'
beschreven als gedrag dat kinderen en volwassenen manifesteren wanneer zij
gescheiden zijn van een veilige bron. Bij het onderzoek onder kinderen wordt
gebruik gemaakt van 'De vreemde Situatie Test' (Strange Situation Test, SST).
Huilen, zoeken ofroepen maar ook angst ofpaniekreacties kunnen manifestaties

zijn van onveilige-ambivalente (angstige/claimende) en onveilige-vermijdende
gehechtheidsstrategieen. In de SST worden kinderen tweemaal gescheiden van
de moeders en zien zij elkaar ook weer tweemaal terug. Uit de reacties van de
kinderen zijn drie georganiseerde gehechtheidsstrategieen te differentieren: een

veilige en twee onveilige. Waarneming van manifest gedrag wordt herleid,
gemeten en gecodeerd op een continuum van veilig naar onveilig. In de gehecht-
heidstheorie 169 gaat men ervan uit dat de structuur en het functioneren van de
psyche bepaald worden door de gevoelens die binnen de moeder-kinddyade
herkend en geuit mogen worden. 170 De gehechtheidsclassificatie is de empirische

codering en beschrijving van zulke gedragspatronen bij zowel peuters als
volwassenen,  door hun taalgebruik.171   Men gaat ervan  uit dat georganiseerde

gehechtheid betere ontwikkelingsperspectieven biedt dan een gedesorganiseerde
gehechtheid. Het continuiim veilig-onveilig vormt een basis voor het al dan niet
benutten van individuele potentiele mogelijkheden. De verzameling gedrags-
patronen die naar voren komt in het'Gehechtheidsbiografisch Interview' (GBI)
noemt men gehechtheidsstijl. Naar aanleiding van het onderzoek met volwassenen

167 Annual Review of Psychology,  1997.
168 Nicolai, 2001.
169 Ainsworth, et al., 1978.
170

Ubbels, 2003.
171

Ibid, 2003.
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werden er172 (sub)classificaties toegevoegd. Gehechtheidsonderzoek bij volwassenen
vertoont identieke configuraties als bij kinderen.

Bij kinderen zijn er vier groepen gehechtheidsclassificaties:

Groep Korte beschrijving van gedrag in SST'73
Veilige (secure) De moeder wordt beleefd als een veilige basis.

Moeder wordt duidelijk gemist en wordt met
een  glimlach of ander signaal weer begroet  na de
separatie. Wanneer het ontdaan is, geeft het dit
aan en zoekt contact met de ouder. Daarna gaat
het weer op onderzoek uit.

Vermijdende (avoidant) Gaat snel op onderzoek uit maar laat weinig
gevoel zien en geeft niet aan dat het een veilige
basis heeft. Wanneer de ouder de kamer verlaat
geeft het weinig uiterlijke tekenen van gemis
aan. Als moeder en kind herenigd worden kijkt
het kind weg, vermijdt de ouder en concentreert
zich vaak op speelgoed. Wanneer het kind
wordt opgepakt verstiift het en leunt weg.

Ambivalente (ambivalent /resistant) Zichtbaar gespannen bu het binnenkomen van
de kamer, nerveus en passief. Gaat niet op
onderzoek uit. Gescheiden van de ouder is het
kind niet op zijn gemak. Bij hereniging laat het
wisselende gedrag zien van contactname,
boosheid, afwuzing, driftbuien maar ook
passiviteit en is te gefrustreerd om contact te
maken. Kan geen troost vinden bu de ouder.

GedesoriEnteerde / gedesorganiseerde Het gedrag is doelloos, het kind onderbreekt zijn
(disoriented /disorganised) bewegingen en laat geen intentioneel gedrag

zien. Het verstijft, is angstig wanneer het met de
ouder interacteert, is verward en
gedesorienteerd. Het meest opvallende is het
gebrek aan samenhangende strategieen en
gehechtheid.

172 Lyons-Ruth,1991; Main & Weston,1981; Waters,1979; Main & Solomon, 1986.
173

Gedrag vertoond door kinderen in de leeftijdvan 12-36 maanden. Dit gedrag hoeft niet
gelijk te zijn aan het gedrag dat thuis te zien is.
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De vier gehechtheidsstijlen bij volwassenen zijn:

Groep Korte beschrijving van gedragspatronen in
G.B.I.

Autonome (free/autonomous) Waarderen en vinden veilige relaties belangrijk.
Hebben een positieve zelfwaardering en een
positieve kijk op anderen. Kunnen over ouders

genuanceerd en gedifferentieerd (zowel positief
als negatief) vertellen. In relaties zoeken zu
wederkerigheid, nabijheid en tolerantie. Het
intimiteitsniveau is hoog. Cognitief coherent
denkverrnogen.

Gereserveerde (dismissive) Positieve zelfwaardering maar negatieve kijk op
anderen. Niet zorgzaam ofsociaal en
ongemakkehjk omgaan met gevoelens. Vermijdt
nabijheid. is gesloten (introvert) en begrenst de
invloed van anderen op zijn leven. Vertelt zeer

positief (idealiserend) over moeder ook al is de
werkelijkheid anders, loochening en ontkenning
worden gebruikt om ook andere onwelgevalhge
zaken onged:lan te maken en te minimaliseren.
Intimiteitsniveau is er nauwelijks. Cognitief
minder/niet coherent denkvermogen.

Gepreoccupeerde (entangled) Negatieve zelfwaardering/zelfvertrouwen en een
positievere waardering voor anderen.
Emotioneel labiel, dominant en veelal heftig.
Over vroege relationele ervaring wordt v:lag en
onkritisch verteld met veel tegenstelling, soms
ook met boosheid. Gepreoccupeerd door
traumatische ervaringen waardoor andere
thema's nauweluks aan bod komen.
Intimiteitsniveau gebrekkig en inconsistent.

Cognitief minder/met coherent denkvermogen.
Gedesorganiseerde/onverwerkte Gedurende het interview zichtbaar verlies aan174

(unresolved) cognitieve samenhang en rationaliteit wanneer
o.a. onderwerpen als verlies en misbruik ter
sprake komen. Magisch denken, neemt lange
pauzes wanneer iets gevraagd wordt. Negatieve
zelf- en objectwaardering. Er is sprake van
wantrouwen, emotionele vlakheid, passiviteit.
Intimiteitsniveau is minimaal of oppervlakkig.

Onveilig gehechte kinderen voelen zich altijd onzeker, hebben een wankele
zelfwaardering en tobben voortdurend over de legitimiteit van hun gevoelens

174 Adult Attachment Interview (AAI), Main, Kaplan, and Cassidy, 1985.
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en gedachten. Onveilig gehechte kinderen kunnen zich zel& 'slecht' voelen

wanneer zij geen gehechtheidssysteem kunnen vinden dat hun gevoelens
waarborgt of zoals Jaap Ubbels het stelt175.  : ..wanneerergeen geheditheidssysteem
is waarbinnen hun eigen st'biectiviteit kan bestaan. Angstig, ambivalentgehechte kinderen
zijn bang voor intieme relaties en lijden aanfusieangsten. Vermijdend gehechte kinderen
zOn angste voor de inner/(ike leegte die zii voelen, bang te verhongeren in eenzaamheid.

Gedesorganiseerdgehechte kinderen z#n verschrikkel#k bangnietmeerte bestaan wanneer
zi) niet meer in de huid kunnen kruipen van degehechthei*#guur en de controle over hem

ofhaarverliezen: Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat onverwerkt verlies
of trauma van de ouder sterk correleert met het onveilige gehecht zijn van de
kinderen. Deze correlatie wordt sterker wanneer er sprake is van onverwerkt
misbruik ofmishandeling. De vierde categorie, 'gedesorganiseerde/unresolved', blijkt
in combinatie met onveilige gehechtheidsstijl, een goede voorspeller van psycho-
pathologie.

176

4.4.2.   Zedendelinquenten  en  gehechtheid

Sommige onderzoekers 177 hebben een theoretisch model opgezet waarin ze
zedendelicten koppelden aan bepaalde disfunctionele, onveilige gehechtheidsstijlen.
Zij menen dat het classificeren van zedendelicten aan de hand van bepaalde
gehechtheidsstijlen een betere werkwijze is dan het inventariseren via specifieke
delictsoorten (bijvoorbeeldvan pedofielen, verkrachters enzovoort). Zij kwamen
tot de overtuiging dat a): een'obsessieve, gepreoccupeerde' gehechtheid gekoppeld
kan worden aan de seksuele delinquent die een niet bedreigende, intieme relatie
zoekt met zijn slachtoffers. Deze daders zoeken onrijpe, jonge slachtoffers, zoals
dat bij pedofielen en incestplegers het geval is; b): de gereserveerde gehechtheids-
stijl kan worden geidentificeerd met zedendelinquenten die meer neigen naar
onpersoonlijke, afstandelijke seksuele contacten met hun slachtoffers. Deze daders
zoeken naar kinderen maar gebruiken ook voldoende geweld om volwassenen
te verkrachten; c): personen die opgegroeid zijn in een gereserveerde (afwijzende/

negerende) gehechtheidsituatie kunnen hun slachtoffer op een gewelddadige,
aanvallende manier seksueel contact opdringen. De'afwijzende (dismissive) ofwel
de gereserveerde gehechte' daders hebben een vijandige kijk op de 'wereld' en
kunnen nog gewelddadiger zijn. De wuze waarop daders hun slachtoffers bena-
deren, ofen wanneer overmatig geweld wordt gebruikt, kan afhankelijk zijn van
de gehechtheidsstijl. Het duidelijkste verband ligt tussen desorganisatie in de

175  Ubbels, 2003.
176 Van Uzendoorn et al.,1999.
177 Hudson, 2000; Marshal, Siegert & Ward, 1995. McCormack, 1997.
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babyperiode, latere trauma's, persoonlijkheidsstoornis en dissociatieve stoornissen.

Ook hier geldt dat geen enkelvoudige factor noodzakelijk is of voldoende
voorwaarde is voor het ontwikkelen van een persoonlijkheidspathologie. Het
is de combinatie van trauma met gedesorganiseerde gehechtheid die lijkt uit te
monden in grote kwetsbaarheid.

4.4.3  Het gezin  als  oorspronkelijk  vertrekpunt

Keren wij terug naar mijn oorspronkelijk vertrekpunt: de symbiotische moeder-
zoon relatie waarin een gehechtheid groeit op grond van wederzijdse
afnankelijkheid. In de pathologische symbiose raakt het kind verstrikt in de
behoefte van de moeder om het kind aan zich te binden. Het kind heeft van
nature een primaire afhankelijkheidsbehoefte. De behoefte van moeder kan
gegroeid zijn vanuit een depressie178 waarin beleefde leegte, eenzaamheid en hulpe-
loosheid overheersen, evenals machteloosheid. De interactionele dynamiek kan
voor beiden in een verstikkende collusie,79 resulteren. De problematiek in zo'n

gezinsdynamiek richt zich op de symbiotische dominantie waarin de moeder haar
liefde dreigt te onttrekken, als haar narcistische behoeften niet door het kind
worden bevredigd. De moeder legt beslag op het kind omdat haar partner (meestal
de vader) afwezig ofemotioneel onbereikbaar is. In ieder geval wordt hij als gevolg
van de dominante  rol van moeder  voor het kind 'onzichtbaar'.
De symbiotische verwevenheid met moeder is een onveilige, verwarrende dyade.
Een dyade waarin het kind door angst en schuldgevoelens hevig gebonden raakt
aan moeder. De angst (voor liefdesverlies) voert de boventoon in deze interac-
tionele dynamiek en deze toestand zal het innerlijke werkmodel, de wijze waarop
het kind in de wereld staat, op negatieve wijze beYnvloeden. Het maakt hem
structureel kwetsbaar, depressief, machteloos en angstig, zo blijkt uit veelvuldig
onderzoek. lm Een kind dat niet van moeder loskomt, kan geen eigen Zelfontwik-
kelen, ontwikkelt hiaten in zijn algemeen reflectieve functioneren (mentahsation      b

181 

Goed loskomen van moeder ofhet separeren en individueren draagt bij aan het
totstandkomen van een goed georganiseerde persoonlijkheid. De persoonlijkheids-
structuur en een gezonde psychische realiteitswaarneming krijgen onder meer

gestalte door de interactiepatronen in deze primaire objectrelaties. Zoals hierboven

178 De Mulder & RadkeYarrow, 1991.
179 Het, dikwijls onbewuste, samenspel tussen individuen (hier tussen moeder en zoon),

waarin onder meer angsten en schuldgevoelens worden gedeeld en afgeweerd door
middel van het ensceneren van interacties waardoor moeder en zoon zich onontkoom-
baar op elkaar betrokken voelen.

180 Pianta et al., 1996.
181 Fonagy et al., 1999.
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vermeld, is de manier waarop dit plaatsvindt bepalend voor de kwaliteit van de
objectrelaties. In normale omstandigheden neemt de maturatie (rijpingsproces)
zonder veel problemen zijn loop. Als het goed verloopt, wordt er weinig
stilgestaan bij hoe 'het toch kwam', wat en waarom het allemaal zo (goed) liep.
Als het'fout' gaat ligt dat anders. Hoe komt het dat een zuigeling zich ontwikkelt
tot een sadistische verkrachter, een (gewelddadige) pedofiel,  of een volwassen
man  met een andere seksuele stoornis of perversie? Welke luxerende factoren
spelen in de wording ervan een rol? Welke onderliggende krachten drijven een
mens tot seksuele gewelddadigheden? Tal van vragen rijzen er steeds rond dit
thema, telkens als de samenleving wordt opgeschrikt door een gruwelijk
zedendelict dat via, krant, tv ofradio onze wereld binnendringt. In de massamedia
worden zulke misdaden breed ge8taleerd en meestal heftig veroordeeld.
Zedendelicten houden de gemoederen bezig. Vooral wanneer kinderen er de
dupe van zijn, is de verontwaardiging groot. Dan wordt de roep om repressieve
maatregelen snel gehoord. Erg verwonderlijk is dat niet want in onze westerse
maatschappij 'behoren' kinderen geen seksueellustobject te zijn, zo is de algemene
consensus. Incest en seks met kinderen is een universeel taboe. Wanneer dat toch
gebeurt, vindt men dit afwijkend, onacceptabel injuridische en morele zin. De
maatschappij probeert de overtreder met correctieve maatregelen tot ander gedrag
te motiveren. Dit laatste gaat uiterst moeizaam, zo blijkt uit rapportages van de
afgelopenjaren. Behandelingsvormen schijnen tekort te schieten en in sommige
gevallen is gebleken dat daders blijvend delictgevaarlijk zijn. De ongeneeslijken
worden zelfs levenslang (long-stay)  in de TBS-instellling Veldzicht verpleegd omdat
de kans op recidive, casu quo, het gevaarscriterium te groot is gebleken. Uit de
berichtgeving182 blijkt dat het dikwijls ontbreekt aan structurele, goed doorgronde
behandelingsvormen en nauwe samenwerkingsvormen tussen klinieken en
aanpalende hulpverlenende instellingen. Behandelprogramma's behoren, mijns
inziens, een structureel raamwerk te hebben dat als gids dient. Theoretische
modellen vormen alleen maar een substraat waarop behandelprocessen kunnen
worden bereid. Goede samenwerking, in- en afstemming tussen hulpverlenende
instellingen zijn hiervoor een voorwaarde, want theoretische modellen alleen
garanderen geen succes. Wel vormen ze een goed vertrekpunt voor kennis en
begrip en dienen zij als verklaringsmodel voor het gedrag van de dader en de
ontstaansgeschiedenis van z n pathologie. Natuurlijk is niet 66n conceptueel model
de panacee voor alles en iedereen. Een integratieve kijk op de onderhavige
problematiek zal grotere reikwijdte en meer helderheid bieden.

182  Zie C. de Ruiter (2003), die terecht betoogt dat systematisch onderzoek naar verbetering
van TBS- behandelingen gewenst is. De wat badinerende en aanklagende toon, waarop
het bericht is verwoord, verzwakt echter haar stellingname.
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Het werken vanuit een leertheoretisch vertrekpunt biedt goede en begrijpelijke
perspectieven om het manifeste (delict) gedrag in kaart te brengen. Het leertheore-
tische model (via functionele analyses en/ofdelictscenarioprocedures) kan heel
goed gebruikt worden om uit te leggen hoe een bepaalde lustprikkel middels
fantasie gekoppeld kan worden aan bijvoorbeeld (niet gebruikelijke objecten,
zoals) kinderen. Het kijken naar pornografie en het fantaseren over kinderen
kunnen zodanig worden verbonden dat een masturbatoire handeling ofseksuele
activiteit geluxeerd wordt. Het verloop van een stimulus en het tegelijkertijd
koppelen van fantasiebeelden aan de seksuele activiteit kan tot een specifieke

geconditioneerde respons (processen) leiden. Onmiddellijke bevrediging bevestigt
en verstevigt de gedragshandelingen.

Het psychodynamische model gaat uit van intrapsychische, vroegkinderlijke
ontwikkelingstekorten, structurele hiaten in de emotionele (affectieve en cogni-
tieve) ontwikkeling. Door de ontwikkeling van een emotionele, geestelijke
(mentale) onrijpheid dan wel onvolwassenheid ontstaat er onvoldoende coping,
resulterend in gebrekkige ontplooiingsmogelijkheden die onder meer kunnen
leiden tot minderwaardigheidsgevoelens en eenzaamheid. Een instabiel, wankel-
moedig, fragiel psychisch evenwicht ontstaat. Het individu lijdt onder zijn
instabiliteit en de daaruit voortvloeiende gevolgen die zich op allerlei functione-
ringsniveaus in zijn leven kunnen manifesteren. Het levert hem spanningen en
frustraties op, en hij wil zich 'herstellen' door zich van zijn spanningen en
frustraties te ontdoen. Hij wil zijn tekorten repareren en zich niet leeg, minder-
waardig of gespannen voelen. Zo'n gewaarwording is immers veel te pijnlijk,
bijna ondraaglijk. De psychoanalyse, evenals de gedragsleertheorie, propageert
in dit verband het spanningsreductiemodel. Dat wil zeggen, wanneer het individu,
door welke interne ofexterne stimulus dan ook, uit balans is, tendeert hij ernaar
dat evenwicht te herstellen met alle middelen die hij tot zijn beschikking heeft.
Vanuit het psychoanalytische verklaringsmodel worden herstelpogingen van
zedendelinquenten gezien als geseksualiseerde afweermechanismen ofgeseksuali-
seerde coping. Wanneer het individu geleerd heeft zijn 'honger' en 'leegte' te
stillen door middel van seksualisatie, is het fundament voor een perverse
ontwikkelingsstoornis gelegd. Het spreekt vanzelf dat dit niet per se hoeft te
resulteren in gewelddadigheid ofeen zedendelict. Delicten worden gepleegd als
de ontladingsdrang de draagkracht van het individu overstijgt en men onvoldoende
gedragsalternatieven (ofrijpere afweer) ter beschikking heeft. Delicten kunnen
resulteren wanneer er geen gedragscontrole is, omdat onder andere de impuls-
controle en/ofgewetensfunctie gebrekkig is. Wanneer de afweer van een persoon
is geseksualiseerd heeft dat structurele betekenis. Het betekent dat de persoon
zich geerotiseerde probleemoplossingstrategieen heek eigen gemaakt. Als gevolg
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hiervan kan het zijn dat hij volkomen gepreoccupeerd en geobsedeerd raakt door
zijn seksuele fantasieen en hij deze als habituele, ritualistische oplossingsmethodiek
aanwendt om zich te ontladen. De zedendelinquent heeft een primitieve
afweervorm. Hij projecteert, splijt, loochent, ontkent en seksualiseert. Kenmerk
van onrijpe afweermechanismen is dat zij de realiteit ernstig vertekenen. In de
klinische praktijk, maar ook in vele onderzoeken, ziet men dat het realiteitsbesef
van de zedendelinquent vaak lacunair is en dat in specifieke situaties fantasie en
werkelijkheid door elkaar heen lopen. Verkrachters kunnen er van overtuigd
zijn dat vrouwen, als puntje bij paalde komt, het'leuk offijn' vinden om verkracht
te worden. Dat menen zij immers gezien te hebben'in de film'. Bij de Ik-zwakke
zedendelinquent vragen fantasiedn om concrete invulling in tegenstelling tot de
situatie bij de sterk gestructureerde neuroticus die zijn spanningen kan sublimeren.
Belangrijk is dus over welke instrumenten (rijpe, adaptieve coping en adaptieve
afweer) het individu kan beschikken. Van belang is eveneens de mate van
emotionele rijpheid (affectregulatie), en/of het van doorslaggevende invloed is
hoe het individu geleerd heeft zijn wensen te verwezenlijken.

Om Ineer duidelijkheid te verwerven in hoe de moeder-zoon relatie een
noodlottig karakter kan krijgen en welke processen een rol spelen, zal ik eerst
wat dieper ingaan op de interactionele psychodynamiek.

4.5   De interactionele psychodynamiek

Een psychoanalytische kijk op de interactie tussen ouders en kind kan de
ontstaansgeschiedenis van perversie helpen begrijpen. Het analytische proces is
een zoektocht naar de betekenis van gedrag, met de intentie dit te leren kennen
en zo nodig te veranderen. Niet alleen overt gedrag wordt bestudeerd maar ook
motivatie, terwijl aan bewuste en onbewuste drijfveren betekenis wordt verleend.
De psychoanalyticus bestudeert onder andere fantasie, scripts, 183 scenario's,'84
imaginatie, 185 cognities, cognitieffunctioneren in algemene zin, betekenisverlening
van het individu en zijn affecten. Andere dynamische thema's zijn objectrelatie-
patronen ofwel de intermenselijke relaties. De psychodynamische methodiek richt

183 Script betekent de voorstellingen en gedachten die iemand nodig heeft om tot een
bepaalde daad te komen. Vaak zun dat dwanghandelingen, ritualistische of afgezaagde
voorstellingen. Het perverse script is een beveiligings- ofbezweringsritueel dat dient om
controle te krijgen over (seksuele) partners of angstige situaties.

184 Scenario is een (dikwuls imaginair) draaiboek ofvoorstelling van gedragshandelingen.
185

Imaginatie is verbeeldingskracht ofvoorstellingsvermogen. Dat wil zeggen, in de fantasie
reeds beleven hoe het er in werkelijkheid zou kunnen gaan uitzien.



81

zich op het blootleggen van de innerlijke processen die het gedrag aansturen.
Meestal is dat een scala van krachten. Onbewuste fantasieen zijn niet direct
vindbaar, maar afgeleiden (derivaten) ervan wel. Meestal zijn derivaten (ofafgeleide

vormen) getransformeerd via de fantasie of het scenario van, bijvoorbeeld,  een
pervers script dat een dominante rol speelt in het daaropvolgende gedrag. Zulke
afgeleide vormen nemen velerlei 'gedaanten'  aan:  lust of onlust, acceptabel of
niet acceptabel, adaptiefofdestructief verrijkend ofinperkend. Derivaten kunnen
als kenmerken zichtbaar worden via sublimaties, in dromen, dagdromen, bewuste
fantasieen en masturbatiefantasieen. Ritualistische en automatisch repetitieve
gedragshandelingen zijn signalen van neuroticisme. 186

4.5.1   Verschillen  tussen  neurotische en perverse vormen van zedendelinquentie

Er is een verschil tussen een perverse en een neurotische persoonlijkheidsstructuur
van zedendelinquenten. Een uitgebreide bespreking is in dit bestek niet relevant
maar voor een duidelijk begrip is wel van belang te weten dat een zedendelinquent
met een neurotische persoonlijkheid een andere is dan een zedendelinquent met
een perverse persoonlijkheidsstructuur of een zedendelinquent die frequent
psychotisch decompenseert. In klinische zin kan men zeggen dat de perverse
persoonlijkheid zich niet bewust is van wat hem drijft; er is geen sprake van een
conflictbewustzijn in tegenstelling tot de neuroticus: bij hem is de dissociatie (de
Ik-splijting) minder extreem. In geval van perversie is er zelden sprake van seksueel

genot. Daarvoor is de seksualiteit te rigide en te dwangmatig en door de dissociatie
te veel afgesplitst van het eigen beleven. De perverse persoon biedt zich aan als
seksinstrument, als fallus. 187

Gedrag is neurotisch wanneer er krachten in het spel zijn die herhaling van gedrag
veroorzaken onafhankelijk van de situatie, de toepasselijkheid, ofhet gevolg ervan.

Perversie is, net als neurose, het gevolg van een innerlijk conflict. In de psycho-
analyse spreekt men van een compromisformatie. Dat wil zeggen dat het een
vorm van coping is, een probleemoplossend proces dat zich afipeelt op
intrapsychisch niveau. Het innerlijk conflict kan bewust of onbewust zijn.  Als

186 Neurose is een aanpassingsstoornis, waarbij de angst centraal staat, en is ontstaan door
innerlijke conficten. lemand met een neurose heeft een ondoelmatige afiveer van
driftimpulsen met als gevolg dat de met driftimpulsen verbonden emoties, fantasieen en

gedachten ernstig kunnen worden verstoord. Bij een neurose is de adaptatie niet in die
mate verstoord dat compleet functioneren wordt beperkt zoals dat bu een psychose het

geval kan zijn.
187 Fallus in de psychoanalytische literatuur symboliseert macht en potentie en heeft niet

de betekenis van de penis als concreet lichaamsdeel. Fallische karaktertrekken kunnen
zowel vrouwen als mannen hebben.



82

gevolg van een dergelijk innerlijk conflict ontstaan er spanningen die een uitweg
zoeken, om bevrediging vragen ofworden omgebogen in sociaal-maatschappelijk
acceptabel gedrag. Perversie verschilt van neurose door de manier waarop bevre-
diging wordt gezocht. Perversie is de geseksualiseerde vorm van coping. Het
probleemoplossend proces uit zich door middel van lichamelijke (daadwerkelijke)
lustbevrediging. In de neurose is het symptoom gedeseksualiseerd. Aanwezigheid
van het symptomatisch gedrag wordt als pijnlijk ervaren (lijdensdruk).

4.5.2    De   compromisformatie:   het   uitstellen   en   ombuigen   van   lustbevrediging   naar
maatschappelijk geaccepteerde normen

In de neurotische problematiek vindt de lustbevrediging plaats door middel van
de vertekening (via rijpere afweervormen) en blijft deze veelal onbewust of
verborgen, terwijl het in de perversie tot genitaal orgasme komt (veelal zonder
genot). In de perverse persoonlijkheidsorganisatie wordt de lustbevrediging niet
in de vertekening (middels sublimatie) gezocht maar in direct, concreet gedrag,
resulterend in het orgasme. Er zijn grote verschillen in hoe mensen omgaan met
innerlijke conflicten. Natuurlijk speelt zich alles altijd afin een context. Niemand
leeft immers in een vacuum. Innerlijke verlangens, wensen en behoeften kunnen
meestal niet onmiddellijk worden bevredigd omdat de maatschappelijke context
dit verbiedt. Emoties en spanningen zoeken echter wel een uitweg. Het uitstellen
en ombuigen van bevrediging, het overbruggen van frustratie moet worden
aangeleerd. Dit proces is de compromisformatie en cruciaal in de persoonlijkheids-
ontwikkeling is hoe dit gebeurt. Een goede interactie tussen verzorgers en kind
faciliteert de groei en het reUectieve (cognitieve) vermogen van hetjonge kind.
In de meeste gevallen lukt het ouders een beschermende, warme omgeving te
creBren zodat hun kind een veilig, stabiel basisgevoel kan ontwikkelen. Voor
de psychische stabiliteit van hetjonge kind is dat van groot belang. De emotionele
inkleuring (affectkleur) die de ouders aanreiken wordt immers door het kind
gevoeld en overgenomen. Rijping en leren kunnen beginnen en een stabiel Zelf
(ik) kan sociaal-psychologisch tot ontplooiing komen en de ouderlijke normen
en waarden verinnerlijken. In de gezonde ontwikkeling komt een zekere biolo-
gische rijping tot stand en zorgen complexe leerprocessen voor een zekere mate
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van objectconstantheid188 in het kind. Objectconstantheid is een belangrijk

ontwikkelingsstation. Het stelt het kind in staat de ouders innerlijk vast te houden,
ook wanneer deze in werkelijkheid afwezig zijn. Er is dan niet alleen een innerlijk
beeld ontstaan maar ook een innerlijke relatie. Een goed verankerd innerlijk beeld
van de ouders is nodig om los te komen (te separeren) uit de symbiotisch dyade
met moeder en te kunnen zijn zonder haar fysieke aanwezigheid. Haar innerlijke
beeld fungeert als een substraat van waaruit het kind met vertrouwen de wereld
in kan stappen om te ontdekken, te leren, anderen te ontmoeten en zich te
hechten. Indien de moeder het kind langdurig nodig heeft voor haar eigen
psychisch evenwicht, kan het kind zich slecht van haar losmaken. Iedere poging
tot verzelfstandiging kan dan hevige frustraties en angsten met zich meebrengen.
Het kind betaalt aldus een zware prijs. Verlatingsangst, machteloosheid, schuld-

gevoelens, onbewuste of bewuste haat en woede kunnen het gevolg zijn.
189

Symbiotische gehechtheid is verwarrend, desorienterend maar ook verleidend.

Het (preoedipale) kind kan worden geconfronteerd met een gezinsconstellatie
waarin de prikkels overweldigend en grensoverschrijdend zijn. Overweldigend
en verwarrend is het zeker wanneer moeder hem als (vervang)partner of'speeltje'
gebruikt maar het is tegelijk ook prikkelend ofegostrelend. In het geval er een
vader aanwezig is kan er ook sprake zijn van angst en desoriBntatie, omdat het
jongetje zich met hem moet verstaan. Vader dient als fallisch (mannelijk)
identificatiemodel, die hem helpt, onder andere met zijn seksuele identiteit, om
zich los te maken uit de dyade met moeder. Op deze manier brengt vader
structuur en externe realiteit in de wereld van het kleine kind. Het kind is klein
en afhankelijk van zijn ouders en onvoldoende in staat zich te weren tegen een
verwarrende gezinsconstellatie waarin tegengestelde belevingen en verleidende

prikkels hem overladen. Tegelijkertijd kan er bij de jongen sprake zijn van een
verhoogd lustaffect en dito plezierbeleving door het gevoel van warmte en van
de nabijheid van zijn verzorger(s). Hij wordt voor de ouderforall the wrong reasons

heel belangrijk en dat is, in zijn kinderlijke onwetendheid, egostrelend en dus
ook lustvol. Zogenoemde 'versterkte libidineuze prikkels' kunnen hiervan het
gevolg zijn en de wens tot bevestiging en herhaling is daarmee geboren. In
gevallen van seksueel misbruik en/oflichamelijke mishandeling is deze dynamiek
evident: een approach-avoidance ten aanzien van de aversieve situatie is steeds

188

Objectconstantie is een concept dat door Hartmann (1952) is geintroduceerd. Objectcon-
stantie is bereikt wanneer een kind dusdanig tot ontwikkeling is gekomen dat het een
liefdevolle relatie met ouder(s) heeft verinnerlijkt zodat het kind het innerlijke beeld en
de gevoelens die daarbu horen kan oproepen onafhankelijk ofmoeder fysiek aanwezig
is ofniet. Het is belangrijk voor de gemoedsrust van het kind dat hij zowel emotioneel
als ook cognitiefmoeder kan oproepen en daaruit troost en veiligheid kan putten.

189 Halberstadt-Freud, 1991.
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aanwezig. Het kind wordt getraumatiseerd door, in dit geval, de incestueuze,
verleidende ofmishandelende ouder maar zoekt ondanks de pijnlijke ervaringen
toch steeds weer toenadering tot ofde nabijheid van het ouderobject. Dit gedrag
kan zich later herhalen in ambivalente relaties met partners, leermeesters, en
dergelijke. De behoefte aan j,roxintity' (nabijheid oftoenadering), hoe paradoxaal
het ook klinkt, wordt geactiveerd door affectieve verwaarlozingofmishandeling.

190

Doordat kinderen als gevolg van (geestelijke, fysieke, ofseksuele) mishandeling
in een psychisch isolement raken, wordt hun stress verhoogd. Stress en spanningen
activeren bekende (oude), aangeleerde gehechtheidspatronen. De behoefte aan
lichamelijke nabijheid (van de ouder/incestpleger) wordt groter. Op deze manier
wordt een noodlottige vicieuze cirkel in gang gezet waarin het'slachtoffer' steeds
maar weer de 'dader' opzoekt. Het kind heeft een fundamentele behoefte aan
spiegeling en containment en met zekerheid kan worden gesteld dat in geval van
ernstige mishandeling ofseksueel misbruik deze processen hebben gefaald. Het
is noodlottig dat strevingen om los te komen van de aversieve, intrusieve ouder
resulteren in een intrapsychische, vicieuze cirkel. Hoe harder het kind probeert
los te komen, hoe sterker het tot het aversieve object wordt aangetrokken omciat
de intrusieve ouder onderdeel is geworden van zijn innerlijke Zeldtructuur. 191

In borderline-patifnten is deze beweging het duidelijkst te zien. Er heerst een
forse intrapsychische strijd om onafhankelijkheid en een beangstigende, vurige
wens tot nabijheid. Deze strijd wordt weliswaar geBxternaliseerd maar ze is
onderdeel van de karakterstructuur geworden. Een ontwikkelingscrisis kan zich
later ontvouwen indien het individu zich alsnog wil bevrijden van zijn interne
objecten (zie voorbeeldJan in het vijfde hoofdstuk). Het kleine kind echter bezit
de mentale en fysieke vaardigheden nog niet om de (mishandelende) ouder of
verzorger te ontlopen of te weerst:lan. Hij wordt nog overweldigd door het
geestelijke overwicht. Bovendien beschermen getraumatiseerde kinderen zich
in vele gevallen (via afweermechanismen, casu quo, coping) door consequent te
weigeren (loochening en ontkenning) hun ouders te zien als degenen die hen
kwaad willen doen. Door deze afweermechanismen houden zij de ondraaglijke
realiteit buiten hun bewuste waarneming en gevoel. Op deze manier hebben
verwarrende en conflictueuze gezinssystemen een negatieve invloed op de
cognitieve en reflectieve (symboliserende) vermogens van het kind. Kinderen
die opgroeien in zulke situaties moeten zich 'redden' door de realiteit te

190

Fonagy et al., 1996.
191  Zie ook 'Trauma and Psychiatry' van dr. T. K. de Graaf(1998) waarin hij beschrijft hoe

de depressogene ouder-kind dyade de werkelijke ofvermeende separatie van de ouder
ongedaan maakt. Het kind dat de moeder (in dit geval) wil verlaten is als 'the bad
autonomous self die de lijdende, ideale goede moeder alleen en eenzaam achterlaae,
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vertekenen. Zij ontwikkelen onvoldoende het vermogen om zichzelfen anderen
goed waar te nemen. Er ontstaan vertekende cognitieve schemata192 (working models

ofrepresentaties) en inaccurate mentale indrukken en gevoelens. Zulke kinderen
leren niet hoe ze de gevoelsindrukken van zichzelfen anderen moeten inschatten.
Later kunnen deze kinderen zeer kwetsbaar zijn in hun partnerrelaties en, wanneer

er sprake is van ernstige getraumatiseerdheid, kunnen zij onmogelijk intieme
relaties aangaan of onderhouden.  Men kan zeggen dat er op deze wijze sprake
is van een transgenerationaliteit van de pathologie, van de bindingsstoornissen.
Belangrijke factoren in de pathologievorming zijn niet alleen de ambivalentie,
maar ook de tegengestelde overtuigingen en boodschappen (double binds) en de
emoties  van de verleidende of mishandelende ouder(s).

4.5.3  De aard van de gehechtheid isfundamenteelin de vorming van de persoonlijkheids-
StrtictUUr

De gehechtheidscontext is dus fundamenteel voor de ontwikkeling van de ego-
organisatie (de psychische structuur) waarin de verinnerlijking van het ouderbeeld
centraal staat. Als het kind opgroeit in een goed en veilig milieu kan het een
primaire Zelf-representatie maken. Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend
gedrag van de ouders ofeen ouder zal de Zelf-representatie niet sporen met zijn
primaire ervaringen en belevingen  en  kan hij geen authentieke of congruente
Zelf-representatie maken. Via de narcistische ofsymbiotische bezetting van het
kind door de moeder komt er een irrealistische druk (parentificatie) op het kind
om zich te conformeren aan haar narcistische verwachtingen. Het kind neemt

het hele wezen van de relatie met moeder in zich op, ook wanneer die zijn
behoeften en mogelijkheden geheel ofgedeeltelijk verwaarloost. Deze ervanng
en de gevoelens van onveiligheid die ermee gepaard gaan, zullen de waarschijn-
lijkheid verhogen dat het kind problemen krijgt met het vinden en uiten van
zijn eigen, authentieke emoties. Immers, het zijn niet zijn eigen behoeften die
worden ingevuld maar die van moeder. Het kind leert dat zijn gevoelens en
wensen er niet toe doen ofdat deze (hij) niets waard (is) zijn. Als gevolg hiervan
worden voor zijn innerlijke behoeften geen woorden gezocht. In plaats daarvan
is er slechts een vaag gevoel van leegte ofontevredenheid. Dit proces verhindert
niet alleen de ontwikkeling van een stabiel, stevig zelfbeeld omdat interne
belevingen niet overeenkomen met zijn externe ervaring, het heeft ook een
negatieve invloed op zijn cognitieve en emotieve ontwikkeling. Winnicott
waarschuwt dat als de gemoedstoestand van het kind niet serieus wordt genomen

192 Cognitieve schemata zijn innerlijke beelden en overtuigingen van hoe de wereld in elkaar
Zit.
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(gespiegeld), het kind zich de actuele gemoedstoestand van de moeder zal eigen
maken zodat het een deel van hemzelf (van zijn eigen psychische organisatie-
structuur) wordt. 193 Moeders depressie, haar leegte, verdriet, machteloosheid,
angsten ofwoede worden zodoende (onder)deel van het kind via projectie en
introjectie. Volgens Fonagy vormt zich op deze wijze een gedissocieerde kern
in het Ik, die geen echte eigen psychische inhoud heeft. Het kind is als het ware
gekoloniseerd en geterroriseerd door 'vreemde' verinnerlijkte affecten.194 Van

deze Fremdka,per zal het kind zich moeten ontdoen wil het een eigen stabiel en
weerbaar Zelf ontwikkelen. De eenmaal geinternaliseerde 'vijandige' affecten
zijn    vreemde    representaties    die    niet    in zijn constitutionele Ego-organisatie
passen.195 Vaak moet het kind zich van deze geinternaliseerde ouderrepresentatie
ontdoen door middel van gewelddadig ofoppositioneel gedrag; de pogingen om
aldus van moeder (de representatie van moeder) los te komen en zich te
individueren zijn vaak wanhopige manifestaties van het zich ontdoen van de vast-
geroeste, 'vreemde' geincorporeerde invloeden en affecten. De frustratie en span-
ningen die ontstaan als gevolg van mislukte separatiepogingen kunnen resulteren
in oppositioneel gedrag. Soms in een milde vorm, maar het kan ook ontaarden
in zeer gewelddadige zedendelicten, getuige de casusbeschrijvingen (lohn, et
cetera) in het volgende hoofdstuk.

4.5.4 Een normale, gezonde narcistische ontwikkeling

Wanneer een kind ter wereld komt, bevindt het zich in een psychische

versmelting, een symbiose, met moeder. Het komt uit haar baarmoeder, na de
geboorte voedt zij hem, zij verzorgt hem. In zijn narcistische wereld maakt het
kind geen onderscheid tussen moeder en zichzelf 'Tlte world is  his  oyster', is een
Amerikaans gezegde. Moeders borst is er speciaal voor hem. Het beleeft die niet
anders dan een deel van zichzelf. Naarmate het kind groeit, ontdekt het dat er
een onderscheid is: een 'Ik' en een 'niet-Ik'. Moeder is een afzonderlijke persoon
en hij196 is dat ook. Hij ontdekt dat 'de borst' er niet altijd en onmiddellijk is
wanneer hij dat wil. Dit frustreert hem, het maakt hem driftig en in zijn primitieve
beleving bestaat er nu een 'goede' borst die hem voedt en een 'slechte' borst die
hem niet geeft wat hij wil, synoniem aan een goede en slechte moeder. De slechte

193  Winnicott,1967.
194 Fonagy, 1999.
195 Carlson & Sroufe, 1995.
196 Om niet voortdurend beide seksen te hoeven aanduiden is er, ook wanneer het over

algemene zaken gaat, overwegend gekozen voor de 'hij-vorm'. Mijn onderzoeksgroep
bestaat uitsluitend uit mannen.
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moeder wordt naar buiten geprojecteerd en de goede moeder geincorporeerd
zodat zij in hem kan 'wonen' en hem kan troosten met haar veilige, goede

representatie. Het rijpingsproces en zijn lichamelijke en psychische ontwikkeling
brengen hem nieuwe ontdekkingen, prettige lilaar ook minderprettige. Zo zullen
er in de loop van zijn ontwikkeling steeds spanningen zijn terwijl hij een balans
zoekt tussen het vervullen van zijn wensen en verlangens en de (restrictieve)
maatschappelijke taboes, normen en waarden en tussen tegengestelde emotionele
drijfveren om zich te binden aan een partner en zijn behoefte aan autonomie
en individualiteit. Tijdens zijn rijping (maturatie) heeft hij liefde en bescherming
nodig van vader en moeder. In onze maatschappij is moeder meestal de eerste

persoon met wie het kind een intens contact heeft. Het is een zegen voor het
kind als zij een weerspiegelende moeder is die als 'narcistisch object' voor het
kind beschikbaar is, dat wil zeggen dat zij het ontluikende 'zelfbewustzijn' van
het kleine kind stimuleert, erkent, bewondert, liefheeft en zich er niet door
bedreigd voelt. Moeder biedt een veilige, warme, vriendelijke omgeving waarin
er begrip is voor de behoefte van het kind. Het kind staat centraal zodat er een

gezond zelfbewustzijn en een goed gevoel van eigenwaarde kan groeien. In een
dergelijk klimaat kan er bij hem een 'gezond narcisme' ontstaan waardoor hij
zich innerlijk vrij, waardevol en zelfbewust kan voelen. Beide ouders zijn nodig
om zijn psychoseksuele ontwikkeling in goede banen te sturen. Moeder is
weliswaar het eerste vrouwelijke object in zijn leven, die hem erotisch stimuleert
maar dit dient niet zo te blijven. De oedipale'strijd' moet goed worden afgerond.
Vader zal de fantasie van de kleine jongen om te kunnen versmelten met moeder,
haar te kunnen bezitten en vader te kunnen verstoten, op een kundige wijze
moeten ontkrachten. Hij zal zijn zoon stimuleren zijn voorbeeld te volgen; hem
via identificatie, te interesseren voor onder andere een mannelijke realiteit.
Symbolisch gezien reikt vader hem een fallus aan. Met andere woorden, vader
verandert het plasserge (van moeder) in een echte fallus: een mannelijke identiteit.
Dat wil zeggen dat vader hem introduceert in een mannelijke realiteit, een andere
wereld dan die van moeder. Op deze manier wordt hetjongetje beschermd (tegen
de symbiotische feminiene dyade) en kan zijn psychoseksuele ontwikkeling zijn
natuurlijk verloop hebben. Vader stimuleert de jongen om zich als man te
manifesteren. Wanneer de ouders de opvoeding gezamenlijk doen, zal hetjongerje
via een gezonde triangulatie zijn plek kunnen vinden en zich veilig aan beide
ouders kunnen binden. Door zich te identificeren met vader als mannelijk
rolmodel eigent hij zich aspecten van zijn vader toe, irniteert hem zodat de
oorspronkelijke oedipale wedijver (driehoeksverhouding) verandert in navolging.
Door deze gezonde ouderpatronen die een veilige gehechtheid van het kind tot
stand brengen, kan hij afstand doen van zijn (narcistische) grootheidsfantasieen
en zijn ouders beleven als relle objecten. Natuurlijk zal hij van beide ouders
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psychische representaties maken. Moeder zal in zijn ogen nog wel machtig zijn
maar naarmate hij opgroeit zullen de goede eigenschappen van moeder geinte-
greerd worden met haar minder goede. Zij is dan een mens geworden van'vlees
en bloed' die hij niet meer hoeft te idealiseren noch te vrezen. Zo gaat het ook
met vader. Na verloop van tijd heeft hij beiden geinternaliseerd en op gezonde
manier in zijn eigen identiteit ondergebracht (geintegreerd) zodat hij autonoom
en zelfredzaam kan zijn. Dat wil zeggen dat hij zowel vader als moeder voor
zichzelfkan zijn, zichzelfniet verwaarloost, zich voldoende kan bemoederen en
bevaderen.197 Deze laatste gedragsaspecten zijn goed waarneembaar wanneer
adolescenten het ouderlijk huis verlaten vanwege een studie. De zelfzorgfuncties
dienen dan redelijk ontwikkeld te zijn. Meestal gaat het goed en als dat het geval
is, dan kan gezegd worden dat ouders voldoende structuur en richting aan zijn
ontwikkeling hebben gegeven, dat zij voorbeelden voor hem zijn geweest waaraan
hij zich heeft kunnen spiegelen en dat zij hem ook serieus namen door ook hem
te spiegelen. Met alle ups en downs die opvoeding met zich meebrengt dient
het overwegend een wederzijds liefdevol proces te zijn waaruit een kind kan
putten om zich te ontwikkelen tot een individu. In deze ontmoetingen ofouder-
kind interactiepatronen geven ouders hem taal voor zijn emoties, voor zijn
belevingen en voor zijn cognitieve ontdekkingen zodat hij later expressie kan
geven aan zijn eigen innerlijke wereld. Goede ouders staan niet voortdurend zelf
in de schijnwerpers maar zullen het kind steeds gepaste speelruimte bieden zonder
hem het gevoel te geven alleen te staan. De plaatjes waar vaders achter de fietsjes
van hun kinderen aanrennen om hen te beschermen tegen een eventuele buiteling
zijn vertederend en tekenend voor het gehele ontwikkelingsproces. De eerste

stapjes die het kind maakt vinden plaats in de onmiddellijke nabijheid van
uitgestrekte armen en niet in de omknelling van (een) overbeschermende, angstige
ouder(s).

4.5.5   Separatie  en  individuatie  in  een  veilige  omgeving

In een normale situatie zijn losmakingspogingen ook niet zonder (separatie)-
angsten. Maar als de ouders op een positieve, vertrouwde en beschermende manier
in het kind zijn opgenomen dan is het kind veilig gehecht en hoeven de eerste
autonome stapjes geen schuldgevoelens op te leveren. Het losmakingsproces is
spannend genoeg voor de kleuter maar het is ook leuk, dat kunnen we zien aan
het 'kiekeboe' spellefje waarin kleuters de separatie oefenen. Een zekere mate
van separatieangst is er altijd maar is niet zonder meer negatief. Mahler zegt dat

197  Bemoederen en bevaderen betekent dat wanneer hij in moeilijke situaties komt zich zelf
constructief kan motiveren en vermannen om problemen het hoofd te bieden.
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enige spanning nodig is en bijdraagt aan de totstandkoming van de persoonlijkheid

(individuatie).198 In het geval dat objectconstantheid nog niet optimaal is kan het
kind zich troosten met een dekentje ofbeertje (transitioneel object). Het kind
maakt voor zichzelf op deze wuze een tussengebied tussen zijn innerlijk leven
en de externe realiteit. Het is een creatieve oplossing om zonder de concrete

moeder, los van moeder te staan of zich los te maken met behoud van zijn

psychische balans. Vaak zien we dit wanneer kinderen vermoeid zijn, angstig
of eenzaam. Het transitioneel object is een zacht, sussend, plooibaar object en
wordt door het kind zelfgekozen, meestal in het eerste levensjaar. Het fungeert
als brug (een transitie) naar de realiteit. Het transitioneel object geeft rust en wordt
als het ware een substituut voor de afwezige moeder. Door het gebruik van het
transitioneel object laat de kleuter zien dat hij het troostende, rustgevende moeder-
beeld kan en zal internaliseren. Het is een teken dat hij op weg is naar een zekere
vorm van autonomie want het is een van de eerste externe objecten waarover
hij zeggenschap heeft. Het gebruik van een transitioneel object is een universeel
creatief fenomeen en verdwijnt doorgaans vanzelf zodra het kind voldoende
reflectieve (symbolisatie) vermogens heeft. 199 Meestal valt dat moment in het begin
van de latentietijd,  rond het zesde of zevende jaar.

4.5.6 Een proble,natische, ongezonde narcistische ontwikkeling

Een problematische ontwikkeling begint wanneer ouders door welke redenen
dan ook hun structurerende taken niet goed kunnen vervullen. Een aanzienlijke
factor in de ontstaansgeschiedenis (de etiologie) van een perverse persoonlijkheids-
organisatie kan het falen zijn van de ouder-kind interactiepatronen. In de
levensgeschiedenissen van mannen met een perversie trofik veel gezinssituaties
aan waarin de vaders vaak ofgeheel afwezig waren en de moeders een dominante
(veelal symbiotische) rol speelden in de levens van deze mannen. Bij gebrek aan
een mannelijke partner kan het zijn dat moeder zich sterker op haar zoon concen-
treert, niet alleen omdat zij hem liefheeft, maar vooral omdat zij hem nodig heeft.

Hij geeft haar leven invulling. Het kind kan ook de plaatsvervanger worden van
een afwezige ofonbetrouwbare echtgenoot. Moeder is dan zelfnarcistisch nood-
lijdend en heeft hem nodig om haarpijn en honger (eenzaamheid) te stillen. Het
kind kijkt in een grote leegte, ziet zich niet gespiegeld noch herkend, maar staat

in plaats daarvan voor de onmogelijke taak moeder te spiegelen. Haar leegte moet

ongedaan worden gemaakt en haar hunkering smeekt naar invulling. Het kind
wordt door moeder narcistisch bezet in plaats van dat moeder als narcistisch object

198 Mahler, 1975.
199 Greenacre, 1968, 1970 & 1971.
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voor het kind fungeert. Het lukt hem niet om te separeren en te individueren,
los te komen van zijn moeder. Als gevolg hiervan vervagen de grenzen, zodat
de ontwikkeling van een eigen Zelfniet goed tot stand kan komen. Een groot
deel van zijn wensen en verlangens representeren de wensen en behoeften van
moeder. Het kind heeft niet geleerd zich van haar te onderscheiden, omdat
moeder hem beloonde en liefhad wanneer hij haar aandacht gafen hem negeerde,
verwaarloosde ofafwees wanneer hij voor zichzelfaandacht vroeg. Moeder heeft
hem niet gespiegeld of psychologisch gevoed, vader is afwezig of is geen sterk
rolmodel voor hem geweest. Als volwassene kan hij geen onderscheid maken
tussen zijn affecten. Het is hem niet door zijn ouders voorgehouden. Er was slechts
aandacht voor die van moeder. Hij voelt zich leeg en daardoor dikwijls gespannen,
onrustig; hij heeft een Yalse Self ontwikkeld (Winnicott). Het is het masker van
het almachtige, geparentificeerde kind dat altijd stoere en sterke schouders moet
hebben (veelal om de ouders welgevallig te zijn). Zijn eigen, gedissocieerde200
'Ik' is een ondervoede, angstige en woedende vulkaan. Voor zijn wensen en
verlangens is geen vertaling gemaakt omdat er nooit serieus aandacht voor was.
Veel van wat hij beleeft, ervaart hij daardoor slechts als (lichamelijke) spanningen
die onrust brengen en die zo snel mogelijk moeten worden weggemaakt, moeten
worden uitgeageerd. Het seksualiseren van onaangename spanningen is een manier
die hem, bu gebrek aan andere copingmogelijkheden, ter beschikking staat.
Masturbatie is een manier en hij kan dit onafhankelijk van moeder doen; zijn
fantasieen behoren hem alleen toe. Hij beleeft een heimelijk genoegen en
bevrediging aan deze activiteiten. Het seksualiseren van onaangename spanningen
begint dikwijls in de prepuberteit. Aan de kortstondige ontspanning die volgt,
geeft hij dikwijls de voorkeur boven een relatie met een vrouw. Een relatie met
een vrouw wordt dikwijls beleefd als beknellend, een generalisatie van de
ervaringen die hij met moeder heeft gehad. Hij heeft zijn moeder verinnerlijkt,
niet als een koesterende representatie maar als een veeleisende, verslindende en
onverzadigbare vrouw die hem angstig en impotent maakt. Vrouwen zun voor
hem bedreigende objecten geworden maar kunnen ook, in een contrafobische201

poging om zijn castratieangst te overwinnen, tot gebruiksobjecten voor hem
worden. Als een relatie ontstaat, is zij meestal kortstondig en na de eerste
verliefdheid volgt al gauw ontgoocheling. De hoop op een koesterend liefdesobject
dat hem vervolmaakt, valt snel in duigen omdat hij zijn eens zo begeerde relatie
telkens weer ziet als de castrerende, leegzuigende moeder. Hoe vaak hu ook
probeert een nieuwe partner te vinden, de verinnerlijkte negatieve moeder-

21*)

Weggemaakte, afgesplitste Ik.
201

Tegenreactie om de angst te overwinnen.
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representatie blijft hem achtervolgen. Dit verhindert hem vrij te zijn van de
angstwekkende beelden uit zijn jeugd.

4.5.7  Separatie  en  individuatie  in  een  onveilige  omgeving

Wanneer het kind opgroeit in een onveilige, verwarrende, overprikkelende of
intrusieve gezinsconstellatie kan het losmakingproces slechts moeizaam of, in
sommige gevallen, onmogelijk tot stand komen. Loskomen ofsepareren van de
'bezetting' van de intrusieve, symbiotische ouderfiguur is een proces dat veel
ambivalentie en strijd teweegbrengt. ledere poging tot autononlie wordt gezien

en gevoeld als verraad aan de'bezetter'. Een onveilige, verwarrende situatie voor
een peuter waar hij zonder hulp niet gemakkelijk uitkomt. Het levert schuld-
gevoelens en angst op. Wanneer er geen (sterke) vader is die hem uit de dyade
met moeder bevrijdt kan hij ondermeer zijn toevlucht zoeken in een transitioneel

object (T.0.). Winnicott beschrijfc hoe het zeerjonge kind zich een voorwerp
ofeen bepaald ritueel toe-eigent, zoals een duim, een beertje, dekenge maar ook
wel een deunge, dat voor het kind een grote emotionele waarde bezit en waarvan
het ook onafscheidelijk is. Het adjectief'transitioneel' wordt door Winnicott
gebruikt om aan te geven dat het object niet geheel tot de binnenwereld van
het kind behoort maar ook nog niet tot de wereld van de 'objectieve realiteit'.
Het is voor het kind het eerste object in de buitenwereld waarop hij alle
verlangens en behoeften kan projecteren en dat voor hem de daadwerkelijke
betekenis krijgt van bezit. Het in bezit nemen van een T.0. is een uiterst creatieve
autonome daad. Het kind verschaft naar eigen verkiezing iets liefte hebben, te
gebruiken, te bezitten zonder dat moeder ofwie ook hiervan schade ondervindt.
Doch waar het transitioneel object (beertje, dekentje) voor het veilig gehechte

kind een brug is naar de buitenwereld die moet worden verkend, wordt de functie
ervan door het onveilig gehechte kind gekozen als een object van veiligheid (een
vluchtheuvel), waaraan het zich vastklemt, opdat het zich kan ontrekken aan de
(bedreigende) buitenwereld. Zo een functie is dus een totaal andere. Het is niet
zozeer een brug naar de realiteit maar veeleer een vlucht eruit. Het transitioneel
object wordt een fetisj en voor iets heel anders gebruikt dan als brugfunctie. Het
wordt gebruikt om gevaar af te weren en angst te bezweren. Het fetisj wordt
obsessief en repetitief gebruikt als rekwisiet en steunpilaar in angstwekkende
situaties waaruit men wil vluchten. Het object (fetisj) wordt ook wel een autistisch
object202 genoemd en heeft tot doel het kind stevigheid en onschendbaarheid

202 Hier zien we al een aanzet tot het herhalen van afzweerntuelen om angst, machteloosheid
af te  weren met gel)ruikmaking van een object.



92

te geven. Greenacre denkt dat beide objecten dezelfde preoedipale203 wortels
hebben.204 Beide objecten worden  door de kinderen zelf gekozen  in de eerste
levensfase. Het is niet eenvoudig om in de eerstejaren een onderscheid te maken
tussen een transitioneel object en een fetisj. Aan het fetisj worden magische
krachten van onschendbaarheid en kracht toegeschreven. Het object wordt
buitengewoon overschat en kan later overdreven, excentrieke vormen aannemen,
zoals tijgertanden, spelden (piercings), schoenen ofandere harde voorwerpen, in
tegenstelling tot het zachte, pluizige, rustgevende transitionele object. Gosselin
en Wilson beschrijven een patient die zij in verschillende levensfasen volgden
over een langere periode. Op jonge leeftijd raakte de jongen gefixeerd door
glanzende veiligheidsspelden.205 Op 8-jarige leeftijd wond het staren naar de
veiligheidsspelden hem seksueel op. In de beslotenheid van de badkamer volbracht
hij allerlei autistiforme, ritualistische handelingen met de spelden. Op 23-jarige
leeftijd observeerde zijn echtgenote een hele reeks handelingen. Men kan hier
stellen dat het transitioneel object en het fetisj weliswaar dezelfde fasespecifieke
oorsprong hebben maar elk een eigen weg volgen. Wat eens als sussend, troostend
en koesterend object diende, wordt door middel van complexe mentale processen
(waarin Ik-splitsing, loochening en ontkenning van de realiteit plaatsvinden)
omgebogen tot een attribuut waarmee magische dwanghandelingen worden
verricht. Het doel van de magische dwanghandelingen is het bezweren van de
(castratie)angst. Fantasie en magisch denken zijn nodig om gevoelens van
impotentie en castratieangst afte zweren en op zoek te gaan naar een substituut
(van de verloren kracht van de) fallus dat vader had moeten aanreiken. Door
gebruik van het fetisj wordt het gevreesde onvermogen (bijvoorbeeld impotentie)
magisch ontkend en ongedaan gemaakt   via de omkering (reactieformatie).
Wanneer dit proces zich manifest voltrekt, is de perversie gevestigd.

4.6 Sarnenvatting

Ieder individu heeft onbewuste afweermechanismen nodig die het Ik ofhet Zelf
beschermen tegen pijn ofandere moeilijke gewaarwordingen en die ze vertekenen
zodat zij voor ons draaglijk worden. De functie van defensiemechanismen is dat

2()3

In de vroegkinderlijke ofpreoedipale periode vindt de psychische geboorte van het kind
plaats.  Het  is de periode vanaf de geboorte tot  3 jaar, waarin  het kind zich ontwikkelt
uit de dyadische relatie met moeder.  In deze fase groeit er behalve het besefvan een
beginnend'Ik' en een'Zelf, ook een zekere mate van zelfstandigheid, basaal vertrouwen
en is het in staat tot emotionele wederkerigheid.

204
Greenacre, 1968 & 1971.

205 Gosselin & Wilson, 1984.
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zij voor het intrapsychisch evenwicht zorgen en hulp bieden bij de aanpassing
aan abrupte veranderingen in de interne of externe wereld van het individu.
ARveermechanismen kunnen cognitieve vertekeningen teweegbrengen die voor

een verandering van de inteme en externe werkelijkheid zorgen. Er zijn adaptieve
en disadaptieve (onrijpe) afweermechanismen. Afhankelijk van het ontwikkelings-
niveau, zal het individu gebruikmaken van onrupe of rijpe vormen ervan.

Disadaptieve afweervormen zijn veelal de bouwstenen van psychopathologie
omdat deze geen emotionele oplossingen bieden en ook geen integratie in het
Zelf tot stand brengen. Zij kunnen iemand ondraaglijke innerlijke conflicten
bezorgen maar zij kunnen hem ook kortstondige opluchting brengen, bijvoorbeeld
door middel van splijting ofseksualisatie. Disadaptieve vormen van afweer creeren
een illusie van intimiteit. Fantasie wordt vaak ingezet om het verloren gevoel
van een verheven narcistisch evenwicht te repareren. Het is een kenmerkende

afweerstijl bij zedendelinquenten die meestal in de prepuberteit begint. Bewuste
afweermechanismen vallen onder het begrip coping, hoewel een strikt onderscheid
tussen bewust en onbewust niet te maken is. Van coping kan worden gezegd
dat het de resultante is van een langdurig leerproces waarin, onder andere, eerst
de ouders en vervolgens de peergroup als model fungeren. Gezonde gehechtheids-
patronen die zich tijdens dat proces ontwikkelen zorgen er voor dat het kind
zich vertrouwd en capabel weet in de wereld waarin hij verkeert, dat hij betekenis
kan verlenen aan eigen gedrag, aan zijn ideeen en wensen maar ook anderen kan

begrijpen. In de levensgeschiedenissen van mannen met een perversie trofik veel
gezinssituaties aan waarin de vaders vaak ofaltijd afwezig waren en de moeders
een dominante (veelal symbiotische) rol speelden in de levens van deze mannen.
Een dergelijke onveilige bindingin de vroegejeugd is een voorspeller van latere
gedragsproblematiek omdat deze gehechtheidsstijl in jongens kan leiden tot
perversie en mogelijk tot agressiefzedendelinquent gedrag. De zedendelinquent
heeft nog andere kenmerkende afweervormen. Hij projecteert, loochent en
ontkent. Omdat het seksualiseren een illusie van intimiteit creeert waarover hij
altijd controle heeft, kan hij zich veelal onvoldoende binden aan een 'echte'

partner. Bovendien kan de verinnerlijkte, negatieve moederrepresentatie hem
blijven achtervolgen, waardoor het moeilijk wordt om een partner te vinden.
Loskomen of separeren van de 'bezetting' van de door hem als intrusieve,
symbiotische beleefde ouderfiguur, is een proces dat veel ambivalentie en strijd
teweegbrengt.



HOOFDSTUK 5

Het psychodynamisch proces geillustreerd

5.1   Inleiding

In de gevalsbeschrijvingen die in dit hoofdstuk aan bod komen krijgt de gezonde
ontwikkeling van het kind weinig kans. Hoewel betrokkenen fysiek wel los van
hun moeders staan, blijven zij 'gevangen' in een symbiotische relatie met haar.
De relatie met moeder is bepalend voor de emotionele en cognitieve ontwikke-
ling.  Iedere stap naar autonomie of onafhankelijkheid wordt zowel door de
moeders als betrokkenen zelf als disloyaal ervaren ('bad autonomous self)· De
overeenkomstige kenmerken van de beschreven gevallen liggen niet zozeer vast
in afzonderlijke factoren ofspecifieke levensgebeurtenissen. Betekenisvoller zijn
de structurele, chronisch gehanteerde interactiepatronen die in de gezinnen
gebruikelijk zijn, zoals affectieve, vaak ook pedagogische verwaarlozing, seksueel
gekleurde manipulatie en parentificatie,206 ouderlijke inconsequentie ofambiva-
lentie, en afwezigheid (in sommige gevallen vijandigheid) van een vader die als

positiefmannelijk identificatiemodel zou hebben kunnen dienen. Er zijn specifieke
patronen te herkennen in de levensgeschiedenissen van de mannen die beschreven

zijn. Ongeacht leeftijd, klasse, etnische groep, ras ofgeografische herkornst, komen
deze mannen uit slecht functionerende gezinnen waarin 66n van beide ouders

afwezig was,  of uit een gezin  met een emotioneel onbereikbare ouder.  Hun
moeders waren niet in staat onzelfzuchtige verzorging te geven. De meeste

mannen waren blootgesteld aan narcistische aandacht ofliefde van hun moeders.

Zij beschouwden hen niet als autonoom individu maar ze werden haar verlengstuk
en een medium om haar eigen trauma op uit te leven. Op de zonen werd een
sterk beroep gedaan om haar leegte te vullen. Vaak werden ze gebruikt als
medestanders in de strijd tegen de vaders. Soms waren zij moeders prins, dan weer
dezelfde ellendelingen als hun vader. Inconsequente 'dubbele' boodschappen
die hen deden twijfelen of zij nu slecht of goed waren, of er van hen werd
gehouden ofniet. De vaders waren lichamelijk ofgeestelijk afwezig gedurende

206 Parentificatie is een term die gebruikt wordt wanneer het kind belast wordt met
oudertaken ofals het de rol van een alivezige partner overneemt. Vaak is het een te zware
belasting waardoor het 'zorgeloos kind-zun' aan hem/haar voorbij gaat.
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de beslissendejaren in hun leven. De onderzochte mannen zagen hun vader vaak
als een zwakke, machteloze man. Moeder versterkte die indruk door hen deel-
genoot te maken van haar huwelijksproblemen, zoals heel duidelijk in het voor-
beeld van Michael. Vaak waren de vaders niet alleen onbekwaam maar vormden
zij ook een bedreiging op geestelijk en lichamelijk niveau. Zij leden aan alcoho-
lisme en/ofworkaholisme, en zij waren zowel onberekenbaar als onbereikbaar.
Het gevolg van dergelijke gezinsinteractiepatronen is grote verwarring bij jonge
opgroeiende kinderen over wat liefde eigenlijk is, verwarring over de eigen
(psychoseksuele) identiteit. Liefde wordt gelijkgesteld aan bezitsdrang, autoriteit
en in sommige gevallen aan seksuele gewelddadigheid.

Ter illustratie van de psychodynarnische aspecten die beschreven zijn in het vorige
hoofdstuk, volgen nu enkele korte casusbeschrijvingen. De gevalsbeschrijvingen
dienen slechts ter illustratie. Het is niet de bedoeling een veelvoud van idiografi-
sche casusgegevens aan te reiken, zoals gebruikelijk is voor een psychodiagnostisch
onderzoek. De focus zal liggen op de primaire objectrelaties, de aard van de
gehechtheid, de dynamiek van de moeder-zoon interactie, de afweermechanismen
die een grote rol spelen in de psychodynamiek, en op enkele kenmerkende
cognitieve aspecten.

5.2. Michael207

Michael 35 jaar, komt uit een grote stad in het westen van het land. Hij groeit
op in een ogenschijnlijk normaal gezin als oudste van vier kinderen. Er zijn nog
een jongere broer en twee jongere zussen. Zijn vader werkt hard en maakt lange
dagen. Voor zijn werk moet hij veel van huis zijn, vaak tot laat in de avond. Zijn
bedrij fverlangt dat van hem. Moeder vervult in eerste instantie haar huishoudelijke
taken met een positieve inzet, maar naarmate het gezin zich uitbreidt en zij in
toenemende mate de kinderen alleen moet opvoeden, komen bij haar de eerste
tekenen van onrust en frustratie naar voren. Vader kan zich niet voldoende
losmaken van zijn werk. Wanneer hij thuis komt is hij moe, in de weekeinden
begint hij steeds meer te drinken en is daarna niet meer aanspreekbaar. Hij bemoeit
zich steeds minder met zijn kinderen. Moeder voelt zich tekort gedaan en al gauw
worden de spanningen tussen haar en haar man meer en meer voelbaar. Ruzies
tussen de echtelieden nemen in frequentie toe. Michael hoort zijn ouders ruzie
maken in de kamer naast de zijne, soms vallen er rake klappen. Om het klagen
van moeder te ontlopen, blijft vader steeds langer van huis en zo begint een

207 Om privacy redenen zijn alle namen, leeftijden, et cetera fictief.
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vicieuze cirkel. Moeder ontvlucht haar eenzaamheid door zich op Michael te
concentreren. Zij wordt overbezorgd en overbeschermend. Michael is zeven

jaar oud wanneer zijn ouders uit elkaar gaan. Na de scheiding blijft moeder
verbitterd achter. Zij is kwaad, draagt de littekens van een ontgoocheld huwelijk
en haar povere maatschappelijke status drukt zwaar op haar. Vader laat zich niet
meer zien. Er is wel een bezoekregeling maar moeder stelt alles in het werk om
vader uit de buurt van de kinderen te houden. De gevolgen van de scheiding

zijn voor Michael dramatisch. Hij is zijn vader kwijtgeraakt en hij mag zijn moeder
niet laten merken dat hij daarover verdriet heeft. De persoon van vader, eens

zijn grote voorbeeld en beschermer, wordt dagelijks door moeder de grond
ingeboord. De oma en opa (moeders kant) van Michael doen mee aan de hetze.
Michael hoort van moeder dat hij nu haar prins is, haar steun en toeverlaat.
Wanneer de zorgen moeder allemaal teveel worden, scheldt zij hem de huid vol.
Dan vindt zij hem vervelend en net zo egocentrisch als zijn vader. Hij beleeft
het als een voorrecht wanneer moeder op hem steunt en hem als vertrouweling,
als oudste man van het gezin, behandelt. Hij voelt zich sterk en een hele kerel,
als zij goedkeurend naar hem kijkt. Dat doet zij wanneer hij niet lastig is, goede
cijfers haalt op school, boodschappen voor haar doet en 'de kleinges' rustig houdt.
Naarmate hij ouder wordt, beklaagt zij zich steeds vaker bij hem over de seksuele
tekortkomingen van zijn vader. Haar uitlatingen over de persoon van vader
worden steeds hatelijker. Vader is een nietsnut, en hoerenloper, een alcoholist,
deugt voor niets en niemand. Zij vertrouwt haar zoon toe dat vader haar

herhaaldelijk heeft verkracht, dat zij geen seks met hem wilde, maar dat hij haar
tegen haar wil zwanger maakte. Er ligt een streng verbod op het liefhebben van
vader. Moeder en haar ouders laten geen gelegenheid onbenut om de persoon
van vader op alle levensgebieden te verketteren. Ergaat daarnaast geen dag voorbij
ofMichael krijgt instructies hoe hij zich behoort te gedragen, wat hij aan moet
en hoe hij zich ten aanzien van de buitenwereld dient op te stellen. Niemand
in het dorp mag zien dat zij tekortkomen, arm zijn ofte lijden hebben sinds vaders

vertrek. Moeders aandacht voor hoe de buitenwereld over hen denkt is
benauwend en belastend, maar hij schikt zich. Michael gedraagt zich voorbeeldig.
De  liefde die hij krijgt, is gekleurd door moeders eenzaamheid en haat jegens
vader en haar innerlijke leegte. Hij wordt moeders narcistisch object. Dat betekent

dat hij een verlengstuk van haar is geworden, dat hij haar behoeften en wensen
moet invullen op straffe van afwijzing. Haar kwaadheid kan resulteren in dagenlang
zwijgen. Hij moet repareren wat zijn vader haar tekort heeft gedaan. Dat wil

hij wel, maar hij voelt dat hij tekortschiet. Hij is niet bij machte om als een
volwassen man de emotionele wensen van zijn moeder te bevredigen. Hij is pas
tienjaar. Enerzijds voelt Michael zich bijzonder, omdat moeder zegt dat hij haar
levensdoel is, anderzijds kan hij niet anders dan haardoor zijn kinderlijke onmacht
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teleurstellen en zich daardoor schuldig voelen. Moeders eenzaamheid en haar
st:eeds terugkerende sombere buien zijn voor hem aanwijzingen dat hij faalt in
zijn pogingen om haar gelukkig te maken. Door haar somberheid legt moeder,
mogelijk ongewild en onbewust, een nog sterkere claim op hem. Voor hem is
zij een bodernloze put geworden die zijn gevoelens van onmacht en spanning
doet toenemen. Wanneer Michael opstandig wordt als hu zich even van de zware

last die zij op hem legt wil bevrijden, onthoudt ze hem haar aandacht en de liefde
die hij zo broodnodig heeft om zich sterk en heel te voelen. Iedere poging zich
van haar te verwijderen en autonomie te verwerven wordt door moeder als
verraad en als ondankbaarheid gedefinieerd. De ambivalente symbiotische band
en de resulterende vicieuze interactionele patronen tussen hen brengen een
splitsing in het Zelf (ego) van Michael teweeg. Naar buiten toe gedraagt hij zich
als een volgzaam, sterk geparentificeerdjongetje dat veel kan, zelfverzekerd lijkt
en alles doet wat zijn moeder van hem verlangt. Wanneer hij dit gedrag toont,
krijgt hij goedkeuring. Zijn (verborgen) andere Zelf ontwikkelt zich intussen
tot een perverse, masochistische kern. Michael leert dat wanneer hij zich leeg,
angstig, schuldig ofgespannen voelt, hij deze spanningen kan opheffen door te
fantaseren en dan te masturberen. Zijn centrale masturbatiefantasieen bestaan uit
het publiekelijk voor de gek houden van vrouwen. Voor zijn fantasieEn gebruikt
hij een vrouwelijk object. Hij fantaseert dat hij door een vrouw hard wordt
geslagen of gestraft,  in het openbaar met veel publiek in de buurt. Het windt
hem seksueel op wanneer hij fantaseert dat nietsvermoedende omstanders van
deze afstra ng getuige zijn. Later als jonge student vertelt hij verhalen aan
meisjes/vrouwen waarin deze centrale fantasie8n zijn verweven. Hij vertelt hoe
hu verwaarloosd en door vrouwen geslagen wordt. De aandacht en genegenheid
die dat bij de luisteraars teweegbrengt, winden hem seksueel op. Thuisgekomen
masturbeert hij. De fantasie en later de enscenering ervan, soms in het openbaar
waar hij zich geweldig laat aftuigen, bezorgen hem het allerhoogste genot. Wat
Michael niet kan, is zich binden aan een vrouw. Hij probeert het wel maar alle
relaties lopen mis. Geslachtsgemeenschap met een vrouw stoot hem af, zoals het
lichaam van moeder hem vroeger  en  ook  nu nog afstoot(te).  Tot  de  dag  van
vandaag kan hij  haar nog geen begroetings- of afscheidskus geven.  Voor hem
is seks met een vrouw leeg en betekenisloos. Hij wijst iedere diepergaande vorm
van binding en intimiteit met vrouwen af. Hij is er te angstig voor omdat hij zijn
'mysterie' niet wil prijsgeven, uit vrees zijn seksuele verlangens (potentie casu
quo zijn fallus) te verliezen. Zijn fantasie (en de enscenering ervan) is het enige
dat hem opwindt. In de enscenering van zijn opwindende, zeer extreme
masochistische rituelen kan hij de regie in eigen handen houden, kan hij
triomferen en eindelijk ontsnappen aan moeders giftige scheldkanonnades over
het 'hoeren en snoeren' van vader (mannen, dus 'jij' ook). In feite is Michael
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impotent gemaakt en wanneer hij met een vrouw (moeder) leeft, kan hij alleen

huishoudelijke klusjes doen, maatjes zijn, zoals hij dat als kind ook moest. Hij
merkt dat hij zijn steeds heftiger wordende seksuele drang moet zien te beheersen.
Hij doet dit door, net als vader, workaholic te worden. Hij wordt een gewaardeer-

de professional die zich steeds meer inzet voor zijn collega's en het bedrijf.
Maatschappelijk gaat het hem voor de wind. Op gezette tijden geeft hij ruimte
aan zijn 'verderfelijke persoonlijkheid', zoals hij deze noemt. Hij ensceneert dan

zijn masochistische rituelen. Nooit heeft hij gedurende de enscenering seksueel
contact met de meesteres die hem slaat. De opwinding zitjuist in het alleen zijn
met de fantasieen waarvan hij na de enscenering vrij en ongestoord kan genieten.
De aanloop naar de enscenering en de rituelen die tot de uitvoering van zijn
masochistische handelingen leiden zijn strak en liggen vast. De fantasieln zijn
altijd dezelfde vastgeroeste beelden die na een tijdje moeten worden aangevuld
door het opvoeren van een 'waar' scenario zodat hij genoeg opwinding heeft
om te masturberen. Rond zijn vijfendertigste wordt Michael overspannen, suicidaal

en depressief.

5.3 Bram

Het geval van Bram (54jaar) is een voorbeeld van een situatie waarin spanningen
en woede als gevolg van krenkende, castrerende opmerkingen worden omgebogen
in pervers gedrag. Bram komt uit een religieus arbeidersmilieu. Het gezin bestaat
uit vader, moeder en vier kinderen. Vader is een emotioneel instabiele persoon
die vaak somber is en soms in huilbuien uitbarst. Moeder is intrusief en
gepreoccupeerd met de penis van haar zoon, die volgens haar veel te klein is.
Dikwijls zinspeelt zij op Brams vermeende seksuele activiteiten en vraagt hem
dan indringend ofhij al vriendinne ies heeft en wat hij met hen doet. Dat brengt
hem steeds in verlegenheid. Zolang hij zich kan herinneren maakt moeder

schampere opmerkingen over zijn te kleine geslachtsdeel. Hij gaat zich schamen
op de zwem- en sportclub en durft zich niet uit te kleden waar andere jongens

bij zijn. Op 10-jarige leeftijd stuurt moeder hem naar de huisarts met de opdracht
om  de  dokter eens te laten kijken  of hij (zijn penis) normaal  is.  Op 14- jarige
leeftijd wordt Bram ziek. Hij ligt op de divan in de huiskamer als moeder hem
wast. Zijn zusjes komen de huiskamer binnen terwijl hij daar naakt ligt. Als Bram
in een reUex zijn penis met zijn handen wil bedekken roept moeder op schampere
toon: 'Je hoeftje niet te schamen, wantje hebt niks omje over te schamen!' Bram
herinnert zich de schaamte, de vernedering en het verdriet nog vele jaren later.
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Een jaar later exhibitioneert hij  voor de eerste keer.  Al snel merkt hij  dat zijn
drang om zijn geslachtsdeel te ontbloten voor vreemde vrouwen en meisjes steeds

heftiger wordt en hij herhaalt zijn ritueel verschillende keren per dag. Hij
exhibitioneert steeds ten overstaan van jonge meisjes. Ook als hij ouder wordt,
zoekt hij altijd adolescente meisjes op van dezelfde leeftijd die zijn zusjes hadden,
toen hij in hun bijzijn door moeder werd vernederd. Met het exhibitioneren
draait hij het vernederende trauma om. Hij maakt de onmacht en de pijn die
hij passief heeft moeten ondergaan, actief weg door de zaken in eigen beheer
te nemen en om te draaien. Op zoek naar erkenning en bewondering voor zijn
mannelijkheid stelt hij zichzelfte kijk en zorgt er op die manier voor dat hij nooit
meer (door moeder/vrouw) vernederd en aan spot blootgesteld kan worden. Op
zijn achttiende, respectievelijk vij fentwintigste en achtentwintigstejaar komt hij
in aanraking met de politie. Bram is vierenvijftig als hij in psychotherapie gaat.
Hij heeft negenentwintigjaar in twee werelden geleefd. In de ene wereld is hij
getrouwd en een gevierde vader. Hij is redelijk succesvol op zijn werkgebied
en kan zijn gezin goed onderhouden. Zijn partner en kinderen zijn onwetend
over zijn toenemende problemen.  In de andere wereld bevecht hij jarenlang in
eenzaamheid zijn seksuele, exhibitionistische drang en bijbehorende fantasiefn
door overmatig hard te werken, veelal tot diep in de nacht. Wanneer hij op zijn
eenenvijftigste jaar zijn baan kwijtraakt, is dat als gevolg van burn-out klachten
en depressiviteit. Hij kan zijn impulsen niet meer'wegwerken/wegpoetsen' door
overmatig te werken.

5.4 Cees

De relatie van Cees (24jaar) met zijn moeder is intensief, bijna verstikkend. Vanaf
zijn geboorte is moeder overbezorgd. Zij is er altijd en overal voor hem. Hij wordt
door haar klein en afhankelijk gehouden. Tot zijn negende spreekt zij hem aan
met 'jonge je'. Vanafzijn geboorte tot aan zijn TBS-veroordeling, 24 jaar later,
krijgt hij van moeder geen enkele verantwoordelijkheid toebedeeld. Vader is
weinig aanwezig en het huwelijk tussen de ouders is conflictueus. Als Cees dertien
jaar is, scheiden de ouders. Moeder bedrinkt zich regelmatig in het openbaar en
doet enkele suicidepogingen. Cees wordt heen en weer geslingerd tussen zijn
verlangen dicht bij moeder te blijven en zijn afkeer van haar gedrag. Hij wil zich
ontdoen van haar emotionele claim op hem maar voelt zich tegelijkertijd schuldig
(bad autonomous child), als zou hij haar ontrouw zijn. Ond:inks zijn loyaliteitsconflict
en ambivalentie ten opzichte van moeder besluit Cees bij zijn vader te gaan
wonen, hopend op een rustiger bestaan. Vader minacht hem en is erg afstandelijk,
weinig thuis en als hij er wel is, praat hij niet met Cees. 's Avonds is Cees veel
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alleen. Soms verveelt hij zich en slentert door zijn dorp, terwijl hij de huiskamers
beloert. Op zestienjarige leeftijd merkt hij dat het door de ramen naar binnen
gluren en fantaseren hem seksueel opwindt. Al gauw verandert zijn voyeurisme
in exhibitionisme. Zijn gedrag wordt eisend en agressief. Hij begint vrouwen
achterna te lopen en schreeuwt hen dan obsceniteiten toe. Hij ontsteekt in woede
als zij desgevraagd geen seksuele handelingen willen verrichten.
Na zijn arrestatie zegt Cees: 'Vanafmijn dertiende jaar totdat ik werd opgepakt
heb ik in een roes geleefd. Ik was maar voor vijftig procent op aarde'. Op de
vraag wat voor hem recidiverisico's zouden kunnen zijn zegt hij: 'Als het slecht
gaat met mijn moeder. Als zij teveel gaat drinken, want dan knapt er iets in mij!
Voor mij is dan in 66n klap de moeder-zoon band weg, de gezelligheid is
verdwenen (de illusie van symbiose/KL)'. Bij deze patiant zal de decompensatie
van moeder telkens aanleiding geven tot teleurstelling, woede en onmacht. Cees
geeft aan dat hij bij een dreigend verlies van de symbiotische illusie208 met moeder
zal recidiveren en zich op die wijze hoopt te bevrijden van wat hij 'een bepaalde
spanning' noemt. 209

5.5 Jan

Hoe belangrijk de primaire objectrelaties zijn in de ontwikkeling van eenjonge
man blijkt  ook  uit het verhaal van Jan.  Hij  is nu veertig jaar oud en beschrijft
zijn moeder als een levendige, emotionele, dominante vrouw: de spil van het
gezin. Moeder is op zichzelfgericht en vertrouwt hem regelmatig toe dat hij haar
lieveling is. Het gezin bestaat uit vader, moeder en nog zeven andere kinderen,
zes broers en een zus. Moeder eist hem helemaal voor zichzelfop. Volgens haar
mag zij dat doen omdat zij hem tot tweemaal toe het leven heeft gered. De eerste

keer als hij vlak na de geboorte met ademhalingsproblemen in een couveuse ligt.
Moeder ontdekt dat er met de apparatuur iets niet in orde is. Dankzij haar
ontdekking wordt het euvel tijdig verholpen en knaptJan weer op. De tweede
keer, op zijn vierde jaar, krijgt hij een ongeluk en zijn been moet in het gips.
Het been wordt getroffen door een infectie en Jan dreigt gangreen te krijgen.

208 De fantasie een wederzijdse, onlosmakelijke relatie met moeder te hebben. De
symbiotische illusie gnlpt terug op de allervroegste moeder-kind binding, direct na de
geboorte, wanneer er tussen moeder en kind een haarscherpe biologische en emotionele
afstemming is.

20  Cees heeft niet alleen het beeld van moeder verinnerlijkt maar ook de emotionele
inkleuring van de relatie die zij hem aanbiedt. Een sfeer van 'gezelligheid' maar ook van
spanning, dreiging en verlies'.
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Moeder ontdekt ook dit op tijd en dankzij haar ingrijpen worden passende
maatregelen getroffen. Met regelmatige tussenpozen wordtJan er aan herinnerd
hoe dankbaar hij behoort te zijn voor moeders zorg en inzet. Jan is graag in haar
buurt. Hij houdt niet van school en blijft liefst zo lang mogelijk thuis. Maar
wanneer hij thuis is, moet hij er voor moeder zijn. jan beleeft de relatie met
moeder als een soort ruilverhouding. De idee er slechts voor haar te moeten zijn,
geeft hem vaak een machteloos en woedend gevoel. Hij zal zich er nooit meer
aan kunnen ontworstelen. Voor hem wordt aldus iedere relatie op den duur een
ruilhandel. De symbiotische, perverse relatie met moeder legt de basis voor het
gewelddadige drama dat zich later in zijn leven zal afspelen.
De vader vanJan is hem weinig tot steun. Vader koestert zelfs een uitgesproken
minachting voor zijn wat feminiene zoon, hij mijdt contact met hem en
bekommert zich meer omJans broers. Op dertienjarige leeftijd prostitueert Jan
zich voor het eerst. Zijn seksuele partner is een vierendertigjarige man van wie
hij geld aanneemt. 'Ik ben er voor de genoegens van de ander. Dat ken ik van
de  relatie  met mijn moeder,' is desgevraagd Jans commentaar. Er volgen  meer
homoseksuele contacten die in toenemende mate gewelddadig en sadomasochis-
tisch worden. De partners vanJan zijn altijd oudere mannen omdat hij, naar eigen
zeggen, evenwicht en veiligheid van hen wil. Hij is op zoek naar de (goede) vader
die hem veiligheid en bescherming had moeten bieden en hem uit de afhankelijke
symbiose met moeder had moeten bevrijden. Jan komt telkens weer in dezelfde
perverse relatie(s) terecht die hij met moeder had. Wat hij ook probeert, hij wordt
altijd weer de ondergeschikte slaaf de schandknaap. Teleurstelling en toenemende
woede doen hem in de loop der tijd verharden. Na het zoveelste sadomasochisti-
sche seksspel breektlans woede in alle heftigheid door. 'Ineens werd ik razend
op mijn hele leven, op alle ruilhandel en uitbuiting'. Hij pakt bij die gelegenheid
een mes en steekt de partner met meer dan 26 messteken neer. Wanneer hij
eindelijk stopt, voelt hij zich helder en opgelucht. Jan zegt dat het gevoel er altijd
voor anderen te moeten zijn, voortkomt uit de relatie met zijn moeder. 'Ik ben
er voor het genot van een ander. Dat maakt me razend op mijn leven. Ik wil
wraak, mijn hele leven heeft bestaan uit wraakgevoelens'.

5.6 Piet

Betrokkene is 40 jaar en stamt uit een confictueus gezin van vader en moeder,
tweejongens en drie zussen, waarbinnen de moeder zich sterk grensoverschrijdend
opstelt. Zij vraagt voortdurend aandacht. Vader is vaak weg. Piet is het lieverdje
van moeder die vol trots is over zijn prachtige lange, zwarte krullen. Langzamer-
hand verandert de extra aandacht van moeder in grensoverschrijdend gedrag.
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In toenemende mate wordt hij door moeder seksueel misbruikt, in eerste instantie
op een passieve wijze waarbij hij slechts tot haar instrument dient, later moet hij
ook actiefworden. In zijn puberteit veranderen de gevoelens bij hem en probeert
hij moeder op afstand te houden. Vanafhet moment dat hij zich niet meer aan
haar wensen onderwerpt, wordt hij door moeder op zeer agressieve wijze met
stokken geslagen. Hij kan niets meer goed doen en zodra hij in haar buurt komt,
krijgt hij ervan langs. Soms denkt hij toch niet zo speciaal te zijn voor moeder
en voelt zich meer en meer misbruikt. Gedurende die tijd wisselen de ambivalente

gevoelens die hij voor haar heeft. Nu eens voelt hij zich heel geliefd door haar,
vooral als hij langer dan de anderen mag opblijven en bij haar mag slapen, dan
weer voelt hij zich misbruikt. De wens om door haar geaccepteerd te worden,
komt telkens weer opzetten. Het gevecht tussen de behoefte aan autonomie en

zijn diepgewortelde verlangen naar de liefde van moeder ontaardt in een
sadomasochistische moeder-zoon relatie die escaleert in het slaan door moeder
wanneer hij niet doet wat zij wil. In de tijd die daarop volgt, loopt hij vaak weg,
soms komt hij weken later thuis en bezwijkt hij weer voor moeders wensen. Hij
weet dat hij moeders liefde kan winnen door alles voor haar te doen en zich te
houden aan rigide, door haar te bepalen specifieke normen. Deze moeder-zoon
interactie zet zich later voort in de relaties met vrouwen. In eerste instantie

presenteert hij zich als een ondergeschikte partner (zoals hij en vader hebben
moeten doen bij moeder) maar als zijn vriendin geen seks wil, breekt zijn
(narcistische) woede in alle heftigheid door: hij verkracht haar. Zelfvindt hij zich
helemaal niet agressief. Hij heeft geen empathie voor zijn slachtoffers en het
ontgaat hem totaal dat hij zoals moeder handelt, wanneer vrouwen hem niet
seksueel bevredigen. Hij wordt, net als moeder, buitengewoon agressief en
gewelddadig. Piet geeft tijdens hetjustitieel onderzoek toe dat hij niet weet hoe

hij het anders (dan verkrachten) moet aanpakken bij vrouwen. Hem ontbreken

adequate alternatieven om tot ander gedrag te komen. Dit is niet alleen maar een

belangrijk gegeven voor het eventueel inschatten van recidivegevaar maar ook
een goed aanknopingspunt voor behandeling.

5.7 Maarten

Maarten is een 35-jarige pedofiel. Hij is drie keer gerecidiveerd. Hij komt uit
een intact gezin van vader en moeder, twee zonen en drie dochters. Het
bijzondere aan dit gezin is dat vader letterlijk en figuurlijk door Maarten en
moeder wordt buitengesloten. Betrokkene woont nog bij de ouders thuis maar

hij praat alleen met moeder. Hij beschouwt moeder als de'baas' in huis. Hij vindt
dat hij een uitstekende band heeft met de'alles voor hem overhebbende' moeder.
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Samen maken zij plannen en bespreken de toekomst. Moeder vindt dit wel best,
ook voor haar neemt vader een uiterst perifere plaats in. Wanneer vader, die hem
minacht, toch driftige pogingen doet om zijn plaats in het gezin te (her)nemen
is er direct (slaande) ruzie. Wanneer zo'n Conflict dreigt, dan loopt Maarten het
liefst weg. Maarten heeft niet geleerd hoe hij problemen moet oplossen (geen
adequate coping). Daar loopt hij tegenaan wanneer hij met leeftijdsgenoten is. Hij
kan zich op school niet handhaven maar evenmin in zijn peergroup. Hij kan
slechts met veeljonge kinderen'orngaan'. Vroeger werd Maarten op school gepest
omdat hij te dik was. Hij werd uitgescholden en kreeg ook veel klappen. Als
gevolg hiervan kwam hij in een sociaal isolement, meldde zich met behulp van
moeder vaak ziek en ontwikkelde een leerachterstand. Tijdens het gesprek met
betrokkene is er geen sprake van enige contactgroei ofemotionele wederkerigheid.
Moeder doet het woord. Maarten leeft teruggetrokken en heeft weinig aansluiting
met de externe wereld. HU leunt en steunt op moeder waarvan beiden zich bewust
zijn. Moeder en zoon delen zelfs hun psychosomatische aandoeningen en ziektes.
Versterkt door de uitlatingen van moeder laat Maarten zich steeds negatiever over
vader uit. Deels door de relatie met moeder en deels door de grillige, driftige
attitude van vader blijft Maarten een gevangene in de symbiotische dyade met
moeder. Als gevolg hiervan kan hij zich niet ontwikkelen. Ook de peergroup
(die hem verstoot) kan geen identificatiemodel voorhem zijn. Hij blijfteen onrijpe
man met een gebrek aan empathie en een gestoorde agressieregulatie. Zijn
frustratietolerantie is laag en hij leert zijn machteloosheid en hulpeloosheid-
gevoelens ongedaan te maken met behulp van seksualisatie. Hij focust op kleine
kinderen in wiens nabijheid hij controle heeft over de situatie. Hij wil wel met
vrouwen van zijn eigen leeftijd (seksuele) relaties aanknopen, maar heeft daarvoor
niet de nodige psychologische stevigheid (persoonlijkheidstructuur) en ook niet
de benodigde copingvaardigheden (gedragsalternatieven). Hij kan zich alleen maar
sterk en machtig voelen bij kwetsbare kinderen. Door zijn machteloze gevoel
om te keren en zich machtig en sterk op te stellen ten aanzien van kinderen maakt
hij zijn nietigheid ongedaan. Op het moment dat dit hem lukt, voelt hij zich
'bevrijd  uit de  '...grenzeloze enverstikkendeouderlijkegezinsconstellatie,  diebetrokkene
hee# belemmerd uit tegroeien naareen autonoom volwassen individu. De deliaen kunnen

als  pogingengezien worden om zich van de verengde band met zijn moeder en het stamgezin
te bev,fiden'.210 Moeder neemt het altijd voor hem op, samen met betrokkene
sluiten zij zich afvoor vader. Als moeder huilt, huilt betrokkene ook. Op enig
moment zit Maarten op de bank tegen moeder aangeleund en fluistert: 'Ik ben
zo graagbijje'. Deze kinderlijk aandoende, onrijpe man kan geen contact maken
met volwassen vrouwen. Hij gebruikt pornofilms als plaatsvervanger van de

210 Aldus de Pro Justina-deskundigen.
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'realiteif. Tijdens het kijken naarjonge meisjes worden zij volwassen seksobjecten. Via
deze illusoire vervalsing (realiteitsvertekening) denkt betrokkene zich iets toe wat er in de
werkelijkheid niet is. Dezefantasie  'wordt ook tijdens het delia ingezet'.  Het delia wordt

dan een enscenering van een bewustefantasie waarbinnen hij zich nufysiek kan uitleven
en bevredigen.  Door de dissociatieve toestand wordt het geweten uitgeschakeld zodat hij
nietgehinderd doorschuldgevoelens z in daad kan volbrengen.211 De zwakke egofuncties

(gebrekkige introspectieve vermogens, zwakke identiteit, coping en afweerfuncties)
kunnen hem niet corrigerend te hulp schieten. Zijn geisoleerde levenswijze
versterkt deze vervreemding alleen nog maar.

5.8 Paul

Paul is een eenzame veertiger. Hij heeft twee oudere broers en een vader die

ziekelijk is en zich laat overvleugelen door moeder. Tot zijn vijfentwintigstejaar
heeft hij thuis gewoond. Dit, zo zegt hij, is toe te schrijven aan de overbezorgd-
heid van zijn moeder. Zij heeft moeite om hem los te laten, moeder is de enige
met wie hij een affectieve band heeft. Ook nu hij niet meer thuis woont, blijft
moeder voor hem zorgen. Zij maakt ongevraagd zijn huis schoon en ziet er niet
alleen op toe of zijn ondergoed schoon is, maar ook of er vrouwelijke 'gasten'
in huis zijn geweest. Door zijn broers werd hij vroeger geplaagd omdat hij last
had van encopresis.212 Moeders intrusiviteit vindt hij niet bezwaarlijk, integendeel

hij ervaart zulks als liefdevolle zorgzaamheid. Hij voelt haar aanwezigheid altijd
en overal. Daarom bezoekt hij 'stiekem' prostituees want na zijn eerste seksuele

contact met een 'gewone' partner wist moeder dat onmiddellijk toen hij thuis

kwam. Moeder was niet blij met zijn partnerkeuze. Op de middelbare school
heeft hij weinig tot geen aansluiting met leeftijdsgenoten gekregen. Wanneer

hij in een spanningvolle periode komt, is de enige remedie die hij kent een
seksuele ontlading (orgasme). Op een dag ziet hij een erotische thriller en wordt
hij sterk geprikkeld en geobsedeerd door een bepaalde scdne. Bij oplopende stress

zoekt hij naar verwante spanningsontladende scdnes ofsituaties. Wanneer deze

er niet zijn, gaat hij ze ensceneren. In het geval van Paul wordt dat een verbeten
zoektocht naar een ontblote vrouwenbil. Wanneer hij geld heeft, gaat hij naar
een prostituee, die hem met ontblote bil moet voorgaan. Doch in financieel
slechtere tijden gaat hij doelbewust op zoek naar slachtoffers op straat. Gewapend
met mes en schaar stap hij op zijn fiets op zoek naar een vrouw om haar kleding

211 Het oordeel van de Pro Justina-deskundigen.
212 Onzindelijkheid voor ontlasting na de leeftijd  (twee S  drie jaar) waarop verwacht  mag

worden dat een kind zindelijk is, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van het kind.
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te verwijderen. Het spreekt vanzelf dat de vrouwen die door Paul werden
uitgekozen dit niet zomaar lieten gebeuren. Er was geweld en agressie voor nodig
waarvan Paul zich later niets meer kan herinneren. Het zien van een blote
vrouwenbil is het doel van zijn zoektocht. Niets anders wil hij zien. Doordat
hij exclusief gericht is op een deel van het lichaam kan men spreken van
partialisme (een perversie) zoals in hoofdstuk drie ter sprake is gekomen. De
inhoudvan zijn fantasieen zijn rigide en hebben altijd hetzelfde verloop. Aljaren
gaan de gefantaseerde beelden voorafaan het ensceneren van dit perverse scenario.
Zijn fantasie is hierdoor preluderend geworden om tot het delictgedrag te komen,
maar het omgekeerde is ook nodig: zijn delict voedt zijn fantasie.

5.9 Kritische factoren en objectrelaties

Tal van factoren spelen een rolin de formatie van een perverse persoonlijkheids-
structuur respectievelijk de formatie van zedendelinquentie. Het is moeilijk om
te spreken van een doorslaggevende factor ofrisicofactoren. Belangrijke kritische
factoren zijn de objectrelatiepatronen, de afweermechanismen en copingvaardighe-
den, en de cognitieve en affectieve mogelijkheden van het individu. Het gaat
vooral om de vraag over de combinatie van interacterende factoren, hun samenspel
of samenhang en de invloed die zij hebben op het individu en het daaruit
voortvloeiende (recidiverende) delictgedrag.
Het ontwikkelingsproces van de mens is complex en zoals eerder beschreven:
er is niet een monocausale oorzaak die tot een gedragsstoornis zal leiden. In alle
gevallen is er sprake van gehechtheidsproblematiek. Het is niet zo dat onveilig
gehecht zijn, of de symbiose, alleen tot psychopathologie zal leiden maar het is
wel een extra kwetsbaarheid (o frisicofactor). Evenmin zal een enkele biologische
oorzaak, zoals autisme, resulteren in psychopathologie maar het is wel een
psychische kwetsbaarheid die van invloed is op de relationele context van het
kind. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van een combinatie van meervoudige
risicofactoren die het pad effenen voor het persoonlijke disfunctioneren.
Verschillende constellaties en interacties van factoren kunnen leiden naar dezelfde
persoonlijkheidsproblematiek en symptomatologie. Risicofactoren vindt men
niet alleen in de karakterstructuur (persoonlijkheid) ofbinnen een gezinssysteem
maar ook daarbuiten, de buurt (veilige woonomgeving ofverarmde, onveilige
wijk), de peergroup, de school en andere sociale instellingen. De kwaliteit van
de ouder-kind relaties, de binding die aangegaan wordt in deze contexten, hebben
grote invloed op de ontwikkeling van een kind. Van essentieel belang is de periode
waarin zich bepaalde problemen voordoen. In de ontwikkeling van het kind zijn
er specifieke kritische periodes waarin het dingen moet leren om in zijn
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ontwikkeling verder te komen. Dat is niet alleen zo in biologisch opzicht maar
ook in de psychologische rijping. Het kind kan niet rechtop zitten of lopen
wanneer zijn motoriek daar nog niet klaar voor is. Zo zal het kind onvoldoende
weerstand ontwikkelen wanneer hij opgevoed is door overbeschermende, angstige

ouders (zie de casuistiek van Paul, Pict en Maarten). Door deze overbescherming
worden emotionele en cognitieve vaardigheden niet aangesproken ofonvoldoende
aangeleerd om zich, onder andere, in bepaalde stresssituaties staande te houden.
Op latere leeftijd, wanneer de achterstand is opgelopen zal het moeilijk zijn om
de schade in te halen omdat er soms ook, in psychologische zin, structurele schade

is opgelopen. De focus van veilig gehecht zijn van kind en ouders is dus van groter
belang in de eerste twee A drie jaar, terwijl zijn affectieve en cognitieve
ontwikkeling, zijn socialisatie, onderwerp van zorg zal zijn in de latentietijd. In
de puberteit (vanaf6'- 9ejaar) en adolescentie (ook een kritische periode) zullen
ouders de kinderen weer andere structuren (grenzen) en normen moeten aanreiken

dan zij in de voorafgaande periodes deden. Er is geen- zo ooit- sprake van een
lineaire relatie tussen risicofactoren en resultaten. Wel kan men stellen dat wanneer
het kind met 66n oftwee risicofactoren wordt geconfronteerd, er al sprake is van
een waarschijnlijke kwetsbaarheid om een stoornis te ontwikkelen. De kwetsbaar-
heid stijgt in snel tempo exponentieel wanneer het kind te maken krijgt met
meerdere risicofactoren. Het staat nog niet vast of sommige risicofactoren  (of
combinaties daarvan) een grotere invloed hebben dan andere. Om tot een goede
waardebepaling te komen zouden individuele gevalsanalyses moeten worden

gemaakt om te onderzoeken welke factoren determinanten zijn in de ontwikkeling
van het probleemgedrag. Ik kom hier in hoofdstuk zes op terug.

Cruciaal in de emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind is dat de
moeder bereid is haar kind met vader te delen. In de beschreven casussen

ontbreekt dat. Loskomen ofsepareren van moeder is op zich al een angstig proces
voor het jonge kind en vader kan en behoort daarin een helpende hand (te)
bieden. Dit is natuurlijk geen eenmalig proces dat zich alleen maar in de
zuigelingfase voordoet. Kinderen zullen in hun streven naar (psychosociale)
identiteit en naar uitbreiding van autonomie hun ouders voortdurend hard nodig
hebben. Zij zullen ook de grenzen van de ouders testen. Iedere overgangsfase

vergt veel van ouders en kinderen, want achterhaalde vormen van wisselwerking
tussen beide partijen zullen moeten worden opgeheven om nieuwe vormen van
ouder-kind interacties een kans te geven. Het is de dynamiek van deze ouder-kind

interactiepatronen waarin het individu gestalte krijgt en gevormd wordt; allereerst

in de primaire objectrelaties met vader en moeder, later in de peergroup en in
een grotere sociale of maatschappelijke context. De gevalsbeschrijvingen laten
zien wat er kan gebeuren als moeder het kind niet kan loslaten, als zij het kind



108

narcistisch opeist en het als stabiliserende factor gebruikt ten gunste van haar eigen
positiefzelfgevoel. Het kind wordt haar speeltje, een instrument dat dient om
haar depressie of eenzaamheid af te wenden  (bij de moeder van Maarten is dat
overduidelijk). Perverse objectrelaties, zo is in de casuistiek te zien, kunnen
ontstaan door gebrek aan oedipaal conflict (triangulatie). Positieve identificatie
met de vader kan niet ofonvoldoende op gang komen, met als gevolg dat iemand
(zoals Jan) voortdurend op zoek is naar een surrogaatvader die zijn wankel
zelfgevoel in evenwicht moet brengen.

5.10 Kritische factoren en de afweermechanismen

Veel van de bovengenoemde risicofactoren zijn niet symptoomspecifiek (of
stoomisspecifiek). Factoren als mishandelende ouders, armoedige woonomstandig-
heden, slechte schoolprestaties, et cetera, kunnen ook leiden tot allerlei andere
vormen van psychopathologie en hoeven niet per se te resulteren in gewelddadig
(zedendelinquent) gedrag. Een doorslaggevende kritische factor in perversievor-
ming is het seksualiseren van spanningen en stress. Begeleid door fantasie is dit
afweermechanisme altijd aanwezig. Ook zal er vaak, in meer ofmindere mate,
sprake zijn van dissociatie en dikwijls moeten opgelopen traumata worden
doorgegeven in de vorm van het 'turning  passive   into active, (het doorgeef
mechanisme). Dissociatie, identificatie, projectie en projectieve identificatie spelen
eveneens een belangrijke rol in de gedragsdynamiek.

5.10.1  Seksualisatie

De omzetting van een niet-seksuele activiteit in een seksuele toestand heet
seksualisatie. Het is een vorm van spanningsomzetting die niets te maken heeft
met een rijpe vorm van seksualiteitsbeleving maar veel meer met de kanalisering
van de niet-seksuele prikkel in een seksuele toestand. Het is een seksuele drij fveer
in een situatie waar deze niet thuishoort. Een geseksualiseerde activiteit kan dus
bestaan zonder seks (zoals in exhibitionisme en in de masochistische activiteiten
van Michael). In het geseksualiseerde gedrag van de zedendelinquent heeft geen
neutralisatie van de drijfveer plaatsgevonden zoals bij een gesublimeerde
(neurotische) activiteit gebeurt. In de geseksualiseerde activiteit blijft een expliciete
seksuele/agressieve lading aanwezig waardoor lustbevrediging stee(is via het
orgasme wordt gezocht. Bij iemand met een zwakke psychische karakterstructuur
kan de geseksualiseerde activiteit onbegrensd plaatsvinden omdat gedragscontrole
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dikwijls te moeilijk blijkt. Blos213 stelt dat seksualisatie een manifestatie is van een

gebrekkige persoonlijkheidsstructuur. Hij zegt dat het niet alleen een primitieve
afweervorm is die gebruikt wordt om pijnlijke emoties te vermijden ofongedaan
te maken, zoals verlies, verlating ofvernedering, ofom een kwetsbaar zelfDeeld
op te krikken, maar dat het primair een uiting is van een ontwikkelingsstoornis. 214

5.10.2  Dissociatie

Een tweede kenmerkende afweervorm bij zedendelinquenten is het afweer-
mechanisme dissociatie. Uit onderzoek blijkt dat ernstig getraumatiseerde kinderen
pijnlijke gebeurtenissen afsplitsen.215 Het afsplitsen is een psychisch proces dat
ervoor zorgt dat emotioneel belastende gebeurtenissen geheel ofgedeeltelijk uit
de bewuste waameming worden weggemaakt. Dit is een soort ontkoppelingspro-
ces en het is een afweermechanisme dat kinderen (en volwassenen) niet alleen
gebruiken om uit de cognitieve realiteit te 'stappen', maar ook om zich te
beschermen tegen het voelen van pijn, verdriet en verwarring. In de klinische
praktijk is dissociatie goed te 'zien' bij getraumatiseerde pati8nten met een
dissociatieve identificatiestoornis. Zulke patienten hebben soms verschillende

introjecten (alters). De introjecten of'alters' zijn ontkoppeld van de feitelijke
situatie en niet geintegreerd, zoals in het geval van de normale ons bekende sociale
rollen. Veel incestslachtoffers plegen zich met dit mechanisme te beschermen.
Het Ik (Ego) 'zorgt' voor een splitsing die hen de mogelijkheid geeft om op het
moment van trauma ofconfict in twee werelden te leven. Ook in de casusbe-

schrijvingen kwamen zulke dissociaties voor: de twee werelden waarin Michael,
Bram, Maarten en Paul leefden, elke wereld afgesplitst van de andere. Een
dissociatie heeft tot gevolg dat er een cognitieve vertekening van de werkelijkheid
plaatsvindt. Niet alleen (incest)slachtoffers maken gebruik van dit afweermechanis-
me maar ook de daders.216 Bram is daar een goed voorbeeld van. Hij leeft al

vierendertigjaar in twee werelden. De split zorgt ervoor dat de schaamte en andere
emoties die hij anders wel zou voelen in een dergelijke situatie, niet worden
toegelaten op het moment van exhibitioneren. De dissociatie vertekent zijn
waarneming en maakt het enerzijds mogelijk dat het afgesplitste delictgedrag wordt
uitgeleefd en anderzijds dat het individu kan blijven deelnemen aan maatschappe-

lijk geaccepteerde activiteiten en zelfs, zoals in het geval van Bram (getrouwd

213 Blos, 1991.
214

Socarides, 1988; Socarides, 1990.
215

Goldberg, 1995.
216 Een belangrijk fenomeen is dan ook dat bij hen het puur seksuele los staat van het

emotionele in de relatie/daad/delict.
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en vader), zijn hele leven lang actief kerkelijk te zijn. De split maakt hem
emotioneel en cognitief'blind' en zorgt dat hij de idee kan genereren dat hij zich
enkel exhibitioneert voor 'slechte' meisjes die wel zeker op zijn avances zullen
ingaan. Cees zegt het nog duidelijker als hij toegeeft jarenlang in een roes te
hebben geleefd. Hij vertelt dat hij zich slechts voor 50% op aarde voelde leven.
'Als het donker werd, veranderde ik als het ware in een weerwolf: verklaart   hij.
Cognitieve vertekeningen stellen daders in staat om zonder schuldgevoelens telkens
delicten te plegen, omdat de realiteitsvervormingen zich in hun hoofd vastzetten
als 'geloofssystemen ofdraaiboeken (schema's)' die overeenkomen met het doel
van hun seksuele verlangens. De drang van Bram om zich te exhibitioneren werd
begeleid door de idee dat de meisjes die voorbij kwamen toch maar slecht waren,
dus 'waar maken  ze  zich druk over!' Andere mechanismen die cognitieve verteke-
ningen tot stand brengen zijn projectie en projectieve identificatie. Ook deze
processen brengen een afsplitsing met zich mee van 'goede' en 'slechte' eigen-
schappen. Dissociatie is een onbewust, onwillekeurig proces dat niet onder
wilscontrole staat van het individu. Het is dus iets geheel anders dan het aannemen
van zogenaamde sociale rollen (eigenschappen) want die zijn goed geintegreerd
in onze persoonlijkheid. De introjecten in een dissociatief proces zijn niet-
geintegreerde, ontkoppelde elementen die bij het individu psychische instabiliteit
veroorzaken. Een voorbeeldvan een'sadistische moeder-introject' zou de moeder
van Piet kunnen zijn die in het innerlijke van Piet ageert en hem alles ontzegt.

5.10.3  Identificatie,  projectie  en  projectieve  identificatie

Identificatie, projectie en projectieve identificatie zijn onbewuste afweermechanis-
men die complexe processen van internalisatie/externalisatie inhouden en gebruik
maken van fantasie. Identificatie is een belangrijk afweermechanisme dat de
psychologische groei van het kind bevordert. Identificaties met (oudere)
betekenisvolle anderen vinden het hele leven doorplaats. Alsmen zich met iemand
identificeert dan worden eigenschappen van die ander geinternaliseerd. Het zich
eigen maken van een kwaliteit betekent een vereenzelviging met de'goede' (en/of
negatieve) kwaliteiten van de geidealiseerde ander. Identificatie kan ook
plaatsvinden uit angst voor het object maar dan om het object (ofde ander) te
controleren. Dit wordt'identificatie met de agressor' genoemd. Het is een bekend
proces dat wijst op de neiging om zich te identificeren met machtige, bedreigende
en gevaarlijke personen. Op deze wijze probeert men blootstelling aan bedreiging-
en te voorkomen door op het gevreesde object te lijken en zo controle te krijgen
over het angstwekkende object. Bekende voorbeelden van identificatie met de
agressor waren de zogenaamde Kapo's in de Duitse concentratiekampen, die de
rol van de SS-bewakers gedeeltelijk overnamen. Zij fungeerden als intermediair
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(Blockalteste) tussen de gevangenen en de Duitsers en waren dikwijls uitzonderlijk

gewelddadig.

Van projectie kunnen we spreken als we datgene in anderen menen te zien of
ontdekken, dat we niet willen waarnemen in onszelf (een vorm van externalisatie).
Meestal betreft dat een slechte eigenschap, agressie ofseksuele impulsen. Zulke
gevoelens schrijven we dan aan een ander (object) toe omdat het beschamend
zou kunnen zijn die zelf te hebben. Projectie is een primitievere, minder
doelmatige, afweerfunctie omdat het innerlijke conflict niet als iets eigens wordt
waargenomen en wordt opgelost. Het projecteren van eigen materiaal op anderen
is vaak een storende functie omdat het kan leiden tot een aanpassingsprobleem,

onaangepast gedrag dat eigenlijk een resultante is van wat zich in de fantasie
afspeelt. Wanneer Cees en Bram menen met 'slechte' meisjes alles te kunnen
doen omdat die meisjes (toch slecht zijn en) dat zo graag willen, dan is er sprake
van projectie. Cees en Bram hebben die gedachten, zij geloven er in en passen
hun perverse gedrag er gemakkelijk op aan. Door hun seksuele wensen en

verlangens te projecteren op de 'slechte' meisjes hoeven deze mannen zich
daarvoor niet te schamen, noch voor hun opdringerige gedrag. Zij hoeven zich

niet bezig te houden met de eigen angsten, woede en andere innerlijke problemen.
Het vervalste beeld van de meisjes stelt hen in staat om een beter beeld van zichzelf
te hebben, hun daden te minimaliseren en zelfs te ontkennen. omdat de
verantwoordelijkheid immers bij de 'slechte, verleidende' meisjes gelegd kan
worden ('ze wilden het toch 7.elf,  moeten  ze  er  maar  niet  zo bijlopen'). Door deze
vertekening wordt eigen materiaal 'Ik-vreemd' gemaakt, niet herkend als van
henzelf, vandaar dat dit materiaal niet leidt tot verbeterd inzicht. Projectie is aldus
een primitief, disadaptiefmechanisme. Wanneer (alleen) projectie wordt gebruikt,
wordt er geen empathie (identificatie) 'meegestuurd' met het geprojecteerde
materiaal. Het geprojecteerde materiaal zorgt eerder voor verwijdering of
vervreemding van de ander en is daardoor een doeltreffend mechanisme om geen
schuld of schaamte te hoeven voelen.  Dit is vaak te zien bij daders die  geen
medeleven (empathie) of mededogen kunnen opbrengen  voor het slachtoffer.

Bij projectieve identificatie ligt dat anders. In dit proces is er intrapsychisch
materiaal in een andere persoon ofpersonen gelegd, maar houdt men empathie
met die 'meegestuurde' eigenschappen of emoties. Het doel van projectieve
identificatie  is niet alleen anders  maar ook meervoudig:  a). de gerichtheid is
doorgaans op een geidealiseerd object (persoon) om goede eigenschappen te
verwerven  of om het object te vrijwaren van slechte dingen,  hem of haar te
verbeteren met de goede geprojecteerde kwaliteiten (waar er mogelijk geen zijn)
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ten behoeve van een reparatieve poging;217 b). de gerichtheid op een slecht object
om er controle over te krijgen (door ook zo slecht te worden) ofvan eigen slechte
eigenschappen/emoties afte komen door de ander aan te vallen ofte vernietigen.
Dit laatste kunnen we in massieve vorm waarnemen bij psychotische patienten
met een paranoYde waan, die iemand plotseling kunnen aanvallen. In mindere
mate bij borderline patidnten wier kenmerk veel meer een gemis aan 'emotional
separateness'  is. De emotionele versmelting bij deze borderline-patienten brengt
spanningen met zich mee die ongedaan moeten worden gemaakt door te splitsen.
Introjecties en identificaties van tegengestelde kwaliteit (goed/slecht) helpen de
borderline-patient de'eigenschappen' uit elkaar te houden. De extreme zwart-wit
tegenstelling in de gevoelsrelaties met anderen (objecten) brengt met zich mee
dat de betreffende persoon de ander hetzij alleen maar beleeft als ideaal, dus
absoluut goed, hetzij als absoluut slecht zodat hij zijn geprojecteerde agressie op
het object als het ware met agressie m6et beantwoorden. De gemoedstoestand
van de borderliner schommelt vaak tussen geweldige zelfoverschatting en
uitgesproken devaluatie; c). de gerichtheid op de wenselijke en geidealiseerde
eigenschappen in de ander(en) en een app81 doen op die ander(en) om zich
dienovereenkomstig te gedragen. Dit laatste  zien we nogal  eens bij partners  die
in een negatieve psychologische verstrengeling (collusie) met elkaar zitten.
Projectieve identificatie is alom aanwezig. Zoals bijvoorbeeld de taxichauffeur
van wie men 'denkt' dat hij een te grote omweg maakt om meer te kunnen
rekenen, de bureaucraat die expres tergend langzaam zou werken om te pesten,
et cetera. Pedofielen hebben de neiging om het gedrag van het kind te zien als
seksueel verleidend: 'h(i kwam diclit naast me zitten op de bank, dus...'De onmacht
van kinderen om zich te verzetten en het zich niet kunnen weren, interpreteren
pedofielen vaak als een vorm van instemming. In de fantasie (gefantaseerde
projectie) van de pedofiel hebben kinderen seksuele verlangens die gelijk zijn
aan die van volwassenen. Verkrachters misinterpreteren signalen van vrouwen.
Een bekend 'excuus' is: 'zi) wilde het zelf en op het laatste moment niet meer' of
'vrouwenvinden hetfijnom hard aangepakt te worden, ze zeggen wel nee maarze bedoelen

ja'.

Projectieve identificatie zou men kunnen vergelijken met de coverte causale
attributietheorie.218 Aanhangers van deze theorie zeggen een verklaringsmodel
te hebben gevonden voor de terugval ofwel recidiveproblematiek. Zij willen

217 Bij mishandelde of misbruikte kinderen zien wu dit mechanisme wanneer deze steeds
weer toenadering zoeken tor de dader en niet kunnen 'geloven' dat papa of mamma
(oom of tante) slecht zijn.

2 I 8 Marlatt & Gordon, 1985; Weiner, 1986: Hudson et al., 1992.
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kunnen voorspellen bij welke specifieke combinatie van attributies en emotionele
reacties er een terugval volgt en bij welke niet. Deze protagonisten gaan uit van
een drietal dimensies: interne ofexterne factoren, het vermogen van betrokkene
om controle over deze factoren uit te oefenen, en een hoge oflage risicosituatie.
Rekening houdend met de grote verschillen tussen plegerstypen, delictstijlen
en de manier waarop delicten worden gepleegd, wordt in dit model de nadruk

gelegd op het wel of niet aanwezige zelfregulerend (remmend) vermogen, de
emotionele toestand en de mate van seksuele opwinding van betrokkene op het
moment waarin hij zich in een risicovolle situatie bevindt. Het is een interessant

verklaringsmodel waarin rekening wordt gehouden met projectie en projectieve
identificatie (attributie van eigenschappen en factoren). Vaak echter wordt mijns
inziens een belangrijk uitgangspunt te weinig meegewogen. Dat is de fundamente-
le kwetsbaarheid van (seksueel gewelddadige) mannen die onbewust gebruik
maken van primitieve afweermechanismen, zodat risicovolle aspecten in de
delictketen door hen moeilijk worden herkend, laat staan worden afgeremd. De
Ik-zwakke persoonlijkheidsstructuur maakt het voor de betrokkenen bijzonder
moeilijk om seksuele gevoelens in voor hen verleidende situaties te couperen.
Het externaliseren (de schuld buiten zichzelf leggen) en andere primitieve
afweermechanismen faciliteren in veel gevallen het toegeven aan innerlijke

impulsen. Veel zwak gestructureerde plegers hebben door hun fundamentele
(cognitieve en affectieve) achterstand te weinig gedragsaltematieven ter beschik-

king om in de voor hen moeilijke, verleidelijke situaties tot andere gedragskeuzes
te komen.

5.10.4  Omkering en  'turning  passive  into  active'

Een derde belangrijk afweermechanisme en sleutelbegrip dat veelvuldig voorkomt
in de psychodynamiek van de zedendelinquent is de omkering. Het omkeren
van (het) trauma, de ingehouden woede  of de machteloosheid is een cruciaal
mechanisme. Bij Jan is het heel duidelijk dat hij zich uit zijn submissieve schild-

knaaprol wil bevrijden. De wereld van Cees stort in als hij zich niet meer in de
symbiotische illusie met zijn alcoholistische moeder kan wanen. Bram zet voort-
durend datgene actiefin scBne wat hij passiefheeft moeten ondergaan, maar dan
in omgekeerde zin. Hij etaleert zich nu zelf(in plaats van geetaleerd te worden
door zijn moeder) ten overstaan van zijn'gefantaseerde zusjes' (de slechte meisjes).

Hij regisseert de situaties en shockeert de nietsvermoedendejonge meisjes in plaats

van dat hij de vernedering/ shock moet ondergaan. Door de toestand omgekeerd
te ensceneren houdt hij controle over de situatie. Dat geeft hem een triornfantelijk
gevoel, in tegenstelling tot de machteloze pun en schaamte die hij voelde telkens
wanneer moeder hem tergde over zijn te kleine geslachtsdeel. Tijdens het etaleren
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van zijn geslachtsdeel fantaseert Bram dat de meisjes bewonderende blikken op
zijn penis zullen werpen, zijn penis groot en potent vinden en geen weerstand
kunnen bieden aan de verleiding zijn penis aan te raken. Dit gebeurt echter nooit
in het 'echt'. Bij Michael gebeurt iets dergelijks maar de symboliek van zijn
symptoomgedrag is complexer. Ook hij maakt gebruik van omkering doordat
hij zich van zijn moeder (en van zijn 'bad autonomous self die schuldgevoelens
opleveren) ontdoet via de strafdie hij door een meesteres (moeder) laat uitdelen.
Maar thans heeft hij de controle en regie. Hij vindt dat hij straf heeft verdiend
omdat hij net zo geworden is als zijn 'verfoeilijke en verderfelijke' vader. Een
man die zijn moeder verkracht heeft, allerlei vrouwen versiert en uit Michaels
leven is gestapt. Michael kan zich niet aan 66n persoon binden en versiert, zoals

vader, allerlei vrouwen (identificatie met de agressor). Zijn grootste (geseksuali-
seerde) genot is het nietsvermoedende publiek te bruuskeren en te brutaliseren.
Met zijn meesteres ensceneert hij publiekelijke afstraffingen. In zijn fantasie is
hij iedereen te slim afin plaats van overgeleverd te zijn aan de willekeur en grillen
van zijn ouders (casu quo partners ofandere overdrachtfiguren). Deze dynamiek
bevredigt hem ogenschijnlijk ten volle en hij bekrachtigt zulke gebeurtenissen
door te masturberen.

De hierboven kort geschetste intrapsychische conflicten en de spanningen die
daarmee samenhangen, moeten door omkering ongedaan warden gemaakt. Op
deze wijze wordt (vermeende) controle ofmacht verkregen over de dreigende
situatie(s) die (vroeger) spanningen opriep(en) en dat nog doen. Stoller 19 is van

mening dat door middel van de perversie een vroegkinderlijk drama oftrauma
wordt uitgeleefd, maar dan in omgekeerde vorm. Het trauma omkeren en zelf
in scane zetten geeft een gevoel van regie en macht. Voor Stoller vormen haat

en vijandigheid de bouwstenen in deze geseksualiseerde activiteit en spelen zij
een cruciale rol. De haat en vijandigheid maken dat de partners worden
'gedehumaniseerd'. Zij verworden tot object, tot slechte meisjes (hoeren) oftot
levenloos gebruiksvoorwerp.

5.11 Kritische factoren en gehechtheid

De manier waarop wij gehecht zijn aan onze ouder(s) of verzorger(s)  is van
fundamenteel belang voor ons (latere) functioneren. Gehechtheidspatronen tussen

ouders en kinderen beinvloeden het emotionele vermogen, de cognitieve stijl
die wij hebben ontwikkeld, de samenhang van denken, de refectieve capaciteit

219 Stoller (1975).
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en zelfs het autobiografische geheugen.220 In de laatste decennia is er veel gehecht-
heidsonderzoek verricht naar transgenerationaliteit, de sit:uatie dat gehechtheidsstij-
len en patronen van ouders op kinderen worden overgedragen. Uit vele
onderzoeken221 komt naar voren dat er een opmerkelijke overeenkomst is tussen

de gehechtheidsrepresentatie van de ouders en de gehechtheidsstijl van het kind.
Dit betekent met grote waarschijnlijkheid dat kinderen zich veilig zullen hechten
wanneer de ouders ook veilig gehecht zijn. Longitudinale studie laat zien dat
veilig gehechte kinderen ook veilig gehechte adolescenten worden,222 maar dat
een gereserveerde ofafstandelijke ouder vaak een vermijdend kind heeft en een

gepreoccupeerde ouder veelal een ambivalent gehecht kind. Uit deze studies blijkt
dat ouder-kind interactiepatronen/stijlen worden doorgegeven aan de daarbij
horende volgende generatie. Het kind leert zijn ouders kennen. Het weet hoe
zij in de wereld staan, hoe zij denken en voelen en het verinnerlijkt de ouderlijke
denkbeelden en de emotionele inkleuring. Het zich eigen maken en de verwer-
king van de ouderbeelden noemt men ook wel: het inlijven van 'ouderrepresentan-
ten of ouderrepresentaties'.  Het kind verinnerlijkt de ouderrepresentaties  (de
subjectieve moeder / beelden) tot een geinternaliseerd werkmodel (een schema).
Het aldus verkregen werkmodel stuurt de ontwikkeling van zelf- en objectbeelden
en de regulatie van emoties en cognities.223 Gehechtheid is een dynamisch
psychisch proces, een geestelijke toestand, die transgenerationeel wordt
overgedragen en die informatie ordent over emoties en cognities met betrekking
tot het beeld van zichzelf en van anderen, die emoties en gedachten integreert
en herinneringen toegankelijk maakt. 224

Problemen in de gehechtheid gecombineerd met onverwerkte trauma's zoals

misbruik, mishandeling ofverlies kunnen resulteren in een gebrekkige psychosoci-
225

ale ontwikkeling of ernstige psychopathologie. Een gedesorganiseerde
gehechtheidsstijl van de ouders kan, bijvoorbeeld, ernstige persoonlijkheidsstoor-
nissen bij de kinderen tot gevolg hebben, zoals een antisociale en borderline-
persoonlijkheidsstoornis maarhet kan ook dissociatieve problematiek teweegbreng-
en.

220   Nicolai,  2001.
221 Benoit & Parker, 1994; Van IJzendoorn, 1995.

222   Nicolai,  2001.
223

i Nicolai, 2001.
224 Nicolai, 2001.
225

Gedesorganiseerde gehechtheid. In deze vorm zijn ouders gepreoccupeerd met eigen
vroege, onverwerkte traumata die hen kwetsbaar maakien, waardoor er op verwarrende,
angstige manier met de baby (en later de kleuter) wordt omgegaan.
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5.12 Kritische factoren en cognities

Het denken, voelen en handelen is het resultaat van biologische (cerebrale) rijping
en psychosociale ontwikkeling. Complexe cognitieve functies, zoals metacognitie-
ve controle, empathie en (zelf)reflectie, krijgen hun beslag in de sociale context
waarin het kind zich ontwikkelt. Hoewel deze geestelijke vermogens een
neurofysiologische grondslag hebben, bestaan er vermoedens dat beschadiging
van deze vermogens kan optreden in de vroege jeugd wanneer er geen veilig
innerlijk werkmodel ontstaat. 226

Seksuele delinquenten tonen in hun cognitieve ontwikkeling belangrijke tekorten.
Er is al gesproken over de ernstige realiteitsvertekening waardoor verantwoorde-
lijkheid (voor hun daden) wordt verschoven. Men spreekt ook wel van een
externe 'locus  of (self) control' ofvan externalisatie. Dit is een in het oog springend
kenmerk van de zedendelinquent. Dikwijls ontkent hij enig aandeel te hebben
in het delict ofwentelt hij de verantwoordelijkheid van zijn probleemgedrag af
op externe gebeurtenissen. Vaak is er sprake van een gebrekkige empathie en
soms is er helemaal geen invoelingsvermogen aanwezig. De delinquent heeft dan
volstrekt geen idee hoe het slachtoffer zich voelt of wat hij heeft aangericht.
Robert Hare toonde tijdens een workshop227 aan dat er op de (functionele) MAI-
scans van psychopaten structureel weliswaar dezelfde activiteit te zien is als bij
normale proefpersonen na het aanbieden van emotioneel materiaal, maar dat er
een duidelijkfunctioneel verschil te zien is. Hare trekt hieruit de conclusie dat de
onderzochte psychopaten het linguistieke materiaal en de emotionele taken anders
verwerken dan normale mensen doen. Het verwerken van emotie gebeurt volgens
Hare buiten het limbische (emotionele) gebied. Dat wil niet zeggen dat er bij
iedere zedendelinquent of bij iedere perverse persoonlijkheid sprake is van
psychopathie of onherstelbaar hersenletsel.  Het is wel uitermate belangrijk te
beseffen dat er aanzienlijke schade toegebracht kan worden wanneer er vanaf
de babyperiode ernstige problemen zijn in de gehechtheid of in ouder-kind
interacties.228 Emotionele en cognitieve tekorten zijn vrijwel altijd instrumenteel
in het begaan van delicten. Structurele problemen in de persoonlijkheid, zoals

impulscontrole-problemen en gebrekkige frustratietolerantie ofagressieregulatie,
dragen bij aan de emotionele en cognitieve beperkingen. De tekorten uiten zich
meestal in verdraaiing van de werkelijkheid, het externaliseren (anderen hebben
het altijd gedaan), loochenen, ontkennen en dissociatieve problemen, waardoor

226 Nicolai, 2000.
227 Hare, R.D. (2000), Basic and Advanced PCL-R Workshops, Nijmegen.
228 Er kunnen bij kinderen constitutionele defecten optreden waardoor zij zelfook moeilijk

hechten. Men denke aan kinderen met een autistiforme stoornis.
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er stoornissen optreden  in de bewuste waarneming of voorstelling.  Bram had
het gevoel alsofer twee kamers in zijn hersenen waren. Cees leefde in een neve-
lige, wazige wereld als in een roes. Zulke tekorten hebben te maken met de Ego-
functies: waarnemen, voorstellen, denken, willen, voelen en fantaseren. Aan al
deze Ego-functies zijn specifieke belevenissen verbonden die voor het Ego een
bekendheidskwaliteit hebben, voor het individu herkenbaar als de eigen waar-
neming, de eigen voorstelling, het eigen gevoel ofhet eigen gedrag.229 Dissociatie

brengt een gevoel van vervreemding met zich mee. Voor iemand met dissociatieve

problemen lijkt het alsofhet denken, voelen en handelen niet meer van hem zelf

uitgaat. Hij is er als het ware van vervreemd.

E6n van de krachtigste intrapsychische drijfveren voor het herhalende karakter
van seksueel geweld is de fantasie. Fantasie bestrijkt een groot gebied van de
cognitieve processen. Een fantasie, soms bewust, soms onbewust, is een uitgebreide
set cognities die doorgaans verankerd zijn in emoties. Kenmerkend voor een
fantasie is het herhalingskarakter. Een criminele fantasie is er edn waarin verkrach-
ting, moord of beide gebeurtenissen voorkomen. Het 'plannen' van een
zedendelict betekent dat er sprake is van een intentioneel script ofstrategie. Dik-
wijls is dit een imaginaire voorstelling waarin de persoon gebeurtenissen ensceneert
die hem seksueel prikkelen en stimuleren. De drang om uitvoering te geven aan
zijn voorstelling kan heel krachtig worden (zoals dat bij masturbatiefantasieen
kan zijn). Dietz230 toont in zijn onderzoek aan dat gewelddadige fantasieen een

belangrijk diagnostisch instrument kunnen zijn. Het is belangrijk of deze
symbolische activiteit wordt omgezet in daadwerkelijk gedrag. Dat bepaalt immers
ofde persoon te maken krijgt metjustitie, de psychiatrie ofhelemaal niet in de
hulpverlening terecht komt. Ofiemand zijn impulsen onder controle kan houden
wordt in belangrijke mate bepaald door de kracht van het Ik (de Ego). Hoe sterk,

gebrekkig ofzwak deze is, is doorslaggevend voor de mate van impulscontrole,
de mate van agressieregulatie en angsttolerantie.

Welke zijn de ontremmingsfactoren die een rol kunnen spelen in delictgedrag?
Egosplijting en fantasie (zie casus Paul) komen dicht bij elkaar in de preluderende
fase van een delict. Splijting kan begrijpelijk gemaakt worden door wat er in de
fantasie gebeurt. Bijvoorbeeld, bepaalde fantasieBn houden wu geheim. De meeste

mensen kunnen die geheim houden en realiseren zich dat bepaalde fantasietn
ook geheim behoren te blijven en niet kunnen worden uitgeleefd. Zo hebben

zij hun eigen psychische niche. Personen met een sterke psychische structuur

229 De B16court, 1991.
230 Dietz, 1990.
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(sterk Ego), een goede impuls- en gedragscontrole en een gezonde realiteitszin,
zullen hun fantasieen ook als dusdanig erkennen en 'binnenboord' houden.
Personen met onvoldoende cognitieve en emotionele capaciteit hebben het veel
moeilijker daarmee. In dissociatie, projectie, identificatie en projectieve identi-
ficatie speelt het afsplitsen en splijten van emoties, eigenschappen en werkelijkhe-
den een grote rol. Deze mechanismen maken het mogelijk seksuele fantasieBn
om te zetten in gedrag, omdat de splitsing vertekeningen van de realiteit
teweegbrengt waardoor de dader zich niet meer verantwoordelijk acht. De split
in het Ego zorgt dat de remmingen, zoals onder meer het geweten en schaamte
die men anders wel zou kunnen hebben, niet worden toegelaten maar als het
ware worden 'geblokkeerd', zodat het afgesplitste perverse gedrag 'ongestraft'
kan worden uitgeleefd.

5.13 De drang tot herhaling

Een vroegkinderlijke trauma, chronische affectieve en pedagogische verwaarlozing
ofandere negatieve object-relationele dynamiek, heeft tot gevolg dat er in het
individu intrapsychische spanningen worden gegenereerd. Als deze spanningen
worden geseksualiseerd en worden omgezet in gedrag dat de lichamelijke
integriteit van de (seksuele) partner beschadigt, dan kan men spreken van een
zedendelict. De fantasie ofeen erotisch script wordt dikwijls beschouwd als een
prelude tot delictgedrag. Het helpt mee om spanningen om te zetten in lustvol
gedrag. Prentky en MacCulloch onderzochten  bij 13 zedendelinquenten  de
onderliggende motivationele patronen voor hun delictgedrag. Zij ontdekten dat
de delinquenten sadistische seksuele fantasieen hadden die op een dwangmatige,
ritualistische wijze eerst imaginair werden opgevoerd en herhaald, later werden
geensceneerd via gedragshandelingen en uiteindelijk resulteerden in gewelddedige
aanslagen.231 Fantasie speelt een uitermate grote rolin delictgedrag. Ze dient niet
alleen als drijfkracht maarhet is ook het spoor waarop geoefend en herhaald wordt.
Ressler, Burgess en Douglas denken dat hoe vaker de imaginaire voorstelling
wordt herhaald, hoe krachtiger de seksuele prikkel wordt en hoe groter de
aandrang om deze om te zetten in gedragshandelingen.232 Masturbatiefantasieen
kunnen zo'n traject doorlopen, krachtiger worden en om herhaling 'vragen':
dat wil zeggen de symbolische (of cognitieve en emotieve) activiteit wordt
omgezet in het ontladende (masturbatie) gedrag.

231  Prentky et al., 1989.
232 Ressler, Burgess & Douglas, 1988.
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Bij de zedendelinquent voltrekt zich een identiek proces maar het blijft niet bij
symbolisch gedrag. Bij hem is er op een gegeven moment geen sprake meer van
gedragscontrole. Hij voert de seksuele fantasie op als ware het een actuele beleving.
Door onder andere zijn cognitieve en emotionele tekorten, zijn zwakke Ego en
andere structurele problematiek, heeft hij er moeite mee om zijn seksuele
fantasieen en spanningen 'binnenshuis' te houden. Zoals Paul dat deed, gaat hij
op zoek naar een object waarop hij zijn seksuele fantasietn kan projecteren of
waarmee hij zijn fantasie kan uitageren. Bij veel zedendelinquenten ontbreken
gezonde, intieme relatievormen. Daarom worden er vaak pseudo-objectrelaties
gecreeerd en/of gezocht zoals bij Maarten die van kleine meisjes volwassen

vrouwen maakte. In het geval van Cees en Bram waren het 'de slechte meisjes
die zeker op zijn avances zouden ingaan'. Bij John was er de onophoudelijke
zoektocht naar een veilige, beschermende vader die hem uit de verstikkende relatie
met moeder zou kunnen bevrijden. Maar omdat de feitelijke uitvoering kennelijk
onvoldoende aansluit op de gefantaseerde versie, moet er telkens opnieuw
herhaling volgen. Het proces gelijkt op een eeuwige zoektocht naar de ultieme
beleving. Het drangmatige repetitieve gedrag en het herhaald oefenen en het
imaginair opvoeren van een wenselijke, prikkelende gebeurtenis heeft veel weg
van het zich meester maken van de vroege, oorspronkelijke traumatische situatie.

De oorzaak van de herhalingsdrang komt uit de functie van het perverse symp-
toom. Het perverse symptoom is er om het Zelfte herstellen ofop te waarderen.
Dit gebeurt door middel van het orgasme en de geseksualiseerde activiteiten
daaromheen. In zijn beleving is dat de manier waarop de zedendelinquent zich
potent voelt, controle krijgt over zijn seksuele respons en over de objecten die
hem prikkelen. Hierdoor kan hij zichzelflos van zijn claimende moeder zien.
Het narcistische evenwicht wordt op deze manier veiliggesteld. Daarom is het
perverse gedrag ook zo bedrieglijk succesvol en bevestigend. Tijdens de uitvoering
van een fantasie of delict voelt de persoon zijn leegte, eenzaamheid, depressie,
schaamte en schuld niet meer. Integendeel, via de seksuele bevrediging ervaart
hij een kick, een triomf. Het is echter altijd maar een kortstondige egoversterker,
omdat het contact met deze 'relaties' een zeer beperkt effect heeft. Het delict-
gedrag levert geen diepgaande menselijke contacten op en er vindt geen binding
(verinnerlijking) plaats met het object. Een serieverkrachter vertelde mij tijdens
een therapeutische behandeling dat hij zijn slachtoffers blinddoekte. Dat was niet
omdat hij bang was om herkend te worden maar hij verdroeg het niet om hen
in de ogen te zien. Het ego wordt niet verrijkt (gevoed) door de perverse daad,

daarom moet het perverse gedrag onophoudelijk worden herhaald. Het zedendelict
is, zoals eerder beschreven, te vergelijken met het eten van junkfood dat geen

echte voedingswaarde heeft waardoor de honger weer snel terugkomt.
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De ontwikkeling van perverse (parafiele) symptomatologie heeft vele oorzaken.
In dit onderzoek zijn de schijnwerpers gericht op de symbiotische moeder-zoon
relatie en de schadelijke gevolgen die daaruit voort kunnen vloeien. Niet alleen
in de psychoanalytische wetenschappelijke literatuur over perversie staat de
moeder-zoonrelatie centraal,233 maar er is ook uit buitenlands onderzoek gebleken
dat deze problematische relatie bij zedendelinquenten veelvuldig voorkomt. 234
Revitch onderzocht 1200 (patianten) zedendelinquenten met uitsluiting  van
personen met een persoonlijkheidsstoornis en met een diagnose schizofrenie. Hij
onderscheidde twee categorieBn delinquenten: de catathyme groep en de
compulsieve groep. Bij de catathyme groep was er vooral sprake van een stoornis
in de impulsbeheersing die volgens de huidige DSM-IV (312.34) als een 'perio-
dieke explosieve stoornis' geclassificeerd kan worden en kan leiden tot geweldda-
dig gedrag. Patienten uit de compulsieve groep werden volgens Revitch gedreven
door een innerlijke drang. Uit zijn onderzoek blijkt dat er veelvuldig sprake was
van een sterke ambivalente moeder-zoonrelatie. Hij sprak zelfs van haat die
verschoven werd naar andere vrouwelijke objecten. Als voorbeelden schetst hij
de (seriematige) verkrachtingen van ondermeer prostituees en andere vrouwen.
Kenmerkend in zijn bevindingen zijn de idealiserende uitspraken die zedendelin-
quenten doen over hun moeder(s). Het idealiseren van de moeder (Madonna
effect) casu quo de moeder-zoonrelatie ligt minder in de taboesfeer dan de haat
en wraakgevoelens jegens haar die meestal verdrongen moeten worden. In het
onderzoek van Grubin meldde 73% van de onderzochte verkrachters dat zij een
nauwe band hadden met hun moeder. Dit komt overeen met mijn eigen klinisch
werk en onderzoek waarin het merendeel van de justitiabelen hun moeders
idealiseren, terwijl uit milieurapportages door derden uitgevoerd vaak een geheel
ander beeld van deze ouder naar voren komt. Weber onderzocht de relatie tussen
moeder en zoon bij zedendelinquenten waarbij er een aanzienlijk leefi:ijdsverschil
tussen dader en slachtoffer te constateren viel. Hij sprak van een symbolische
moedermoord (matricide). CasuYstisch testte hij de proefpersonen met projectief
testmateriaal zoals de Rorschach en de Thematische Apperceptie Test. Bij 65%
van zijn populatie trofhij een problematische moeder-zoonrelatie aan. Hij vond
dat zijn onderzoekspopulatie vooral sterke opgekropte emoties van verbittering
en ressentimentjegens de moeder koesterde. Ook Weber veronderstelde dat sterke
negatieve gevoelens naar andere objecten (slachtoffers) werden verschoven

233 Arlow, 1991; Balint, 1965; Casseguet-Smirgel, 1983; Cooper; Gillespie, 1964; Gillet,
1996; Gosselin & Wilson, 1984; Greenacre, 1986 &1971; Halberstadt-Freud, 1997 &
1991 & 1993 & 2002; Kaplan, 1991; Kohon 1987; Le Coultre, 1972; McDougall, 1972
& 1991; Menaker,1996; Meyer, 1991; Rosen, 1996; Stoller, 1975 & 1979 & 1991.

234 Revitch, 1989; Grubin, 1992; Weber, 1993; Green, 1985.
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('displacement' van de agressie). Na een longitudinale studie (1934-1980) waarin

56justitiabelen waren bestudeerd in het bekende Broadmoor Hospital in Berkshire

(Engeland), bevestigde Green de psychodynamische hypothese. Hij ontdekte
in zijn onderzoeksgroep dat er sprake was van een sterke, bijna overmatige
symbiotische binding met de moeder en dat vijandige gevoelens ten aanzien van
het moederbeeld (de moederrepresentatie) evident aanwezig waren. 57% van
Webers zedendelinquenten hadden nog nooit (ofsporadisch) een seksuele relatie

gehad. 93% Van deze mannen woonde nogbij hun moeder van wie zij in velerlei
opzichten afhankelijk waren. Een dreigend verlies of verwijdering van deze
symbiotische illusie met moeder kan bij betrokkene zeer veel angst veroorzaken. 235

Mogelijk dat de mannen aan de (gedwongen) afhankelijkheid van moeder de
voorkeur geven boven een dreigend verlies van de 'aantrekkelijke' moeder-
zoonrelatie, zoals  Cees  dit zelf duidelijk aangaf in de casusbeschrijving. Rosen
stelt dat elke perversie in wezen een roep om hulp is dan wel het gevolg van een
tekort aan goede opvang en zorg. Het perverse gedrag is een hulpkreet om
psychische samenhang, een geseksualiseerde uitbraak die er nooit toe leidt dat
bereikt wordt wat wordt beoogd. Het zijn slechts verwoede en vergeetie pogingen
om de leegte, depressie ofeenzaamheid weg te werken. Het perverse symptoom
ofhet delictgedrag moet noodzakelijkerwijs worden herhaald omdat het nimmer
leidt tot een bevredigende, blijvende psychische integratie. Daarom manifesteren

de pogingen zich vaak als een onstuitbare drang met recidiverende consequenties.

5.14 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn enkele casussen beschreven die het materiaal in de voorgaande
hoofdstukken illustreren. Zoals verwacht is het moeilijk om te spreken van een

doorslaggevende factor ofrisicofactoren voor zedendelinquentie. Toch kunnen
we er enkele destilleren. Gehechtheidsproblemen waren er in alle gevallen. De
kwetsbaarheid van betrokkenen steeg wanneer zij als kind te maken kregen met
meerdere risicofactoren.
Cruciaal in de emotionele en cognitieve (gezonde) ontwikkeling van het kind
is dat de moeder bereid is haar kind met vader te delen. In geen van de geschetste
gevallen was dat het geval. Afweermechanismen die de betrokkenen hanteerden
dienden om het gebrek daaraan te compenseren. Zij maakten gebruik van het
seksualiseren van spanningen en stress, van dissociatie, evenals van projectie en
projectieve identificatie. Omkering (het passiefbeleefde trauma, actief maken)
vervulde als afweermechanisme een sleutelrol in de geillustreerde casussen, en

235 Rosen, 1996.
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66n van de krachtigste intrapsychische drijfveren voor het herhalende karakter
van seksueel geweld, was wel de fantasie. Samen met splijting is het een sterke
ontremmingsfactor voor het plegen van een zedendelict of het uitvoeren van
een pervers scenario. Wat tevens duidelijk werd, was dat fantasie niet leidde tot
(langdurige) bevrediging maar eerder tot een vicieuze cirkel. De oorzaak van
de herhalingsdrang komt voort uit deze onbevredigende vicieuze cirkel. De
betrokkenen hier beschreven zijn te vergelijken met eenfoodjunky die kortstondig
zijn honger stilt maar geen echte voedingswaarde binnenkrijgt, waardoor de
honger snel weer terugkomt. Het perverse gedrag kan ook worden gezien als

een hulpkreet om psychische samenhang: een geseksualiseerde uitbraak die er
nooit toe leidt dat bereikt wordt wat wordt beoogd.



HOOFDSTUK 6

Het onderzoek

6.1   Inleiding

In dit onderzoek wordt gepoogd een nader antwoord te vinden op de vraag of
de onderzoeksresultaten die in de internationale wetenschapsliteratuur zijn
gepubliceerd 36 over perversie en zedendelinquentie ook gelden voor zedendelin-
quenten in de Nederlandse situatie. In een eerdere publicatie237 werd een deel
van dit onderzoek al openbaar gemaakt. De publicatie vermeldde de onderzoeksre-
sultaten bij TBS-gestelden maar die konden toentertijd nog niet worden
vergeleken met die van de ambulante (FPD-)groep. In dit hoofdstuk komt die

vergelijking wel aan de orde. Alle onderzoeksinformatie waarover wordt
gerapporteerd in tabellen en schema's, is op een aparte plaats achter in het
hoofdstuk opgenomen. In de tekst worden alleen de tabellen gebruikt die voor
mijn beschouwing het meest illustratief zijn. Op deze manier heb ik de
onderzoeksresultaten toegankelijk en leesbaar willen maken.

Onderzoek naar de causaliteit van ziekmakende psychologische symptomen is
niet eenvoudig. Recente ontwikkelingen in de biologische psychiatrie en het

huidige stress- en traumaonderzoek laten zien dat depressiviteit, angststoornissen
of psychosen gepaard kunnen gaan met pathologische veranderingen in de
hersenen.238 De bevindingen op dat terrein hebben een verschuiving teweegge-
bracht in het denken over de oorzaken van psychische problematiek. Voor
biologisch georiEnteerde onderzoekers is de gerichtheid op de werking van
neurotransmitters en genetisch voorgeprogrammeerde moleculair-biologische
processen voor de hand liggend. Andere onderzoekers239 hebben aangetoond
dat veel psychobiologische ziektebeelden juist het gevolg kunnen zijn van
posttraumatische of emotiegestuurde ontwrichting. Het ontbreken van een

236  Revitch, 1989: Grubin, 1992; Weber, 1993; Halberstadt-Freud, 1991 & 2002; Graham,
1993; Socarides 1988; Socarides & Volkan, 1990; Verhaeghe, 2002; Schokker &
Schokker, 2000; Fonagy, 1999.

137 Lehnecke & De Graaf, 2003.
238 Van der Kolk et al., 1996.
239   Giller 1990, Gorman & Kertzner  1991.
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consistent ziektecausaliteitsbegrip in de psychiatrie en psychologische wetenschap-
pen240 wordt duidelijk onderstreept door'nosologische preoccupatie,241 in de vorm
van het categoriseren van psychiatrische ziektebeelden, zoals die beschreven zijn
in de 'Diagnostic and Statistic Manual' (DSM-IV) van de American Psychiatric
Association.242 Dit is een handleiding die door psychiaters en psychologen
wereldwijd als 'bijbel' wordt gebruikt om tot diagnostische criteria te komen.
De DSM wordt te veel op een voetstuk geplaatst en geeft een schijnbare exactheid

en objectiviteit, maar heeft geringe validiteit omdat haar richtlijnen niet zijn
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het is meer een product van consensus.
Een DSM-IV-diagnose geeft geen sluitende verklaring, noch behandelinhoudelijk
inzicht. Klinische ervaring en gespecialiseerde kennis zijn nodig om tot een goede
diagnose te komen. Er blijft altijd een met kennis onderbouwde, interpretatieve
methodiek nodig. Interpretatieve of hermeneutische methodieken zijn echter
meer en meer verlaten, hetzij uit angst om onwetenschappelijk te lijken, hetzij
om 'het niet weten' te verdoezelen. Zo is de DSM-IV geworden tot een
'schaamlap', omdat wij niet kunnen verdragen het antwoord schuldig te moeten
blijven op bepaalde vragen.

243

6.1.1   Het  probleem  voor  de  psychoanalyse  gedefinieerd

In de dagelijkse therapeutische setting van de analyticus ofandere praktiserende

psychotherapeuten is'waarheidsvinding' ofwetenschappelijke validatie niet aan
de orde. Validatie van psychodynamische concepten vindt plaats in de beslotenheid
van de behandelaar-patidnt dyade en daarnaast met enige regelmaat in collegiaal
intervisie-overleg. Wanneer de rechter naar aanleiding van een Pro justitia-rapport,
de 'waarheid' wil weten over de mogelijke pseudologica fantastica244 van een
ontkennende verdachte, kan een deskundige slechts een zo goed mogelijke
interpretatie geven. Het oordeel is weliswaar gebaseerd op feiten in het strafdossier,
op de psychologische testresultaten en op persoonlijke klinische ervaring die de

deskundige met de betrokkene heeft, maar het blijft toch een interpretatie. Harde

wetenschappelijke wetmatigheden in de gedragswetenschappen zijn moeilijk te
verkrijgen, omdat gedragswetenschappers te maken hebben met mensen wier
gedrag deels door onbewuste en voorbewuste processen en patronen worden
gestuurd. Althans, deze veronderstelling wordt door psychoanalytici gemaakt

240 De Graaf, 1998 & 2000.
241

Van Praag, 1991.
342 APA 1994.
243 De Graaf, 2000.
244

Ziekelijke leugenachtigheid.
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(zie hoofdstuk 3). Drijfveren, behoeften, strevingen, verlangens en wensen geven
sturing en richting aan gedrag en zijn niet altijd bewust. Van deze processen
hebben wij tot op heden geen computeruitdraai kunnen maken, zoals dit wel

mogelijk is van een DNA-analyse. Op welke wijze kunnen er betrouwbare, valide

gegevens worden verzameld omtrent menselijk gedrag en de onderliggende,
veronderstelde bewuste en onbewuste patronen en 'wetmatigheden'? Dat is het
probleem waarvoor de psychoanalyse zich gesteld ziet.

6.1.2  Hermeneutiek  en  wetenschap

De postmoderne245 hermeneutiek kan worden gezien als een wetenschappelijk
theoretisch kader voor onder andere de praktijkgerichte menswetenschap die
tot werkgebied ofdoelstelling heefi verklaringen te vinden voor het menselijk
handelen middels het observeren en interpreteren. In de complexe keten van
individueel gedrag kan men niet volstaan met Watsoniaans Behaviorisme. Wars
van iedere interpretatie wilde Watson de psychologie onderwerpen aan strikt
natuurkundige objectiviteitsprincipes. De idee van een psyche ofvan intrapsychi-
sche processen werd beschouwd als onwetenschappelijk en gedelegeerd naar het
domein van de 'black box'. Als gevolg van deze beweging zijn er in de experi-
mentele psychologie veel proeven gedaan met dieren. Voorbeelden hiervan zijn
de duiven van Skinner en de beroemde experimenten met de honden van Pavlov
en de aapjes van Harlow.246 Het belang van deze experimenten zat niet alleen
in de stimulus-respons patronen of operationalisaties van fysieke aantoonbare

gedragingen. Onderzoekers ontkwamen er niet aan dat zij ook veronderstellingen
moesten maken betreffende de 'black box', ofwel de 'cognitieve status' van het

object van studie. Het interpreteren van wat men observeert, geeft betekenis aan
een onderzoek en is onmisbaar voor het verkrijgen van een verklaring. Kimble
vindt dat psychische begrippen in de psychologie terechtkomen als interpretaties
van gedrag.247 Inferentie248 betreffende geobserveerd gedrag veronderstelt dat er
oorzaken zijn aan te wijzen. Wanneer er een poging wordt ondernomen om
psychische concepten te operationaliseren met behulp van observeerbare variabelen
die aan deze begrippen ten grondslag liggen, dan bevordert dit het verklaren en

voorspellen van gedrag, wat uiteindelijk het doel is van de wetenschap. Het
begrijpen van het individu en zijn innerlijke wereld is onmisbaar in het zoeken

245 De filosofie van 19' eeuwse denkers als Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer,
Ricoeur.

246 Harlow, 1958.
247 Kimble, 1992.
248 Het afleiden van nieuwe feiten uit bestaand feitenmateriaal.
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naar verklaringen van observeerbare kenmerken en karakteristieke gedragingen
van mensen. Het verklarende, interpretatieve en het puur fysiek observerende
aspect van beide psychologische richtingen kunnen goed worden geintegreerd
in een interpretatieve, hermeneutische benadering en een empirische, analytische
benadering. Want het alleen maar observeren van simultaan ontstane reeksen
van stimulus-respons patronen is betekenisloos, indien het niet wordt gevolgd
door een theorie die de geobserveerde feiten verklaart. Met andere woorden,
theorievrij onderzoek bestaat niet. 249

6.1.3  Het  methodisch  vinden

De hermeneutiek biedt een kader waarin de heuristiek kan plaatsvinden. Dat
is het proces van gestructureerd en methodisch zoeken en verwerken van data.
Dit onderzoek is de resultante van een dergelijk proces en de gegevens kan men
als heuristische evidentie beschouwen. Om een brug te slaan tussen de interpreta-
tieve methodiek en empirie doorliep ik een hermeneutisch proces door middel
van een meervoudige N=1 studie. Informatie betreffende gedrag en persoon zijn
verzameld middels de analyse van anekdotische evidentie zoals die wordt gevonden
in de wetenschappelijke literatuur250 en in de casusgegevens van de dossiers van
de onderzochte proefpersonen. De onderzoeksstrategie is gebaseerd op het
verzamelen en het analyseren van dossiergegevens op basis van specifieke criteria
die in de wetenschappelijke psychoanalytische literatuur zijn gerapporteerd. Deze
criteria worden getoetst aan hoe frequent ofabsent zij in de dossiers zijn gevonden,
op basis waarvan een kwalitatieve vergelijking is gemaakt. Relevante criteria
(variabelen) worden in een 'waarheidstabel' gepresenteerd.

251

6.2 Verantwoording onderzoeksmethodiek

Het Ministerie vanJustitie gafin 1998 toestemming tot dossieronderzoek. Ik wilde
de  zedendelinquenten  die  in de periode van 1996-1999  in een TBS-kliniek
werden verpleegd vergelijken met een ambulante groep zedendelinquenten. Om
deze taak te realiseren koesterde ik de wens om het aantal dossiers Uit te breiden.
Na aan verschillende klinieken en ambulante instellingen verzoeken te hebben
gericht mijn onderzoek te steunen met de wenselijke dossiergegevens, was er

249 Kimble, 1992.
250 Revitch 1989, Grubin & Kennedy, 1992, Weber, 1993.
251 Met dank aan wijlen T. de Graaf
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66n Forensisch Psychiatrische Dienst (FPD) bereid om mijn verzoek te252

honoreren. De steekproefis derhalve te klein van omvang voor een kwantitatief-
statistische analyse en moet dan ook gezien worden als een bescheiden kwalitatieve
stap. Als zodanig kan dit onderzoek in eerste instantie worden beschouwd als
een 'multiple N= 1 studie' voor het genereren van onderzoekshypotheses die
nadien kwantitatiefkunnen worden getoetst aan de hand van een uitgebreidere
steekproef.

253

6.2.1  Verantwoording  onderzoeksgroep

Ik maakte mijn keuze uit 36 willekeurigbeschikbare TBS- en FPD-dossiers. Twee
TBS-dossiers werden niet gebruikt omdat zij buiten de selectiecriteria vielen.
Uit de FPD-groep werden vier dossiers niet gebruikt omdat, zo bleek later,254

zij een TBS- maatregel opgelegd hadden gekregen en daardoor niet meer als
vergelijkend materiaal konden dienen. De gegevens uit de resterende 30 dossiers

(vijftien TBS-gestelden en vijftien FPD-ers) zijn in dit hoofdstuk gebruikt om
een kwalitatieve vergelijking te maken.

6.2.2  Selectiecriteria engezinsconstellaties gedefinieerd voorde  TBS-groep en de FPD-groep

Voor beide groepen zijn dezelfde selectiecriteria gebruikt:
1.       het Nederlanderschap,255
2.   het hebben van een gemiddeld I.Q.,
3. geen verstandelijke handicap, geen organische, neurologische of

psychotische problematiek,
4.      een leeftijdgrens tussen de  18-60 jaar,
5.    gelijkluidende (TBS-waardige)256 zware delicten gepleegd hebbend.

Om beide groepen te bestuderen en te vergelijken zijn specifieke (gezins)criteria

gekozen die veelvuldig in de psychoanalytische wetenschappelijke literatuur
voorkomen met betrekking tot perversievorming. Een aantal van die oudercriteria
komen herkenbaar naar voren. De meest kenmerkende zijn: Symbiotische
moeder-zoon relatie (S), dominante moeder (D), zwakke, onderdanige vader

252 Om redenen van discretie wordt de betreffende FPD niet nader aangeduid.
253 De Graaf, 1998.
254 Pas in 2003 werden de vonnissen van betrokkenen uit de ambulante groep bestudeerd.
255 Nederlanders die als moedertaal het Nederlands spreken. Dat betekent ook Antillianen,

Surinamers, Indonesiers die met het Nederlands en de Nederlandse cultuur vertrouwd
ZlJn.

256 TBS-waardig delict waarop minstens 4 jaar gevangenis staat.
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(Z), veel afwezige vader (V), misbruikende en/ofmishandelende vader (A), sociaal

trauma  (E).
De gezinsconstellaties worden gedefinieerd aan de hand van het manifeste gedrag
en de houding van de ouders, zoals die door gedragsdeskundigen in de rapportages
zijn  vermeld. Zo wordt het gedrag van verzorgers of ouders in relatie  tot  hun
zonen gekwalificeerd als: symbiotisch, dominant, zwak (onderdanig), rnishandelend
(abusief), veel afwezig.
Symbiotisch gedrag is een pathologische wederzijdse afhankelijkheid die moeder
en kind met elkaar hebben. Kenmerkend hiervoor is het claimende gedrag van
voornamelijk de moeder, dat vaak onbewust een sterk parentificerend 57 appal

doet op het kind.
Dominant gedrag wordt gekenmerkt als bepalend en controlerend, alom aanwezig,
maar ook vaak als intrusief of opdringerig.
De kwalificatie zwak (onderdanig) wordt gegeven aan de aanwezige ouder die
zich onderwerpt aan de wil van de partner.
Het etiket mishandelende ouder wordt gegeven aan de ouder die het kind fysiek
en  /of psychisch kwetst.
Seksueel misbruik ofverkrachting behoort hier ook tot de kwalificatie 'mishande-
ling'. De emotionele betrokkenheid van zo'n ouder wordt dikwijls als vijandig
beleefd door het kind. Een afwezige ouder kan zowel letterlijk als figuurlijk niet
aanwezig zijn. Dit kan het gevolg zijn van scheiding, verlating ofoverlijden. Van
niet-feitelijke aanwezigheid is sprake wanneer de ouder ofverzorger emotioneel
niet betrokken (emotioneel afstandelijk) is bij de opvoeding.
De kwalificaties 'symbiotisch' en 'dominant' (zoals die in de literatuur en ook
door gedragsdeskundigen worden gebruikt) betreffen doorgaans de moeders en
de andere kwalificaties worden voornamelijk gebruikt om het gedrag van de vaders
te beschrijven. In menig dossier wordt de moeder door de rapporteurs niet alleen
als symbiotisch bevonden, maar ook als de dominance persoon in het gezin gezien.
Het gedrag van de vaders wordt eveneens gekenmerkt door meervoudige
kwalificaties. Zo blijkt er veelvuldig sprake van een vader die niet alleen zijn zoon
regelmatig (seksueel) mishandelt (verkracht, schopt ofvernedert), maar zich ook
onderdanig of zwak opstelt jegens zijn partner en veelvuldig afwezig is.
Het criterium'sociaal trauma' is toegevoegd op grond van de bevindingen tijdens
het onderzoek. Het duidt op de traumatische gevolgen van (extreem) pestgedrag
voor de beide onderzoeksgroepen. Langdurig gepest zijn gedurende een kritieke
leeftijdsperiode beinvloedde de betrokkenen dusdanig, dat zij in een ernstig sociaal
isolement raakten.

257 Parentificatie betekent dat het kind de rol van de (partner) ouder op zich neemt met alle
lusten en (vaak te zware) lasten die een dergelijke rol met zich mee brengt.



129

Andere gesignaleerde vormen van traumatische gebeurtenissen (gedurende de

leeftijd van 0-16) zijn langdurig seksueel misbruik, langdurige en regelmatige
psychische vernedering en/offysieke mishandeling. In de meeste gevallen kan

men spreken van affectieve, pedagogische en lichamelijke verwaarlozing. Ik heb
deze aspecten niet als sociaal trauma genoteerd maar ze beschouwd als resultante
van een aversieve gezinsconstellatie.

6.3 Het onderzoek bij de TBS-groep

6.3.1De  TBS-dossiers 58

De TBS-dossiers geven informatie over een groep representatieve zedendelinquen-
ten die in de periode 1996-1998 in een TBS-kliniek verpleegd werden. De vijftien
mannen vormen een heterogene groep waarvan zeven betrokkenen kunnen
worden gekwalificeerd als 'zuiver seksuele zedendelinquenten' en acht als
'antisociale zedendelinquenten'. Het etiket'antisociaal' is gegeven wanneer andere

delicten, zoals die6tal, brandstichting, et cetera, ook een rol spelen in de crirninele
carriBre van deze mannen. De rapportages in de dossiers kwamen onder meer
van het PieterBaan Centrum (PBC)259, van milieurapportages, en van intakeversla-

gen van respectievelijk maatschappelijk werkers en behandelaars van de TBS-
kliniek waar betrokkenen werden behandeld. De dossiers zijn niet vooraf
geselecteerd ofgezuiverd maar door de kliniek voor bestudering ter beschikking
gesteld.260 Er is niet afgeweken van de oorspronkelijke tekst van de verschillende
rapporterende deskundigen. Er zijn geen eigen interpretaties gemaakt ofveronder-
stellingen gedaan om invulling te geven aan onderscheidende kenmerken (criteria/
gezinsvariabelen). Uit de rapportageteksten van de verschillende, rapporterende
deskundigen werden de zes karakteristieke gezinsvariabelen gedestilleerd die in
de literatuur worden aangeduid als belangrijke criteria in de perversievorming.
Dit met het doel de hypothese te testen, dat een symbiotische moeder - zoon
relatie met uitsluiting (afwezigheid) van de vader een gezinsconstellatie is waarin

de ontwikkeling van perversie kan ontstaan en waar mogelijk ook de kiem van
zedendelinquentie ligt.

258 Onderzoeker heeft toestemming gekregen van het Ministerie van Justine voor het
verrichten van dossieronderzoek.

259 Pieter Baan Centrum is de observatiekliniek van het gevangeniswezen.
260 Met toestemming van het Ministerie van Justitie.
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Tabel 1 TBS-groep Algemene kenmerken

i /
Recidive Sociaal milieu

Leeftijd .2         0

3 1u  a .#E  f 3
i  . O

3 8 3 1 I
i i E S g
< Z < 4 & Ja Nee Arbeider Middenklasse

20-29 3 NL 16 1 TBS    3       3
30-39 7 NL (5), B (1)    42     31      TBS      6           6        1
40-49 4 NL 7 13 TBS 224
50-59 1 NL 21 TBS    1       1

6.3.2  Algemene  kenmerken van  de  onderzoeksgroep

In de TBS-groep zijn er veertien mannen die de Nederlandse nationaliteit hebben.
E6n van de mannen is een Belg die het Nederlands als moedertaal heeft. Het
gemiddelde I.Q. van de TBS-groep is 99,3. In 66n geval (casus nr. vij f) is er sprake
van een lichte vorm van epilepsie. Bij geen van de andere casussen is er een
organisch of neurologisch letsel geconstateerd dat de sociaal-psychologische
ontwikkeling van betrokkenen ernstig zou hebben kunnen beinvloeden. De
gemiddelde groepsleeftijd is 37 jaar.  In de leeftijdsgroep 30 tot 40 jaar worden
de meeste delicten gepleegd door de TBS-gestelden. Zij pleegden met elkaar
113 delicten waarvan er 67 zedendelicten waren. Van de mannen komt 93 %
uit een lager sociaal- economisch milieu. Acht TBS-gestelden zijn 'young ofenders'
geweest. Dat betekent  dat  zij  in hun jeugd (tussen  12  en  18 jaar)  al  voor een
zedendelict zijn veroordeeld. Het merendeel (75%) van de 'young q#enders' is in
te delen bij de 'zuivere' zedendelinquenten. Tien van de vijftien mannen zijn
ongehuwd. Zij hebben zelden, ofnooit een vaste relatie kunnen onderhouden
en vijfpersonen zijn gescheiden. Edn van de gescheiden mannen liet zijn eerste

drie huwelijken door zijn moeder arrangeren. De gemiddelde duur van de
partnerrelatie van de ongehuwde mannen lag tussen de twee en achttien maanden.
Bij de vijfgescheiden mannen was de gemiddelde relatieduur dertien maanden.
De TBS-gezinnen kenmerken zich als los zand- ofprobleemgezinnen. Ouders
bieden onvoldoende stabiliteit, doorgaans vanwege ernstige partnerrelatieconflic-
ten. De veelvuldige afwezigheid en het overmatige alcoholgebruik van meer dan
de helft van de vaders speelden hierin zeker een rol. In twee gevallen werkten
de moeders als prostituees buitenshuis en in 66n geval was moeder vaak ziek
waardoor het kind overgeleverd was aan zijn vader die hern seksueel en geestelijk
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mishandelde. In twaalfgezinnen (80%) heeft de moeder een duidelijke spilfunctie
en is er sprake van dominantie, symbiose ofeen combinatie van deze kenmerken.

Tabel 2 TBS-groep Oudercriteria
Aanwezige criteria Codering Prevalentie

Symbiotische moeder-zoon relatie                                    (S)                73%
Dominante moeder                                                 (D)               53%
Zwakke, onderdanige vader                                     (Z)              66%
Veel afwezige vader                                                     (V)                73%
Mishandelende vader                                             (A)              80%
Sociaal trauma (E)                 100%

In elfvan de gezinnen (73%) is sprake van een symbiotische moeder. In twaalf
gezinnen (80%) is er een mishandelende vader. In elfgezinnen (73%) is de vader
veelvuldig van huis weg. In negen gezinnen (60%) is er een symbiotische moeder
en een mishandelende vader aanwezig. Drie criteria (symbiotische, dominante
moeder, mishandelende vader, SAV) zijn duidelijk aanwezige factoren in de
onderzoeksgroep. In zeven gevallen was er sprake van zowel seksuele als agressieve
mishandeling. Met agressieve mishandeling wordt bedoeld: slaan, schoppen,
chronisch pesten en vernederen, opsluiten in een donker hok.

E6n  van de onderzoeksvragen luidde of de  mate van fysieke agressie,  of het
seksueel misbruik van de vader in combinatie met de dominante/symbiotische
moeder, zou kunnen resulteren in een antisocialer (gewelddadiger) gedrag van
de zedendelinquent. Ik heb getracht te ontdekken ofdeze factor van invloed is
geweest en eventueel tot verschil heeft geleid, tussen de 'zuivere zedendelinquen-
ten' en de'antisociale' zedendelinquenten, in het gebruik van geweld tijdens het
delict. Uit de mij beschikbare gegevens kon niet worden opgemaakt ofer door
de betrokkenen uit de gewelddadige gezinnen meer geweld is gebruikt dan door
de betrokkenen die niet uit een gewelddadig gezin kwamen. Uit de onderzochte
(straf) dossiergegevens kon onvoldoende duidelijk worden of de mate van
psychopathologie een indicator is voor de mate van gebruikt geweld tijdens een
delict. In mijn onderzoek is er bij de TBS-gestelden, cijfermatig geen verschil
tussen beide groepen zedendelinquenten gevonden wat betreft de factor agressieve
en/ofseksuele mishandeling in de gezinnen. Het gebruik van geweld door de
vaders komt even vaak voor in de gezinnen van de zuivere zedendelinquenten
als bij de antisocialen. Hoe en ofdit een gewelddadige uitwerking heeft op de
wijze waarop delictpleging plaatsvindt, dient verder te worden onderzocht. Wel
is het significant dat bij de 'zuivere zedendelinquenten' van de TBS-groep, 75%
van de 'young o#enders' gesignaleerd werden.
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Tabel 3 TBS-groep De combinaties van criteria in gezinnen
Criteriacombinaties in de gezinnen van Criteriacombinaties in de gezinnen van
zuivere zedendelinquenten (casus 1,4,5, antisociale zedendelinquenten (casus  2,3,6,
7, 11, 12, 14) 8, 9, 10, 13, 15)

Combinatie casus 1 SAE Combinatie casus 2 SAE
Combinatie casus 4 SAE    (V) Combinatie casus 3 SAE (D/Z/V)
Combinatie casus 5 DE (Z/V) Combinatie casus 6 AJE

Combinatie asus 7 SDE (Z/V) Combinatie casus 8 SAED (Z/V)
Combinatie casus 11 SAE (Z/V) Combinatie casus 9 AE
Combinacie casus 12 AE (Z) Combinatie casus 10 SAE
Combinatie casus 14 SAED (Z/V) Combinatie casus 13 SAED (Z/V)

Combinatie casus 15 SEV

6.3.3 Factoren die tot sekstiele ontsporing leiden

De symbiotische moeder factor (S) komt in 73 % van de gevallen voor. In 73%
van de gevallen is er sprake van een veelvuldig afwezige vader (V). In 80 % van
de gezinnen is er sprake van een mishandelende vader (seksueel en/ofagressief;
A). Deze SAV-combinatie is de meest voorkomende configuratie in de gezinnen
van de TBS-gestelde zedendelinquenten. In 100% van de onderzochte gevallen
is een sociaal trauma E vastgesteld. Andere combinaties zoals de D(ZV) waarin
moeder dominant is en de vader zwak/onderdanig en veelvuldig afwezig kunnen
worden meegewogen als een belangrijke etiologische basis voor probleemgedrag,
maar zijn minder frequent gevonden als de symbiotische moeder- en veel
afwezige/mishandelende vaderfactoren. De kans dat het kind in deze verwaarlo-
zende gezinsconstellatie gevaar loopt om een perversie te ontwikkelen die tot
het plegen van ernstige zedendelicten kan leiden, is in hoge mate aanwezig. De
criteriacombinatie 'SAV' is een onveilig, grensoverschrijdend, kwetsbaar makend
substraat dat gehechtheidsproblemen veroorzaakt, waarin verwarring en angst
heersen. Met de E-variabele erbij neemt de kans op het plegen van een ernstig
zedendelict significant toe. Het profiel van de zedendelinquent met SAVE-
kenmerken kan in een VENN-diagram worden weergegeven.

Symbiotische Mishandelende/
moeder Afwezige vader

.

Sociaal trauma
(pesten)
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6.3.4  Beschouwing van  de  TBS-groep

De meeste delicten in deze onderzoeksgroep zijn gepleegd door mannen in de
leeftijd van 30-39 jaar. Zij hebben een gemiddelde leeftijd van 37jaar en nemen
62 % van het aantal seksuele delicten voor hun rekening. Veertien van de vijftien
betrokkenen zijn afkomstig uit een laagsociaal-economisch milieu en 50% pleegde
reeds in hun jeugd,  voor de leeftijd van  16 jaar, ernstige zedenmisdrijven.  Het
grootste gedeelte (75%) van dezejeugdige overtreders treft men aan in de'zuivere
zedendelinquentengroep. Van de 'juvenile ofenders is het merendeel in huni 261

jeugd niet zelfseksueel misbruikt. E6n van hen vertoonde al op veertienjarige
leeftijd ernstig seksueel afwijkend gedrag door het plegen van ontucht bij meisjes
in de kleuterleeftijd. De afwijking lag niet alleen in het grote leeftijdsverschil maar
ook in de hoeveelheid slachtoffertjes die hij maakte: gemiddeld zeventien per
dag. Ondanks dat zeven (46%) van de vijftien mannen in hun jeugd ernstig
seksueel misbruikt ofverkracht zijn, kan in deze onderzoeksgroep niet worden
gesproken van een direct 'causaal verband' tussen het zelfslachtoffer zijn en het
plegen van een zedendelict op latere leeftijd. Wel is het een belangrijke ziek-
makende factor, maar deze kan hier niet als doorslaggevende- of'noodzakelijke
voorwaarde' in de delictvorming worden beschouwd. Andere factoren spelen
mede een rol in de causale keten, zoals de specifieke gezinsconstellaties die deze
groep kenmerken. Het zijn verschillende factoren die een rol spelen en de
samenhang tussen die factoren die op elkaar inwerken en een bepaald effect
hebben op het individu. Alle vijftien gezinnen bestaan uit twee ouders. In 66n
geval zijn het pleegouders en in twee gevallen hertrouwden de moeders na een
scheiding en/ofhet overlijden van de biologische vader. In 66n geval kwam het
op zevenjarige leeftijd tot een uithuisplaatsing van het kind als gevolg van ernstige
alcoholproblemen van beide ouders. Kenmerkend in het merendeel van de twee-
oudergezinnen is de bepalende rol van de moeder. Een andere opvallende factor
is de afwezigheid van de positieve vaderrol in de opvoeding.

In twaalfgezinnen (80%) van de onderzoeksgroep vervullen moeders een sterk
centrale, zorgende rol in het gezin. De vader is vaak fysiek en emotioneel afwezig
door lange werkdagen ofscheiding. Als hij wel thuis is, is hij een negatieve factor.
Hij wil zich niet met de opvoeding van de kinderen bemoeien. Hij is emotioneel
afwezig ofafstandelijk en beleeft het kind al snel als lastig. Bij 44% van de vaders

is er sprake van agressie en mishandeling als gevolg van veelvuldig alcoholmisbruik.
Vijfvan de vaders zijn niet alleen zwakke, aan hun vrouw onderdanige mannen,

261 Jeugdige overtreder is primair de strafrechtelijke minderjarige in de leeftijd van 12-18
jaar.
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maar het zijn ook bruten die hun zonen (seksueel en/ofagressief) mishandelen.
Door deze gedragsaspecten en zijn perifere gezinsstatus krijgt vader een negatief
mannelijke voorbeeldfunctie. Kinderen imiteren onder andere zijn negatieve
kenmerken. Zij kennen hem als iemand die er vaak niet is, en die verkracht,
misbruikt, vernedert of slaat,  als  hij  er wel  is.

De pathologische gezinsconstellatie: symbiotische moeder, afwezige en mishande-
lende vader (SAV) komt in deze onderzoeksgroep vaak voor. Opvallend is dat
geen van de betrokken mannen langdurige vaste partner-relaties heeft kunnen
onderhouden: tien van de vijftien mannen zijn ongehuwd en vijf van hen
gescheiden. De SAV-gezinscombinatie kenmerkt zich niet alleen door onveilige,
verwarrende, symbiotische moeder-kindpatronen, maar ook door lichamelijk
geweld, seksueel misbruik, alcoholmisbruik doorgaans van de vaders en door een
grillige, vijandige bejegening jegens  het  kind.  In alle SAV-gevallen maken  de
gebrekkige ouder-kindrelaties het kind te passief en te afhankelijk van de
'machtige' alom aanwezige moeder.

De hypothese van de symbiotische gehechtheidsrelatie van moeder en zoon en
een perifeer functionerende vader (SAV) wordt in dit onderzoek niet ontkracht.
Deze verwarrende gezinsconstellatie levert een kritieke bijdrage in de etiologie
van de perversie. In mijn oorspronkelijke stelling heb ik slechts de 'afwezigheid'
van de vader als een belangrijke meewegende factor aangegeven in de perversie-
vorming, maar bu de TBS-vaders kwam de agressie en/of(seksuele) mishandeling
erbij, waardoor hun kinderen nog ernstiger werden belast. Het gevolg van een
dergelijke (op)voedingsbodem is voor het (TBS) kind desastreus. Het wordt niet
alleen door de'symbiotische' moeder gevangen gehouden, maar met daar bovenop
de afwezige (agressieve, vernederende) vader als perifere objectrelatie (SAV) kan
het te weinig copingmogelijkheden ontwikkelen om zich buiten het gezin te
manifesteren. Zijn psychosociale kwetsbaarheid is door deze relatievorm significant
verhoogd. In eerste instantie geeft de symbiotische relatie met de moeder het
kind een valse schijn van geborgenheid, het gaat immers niet om zijn verlangens
maar om die van de moeder. De vaak afwezige, grillige en vijandige vader verstoot
hem eigenlijk als'goede zoon'. Hij wordt geslagen, geschopt, seksueel misbruikt
en als veilige haven heeft hij slechts de symbiotische moeder die hem als narcistisch
object voor haar eigen behoeftes nodig heeft. Wanneer daar nog bij komt dat
hij ook op school wordt verstoten door zijn peergroup E, dan heeft het kind
weinig uitwijkmogelijkheden meer om zijn frustraties en spanningen te ontladen.
Het onderzoek heeft laten zien dat alle onderzochte TBS-gestelden als gevolg
van de noodlottige gezinsconstellatie in een sociaal isolement terecht zijn gekomen.
Alle TBS-gestelden werden gepest en verstoten door hun leeftijdgenoten. Dit
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gebeurde vooral  op de lagere school  en de middelbare school,  waar  1 9  %  van
de betrokkenen echt werd gemeden, 62% zeer ernstig werd gepest, en 19% werd
afgewezen. De hoge score van het pesten in de TBS-groep is verrassend. Over

pesten op school wordt in onze samenleving doorgaans de schouders opgehaald,
maar Van der Meer 62 is van mening dat pesten (in tegenstelling tot plagen) een

groot probleem is. Hij vindt het een vorm van 'kindermishandeling door
kinderen'. Kijkend naar de onderzoeksresultaten bij de TBS-gestelden kan deze
opvatting slechts nadrukkelijk worden onderstreept als aanwijzing dat nader
onderzoek naar de rol die pesten speelt in de psychopathologie van zedendelin-

quenten dringend gewenst is.

De verwaarlozende ouder-kindrelaties hadden in de meeste gezinnen tevens een

belangrijk invaliderend effect op de leerprestaties van de kinderen. Bij de TBS-
onderzoeksgroep manifesteren zich deze problemen alin de tWeede ofderde klas
van de basisschool.263 In de meeste gevallen wordt de school vervolgens gemeden
door dikwijls te spijbelen. Ook is er vaak sprake van ruzie met docenten en

medeleerlingen en uiteindelijk van het vroegtijdig verlaten van school, soms ze16

met hulp van de ouders. In de meeste gevallen werd melding gemaakt van
reactieve leerstoornissen, concentratieproblemen maar ook van cognitief en
affectiefdisfunctioneren. Deze onderzoeksresultaten komen overeen met gegevens
uit de nationale en internationale literatuur. Uit gehechtheidsonderzoek van het
laatste decennium blijkt dat het kind de gehechtheidsstijlen van de ouders
verinnerlijkt, ze zich eigen maakt en overdraagt. Fonagy 264 stelt dat in het geval
van problematische gehechtheid en vroegkinderlijke trauma's cognitieve
functiestoornissen kunnen ontstaan. In het bijzonder kan het reflectieve vermogen
ernstig worden geschaad door onveilige en gedesorganiseerde gehechtheidspatro-
nen.265 Het voert te ver om in deze context uitgebreid hierop in te gaan maar
er is voldoende evidentie266 dat ernstige gehechtheidsproblemen een leerachter-
stand tot gevolg kunnen hebben. Een kind dat door moeder behandeld wordt
alsof het geen eigen wensen, gedachten, gevoelens en eigenheid heeft  en  voor

zijn vader niet bestaat, ontwikkelt niet alleen een negatief, minderwaardig
zelfbeeld, maar loopt ook cognitieve en formele leerachterstand op. De invloed

262 Meer, B. van der, TV- programma Netwerk, 11 april, 2002.
263 Deze gegevens sluiten aan bij het onderzoek van Van Wijk et al., 2002.
264 Fonagy, et al.,1999.
265

Een gehechtheidsstijl die vele tegenstellingen en verwarringen kent, zoals een ouder of
ouders die veel angst oproepen maar ook tegelijkertijd bescherming bieden.
Onvoorspelbaarheid en grilligheid zijn angstwekkende gedragscomponenten voor kleine
kinderen.

266   Priel & Besser,  2001.
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van de pathologische gezinsconstellaties bewerkstelligt in eerste instantie psychische
kwetsbaarheid en sociale incompetentie, maar ook een cognitieve en affectieve
(leer)achterstand. In tweede instantie wordt deze invaliderende toestand versterkt
doordat betrokkenen chronisch gepest en gemeden worden door hun leeftijdsge-
noten. Een kritieke consequentie is dat de peergroup voor deze onderzoeksgroep
niet kan dienen als positieve identificatiemogelijkheid en/ofals uitwijkmogelijk-
heid in de vorm van 'vervangende ouder,' zodat de onderzochte TBS-gestelden
steeds weer werden teruggeworpen in het aversieve gezin. In de leef«id van 0-18
zat 100% van de onderzochte TBS-gestelden in deze vicieuze dynamiek gevangen.

6.4 Vergelijkend onderzoek bij een ambulante FPD-groep zedendelin-
quenten

6.4.1   De  dossiers  van  de  (ambulante)  FPD-groep

Oorspronkelijk werden 20 FPD-dossiers bestudeerd. Slechts vijftien zijn voor
de vergelijkende analyse gebruikt omdat vier van de 20 ambulante zedendelin-
quenten een TBS-maatregel van de rechter opgelegd hadden gekregen en 66n
betrokkene verstandelijk gehandicapt bleek te zijn. Elk FPD-dossier bevat een
multidisciplinair ProJustitia-onderzoek en in vijfgevallen een milieurapportage. 267

De dossiers zijn inhoudelijk niet voorafgeselecteerd ofgezuiverd en ik ben niet
afgeweken van de oorspronkelijke tekst van de verschillende rapporterende
deskundigen en diagnostici. Er zijn dus geen eigen interpretaties gemaakt of
veronderstellingen gedaan bij het invullen van de verschillende kenmerken
(oudercriteria).  Wel is er bij de FPD-dossiers, in tegenstelling tot de TBS-dossiers,
geselecteerd op volledigheid van rapportage. Summiere Pro Justitia-rapportages
die te weinig gedetailleerde informatie bevatten over de gezinssituatie om
belangrijke variabelen te kunnen destilleren werden terzijde gelegd. Mijn voorkeur
ging uit naar triple ProJustitia-rapportages omdat deze veel meer gezinsanamnesti-
sche gegevens bevatten. Uit de rapportageteksten van de dossiers werden dezelfde
zeven criteria gedestilleerd als bij de TBS-groep, waarbij eveneens werd gekeken
naar de aan- of afwezigheid van karakteristieke gezinscombinaties.

267 In een milieurapport worden de familie en belangrijke relaties van betrokkene
onderzocht door een rapporteur die van zijn of haar bevindingen verslag doet. Een
multidisciplinair rapport plus een milieurapportage wordt ook wel een triplerapportage
genoemd.
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6.4.2. Algeme,ie kenmerken van de FPD-groep

Tabel 1 FPD-groep Algemene kenmerken
=

Leeftijd Aantal      .2   :M Vonnis Recidive Sociaal milieu

1 4-

0 2 .91 1 E
Ja Neo Arbeider Middenklasse

Z e<
Vrijheidsstraf-

18-29 3 NL           8             7 fen 21 2       1

30-39 8 NL        23         5 met bijzonde-     5      3           6        2

40-49 4 NL 8 45 re 3 1 31
voorwaarden

De gemiddelde leeftijd in deze groep is 33,5 jaar, de jongste is 18 en de oudste

45 jaar. Het (WAIS oude stijl) I.Q. besloeg een range van >=97 <=119,
waarbinnen twee betrokkenen met een I.Q. van 97 en de andere dertien met
een I.Q. tussen de 100 -119. Het gemiddelde I.Q van betrokkenen ligt rond de
100. Elf (75%) van de mannen komen uit een lager sociaal- economisch milieu.
Vijftien personen pleegden 96 delicten. Daarvan waren 39 zedendelicten. Delicten

,268die ook meespeelden in de vonnissen zijn als'overige delicten (57) genoteerd.
Veertien betrokkenen zijn veroordeeld tot een gevangenisstrafvari8rend van acht
maanden tot twee jaar (met aftrek van voorarrest) en een proeftijd met de

bijzondere voorwaarde dat zij zich dienen te houden aan de regels van de

Reclassering Nederland. In alle gevallen werd er een schadevergoeding geeist,
behalve in het geval van 66n betrokkene die werd vrijgesproken omdat de rechter
de feiten niet bewezen achtte.

6.4.3  Oudercriteria  en gezinscombinaties  van  de  FPD-groep

De drie criteria (symbiotische, dominante moeder, mishandelende vader en/of
vaak afwezige vader) zijn ook duidelijk aanwezige factoren in de FPD-onderzoek-

groep. In veertien gezinnen (93%) heeft de moeder een duidelijke spilfunctie
en is ersprake van dominantie, symbiose ofeen combinatie van deze kenmerken.

In twaalf (80 %) van de vijftien ambulante gezinnen is er sprake van een
symbiotische moeder.  Elf van de vijftien moeders zijn symbiotisch en in vijf

268 Geweldsdelicten zonder dodelijke afloop, vermogensmisdrijven met en zonder geweld

(inbraak, oplichting, ali:,ersing et cetera), drugs (overtreding van de opiumwet).
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gevallen ook dominant aanwezig als primaire opvoeders.269 In elfvan de vijftien
gevallen (73%) is er sprake van een veel afwezige vader in combinatie met een
symbiotische en/ofdominante moeder. Elfvaders (73%) kenmerken zich door
veelvuldige afwezigheid en waren in negen (60%) gevallen agressiefmishandelend
wanneer zij thuis waren. In zeven van de gevallen (46%) is er een combinatie
symbiotische moeder, mishandelende, veel afwezige vader en sociaal trauma

(SAVE) aanwezig. In de ambulante FPD-groep is er geen melding van seksueel
misbruik binnen het kerngezin  door de vaders of stiefvaders.  Wel is er sprake
van een vader die zijn zoon (herhaaldelijk) dwong om met moeder seks te hebben
maar hij misbruikte niet zelf zijn zoon. In deze groep zijn twee kinderen
gedurende een halfjaar seksueel misbruikt buiten het kerngezin.

Tabel 2 FPD-groep Oudercriteria
Aanwezige criteria Codering Prevalentie

Symbiotische moeder-zoon relatie                                  (S)               80%
Dominante moeder                                                  (D)               33%
Zwakke, onderdanige vader                                           (Z)                26%
Veel afwezige vader                                                     (V)                73%
Mishandelende vader                                                    (A)                60%
Sociaal trauma (E) |

80%

Ook bij de FPD-groep is onderzocht of er verschil is in de mate van agressie
tijdens het delict tussen 'zuivere' en 'antisociale' zedendelinquenten. In de FPD-
kerngezinnen is er geen seksueel misbruik geweest. Wel bleken er meer agressieve
vaders te zijn in de gezinnen van de zuivere zedendelinquenten dan in de gezinnen
van de antisociale zedendelinquenten.

269 Uit literatuurgegevens en documentatie blijkt dat biologische moeder(s) de belangrijkste
gezinsverzorger(s) zijn in de leeftijdsfase van 0-18jaar (Van Emmerik& Brouwers, 2001).
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Tabel 3 FPD-groep De combinaties van criteria in gezinnen
Criteriacombinaties in de gezinnen van Criteriacombinaties in de gezinnen
zuivere zedendelinquenten van antisociale zedendelinquenten
Combinatie casus  1                      S (V) Combinatie casus 11 DZE
Combinatie casus 2 DZE      (V) Combinatie casus 12 SAE (V)
Combinatie casus 3 SAE (Z/V) Combinatie casus 13 SAE (V)
Combinatie casus 4 S Combinatie casus 14 SAE  (D/V)
Combinatie casus 5 SAE             (V) Combinatie casus 15 AE (V)
Combinatie casus 6 SD          (Z)
Combinatie casus 7 SAE        (V)
Combinatie casus 8 SDA (V)
Combinatie casus 9            SE           (Z)
Combinatie casus 10 SAE        (V)

6.4.4. Beschouwing van de FPD-groep

In de FPD-groep werden de meeste zedendelicten gepleegd door mannen in
de leeftijd van 30-39 jaar. De gemiddelde leeftijd in deze groep is 33 jaar. De
mannen in deze leeftijdscategorie namen 58% van de seksuele delicten voor hun
rekening. ElfFPD-justitiabelen (73%) kwamen uit een lager sociaal-economisch
milieu en slechts 66n van hen is een 'young o#ender'. In tegenstelling tot de TBS-
groep zijn er in de FPD-groep geen vaders die hun zonen seksueel hebben
misbruikt. Alle vijftien ambulante gezinnen begonnen als twee-oudergezinnen.
In twee gevallen hertrouwden de moeders na het overlijden van de biologische
vaders. In vier gevallen scheidden de ouders op latere leeftijd, na de adolescentie-
periode van betrokkenen. E6n betrokkene werd op veertienjarige leeftijd in een
internaat geplaatst als gevolg van oppositioneel gedrag. Meer nog dan bij de TBS-
gestelden valt de centrale rol van moeder op in de gezinnen. Dat betekent dat
er in veertien gezinnen een moeder was met de kenmerken symbiotisch en/of
dominant. In 80 % van de gezinnen is er melding gemaakt van alleen een
symbiotische moeder-zoonrelatie. De vaders kenmerken zich door veelvuldige
afwezigheid en het merendeel van deze vaders mishandelt zijn zoon, in twee
gevallen als gevolg van alcoholmisbruik. Agressie ofmishandeling door de vaders
manifesteerde zich op diverse wijzen. Zo was er een vader die zijn zoon
herhaaldelijk dwong om seks te hebben met zijn moeder, een andere vadersloeg
zijn zoon vaak zo hard dat hij zijn neus brak, weer een andere vader greep iedere
kans aan om zijn stotterende zoon op een wrede wijze belachelijk te maken.
Wanneer het kind mee wilde doen aan een gezinsspelletje, stond vader driftig
op en be8indigde het spel. Geestelijke en lichamelijke mishandeling gingen vaak
hand in hand. In twee gezinnen dreigden de vaders herhaaldelijk tijdens ouderlijke
conflicten om het huis in brand te steken. Dit zijn enkele voorbeelden uit een
palet van gruwelijkheden die betrokkenen lange tijd in hun jeugd moesten
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ondergaan. In driekwart van de gezinnen met een symbiotische moeder (S) waren
de vaders veelvuldig afwezig en mishandelden (AV) op brute en wrede wijze
wanneer zij thuis waren.

De gezinscombinatie symbiotische moeder, veel afwezige/mishandelende vader
(SAV), is ook in de ambulante FPD-groep significant frequent aangetroffen. Daar
komt  bij  dat elf betrokkenen (80%) meldden  dat  zij  in de lagere schoolperiode
werden gepest (sociaal trauma, E). Zeven van hen zeiden erg veel last te hebben
gehad van eenzaamheidsgevoelens als gevolg van het ernstig gepest zijn. Zij
voelden zich volkomen weerloos en hadden geen vaardigheden geleerd om zich
te handhaven in een dergelijke (stressvolle) sociale situatie. Een pedoseksuele man
zei hierover: 'Ik wist niet wat ik met lee#ildsgenoten moest doen en liep weg als er
spanningen of conflicten waren,  maar met kinderen wist ik het wel, daar kon ik mee mzien
ensoms schold ikop ze'.Intwee gevallen bevorderden de ouders het vermijdingsge-
drag van hun gepeste zonen door hen thuis te houden. Een vader vergoelijkte
dit door te zeggen: 'M(in zoon is toch geen type voor school' en moeder zei over
diezelfde zoon. 'hq wordt gepest omdat hij zo vrij, blij en onbevangen is'. Het feit dat
hun kind ernstig werd gepest en nooit op kinderfeestjes werd gevraagd moet zeer
pijnlijk voor hen zijn geweest. Het gezin reageerde door zich nog meer te isoleren.
Vier betrokkenen vertelden geen last te hebben gehad van hun 'outcast'- status
en beschouwden hun isolement als een'gekozen' lee6tijl. Zij hadden van de nood
een deugd gemaakt. Edn van hen weerde zijn eenzaamheid en het gemis aan (een)
moeder (figuur)270 afdoor veelvuldig in kortstondige relaties te vluchten. Wanneer
hij een partner had veroverd, werd hij erg dwingend en als zij hem niet gafwat
hij verlangde, verkrachtte hij haar. Dit was zijn patroon. Hij had geen idee hoe
hij met een partner moest 'onderhandelen'. Een anderejustitiabele vertelde dat
zijn moeder de enige persoon is met wie hij een affectieve band kan hebben.
Betrokkene is een hoogopgeleide, schuchtere en timide man die een teruggetrok-
ken leven leidt. Een andere man, een 36-jarige pedoseksueel, die nog bij zijn
moeder woont, beweerde met stelligheid geen behoefte te hebben aan (vriend-
schappelijke) relaties met leeftijdsgenoten. Een 38-jarige man woont eveneens
nog bij zijn ouders thuis, waar zijn moeder hem nog steeds (over)beschermt en
zijn pedoseksuele delicten minimaliseert als waren het bagatellen, zo bleek uit
de heteroanamnese. Evenals bij de TBS-gestelden zijn er op het gebied van
partnerrelaties bij de FPD-groep ernstige intimiteitsproblemen. Zo waren er zes
betrokkenen die nog nooit een relatie met een vrouw/man van eigen leeftijd
waren aangegaan en zeven hadden allen kortstondige, wisselende contacten. Dat
frustreerde  hen  wel, maar duurzarne, hechte of intieme relaties konden  zij  niet

270    Tekst  van  Pro Justitia-rapporteurs.
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onderhouden. Slechts vier betrokkenen waren ten tijde van het onderzoek
getrouwd en van deze huwelijken waren er drie confictueus. In enkele gevallen
klaagden de (ex)partner(s) over gebrek aan intimiteit, te veel afstand ofaffectieve
schraalheid van hun partner(s).

Ondanks hun teruggetrokken leefstijl hadden dertien (86%) FPD-justitiabelen
wel enig sociaal netwerk27' waarop zij konden terugvallen  na  het Pro Justitia-
onderzoek en/ofna detentie. Vijfmannen (33%), de meeste van hen pedoseksue-
len, woonden nog thuis bij de ouder(s). Tien anderen (66%) woonden zelfstandig.
Acht FPD-ers waren ten tijde van het Pro Justitia- onderzoek werkloos. Drie
hadden een WAO-uitkering. Toch was er in deze groep sprake van meer
werkervaring en van een beter opleidingsniveau dan bij de TBS-gestelden. Meer
FPD-ers (60%) hadden een afgeronde vakopleiding, meestal de LTS, drie een
afgeronde HBO/universitaire opleiding. Zes (40%) justitiabelen hadden geen
afgeronde middelbare/vakschool maar daarvan had de helft wel werkervaring.
Hoewel de FPD-ers zich maatschappelijk wat beter konden handhaven dan de
TBS-gestelden, is er ook bij de FPD-groep sprake van ernstige psychosociale
scheefgroei als gevolg van de pathologische gezinsvariabelen 'SAVE'. De
pathogene SAVE-gezinsvariabelen blijken ook in de FPD-groep een fundament
te vormen voor psychoseksuele ontsporing met perversie en/ofzedendelinquentie
als gevolg. De hypothese van de symbiotische moeder-zoonrelatie en een vaak
afwezige/mishandelende vader wordt ook in deze groep niet ontkracht en kan
ook hier in een karakteristiek profiel van zedendelinquentie tot uitdrukking
warden gebracht.

Symbiotische Mishandelende/
moeder Afwezige vader

Sociaal trauma
(pesten)

271 Ouderlijk huis, vrienden of een ex-partner.
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6.5 Overeenkomsten en verschillen tussen de TBS- en FPD-groepen
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De grafiek laat zien dat er bij de TBS-groep een grotere sociaal-maatschappelijke
geisoleerdheid is ontstaan en dat het aantal zwakke en agressieve vaders (vooral
op seksueel gebied) aanzienlijk groter is bij de TBS-gestelden dan bij de FPD-ers.
Bovendien zijn er verschillen tussen de twee groepen op het vlak van opleiding,
werk en zelfs op relationeel niveau. De FPD-groep konit op deze gebieden beter
uit de bus. Dat niaakt hen maatschappelijk kansrijker dan de TBS-gestelden. De
FPD-groep werd door deskundigen als geestelijk gezonder beschouwd dan de
TBS-groep. De Pro Justitia-rapporteurs (FPD) waren van mening dat de
betrokkenen geen ernstige ziekelijke stoornis van de geestvermogens (ernstige
psychiatrische psychopathologie) hadden, zodat hun delicten hen konden worden
toegerekend. Met andere woorden, de mannen in de ambulante groep hadden
de geestelijke capaciteit (keuzevrijheid) oni anders te handelen (indien zij dit
hadden gewild) tijdens hun delict. Het gevaarscriterium (recidivegevaar) werd
bij de FPD-groep niinder groot ingeschat en hun kansen om zich te verbeteren
door middel van een anibulante psychotherapeutische behandeling werden als
gunstig gezien. De rechters volgden in alle gevallen het advies van de rapporteurs.
Zij werden veroordeeld tot een gevangenisstraf, een ambulante behandeling bij
een forensische instelling en hen werd een proeftijd opgelegd van meestal drie
jaar waarin zij zich moesten houden aan de regels van de Reclassering Nederland.
Belangrijke variabelen bij de bepaling van een vonnis zijn onder andere de ernst
van de psychiatrische stoornis en de (positievere) behandelingsprognose. Het
gunstige opleiding-werkniveau van de FPD-groep is een belangrijke faciliterende
factor voor goede niaatschappelijke inbedding. De TBS-groep is psychiatrisch
en maatschappelijk zwaarder belast, als gevolg waarvan ook het recidivegevaar
groter wordt gevonden. Hun arbeidskansen zijn in de meeste gevallen minimaal.
Veertien van de vijftien onderzochte TBS-gestelden (93%) hadden geen afgeronde
middelbare schoolopleiding. In de onderstaande tabellen zijn de onderzoeksvaria-
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belen en de demografische gegevens in een statistische T-toets analyse met elkaar

vergeleken.

Tabel Onderzoeksvariabelen

Groepen

TBS FPD T-toets

Gemiddelde (SD) Gemiddelde (SD)
N - 15 N = 15

SymM 0,73 (0,46) 0,80 (0,41) -0,42

DomiM 0,53 (0,52) 0,33 (0,49) 1,09

ZwakV 0,67 (0,49) 0,27 (0,46) 2,32*

Veelaf 0,73 (0,46) 0,73 (0,46) 0,00

Amish 0,8() (0,41) 0,60 (0,51) 1,18

Etrau 0,00 (0,00) 0,27 (0,46) -2,26*

N. B.0= nec; 1 - ja,+=P< 0,10.* =p <,05:** =p <,01 (tweezijdig)

Tabel Demografische gegevens
Groepen

TBS FPD T-toets

Gemiddelde (SD) Gemiddelde (SD)
N = 15 N = 15

ANemeen
Diploma 0,00 (0,0) 0,60 (0,5) -4,58**

IQ      94,25 (10,6) 105,50 (10,3) -1,88+
# kinderen 1,73 (0,5) 1,47 (0,5) 1,50

Werk 0,20 (0,4) 0,53 (0,5) -1,95+
Gehuwd 0,07 (0,26) 0,33 (0,5) -1,87+

Nederlands nat. 0,93 (0,3) 1,00 (0,0) -1,00

Milieu A 0,93 (0.3) 0,80 (0,4) 1,06
Milieu B 0.07 (0.3) 0,20 (0,4) -1,06

Opleidint
LTS 0,73 (0,5) 0,33 (0,5) 2,32*

MEAO 0,13 (0,4) 0,07 (0,3) 0,59

MAVO 0,13 (0,4) 0,20 (0,4) -0,48

HAVO/ VWO 0,00 (0,0) 0,20 (0,4) -1,87+
HBO 0.00 (0,0) 0,13 (0,4) -1,47

Universiteit 0,00 (0,0) 0,07 (0,3) -1,00
N.B.O=nee; 1 -ja; + =P< 0,10; *=p<,05; **=p<,01.
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Hoewel de gezinscombinaties getalsmatig bijna gelijk lijken en de interactionele
ouder-kindrelaties in beide groepen even grillig, wisselvallig en in vele gevallen
vijandig en gewelddadig zijn, waren de 'TBS-vaders', seksueel- en frsiek
gewelddadiger en was hun positie ten opzichte van hun partners zwakker/
submissiever dan bij de FPD-groep het geval was. De vraag of de seksuele
mishandeling van de toch al gewelddadige vaders de TBS-gestelden psychisch
zwaarder heeft belast, lijkt overbodig. Volgens Gartner 72 is er geen twijfel
mogelijk. Hij vindt dat seksueel misbruik bij 'jongens' extra hard aankomt 73 omdat
zij zichzelf niet als (passieve) slachtoffers kunnen manifesteren. Dat laat onze
cultuur niet toe. Sociaal-cultureel gezien dienen opgroeiende jongens zich te
spiegelen aan een (actieve) masculiene seksrol. Zij behoren geen (seks)slachtoffers
te zijn. Dat is schandelijk en schaamtevol, zeker wanneer het de vader is die de
jongen seksueel penetreert en hem langdurig als seksobject misbruikt. De meeste
mannen ontkennen de emotionele invloed van het seksueel misbruik omdat zij
het gevoel van de machteloosheid van de passieve slachtofferrol niet verdragen
en dit gevoel willen verdringen. Gartner stelt dat seksueel misbruikt worden
gevoelens van hulpeloosheid en angst intensiveert. Het kind voelt zich niet alleen
door moeder'erotisch bezet' maar wordt ook nog eens door vader daadwerkelijk
in bezit genomen (46% van de TBS-gestelden). Voorjongens die opgroeien in
(SAVE) gezinnen is de psychische belasting buitengewoon zwaar. Het is goed
mogelijk dat die dubbele belasting: de schaamte, angst en het sociale isolement,
het de TBS-gestelden extra moeilijk heeft gemaakt.

6.6 Slotbeschouwing

Perversie en/ofzedendelinquentie is er niet zomaar op een dag. Mensen worden
er niet mee in de wieg gelegd, maar in de ontwikkeling van een individu ontstaan

er situaties en zijn er gebeurtenissen die de psychische ontwikkeling van een
individu dusdanig bepalen dat hij een perversie ontwikkelt en dat het in sommige
gevallen tot een zedendelict komt. Hoe het tot zo'n problematische ontwikkeling
komt, kan een veelvoud van oorzaken hebben. Aan het einde van mijn
beschouwing is een korte, schematische weergave van de etiologie van perversie-
vorming nodig om de complexiteit van de interacterende factoren zichtbaar te

272 Gartner, 1999.
273 Hiermee is niet gezegd dat vrouwelijke slachtoffers niet ernstig te lijden hebben als gevolg

van seksueel misbruik. De manier waaropjongens het misbruik verwerken gaat veel meer
gepaard met ontkenning, loochening als gevolg van hun sociaal-maatschappelijke
masculiene positie.
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maken. Zo zijn er erfelijke en constitutionele invloeden, invloeden vanuit het
stamgezin en invloeden vanuit de omgeving. Welke nu 'de' doorslaggevende
factoren zijn, is moeilijk aan te geven. De opzet van dit onderzoek is niet om
een hiifrarchie aan te brengen in dergelijke beinvloedingsvariabelen. Met behulp
van gehechtheidsonderzoek en psychoanalytische theorieln wil ik de nadruk

leggen op de eerste levenservaringen van het kind. Recente bevindingen in de
neurobiologie lijken een onderbouwing te geven aan psychoanalytische

bevindingen dat vroege levenservaringen blijvende invloed hebben op de
ontwikkeling van het individu. Vroegkinderlijke ervaringen verankeren zich in
de hersenen en de ouder-kindrelatie-patronen worden vastgelegd in neuronale
netwerken.274 De focus van dit onderzoek is op de ouder-kindpatronen/relaties
in het stamgezin, ook wel gezin van herkomst genoemd. Symbiotische, verwaar-
lozende, afwijzende ouders zullen niet bijdragen aan de groei van een veilig
zelfgevoel of een positieve zelfwaardering. Een jong kind is gemakkelijk te
beYnvloeden en zal de negatieve omgeving waarin hij opgroeit verinnerlijken
en zich eigen maken. Onderzoek heeft aangetoond dat dit niet alleen tot een
affectieve ontwikkelingsstagnatie kan leiden maar ook kan resulteren in een
cognitieve achterstand.275 Kinderen die in een dergelijke omgeving opgroeien

zijn kwetsbaar en hebben een grote kans om een zwakke, gebrekkige persoonlijk-
heidsstructuur te ontwikkelen met als gevolg dat zij psychologisch onvoldoende
zijn toegerust om weerstand te bieden aan driftmatige en/ofseksuele impulsen
of andere verleidingen.

Er zijn maar weinig psychiatrische terminologiedn die zo verweven zijn met
moralistische vooroordelen als de term perversie. Het ligt zelfs zo gevoelig dat
men er een neutraler klinkende term voor heeft gevonden: parafilie. Eigenlijk
is deze gevoeligheid wel interessant gezien de huidige seksuele liberalisering.
Pervers zijn was vies en zondig. Seksuele liberalisering betekent dat men zich
niet meer wil laten opleggen wat ziek of slecht is, welke rol man ofvrouw kan
vervullen. Deze vrijheid is een lang bevochten verworvenheid. Mogelijk dat met
het wegvallen van culturele taboes de kwalificatie'pervers' te veel herinneringen

oproept aan de moraliserende autoriteiten. Het verder oprekken van seksuele

grenzen kan weliswaar modern, spannend en in brede kringen toelaatbaar zijn,
maar dat wil nog niet zeggen dat het in psychologisch opzicht 'gezond' is. Het
is niet ongebruikelijk dat spanningen in meer ofmindere mate afvloeien via het

274
M.G J. Smeets tijdens een wetenschappelijke presentatie over de bevindingen van Nobel-
prUswinnaar, E. Kandel, neurobioloog en psychiater, op het Nederlands Psychoanalytisch
Instituut, te Utrecht, 2004.

175    Ponagy, 1999; Nicolai, 2001.
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orgasme. Of dit nu wordt bereikt via masturbatie, in de intirniteit van een
partnerrelatie ofop een andere manier tussen consenting partners. Maar wanneer
spanningen, frustratie, onmacht, macht, leegte, eenzaamheid ofandere emoties
en drijfveren habitueel worden geseksualiseerd, samen met de daarbij passende
ritualistische masturbatiefantasieen, dan komt men dicht in de buurt van een
seksueel probleem. En als daar ook nog een onbedwingbare, drangmatige behoefte
bijkomt om het scenario daadwerkelijk om te zetten in (ritualistisch) gedrag omdat
er anders geen orgasme oflustbeleving kan worden verkregen, dan is er sprake
van een pervers scenario. Wanneer daarbij verder nog sprake is van een onver-
mogen om tot intieme contactgroei te komen ofzich aan een partner te hechten
en wanneer vernedering of dehumanisering van de seksuele partner een
voorwaarde is om tot orgasme of seksuele lustbevrediging te komen,  dan is er
sprake van perversie. Voor de man (ofvrouw) met een perversie wordt de leegte
of eenzaamheid gevuld met het 'product seks'. Bij mensen met een perverse
karakterstructuur gaat het niet om intimiteit, binding ofinteractie, maar gaat het
erom dat macht, regie ofcontrole wordt verkregen over de ander, dat geeft een
orgastische kick. Een additionele uiterste stap in het drangmatige, perverse scenarto
is die van de zedendelinquent. HU kan zijn obsessie(s) niet'binnenboord' houden
maar 'moet' zijn fantasie8n uitageren op een nietsvermoedende voorbijganger,
op een onvrij, afhankelijk kind, ofeen anderlustobject. De zedendelinquent vraagt
niet, hij neemt wat hij wil en schendt, veelal met geweld, de lichamelijke
integriteit van zijn slachtoffer. Seks is zijn wapen geworden.

Seksualiteit is een centrale factor in het leven van mensen. Normaliter verloopt
de psychoseksuele ontwikkeling voorspoedig maar in sommige gevallen ontstaan
er stagnaties waardoor er een scheefgroei dreigt te ontstaan. Een perversie is een
manifest symptoom van zo een psychoseksuele ontsporing. Deze kan het gevolg
zijn van een constitutioneel ofeen erfelijk defect, maar ook van een combinatie
van sociaal-psychologische omgevingsfactoren. In het psychoanalytische denkveld
is met deze bandbreedte ruimschoots rekening gehouden. Freud schreefin 1905
al, ' dass den  Perversionen allerdings etwas angeborenes zzignmde lies, aber etwas was allen
Menschen angeboren ist, als Anlage in seiner Intensitat schwanken mag und der
Hervorhebung durch Lebenseinfliisse wartet:76 Welke levensinvloeden dit zouden
kunnen zijn is in dit materiaal aan de orde gekomen. De intrapsychische strijd
die het kind moet leveren om zijn natuurlijk streven naar autonomie te
bewerkstelligen wordt bemoeilijkt in gezinsomstandigheden waarin hij het gevoel
heeft ontrouw aan zijn moeder, casu quo, zijn ouders te zijn. Nag 277 beschrijft

276 Freud, 1905.
277 Nagy, 1987.
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hoe kinderen 'eeuwig trouw' blijven vooral aan ouders die zelf psychische
problemen oftraumatische ervaringen hebben opgelopen.278 De kinderen kunnen
hun ouders niet loslaten omdat dit als verraad wordt gevoeld en als zwaar

schuldgevoel op hen drukt. Kinderen kunnen zich in die gevallen verantwoorde-

lijk blijven voelen voor het welbevinden van hun ouders en schuldig voelen over
de agressieve gevoelens die als gevolg van mogelijke affectieve en pedagogische
verwaarlozing in het kind zelf zijn ontstaan. Een dergelijke intrapsychische
dynamiek is analoog aan het 'bad autonomous se#' dat weg wil van de symbiotische
moeder die gekwetst reageert op de autonomiestrevingen van het kind. Hij wordt
dan een 'slecht, moeder verdrietdoend, jongege' met als gevolg dat het kind in
een innerlijk loyaliteitsconfict geraakt. Wanneer moeder ofouders erotiserend,

grensoverschrijdend zijn, kan er een ' bad  incestuous self ontstaan en net als het

'bad autonomous se#' dat agressiefgeladen is, moet het 'bad incestuous self worden

afgesplitst en ingekapseld omdat zijn seksuele wensen verbannen moeten blijven.
De aldus ontstane verinnerlijkte 'slechte delen' (ook wel negatieve introjecten

genoemd) kunnen in bepaalde situaties ontlokt warden en als impulsdoorbraak
(met agressie geladen) loskomen  van de 'ingekapselde schuilplaats'.

Afweer, coping en gehechtheid zijn belangrijke pilaren waarop de structuur van

de persoonlijkheid steunt. Een gebrekkige afweer, een tekortschietende coping

(ofwel stressmanagement) en een onveilige, vijandige omgeving waarin angst
en afwijzing domineren hebben tot gevolg dat een kind zich niet goed kan
hechten. Kenmerkend bij zedendelinquenten en mensen met een perversie is
dat gebreken in deze gebieden veelvuldig naar voren komen, waardoor er op
allerlei niveaus van functioneren problemen ontstaan. De dusdanig ontstane,

ernstige affectieve en pedagogische tekorten zijn vaak op latere leeftijd niet meer
te repareren. Vooral de affectieve schade (de narcistische tekorten) beinvloedt
het individu in zijn psychosociaal functioneren. Zijn verminderde zelfwaardering,
zijn gevoelens van leegte, depressie en zijn onvermogen om sociale contacten
te leggen en te onderhouden zijn slechts enkele symptomen die hij moet
compenseren' met zijn gebrekkige sociale vaardigheden of disadaptieve

afweerstructuur. Uit het gehechtheidsonderzoek komt naar voren dat een

gedesorganiseerde/onverwerkte gehechtheidsstijl grote kwetsbaarheid voor het
ontwikkelen van persoonlijkheidsproblematiek kan veroorzaken. Desorganisatie,
onveiligheid, inconsistente ouderrollen en ongestructureerd, mogelijk ook
grensoverschrijdend gedrag, brengen kinderen in dusdanige verwarring dat zij
niet alleen een negatiefzelfbeeld ontwikkelen maar ook een basaal wantrouwen

278 Men denke aan de tweede generatie-problematiek van kinderen wier ouders in de
concentratiekampen de Nazi's oflapanners hebben overleefd.
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jegens anderen. Als gevolg van de bedreigende, grillige omgeving trekken zij
zich emotioneel terug en vallen zij ten 'prooi' aan passiviteit en emotionele
vervlakking waardoor hun intimiteitsniveau zich minimaal ofslechts oppervlakkig
kan ontwikkelen. Ondanks hun aversieve ervaringen zullen kinderen toch altijd
proberen bescherming te zoeken bij de ouders. Zij zoeken steun en toenadering
zelfs al worden zij gekwetst, afgewezen en in het ergste geval misbruikt. De
behoefte aan spiegeling en bevestiging is groot en het kind is bovendien voor
zijn onderhoud afhankelijk van de zorg van zijn ouders. Hij kan niet ofnauwelijks
ontsnappen uit deze paradoxale vicieuze cirkel.

In de symbiotische idylle met moeder wordt het jongede tot haar 'prinsje'
verkozen. Omdat vader er niet is, wordt hij geacht zich te voegen naar haar
narcistische behoeften, hij moet moeder behagen. Haar wens moet ook zijn
verlangen zijn, maar aan zijn eigen behoeften komt hij nauwelijks toe en als gevolg
hiervan kan hij zich niet ontwikkelen tot een autonoom, masculien individu.
Hij moet onvoorwaardelijk van moeder houden en hij mag/kan zich daarom
niet aan een andere vrouw binden Dat zou hem te veel schuld- en loyaliteitspro-
blemen (bad autonomous sell) opleveren. Lacan279 zegt dat het (symbiotische) kind
als het ware verdrinkt in de verlangens van de moeder. Zo blijft het symbiotisch
aan haar gekluisterd. Er is voor het jonge kind ook een positieve kant aan de
symbiotische verhouding met moeder. Die levert hem een alomtegenwoordi-
ge,'toegewijde' moeder op. Later betaalt hij daar echter een hoge prijs voor. De
prijs die de jongen moet betalen is in dit onderzoek significant naar voren
gekomen. Door de geerotiseerde parentificatie vindt hij moeizaam of geen
aansluiting bu leeftijdsgenoten. Hij kan zich niet goed hechten buiten de
symbiotische idylle met moeder. Hij is moeders 'gevangene' en komt in een
geYsoleerde, eenzame situatie terecht waaruit zijn vaderhem niet redt. Integendeel,
in vele gevallen levert het vaders heftige agressie en afwijzing op. Het gevolg
van dergelijke gezinspatronen is een angstwekkend verinnerlijkt moederbeeld,
een negatiefvaderbeeld en een grote verwarringoverwat liefde is en onzekerheid
over de eigen (psychoseksuele) identiteit. Liefde wordt als gevolg van deze
gezinsconstellatie, met haar claimende symbiose en vaderlijke agressie, gelijkgesteld
aan bezitsdrang, aan autoriteit en gewelddadigheid. Het geparentificeerde kind
ontwikkelt een 'false seM'een masker van almacht waarachter een broos,
gedissocieerd 'Ik' schuilgaat dat niet alleen ondervoed en angstig is, maar ook
woedend.280 Deze woede en de haatgevoelens die hij oorspronkelijkjegens moeder
(en ook vader) koesterde, worden afgesplitst (ingekapseld) en verdrongen. Door

279 Lacan, 1966.
280 Winnicott, 1953.
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zijn afweermechanismen in stelling te brengen (tegen het tahoe om moeder en vader

te venvonden) warden de opgekropte spanningen en frustraties 'onherkenbaar'

gemaakt door ondermeer seksualisatie en in doorgaans geritualiseerde seksuele

handelingen en fantasieen, dwangmatig uitgeageerd. Bij enkele van de TBS-
justitiabelen is de verdringing van de haat tegen de ouders niet helemaal gelukt.
Na een moord te hebben gepleegd op een familielid, zei een (pedofiele) TBS-
gestelde:   'Het  is  net  alsofik m(in vader heb vermoord'. In zijn beleving redde hij
'kindertjes' en ook deze keer had hij de kinderen gered van hun seksueel
mishandelende vader. Deze daad was een directe omkering van zijn eigen
jeugdtrauma waarin hijzelfseksueel misbruikt werd door zijn stiefvader. Een ander
voorbeeld van het doorbreken van haat en woedegevoelens jegens de moeder
is dat van een justitiabele die (tijdens proefverlof) zijn moeder met overmatig
geweld verkrachtte en besefte dat hij dit had gedaan uit woede en wraakgevoelens
jegens haar. Niet alle woede is altijd onbewust en 'veilig' verdrongen en

ingekapseld ofafgesplitst. De woede van de serieverkrachter (22 verkrachtingen)
is gericht op vrouwen die hun kinderen (hem) zo maar kunnen wegdoen, zoals

zijn biologische moeder dat heeft gedaan. Door te verkrachten heeft hij de illusie

dat hij de controle heeft en niet de vrouwen die hem steeds maar weer afwijzen
en wegdoen. Na iedere verkrachting voelt hij zich opgelucht.

Door de exclusieve, symbiotische relatie met de moeder en het hiermee verbonden
sociale isolement waarin deze mensen sinds hun vroegste jeugd verkeren, evenals

door het ontbreken van een peergroup, heeft zich in de psychosociale ontwikke-
ling van deze mannen een ' bad  autonomous self gevormd dat dusdanig agressief
geladen is, dat het slechts in volledig afgesplitste vorm heeft kunnen voortbestaan.
Het is denkbaar dat het 'als kind gepest worden,' waarover deze mensen zo

veelvuldig rapporteerden, een gevolg is geweest van een projectieve identijicatie van
de andere kinderen met het afgesplitste 'moeder-verwondende' en autonome
deel van het eigen Zelf,281 waarbij  zij  zelf de 'aangevallen, beledigde moeder'
dramatiseerden.282 De stelling is verdedigbaar dat bij deze mannen de'ontgiftende'
werking van zowel de vader als de peergroup zodanig heeft ontbroken dat zij
als kind in volle hevigheid werden blootgesteld aan hun incestueuze impulsen
waardoor een geexternaliseerde masochistische (onderdanig provocerend)
opstelling ten opzichte van leeftijdgenoten onbewust wordt uitgedragen. Hierdoor

281 Mogelijk dat de betrokkene onbewust een onderdanige (masochistische) houding
aanneemt met als gevolg dat dit bij andere kinderen (die anders helemaal niet agressief
ZUn) agressie oproept

282 Men kan dit beschouwen als een soort van boetedoening voor de agressiejegens de eigen
moeder.



150

kan bij andere kinderen pestgedrag worden uitgelokt. Dit zou een rol kunnen
spelen bij het gegeven dat deze kinderen steeds weer gepest worden, waar ze
ook naar school gaan. Mogelijk dat er bij de pedoseksuele daders ook sprake is
van een projectieve identificatie van het slachtoffer met een afgesplitst deel van
het Zelfvan de dader, dat men zou kunnen omschrijven als'zijn vader ontrouwe,
met moeder hoererende zoon'. De dader heeft zich 'narcistisch' geidentificeerd
met de eigen 'van zijn troon gestoten, door vrouw en kind bedrogen' vader. In
deze gevallen moet de dader een vader hebben gehad die niet alleen afwezig is
geweest als partner voor moeder en als opvoeder, maar die zich buitendien reeds
van het begin afaan het slachtoffer heeft gewaand van een vermeende samenzwe-
ring tussen zijn zoon en diens moeder. (Koning Laios uit de bekende Oedipus-sage
is  hiervan   een goed voorbeeld). De bijzondere moeder-zoon  band  riep  bij
verschillende vaders intense minachting en woede op (zie de casus van Cees, Jan,
Maarten). De schuldgevoelens283  die de houding van vader  bij  het kind heeft
opgeroepen zouden er toe hebben kunnen leiden dat in enkele gevallen de zoon
zich daadwerkelijk heeft 'laten' misbruiken door de vader, zoals in het geval van
Jan. In die gevallen is er dus met alleen sprake geweest van een rechtstreekse
identificatie van de dader met zijn vroegere agressor maar ook van reactieformatie.
Bij reactieformatie is er sprake van een manifestatie van directe tegenstelling tussen

gedrag en verdrongen onacceptabele impulsen. Met behulp van dit afweermecha-
nisme kan men uiterlijk iemand in de armen sluiten die men eigenlijk haat (en
omgekeerd). Dit mechanisme heeft zowel het aspect van 'identificatie  met de
agressor' als ook het aspect van 'altruisme' in zich. Deze twee componenten spelen
een rol spelen bij het'in dienst staan van' (in dit geval) van vader en de agressieve,
uitagerende impulsen.
Vermoedelijk is er bij verkrachters van mindeijarige meisjes sprake geweest van
een projectieve identificatie van het slachtoffer met zowel 'bad autonomous self
als met 'bad incestuous child'. Ik vermoed ook dat in deze gevallen de dader zelf
zich heeft geidentificeerd met zijn eigen 'haar-rechten-opeisende' moeder. Om
dit te kunnen begrijpen moeten we ons inleven in de situatie van een jongen
wiens moeder metjaloezie en vijandschap reageert op alle meisjes die nu en in
de toekomst zijn pad kunnen kruisen (casus van Paul, Michael en Maarten). Elk
meisje wordt dus in de ogen van de jongen een ' corpus delicti' waarmee hij in de

283 Kinderen zijn 'eeuwig trouw' (Boszormenyi Nagy) aan hun ouders, ook in gevallen
waarin ouders geen goede verzorgers zun en kinderen zelfs mishandelen. Zij voelen zich
dikwijls schuldig en zelf verantwoordeluk voor zulke mishandelingen. De speciale
moeder-zoonrelatie kan tegelukertijd het gevoel oproepen 'speciaal' te zijn voor moeder,
maar ook schuldgevoelens tegenover vader voor 'het verraad' dat hij pleegt omdat hij
vaders plek heeft ingenomen.
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ogen van moeder de symbiotische relatie met haar in gevaar brengt. Als zodanig
blijven meisjes uit die leeftijdsfase een ideale kapstok voor het gemankeerde (en
'schuldige') 'bad autonomous self van de jongen.

Bij de verkrachters van volwassen vrouwen heeft men mijns inziens rechtstreeks
te maken met een agressieve omkering - een 'ttimi,W passive into aggressive' - van
een als extreem asymmetrisch ervaren relatie tussen de ouders, waarbij de vader

werd gepercipieerd als de onderdrukte en 'gecastreerde' partij. Er is bovendien
het sterke vermoeden dat de dader zelfals kind seksueel verleid is geweest door
de moeder ofiemand die haar verving.284 Hoe het ook zij, in deze gevallen moeten

we aannemen dat er in het gezin van herkomst een zodanige rolomkering heeft

plaatsgevonden dat de vader werd beschouwd als het 'gemeenschappelijke kind
van zoon en vrouw'  en de zoon zelf als de gedoodverfde partner van moeder.
Men kan zich nu voorstellen dat het aldus geparentificeerde kind in zijn fantasiedn

de rechtsorde herstelt door zich te identificeren met de'ideale vader die zich niet
door moeder laat afwijzen'. Met andere woorden het kind redt nu 'vaders eer'
door de vrouw aan zich te onderwerpen. De gegevens van dit onderzoek laten
zien dat er mogelijk tevens sprake is van een verplaatsing van de agressie richting
een grensoverschrijdende moeder.

6.6.1 De etiologie van perversie schematisch en globaal in beeld gebracht

Naast de metapsychologische beschouwingen over perversie kan een schematische

weergave een concreter en herkenbaarder beeld geven over de psychodynamische
factoren die een rol spelen in perversievorming. Dit schema is geen handleiding.
Het is bedoeld om de innerlijke drijfveren die een rol spelen in perversievorming
te bundelen en overzichtelijk weer te geven.

284
In geen van de door mij onderzochte dossiers werd melding gemaakt van moeder-zoon
incest. We moeten er echter rekening mee houden dat dit onderwerp onigeven is door
nog meer schaamte en taboes dan incest tussen vader en dochter.
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6.7 Conclusies en aanbevelingen

6.7.1   Condusies

De symbiotische moeder-zoon relatie, de veel afwezige/mishandelende vader
en de daaruit voortvloeiende affectieve verwaarlozing, gehechtheidsstoornissen
en gebrekkige persoonlijkheidsontwikkeling zijn factoren die in samenhang met
elkaar een significante rol spelen in de etiologie van perversie en zedendelinquent
gedrag. Het was mij er om te doen dit verantwoord aan te tonen. Dat ik daarbij
tot de ontdekking kwam dat deze gezinsconstellatie tot ernstige sociale traumata

kan leiden, die op hun beurt de etiologische keten weer voeden zodat er een
vicieuze cirkel kan ontstaan waaruit ontsnapping bijna onmogelijk is, heeft mij
verrast en verontrust. Uit dit onderzoek komt significant naar voren hoe zwaar-
wegend het psychosociale trauma in de etiologie van een zedendelict kan zijn.
Door zevenentwintig van de dertig (90%) onderzochte justitiabelen werden als

gevolg van pesterijen op school gevoelens van eenzaamheid, somberheid en leegte
gerapporteerd. Door onder meer een zwakke persoonlijkheidsstructuur en
gebrekkige sociale vaardigheden konden (en kunnen) veel betrokkenen hun
insufficientie en onmachtgevoelens niet voldoende ombuigen (sublimeren) en
kanaliseren. Zij slagen er niet in om bevredigende, duurzame relaties te onder-
houden. Velen van hen zoeken hun toevlucht in seksuele fantasieln. Fantasie
alleen is voor de zedendelinquent echter niet genoeg. Zijn (perverse) scenario
moet telkens weer dwangmatig worden opgevoerd en uitgespeeld, omdat hij
vergee& op de ultieme vervulling van zijn seksuele fantasieEn hoopt.285 De
zedendelicten die hij pleegt, zijn slechts tijdelijke, kortstondige ontladingen die
nooit, ook niet bij benadering aan zijn fantasiebeelden voldoen. De herhaling
is er ook omdat het delict brandstofoplevert voor de (masturbatie) fantasie, het

geeft weer nieuwe voeding aan de schraal geworden fantasie, deze heeft na verloop
van tijd steeds nieuwe spanning (voeding) nodig. Het zedendelict voedt hem
echter niet voldoende omdat het slechts een surrogaat is voor wat hij zoekt. Het
seksualiseren van onmachtgevoelens, leegte ofandere insuthcientiegevoelens is
als junkfood' dat hem nooit volledig kan bevredigen, omdat het niet repareert
wat in de jeugd beschadigd of verloren gegaan is.  Bij vele justitiabelen in dit
onderzoek is het vermogen om een spiegelende en wederkerig geborgen volwassen

285 De dichter-filosoofColeridge schreefover de fantasie: 'deze (heeft) geen andere fiches
om mee te spelen dan starre en exact begrensde dingen. De fantasie is inderdaad niets
anders dan een wijze van herinneren, vrijgemaakt van de ordening van tijd en ruimte;
en vermengd met, en gewijzigd door dat empirische verschijnsel van de wil dat we
uitdrukken met het woord keuze,' Biographia,  Londen  1991.
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relatie aan te gaan, verloren gegaan onder invloed van een combinatie van
gezinscriteria, die bestaat uit een symbiotische moeder-zoon relatie, een veel
afwezige en mishandelende vader en een sociaal trauma.

6.7.2  Aanbevelingen voor verder onderzoek

Dit onderzoek laat enerzijds concluderen dat er vele factoren zijn die een rol
kunnen spelen in het ontwikkelingsproces van een mannelijk individu tot zeden-
delinquent. Anderzijds komt naar voren hoe sommige van deze factoren in een
psychodynamische keten vooraf kunnen gaan aan de symptomatologie die bij
zedendelinquentie manifest wordt. Psychoanalytische persoonlijkheidstheorieen
hebben in belangrijke mate als vertrekpunt en referentiekader gediend voor dit
onderzoek naar de factoren die een rol spelen in de ontstaans- en ontwikkelingsge-
schiedenis van perversie en zedendelinquentie. De keuze voor die invalshoek
was ingegeven door de overweging dat de psychoanalytische theorie niet alleen
een basis biedt voor de onderbouwing van een vroegkinderlijk ontwikkelings-
model, maar ook voor de psychodynamiek van latere gedrags- en persoonlijkheids-
ontwikkelingen. De psychoanalytische theorie is een kennisdomein dat zich met
de dieper liggende lagen van de persoonlijkheidsstructuur bezighoudt. De
forensische diagnostiek heeft baat bij meer kennis op dit gebied: aan kennis van
de betekenis van factoren als fantasie, imaginatie, agressieregulatie, impulsbeheer-
sing, empathie en overige aspecten van intrapsychisch functioneren. Andere
disciplines bieden die diepgaande metapsychologische kennis niet ofin mindere
mate. Er is daarom behoefte aan het in kaart brengen van zulke psychodynamische
factoren ten behoeve van recidive assessment.286  Het  is  in het belang van  de
behandeling vanjeugdige zedendelinquenten dat in toekomstige recidivetaxaties
wordt meegewogen wat de status is van de zelfwaardering, de emotionele en
sociale eenzaamheid, de affectieve congruentie en de persoonlijke lijdensdruk.287

Jeugdige zedendelinquenten onderscheiden zich met betrekking tot deze factoren
in negatieve zin van niet-delinquente leeftijdgenoten. Het onderzoek laat de
kritische invloed zien van de vroegkinderlijke relatie met de ouders en de
onderlinge gehechtheidspatronen, als verstoringsbronnen voorallerlei basale sociale
en cognitieve competenties van het individu, zoals de ontwikkeling van
empathisch vermogen. Empathie ontwikkelt zich in de sociale geborgenheid
waarmee de primaire verzorgers het kind omgeven. Inlevingsvermogen kan slechts
worden overgedragen op grond van een positiefvoedingsklimaat waarin respect,
geborgenheid, warmte en erkenning dagelijkse kost zijn. De ouder-kindrelatie

286 Van Nieuwenhuizen & Philipse, 2002.
287 Ten Hag, 2002.
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is het eerste referentiekader. Wanneer daarin geen sociale waarden worden
aangereikt, kunnen die ook niet ontplooid worden. De ouders behoren structuur
en  perspectief te bieden en grenzen te stellen, jonge kinderen kunnen  dat  niet
alleen op eigen kracht en zijn in de eerste levensjaren buitengewoon kwetsbaar.
Ouders die in die periode geen grenzen kunnen stellen ofgrenzen overschrijden
door symbiotisch gedrag, seksuele en/offysieke mishandeling, affectieve verwaar-
lozing, kunnen in het jonge  kind een scheefgroei katalyseren  die het later  niet
meer kan normaliseren. De consequenties van een grensoverschrijdende primaire
steungroep voor opgroeiende kinderen kunnen zeer ernstig zijn, zoals in de
gevallen van de mannen die in dit onderzoek figureren. Het psychoanalytische
denkkader maakt inzichtelijk dat scheefgroei, culminerend in zedendelinquentie
er niet plotsklaps is. Mijn onderzoek laat zien dat zedendelinquentie niet enkel

een gedragsprobleem is ofeen kwestie van seksueel afwijkend keuzegedrag. Onder
de symptomatiforme oppervlakte gaat een dieperliggende dynamiek schuil van

persoonlijke driftmatige ontwikkeling, gehechtheid, objectrelationele en inter-
actionele patronen tussen ouders en kinderen en tussen kinderen en hun directe
sociale omgeving, zoals de school en de peergroup.
Dit onderzoek geeft indicaties waarom en hoe de onderzochte groep mannen
tot zedendelinquent gedrag heeft kunnen komen. Hoe zij in hun jeugd een
negatieve zelfwaardering (en bad autonomous se/0 konden ontwikkelen, sociaal

geisoleerd raakten en zich in een kringloopfantasie verstrikten. De ernstige
affectieve en pedagogische verwaarlozing die hen ten deel viel, resulteerde in
een sterke affecthonger die zij vaak alleen konden stillen door in een fantasie
zonder einde te vluchten. De fantasie voedt alleen zichzelf en de affecthonger

blijft. Het ontbrak hen daarbij aan de autonomie die integratieve kracht kan geven
en het uit dit onvermogen emergerende gevoel van machteloosheid speelde een
rol in de delictvorming. Door hun sociale traumatisering waren de betreffende
mannen niet bij machte om werkelijk contact met partners te maken en bleef
hen vaak niet veel anders over dan hun fantasieen te seksualiseren en te
ensceneren. Het kunnen uitoefenen van macht over een vrouw ofhet kunnen
voeren van regie over een kind (ofanderen) was een gevoel dat zij kennelijk alleen
door een ernstig zedendelict te begaan, konden beleven.
Uiteraard roept het onderzoek de vraag op of en hoe de betreffende mannen
met succes te behandelen zijn en ofhet onderzoek zicht biedt op mogelijkheden
om de ontwikkeling van zedendelinquent gedrag in een prejustitieel stadium te
voorkomen. Ik meen dat het onderzoek een belangrijk aanknopingspunt voor
de behandeling biedt in het maken van een gedragsfunctionele analyse die wordt
onderbouwd door een psychodynamische analyse van de vroegkinderlijke
objectrelaties en gehechtheidsproblematiek. Dat vergt een intensivering van
aandacht maar die kan per saldo kosten en behandelingstijd besparen. De focus
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op het aanleren van gedragscontrole zonder een degelijk gefundeerde analyse
van de persoonlijkheidsstructuur van de betreffende zedendelinquent is verspilling
van «id en expertise. Op een zwak en wankel fundament kan geen duurzame
controle worden gebouwd.

Ik acht het tevens mogelijk dat meer inzicht in de dieper liggende structuren van
zedendelinquenten in de toekomst tot het vroegtijdig signaleren respectievelijk
herstellen van de desbetreffende scheefgroei kan leiden. Ouders, andere gezins-
en familieleden, onderwijzers, de media, de samenleving, allen zouden daaraan
een bijdrage kunnen leveren als er meer betrouwbare kennis beschikbaar zou
zijn. Ofhet zover komt zal naar mijn stellige overtuiging afhangen van de aandacht
voor de diep onder de uiterlijke verschijningsvormen liggende probleemfactoren.
Daarmee wil ik de psychoanalyse niet als ei van Columbus of enige remedie
voordragen. Daarvoor is de afstand tussen theorie en toepassing voor een groot
deel van deze populatie te groot. Er zijn twee behandelbenaderingen die in mijn
klinische ervaring met deze populatie interessante mogelijkheden gegeven. E6n

288ervan is zedendelinquentie/perversie te classificeren als compromisformatie.
Dat kan behandelaars helpen om scherper te focussen op de onderliggende angsten,
depressies en spanningen waaraan betrokkenen vaak lijden, en op de specifieke
afweermechanismen die bij perversie horen. Men zou alert moeten zijn op de
secundaire winst en bevrediging die het perverse gedrag oplevert. De centrale
fantasie moet in de behandeling duidelijk aan bod komen, als een ui worden
afgepeld en worden verwerkt en doorgewerkt. Deze fantasieBn hebben meestal
te maken met agressie, dominantie, regie ofcontrole, triomferen en het controle
verkrijgen overpijn en het afwenden van faalangst.289 Het zijn vaak karakteristieke
aspecten die te maken hebben met een wankele zelfwaardering ofidentiteit. De
patifnt moet geholpen worden om de sleutel te vinden tot Wat hij als kind
plezierig vond en niet kon verwerven. De machteloosheid en het ongenoegen
die voorkomen uit het feit dat hij niet aan de pijn en het ouderlijke geweld kon

288 Een compromis (formatie) tussen driftmatige impulsen en ego afweer. Dat lijkt veel op
een neurotisch symptoom maar de afweer die bu perversie past heeft op verschillende
manieren met regressie te maken: regressie van libido naar pregenitale niveaus en regressie
van agressieve impulsen met als gevolg dat er sprake kan zijn van een toename van
sadisme. Dat heeft tot gevolg dat angsten en spanningen toenemen over mogelijke
gevaren die de verhoogde toestand van sadisme met zich meebrengt voor betrokkene
zelfen de seks-partner. De wijze waarop het ego functioneert in perversie is typisch.
In plaats van de driftmatige agressieve impulsen afte wuzen, op gezag van het Geweten
zoals dat in de neurose gebeurt, zal het Ego een bepaald gedeelte van de infantiele
seksualiteit adopteren. Door middel van Ego-splijting en object-splijting zal het individu
specifiek gedrag ontwikkelen met betrekking tot zijn seksualiteit en de realiteit.

289
Richards, 2003.
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ontkomen, heeft zijn weg vervolgd en is, net als hij, aan kracht gegroeid, naarmate

hij volwassener werd. Zijn ongenoegen en spanningen worden meestal sterk

gevoed door verbeelde en/ofreele ervaringen van pijn als gevolg van miskenning.
Zij voeden zijn overtuiging dat (seksueel) plezier met geweld ontworsteld moet
worden aan een wrede, soms dodelijke onverschillige tegenstander. Een belang-

rijke therapiedoelstelling is behandeling van de dwang waaraan veel van zijn
functioneren ondergeschikt is gemaakt. Een van de krachtigste drijfveren voor
het herhalende, drangmatige karakter is het afweermechanisme 'turning passive
into active'. Het ontdekken en verwerken van het trauma dat steeds in een seksua-

liserende enscenering omgekeerd moet worden uitgeageerd is essentieel. Wanneer
dit goed wordt doorgewerkt kan de patient minder dwang ervaren, meer innerlijke

29()
keuzevrijheid verwerven evenals een zekere mate van autonomie.

Een tweede behandelingsmogelijkheid is de inzet van psychoanalytische psycho-
educatie. Psycho-educatie moet onderdeel van een breder behandelprogramma
zijn. Aangepast aan het denkniveau van de betreffende zedendelinquent kan het
inzichtelijk maken van eigen psychodynamiek, herkenning en erkenning van
het intrapsychische functioneren bevorderen. De psychodynamische, psycho-
educatieve methodiek is onderdeel van een behandelingsbenadering die aan
betekenisverlening doet en voor betrokkene een sterke verklaringskracht heeft
omdat zowel cognitieve, emotionele en onderliggende motiverende bouwstenen
onderzocht en besproken worden. Door het geven van 'zin en betekenis' aan
hoe hij intrapsychisch en gedragsmatig tot delictpleging heeft kunnen komen,
wordt de 'binnenkant' van de zedendelinquent gehonoreerd. Net als in een
reguliere therapie dient het psycho-educatieve onderdeel veelvuldig herhaald
te worden zodat het effect duurzaam kan worden geintegreerd. Op eigen kracht
kunnen zedendelinquenten dat vaak niet meer, doordat ze vervreemd zijn van
hun eigen delictgedrag. Als klein kind tot narcistisch object te zijn gedegradeerd,
gedehumaniseerd, soms zelfvaak seksueel misbruikt, sociaal getraumatiseerd, heeft

hij dit alles verinnerlijkt en hij draagt dit uit in negatieve zelfwaardering, gesek-
sualiseerde fantasieen, en uiteindelijk in zijn zedendelict. Een behandelings-
benadering die bijdraagt aan het (weer) vermenselijken van de zedendelinquent,
kan worden gezien als een poging tot omkering van de ontmenselijking die de

symbiotische moeder, de afwezige en mishandelende vader en (pestende) anderen
in hem hebben teweeggebracht toen hij nog weerloos was.

Met de TBS-maatregel kent Nederland een unieke situatie die in staat stelt om
diepgaand, longitudinaal onderzoek te doen naar de onderliggende motieven

29,'
Ibid.



158

en drijfveren, en de daaruit voortkomende gedragscomponenten van zedendelin-
quenten. Nergens in de wereld bestaat de gelegenheid om gezamenhjk, vanuit
verschillende werkvelden en disciplines, integratieve behandelmethoden te
ontwikkelen die recht doen aan de complexiteit van dit probleem. In de huidige
cultuur wordt de invloed van gezinsconstellaties ofjeugdervaringen op de etiologie
van zedendelinquenten onderbelicht. De meeste aandacht gaat uit naar de
classificatie van het afwijkende seksuele gedrag, het couperen, casu quo, het con-
troleren van het manifeste gedrag. In het huidige tijdsgewricht is de behandelfocus
er doorgaans op gericht om de agressieve impulsen te beheersen. Een uitermate
belangrijke en begrijpelijke therapiedoelstelling, aangezien de veiligheid van
mensen op het spel staat. Hoewel de gedragscomponent een belangrijk aspect
vormt, is het niettemin toch (slechts) een te objectiveren symptoom van
onderliggende problematiek. Zonder kennis van de fundamenten van impulscon-
trole, affect- en agressieregulatie en de kracht waarin die zijn ingebed in de per-
soonlijkheidsstructuur van betrokkenen, is het niet goed mogelijk om gedragscon-
trole aan te leren. Het verder in kaart brengen van de kritische factoren voor het
ontstaan van perversie en seksuele delinquentie is daarom minstens even belangrijk.

Als onderzoeker ben ik me ervan bewust dat uit dit kleinschalige onderzoek geen
al te verstrekkende conclusies kunnen worden getrokken. Zedendelinquentie
iseen zeer complex probleem. Er zal hoogstwaarschijnlijk nooit kunnen worden

gesproken van d6 zedendelinquent, daarvoor zijn de kenmerken, achtergronden
en drijfveren te verschillend en is de groep te heterogeen samengesteld. Ieder
individueel geval is anders - ook al zijn er treffende overeenkomsten - en
zedendelinquentie is nooit een op zichzelfstaand probleem. Hij, casu quo het,
is wel een groeiend maatschappelijk probleem. Meer kwalitatiefen kwantitatief
empirisch onderzoek naar de oorzaken, met als doel effectievere behandeling
en preventie, is daarom wenselijk. In wat nu volgt worden enkele aanbevelingen
voor dergelijk onderzoek gedaan.

Onderzoekssuggestie 1

Verder onderzoek naar de kritische factoren voor het ontstaan van perversie en
seksuele delinquentie kan verhelderen of behandelingsstrategieBn die de
onderliggende drijfveren aanspreken, de beheersing van agressieve impulsen
kunnen bevorderen. Over de specifieke, intern psychologische triggers die aan

het daadwerkelijk plegen van een zedendelict voorafgaan is relatiefweinig bekend.
Een intrapsychisch delictscenario dat in kaart brengt wat de rol (de zin en
betekenis) van de interne drijfveren is in de aan het delict voorafgaande
fantasiekringloop en hoe deze zich voltrekt, kan belangrijke aanknopingspunten
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bieden voor psychotherapeutische behandelingsstrategieen. Concreet zou dit
kunnen resulteren in het maken van functionele analyses aan de hand van het
psychodynarnische schema (zie blz. 152) waarin intrapsychische factoren die aan
de delictpleging voorafgaan en/ofer aan ten grondslag liggen, inzichtelijk worden
gemaakt. Het zal een waardevolle aanvulling zijn op het gedragstherapeutische
delictscenario  dat in  1999  door Daan van Beek is ontwikkeld.

Onderzoekssuggestie  2:

De kwaliteit van de gehechtheidsstijl in een stamgezin is van essentiale betekenis
voor de affectieve en cognitieve ontwikkeling van een kind. Angelsaksische
onderzoekers hebben bijvoorbeeld aanwijzingen gevonden dat een obsessieve,
gepreoccupeerde gehechtheid gekoppeld zou kunnen worden aan een bepaald
type zedendelinquent (met symbiotische moeders). In Nederland is voor dergelijke
indicaties meer, longitudinaal, onderzoek nodig met als vraag welke gehechtheids-
stijlen kinderen extra kwetsbaar maken voor het ontwikkelen van zedendelinquen-
tie.  Vooral de toename van het aantal jeugdige zedendelinquenten vraagt om
meer kennis van en inzicht in de ontstaans- en onwikkelingsgeschiedenis. De
Attachment Story Completion Test kan in een vroeg stadium gehechtheidsproblemen
bij kinderen signaleren. Voor dejeugdhulpverlening en schoolpsychologen kan
het deskundig inzetten van een dergelijk instrument een ondersteuning zijn in
de diagnostiek om vroegtijdige stoornissen op te sporen.

Onderzoekssuggestie  3:

Mijn onderzoek heeft geen duidelijkheid gebracht met betrekking tot de vraag
welke risicofactoren (ofcombinaties daarvan) zwaarder wegen dan andere. Een

dergelijke rangschikking van risicodeterminanten zou gemaakt kunnen worden
door middel van multiple N= 1 studies. Het probleem is echter dat veel rapportages
geen uitgebreid psychodynamisch onderzoek en/of gezinsanamnese bevatten.
Hierdoor is een goede analyse van intrapsychische drijfveren niet mogelijk. De
rapporten geven wel voldoende inzicht in de symptomatische gedragscomponen-
ten. Ik bepleit onderzoek naar een zodanige aanpassing en systematisering van
het rapportageproces, dat de rapporten ook ten aanzien van de risicofactoren die
in het voorliggende onderzoek naar voren komen, voldoende inzicht bieden.
Concreet betekent dit dat gehechtheidsrelaties en psychodynamische interactionele
processen van het primaire steungezin beter inzichtelijk gemaakt dienen te worden.
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Onderzoekssuggestie 4:

Onderzoek naar de mate waarin de psychopathologie (persoonlijkheidsstoornis)
richting- gevend is voor de mate van geweld dat gebruikt wordt in het zedendelict.

Onderzoekssuggestie  5:

Onderzoek naar de mate waarin het huiselijk geweld waaraan zedendelinquenten
als kind zijn blootgesteld, van invloed is op de agressie en het geweldgebruik in
het zedendelict.

Onderzoekssuggestie 6:

Ofeen persoon zijn impulsen'binnenboord' dan wel onder controle kan houden,
oftewel hoe toereikend zijn agressieregulatie en angsttolerantie zijn, wordt in
hoge mate bepaald door de persoonlijkheidsstructuur. Hoe sterk en draagkrachtig
die is, is maatgevend voor de draaglast en controle die hij aankan. Onderzoek
naar het ontwikkelen van betere Egoversterkende behandelmethoden is zeer

gewenst, opdat elementen van gedragscontrole een hechter fundament kunnen
vinden en duurzamer kunnen worden aangeleerd. Ik pleit voor een multimethodi-
sche inzet en samenwerking van onafhankelijke teams uit het forensische veld
die kennis en vaardigheden bundelen met deskundigen uit de Ambulante
Geestelijke Gezondheidszorg, om effectievere Egoversterkende behandelmethodie-
ken te ontwikkelen voor de Nederlandse situatie. Zo'n samenwerking zou tevens
kunnen bijdragen tot meer kennisoverdracht tussen beide werkvelden en een
verbreding aan behandelingsmogelijkheden van forensische pati8nten in de
Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg.

Onderzoekssuggestie  7:

Ernstige pesterijen door leeftijdgenoten  op de basisschool en  in de eerste jaren
op de middelbare school kunnen bij de slachtoffers daarvan significant samenhang-
en met de gezinsproblematiek die in dit onderzoek als de SAV-configuratie is
getypeerd en die als een belangrijke indicator wordt gezien voor latere zedendelin-
quentie. De betreffende mannen zijn dan in hunjongensjaren tot twee keer toe,
in elkaar versterkende mate, slachtoffer geworden van 'mishandelingen,291 die
door de samenleving nog niet als strafbaar worden beschouwd. Dat zij vervolgens

291 De pesterijen (die tot een sociaal isolement leiden) en de agressie van de mishandelende
vader(s).



161

later, tussen hun 30c en 40< levensjaar, geen andere uitweg meer zien uit deze
psychische 'gevangenis' dan het plegen van een zedendelict, en daarvoor terecht

geheel of gedeeltelijk toerekeningsvatbaar verklaard worden en opgesloten  of
ter beschikking gesteld worden, is alarmerend. Nader onderzoek naar de rol van
pesten en het eventuele causale verband tussen gepest worden en latere
(zeden)delinquentie is daarom aan te bevelen.

6.8 Samenvatting

Dit onderzoek belicht drie aandachtsgebieden: de specifieke ouder-kindrelaties
en de daaruit ontstane interactionele gedragspatronen/problemen, de invloed
op de individuele persoonlijkheidsontwikkeling, en de sociaal-maatschappelijke
consequenties. Twee groepen zedendelinquenten zijn met elkaar vergeleken.
Opvallend is de overeenkomst in deze groepen is het kenmerkende profiel van
de symbiotische moeder en de vaak afwezige/mishandelende vader. Ook het
gepest worden door leeftijdgenootjes in de lagere en middelbare schoolperiode
is een opvallende factor in beide groepen. Mogelijk is die het gevolg vanprojectieve
identijicatie dat wrede pesterijen uitlokt. Duidelijke verschillen zijn er op het punt
van sociale geisoleerdheid, opleidingsniveau en het hebben van een zwakke, vaak
afwezige vader. In het laatste hoofdstuk werd nog eens gestipuleerd hoe belangrijk
op zeerjeugdige leeftijd de gezinsconstellatie is in de psychologische ontwikkeling
van kinderen. Een gezonde, veilige gehechtheidstijl binnen het gezin is van groot
belang. Een gedesorganiseerde gehechtheidsstijl kan grote kwetsbaarheid voor
het ontwikkelen van persoonlijkheidsproblematiek veroorzaken. Een door de
moeder geinitieerde, symbiotische relatie kan ertoe leiden dat de jongen buiten
die 'gijzeling' niet over de t°°A beschikt om zich sociaal te kunnen handhaven.
Vroegkinderlijke ervaringen verankeren zich in de hersenen en de ouder-
kindpatronen worden vastgelegd in neuronale netwerken. Afhankelijk van de
constitutionele geaardheid van een kind, hebben de negatieve jeugdervaringen
zoals beschreven in dit onderzoek een inperkende invloed gehad op de ontwik-
keling van betrokkenen en een desastreus effect  op de maatschappij.
Op het niveau van persoonlijkheidsontwikkeling hebben de gezinsinvloeden een
negatiefeffect gehad op de natuurlijke strijd die een kind levert om zijn autonomie
te bewerkstellingen. Door de meeste van de onderzochte zedendelinquenten werd
deze strijd verloren doordat de zuigkracht van de symbiose met moeder

'aantrekkelijker' bleek dan het dragen van de zware schuldgevoelens als gevolg
van moeder 'ontrouw' zijn. De loyaliteitsproblemen die autonomie opleveren,
konden niet overwonnen worden. Mogelijk dat als gevolg hiervan bij de
onderzochte zedendelinquenten zich een 'bad autonomous self heeft ontwikkeld,



162

dat zodanig met agressie is geladen dat het uitsluitend in afgesplitste vorm kan
voortbestaan en zich in specifieke situaties losmaakt en manifest wordt in de
uitagerende vorm van een'impulsdoorbraak'. De houding van de vaders is cruciaal
gebleken voor betrokkenen omdat deze hen niet hebben geholpen los te komen
uit de symbiose, hen geen structuur/grenzen boden, en zich niet als positief
mannelijk identificatiemodel manifesteerden. Hierdoor misten deze zedendelin-
quenten de'ontgiftende' en neutraliserende werking die er uitgaat van het hebben
van een positieve band met vader (en later met de peergroup).
Sociaal gezien is verrassend in dit onderzoek dat de verstoorde gezinsconstellaties
van dezejustitiabelen tot ernstige sociale traumata konden leiden. Deze hebben
op hun beurt de etiologische keten weer gevoed zodat er een vicieuze cirkel is
ontstaan waaruit ontsnapping bijna onmogelijk was. In bijna alle gevallen is er
al op jonge leeftijd sprake van een negatieve zelfwaardering en van emotionele
en sociale eenzaamheid. Het merendeel van de betrokkenen werd niet geaccep-
teerd door hun peergroup. Zij werden op sociaal niveau Outcasts, genegeerd en

gepest. Het samenspel van negatieve gezinsinteracties en de aversieve situatie op
school resulteerde in leerproblemen die betrokkenen, sociaal-maatschappelijk,
tot kansarme individuen maakten. In zekere zin vond er op macroniveau een
herhaling plaats van wat er zich in het stamgezin (microniveau) al had voltrokken:
de ontmenselijkingvan een kind door uitstoting en pesten. Het is niet ondenkbaar
dat de ondergane dehumanisering zich later op delictniveau herhaalt, maar dan
in de omkering. Door de traumata die veel zedendelinquenten in hunjeugdpassief
hadden opgelopen, actiefom te draaien en op agressieve wijze te seksualiseren
en uit te ageren, ontmenselijkten zij zelfook hun slachtoffers. De voedingsbodem
van waaruit een trauma naar triomfwordt getild, kan uit een groot spectrum van
persoonlijkheidsfactoren komen. Bij zedendelinquenten speelt onder andere de
seksuele fantasie en het geseksualiseerde uitagerende gedrag een rol. Als gevolg
van de schraalheid van hun sociale contacten kon hun affecthonger slechts door
eigen seksuele fantasieen worden gestild omdat velen van hen immers niet in
staat waren om intieme relaties (langdurig) te onderhouden. Het zedenmisdrijf
waartoe betrokkenen hun toevlucht namen, werd nooit een toereikend
ontsnappingsmiddel.
Wat de behandeling van TBS-gestelde zedendelinquenten betreft, deze zou
kunnen winnen bij het verder in kaart brengen van de kritische factoren voor
het ontstaan van perversie en seksuele delinquentie, rekening houdend met
verschillende factoren binnen de drie aandachtsgebieden die in dit boek zijn
beschreven. Daarvoor werden in dit hoofdstuk ook enkele aanbevelingen gedaan.
Om de mogelijk significance rol te kunnen begrijpen die pesterijen op school,
in combinatie met de aangetroffen gezinsfactoren, kunnen spelen bij de
ontwikkeling van perversie is meer en gericht onderzoek nodig.
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6.9 Tabellen

TBS-groep

Tabel 1 TBS-groep
Aantal Aantal

Leeftijd Aantal Nationaliteit seksuele overige Von- Recidive Sociaal milieu
delicten delicten nis .la Nee Arbe,der Middenklasse

20-29 3   NL         16     1      TBS  3          3
30-39 7     NL (5), B (1)   42        31        TBS    6               6        1

40-49 4 N L   7 1 3 TBS 2 2 4
5()-59 1   NL        2      1     TBS  1          1

Tabel 2 TBS-groep
Casus Leeftijd Nationaliteit Zedendelicten Overige Recidivist Sociaal milieu

delicten zedendelict

15        27         NL               7                     1 7 arbeider
1 1                29                  NL                            4                                       0 4 arbeider
12        29         NL               5                     0 5 arbeider
5         30         B                 5                     0 5 arbeider
10        31          NL               4                     16 4 arbeider
4 35 NL               2                     0 2 arbeider

8 35 NL               1                     8               1                    arbeider

14        35          NL               5                     0 5 arbeider
1 36 NL                 22                     0 22 arbeider

13        39          NL               3                     7 3 middenklasse
9 42 NL               2                     8 2 arbeider

6 43 NL               1                     3 0 arbeider

7 43 NL               3                     0              3                   arbeider

3 47 NL               1                     2 0 arbeider

2 51 NL               2                     1 2 arbeider

Tabel 3 TBS-groep Oudercriteria
Aanwezige criteria Codering Prevalentie

Symbiotische moeder-zoon relatie                               (S)              73%
Dominante moeder                                                     (D)                53%
Zwakke, onderdanige vader                                        (Z)               66%
Veel afwezige vader                                                     (V)                73%
Mishandelende vader (A) 80%
Sociall trauma (E) 100%
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Tabel 4 TBS-groep Criteria in waarheidstabel
Casus Symbiotische Dominante Zwakke/ Veel Mishandelende Sociaal

moeder moeder onderdanige Afwezige vader trauma

vader vader

1 1                      0                     0                    0                      1                    1
1               1                    0                   (1                  0                    1                  1
3 1 1 1 1 1 1
4 1 0 0 1 1 1
5 0 1 1 1 0 1
6                0                     ()                     (1                    0                      1                    1
7 1 1 1 1 0 1
8 1 1 1 1 1 1
9                0                     0                     1                     1                       1                    1
10        1            0            0           0            1           1
11         1             1             1            1             1            1

12         0             1             1            1             1            1

13        1            1            1           1            1           1
14        1            1            1           1            1           1

15        1            0            1           1            0           1
11            8            10           11            12           15

Tabel 5 TBS-groep
Zuivere zedendelinquenten Gedrag vader
Casus 1 Vader AA Agressief mishandelend
Casus 2 Vader AA Kleineert, pest, kwelt, mishandelt
Casus 4 Vader AA Vernedert, ook moeder en zusje
Casus 5 Vader Z Zwak
Casus 7 Vader Z Zwak
Casus 11 Vader SA Afwezig, seksueel misbruikend
Casus 12 Vader AA en SA Biologische vader drinkt

Stiefvader SA
Casus 14 Vader AA en SA Veel afwezig
Totaal AA =5,S A=3,Z=5,V=6,D=5
Combinatie AA + SA = 2

Tabel 6 TBS-groep
Antisociale zedendelinquenten Gedrag vader
Casus 3 Vader AA Veel afwezig, minacht zijn zoon
Casus 6 Vader AA en SA Zwak, drinkt veel en mishandelt
Casus 8 Vader AA Veel afwezig, drinkt en mishandelt
Casus 9 Vader SA Veel afwezig en verwaarlozend
Casus 10 Vader AA en SA Drinkt en mishandelt
Casus 13 Vader AA en SA Pedoseksuele vader, mishandelt
Casus 15 Vader V Veel afwezig
Totaal AA =5, SA =4, Z =5, V =5, D=3
Combinatie AA + SA = 2
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Tabel 7 TBS-groep De combinaties van criteria in gezinnen
Criteriacombinaties in de gezinnen van Criteriacombinaties in de gezinnen van
zuivere zedendelinquenten (casus 1, 4,5,7, antisociale zedendelinquenten (casus 2,3,
11, 12, 14) 6, 8, 9, 10, 13, 15)

Combinatie casus 1 SAE Combinatie casus 2 SAE
Combinatie casus 4 SAE    (V) Combinatie casus 3 SAED (Z/V)
Combinatie casus 5 DE (Z/V) Combinatie casus 6 Ali

Combinatie casus 7 SED (Z/V) Combinatie casus 8 SAED (Z/V)
Combinatie casus 11 SAED (Z/V) Combinatie casus 9 AE (Z/V)
Combinatie casus 12 DAE (Z/V) Combinane casus 10 SAE
Combinatie casus 14 SAED (Z/V) Combinatie casus 13 SAED (Z/V)

Combinatie casus 15 SE (Z/V)

Tabel 8 Delicten van de TBS-groep

Aantal zuivere zedendelinquenten (n=7) Aantal antisociale zedendelinquenten (n=8)

Casus Casus

1    Veroordeeld voor 22 verkrachtingen 3        Veroordeeld voor moord (a.g.v. sadoma-
2   Veroordeeld voor 2 verkrachtingen sochistisch zedendelict) en 2 overige
5   Veroordeeld voor 5 verkrachtingen van delicten

minde6arigen 6         Veroordeeld voor 1 aanranding van min-
7   Veroordeeld voor 3 verkrachtingen derjarige, poging tot doodslag en 3
11  Veroordeeld voor pedofilie, 4 maal gepleegd andere delicten
12  Veroordeeld voor pedofilie. 5 maal gepleegd 8 Veroordeeld voor 1 verkrachting en 8
14  Veroordeeld voor pedofilie, 5 maal gepleegd overige delicten

9        Veroordeeld voor 2 verkrachtingen en 8
ovenge delicten (o.m moord en be-

dreiging met geweld)
10       Veroordeeld voor pedofilie, 4 maal ge-

pleegd,  en 16 overige delicten
13      Veroordeeld voor 3 verkrachtingen en 7

overige delicten
15      Veroordeeld voor 7 aanrandingen en 1

overig delict
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FPD-groep

Tabel 1 FPD-groep
Aantal Aantal
seksuele ovenge Vonnis Reci(live Sociaa] milieu

Leeftijd Aantal Nationaliteit delicten delicten Ja Nee
Arbeider Middenklaw

18-29 3 NL 8 7 Vrijheids- 2 1 3
30-39 8 NL 23 5 straffen 5 3 6      2
40-49 4 NL           8          45 met buzon-      3 1 31

dere

voorwaarden

Tabel 2 FPD-groep
Casus Leef- Nationa- Zedende- Overige de- Recidivist zeden-  Sociaal milieu

rild liteit licten licten deuct

11        18         NL            2                 7 2 arbeider
3 21 NL              3                  0 3 arbeider

6 29 NL              3                  0 0 arbeider

4 30 NL              3                  0 3 middenklasse

10 34 NL 8 0 0 middenklasse
14 34 NL 2 0 2 arbeider
2 35 NL              1                   1 0 arbeider

8 36 NL              2                  0 0 arbeider

7 37 NL              3                  0 3 arbeider

5 38 NL              1                   0                        1                          arbeider

1 39 NL              3                  4 3 arbeider

12 40 NL 3  14 3 arbeider
13 40 NL 2  25 2 arbeider
15 43 NL 2 6 2 arbeider
9 45 NL              1                   0                       0                      middenklasse

Tabel 3 FPD-groep Oudercriteria
Aanwezige criteria Codering Prevalentie

Symbiotische moeder-zoon relatie                                    (S)         80%
Dominante moeder                                              (D)       33%
Zwakke, onderdanige vader                                           (Z)         26%
Veel afwezige vader                                                     (V)         73%
Mishandelende vader                                                    (A)         60%
Sociaal trauma                                                    (E)        80%
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Tabel 4 FPD-groep Criteria in waarheidstabel
Casus Symbiotische Dominante Zwakke/ Veel Mishandelende Sociaal

moeder moeder onderdanige Afwezige vader trauma

vader vader

1                   1                        0                        0                       1                         (0
2                0                      1                      1                     1                      0                    1
3                 1                      0                     0                    1                      1                     1
4                 1                      0                     0                    0                     0                    0
5 1 0 0 1 1 1
6                 1                      1                      1                    0                      0                    0
7                 1                      0                     0                    1                       1                    1
8                   1                         1                        ()                       1                         1                      0
9           1              0              1              1               (0             1

10         1            0           0           0            0           1

11         0            1            1           0            1           1
12        1            0           0           1            1           1
13         1             0            0           1             1            1

14        1            1            0           1            1           1

15        0            0           0           1            1           1
12           5            4          11           9          11

Tabel 5 FPD-groep
Zuivere zedendelinquenten Gedrag vader
Casus 3 Vader AV Agressief mishandelend. veel afwezig,
Casus 4 Vader A Agressief mishandelend
Casus 5 Vader AV Agressief mishandelend, veel afwezig,
Casus 6 Vader Z Zwak
Casus 7 Vader AV Agressief mishandelend, veel afwezig
Casus 8 Vader AV Agressief mishandelend, veel afwezig
Casus 9 Vader Z Zwak
Casus 10 Vader AV Veel afwezig

Totaal A=6,S=8,Z=2,V=5,D=2

Tabel 6 FPD-groep
Antisociale zedendelinquenten Gedrag vader
Casus 1 Vader V Veel afwezig
Casus 2 Vader ZV Zwak, veel afwezig
Casus 11 Vader Z Zwak
Casus 12 Vader AV Mishandelt, veel afwezig
Casus 13 Vader AV Agressief mishandelend, veel afwezig
Casus 14 Vader AV Agressief mishandelend, veel afwezig
Casus 15 Vader AV Agressief mishandelend. veel afwezig
Totaal AA =4,V=6,Z=2,S=4,D=3
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Tabel 7 FPD-groep De combinaties van criteria in gezinnen
Criteriacombinaties in de gezinnen van zui- Criteriacombinaties in de gezinnen van anti-
vere zedendelinquenten sociale zedendelinquenten

Combinatie casus 1 S (V) Combinatie casus 11 ED          (Z)

Combinatie casus 2 ED (Z/V) Combinatie casus 12 SAE        (V)
Combinatie casus 3 SAE (V) Combinatie casus 13 SAE        (V)
Combinatie casus 4 S Combinatie asus 14 SAED (V)
Combinatie casus 5 SAE (V) Combinatie casus  15          AE                  (V)

Combinatie casus 6 SD (Z)
Combinatie casus 7 SAE (V)
Combinatie casus 8 SAD (V)
Combinatie casus 9           SE     (Z)
Combinatie casus 10 SAE (V)

Tabel 8 Delicten FPD-groep

Aantal zuivere zedendelinquenten (n=10) Aantal antisociale zedendelinquenten (n=5)

Casus Recidive Casus Recidive

1 Verkrachting            3 11 Verkrachting       2
2   Veroordeeld voor 2 12 Verkrachting         3

verkrachtingen            0 13 Pedofilie           2
3 Pedofilie                 3 14 Verkrachting         2
4 Pedofilie                3 15 Verkrachting        2
5 Pedofilie        1
6 Verkrachting       0
7 Verkrachting       3
8 Pedofilie        0
9 Verkrachting       0
10 Ontuchtige handelingen         0



Algemene Sanlenvatting

(Hoofdstuk 1) In dit hoofdstuk wordt duidelijk hoe complex en gedifferentieerd
de onderhavige problematiek is. Vanwege deze complexiteit en de heterogeniteit
van de populatie zedendelinquenten is het belangrijk om te beseffen dat een
monocausale benadering niet volstaat. In het verlengde daarvan kan het ook niet
zo zijn dat slechts 66n theorie of 66n soort behandelmodel het panacee is voor
iedereen en laat staan voor alle zedendelinquenten. Exponenten van de cognitieve,
gedragstherapeutische theorie- en behandelorientatie hebben zich terecht sterk

gemaakt voor hun gedachtegoed en bevelen met verve hun methodiek aan.
Sommigen gaan echter zo ver om hun verworven inzichten als superieur te
presenteren als ware het de enige 'evidence-based' kennis die dient te worden

aangewend. Alle andere onderzoekmethoden schijnen hen 'natte vinger' werk.
Welke wetenschappelijke discipline men ook aanhangt, er mag nooit sprake zijn
van eenheidsworst, want dan is men meer als missionaris bezig dan als wetenschap-
per. Evidence-based kennis kan via verschillende vormen van wetenschappelijk,
klinisch onderzoek vergaard worden: onder andere via grote epidemiologische
studies maar ook middels kleine kwalitatieve, hermeneutische methoden. Weten-
schap is gediend met transparantie en goed onderbouwde argumenten. Onderhavig
onderzoek is een kleine, kwalitatieve studie die onderzoekt wat de drijfveren
en bouwstenen kunnen zijn in de ontwikkeling van perversie en zedendelinquen-
tie. Er zijn verschillende thema's in het onderzoek die extra accent krijgen: de

symbiotische moeder-zoonrelatie, de vaak afwezige vader en bepaalde specifieke
object-relationele patronen in het gezin. Het verklaringsmodel dat ik hanteer

is de psychoanalyse, niet omdat deze theorie verheven is boven andere maar omdat
de psychoanalytische theorieen het intrapsychisch functioneren inzichtelijk maken
en betekenis verlenen en al meer dan honderd jaar deskundigheid hebben

opgebouwd in het bestuderen van fantasie, middels scripts, herinneringen, beelden
en affecten (gevoelens, stemmingen en emoties) die fantasie tot leven brengen.
De psychoanalytische theorie onderzoekt welke de bouwstenen zijn van
symptoomgedrag en streeft ernaar om betekenis te verlenen aan manifest gedrag

vanuit verschillende perspectieven. In de komende hoofdstukken zullen die
perspectieven uitvoerig aan bod kornen. Met mijn onderzoek hoop ik additionele
kennis aan te reiken en een aanzet te geven voor verder onderzoek naar deze

complexe materie.
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(Hoofdstuk 2) De vraag hoe een perverse ontwikkeling tot stand komt kan niet
eenduidig worden beantwoord, van welke wetenschappelijke invalshoek men
haar ook benadert. Het is een complex ontwikkelingsproces waarin vele factoren
een rol spelen, van onbeduidend tot beslissend van karakter. In alle benaderingen
herkent men als een kenmerkende factor, het drang- en dwangmatige in houding
en gedrag van de betrokken personen. Duidelijk is ook dat de gezinsconstellatie
in de vroege kinderjaren een kritische factor is. Want wanneer een kind niet heeft
geleerd om zijn angsten, fantasieen, impulsen en machteloze woede anders te
kanaliseren dan door middel van seksualisatie, dan kan een perversie op de loer
liggen. Om te duiden wat met een perverse ontwikkeling bedoeld wordt, is mijns
inziens van belang het onderscheid te handhaven tussen de term 'perversie' en
de in zwang geraakte term parafilie: een verschil van respectievelijk de stoornis
en het symptoom. De term 'perversie' is pass6 want aan de kwalificatie pervers
kleeft een moraliserende betekenis die door velen als scheldwoord292 wordt
beschouwd, terwijl anderzijds wat maatschappelijk als pervers wordt beleefd, in
de loop der tijd een devaluatie heeft ondergaan onder invloed van de tv, speelfilms,
en andere media. Pervers gedrag kan derhalve moreel worden afgekeurd, maar
het is niet strafbaar indien het niet onder de delictomschrijvingen van het Wetboek
van Strafrecht valt. Ofschoon de meetlat voor ontoelaatbaar onzedelijk gedrag
door de opschuiving van normen en waarden in de samenleving steeds lager komt
te liggen, wordt zedendelinquentie als een groot maatschappelijk probleem gezien.
Niet alleen zijn jonge kinderen dikwijls het slachtoffer van zedendelicten, het
begin van zedendelinquent gedrag blijkt vaak ook al op jeugdige leeftijd plaats
te vinden. Het maatschappelijke belang van meer kennis van de omstandigheden
en factoren die op jonge leeftijd kunnen leiden tot perversie, met de mogelijkheid
om  culminatie in ernstige zedendelicten tijdig af te wenden, is daarom groot.

(Hoofcistuk 3) Om perverse ontwikkelingsprocessen te kunnen verklaren biedt
de psychoanalytische theorie goede aanknopingspunten. Zo schetst het driftmodel
een helder kader van de ontwikkelingsfasen van het kind tot en met de puberteit
en adolescentie. Het Egomodel beschrijft de organisatie van het psychische
functioneren als een 'coalitie' van verschillende instanties die met elkaar in
voortdurende wisselwerking staan om de orde en intrapsychische balans te
bewaren. Het object-relatiemodellaat zien hoe belangrijk de band metde primaire
verzorgers is voor de innerlijke beeldvorming en totstandkoming van het
psychologische zelfgevoel. Het model van de zelfi,sychologie illustreert de
ontwikkeling van het zelfgevoel via het narcisme. Hoewel de psychoanalyse de
biologische en constitutionele problemen geenszins negeert, benadrukken

292 In de Van Dale wordt perversie gedefinieerd :tls verdorvenheid, slecht, verkeerd.
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bovengenoemde aanknopingspunten dat het bij seksueel afwijkend gedrag om
patronen lijkt te gaan die grotendeels aangeleerd en verworven zijn. Cruciaal
is ofhet kind zich in de Oedipale fase heeft kunnen ontdoen van de polymorf
perverse aanleg in het driftleven waarmee het is geboren. Een uitgesproken
symbiotische relatie met de moeder en opvallende incompetentie van de vader
kunnen dat verhinderen. Bij seksuele delinquenten zou daarvan sprake kunnen
zijn, waardoor zij als kind een zelfbeeld internaliseren dat een bron van ernstige
psychopathologie in hun latere leven kan worden. In dit hoofdstuk zijn
verschillende varianten van deze zelfbeeldvorming toegelicht.

(Hoofdstuk 4) Ieder individu heeft onbewuste afweermechanismen nodig die
het Ik ofhet Zelfbeschermen tegen pijn ofandere moeilijke gewaarwordingen
en die ze vertekenen zodat zij voor ons draaglijk worden. De functie van
defensiemechanismen is dat zij voorhet intrapsychisch evenwicht zorgen en hulp
bieden bij de aanpassing aan abrupte veranderingen in de interne ofexterne wereld
van het individu. Afweermechanismen kunnen cognitieve vertekeningen
teweegbrengen die voor een verandering van de interne en externe werkelijkheid
zorgen. Er zijn adaptieve en disadaptieve (onrijpe) afweermechanismen. Afhanke-
lijk van het ontwikkelingsniveau, zal het individu gebruikmaken van onrijpe of
rijpe vormen ervan. Disadaptieve afweervormen zijn veelal de bouwstenen van

psychopathologie omdat deze geen emotionele oplossingen bieden en ook geen
integratie in het Zelftot stand brengen. Zij kunnen iemand ondraaglijke innerlijke
conflicten bezorgen maar zij kunnen hem ook kortstondige opluchting brengen,
bijvoorbeeld door middel van splijting ofseksualisatie. Disadaptieve vormen van
afweer creBren een illusie van intimiteit. Fantasie wordt vaak ingezet om het
verloren gevoel van een verheven narcistisch evenwicht te repareren. Het is een
kenmerkende afweerstijl bij zedendelinquenten die meestal in de prepuberteit
begint. Bewuste afweermechanismen vallen onder het begrip coping, hoewel
een strikt onderscheid tussen bewust en onbewust niet te maken is. Van coping
kan worden gezegd dat het de resultante is van een langdurig leerproces waarin,
onder andere, eerst de ouders en vervolgens de peergroup als model fungeren.
Gezonde gehechtheidspatronen die zich tijdens dat proces ontwikkelen zorgen
er voor dat het kind zich vertrouwd en capabel weet in de wereld waarin hij
verkeert, dat hij betekenis kan verlenen aan eigen gedrag, aan zijn idee8n en
wensen maar ook anderen kan begrijpen. In de levensgeschiedenissen van mannen
met een perversie trofik veel gezinssituaties aan waarin de vaders vaak ofaltijd
afwezig waren en de moeders een dominante (veelal symbiotische) rol speelden
in de levens van deze mannen. Een dergelijke onveilige binding in de vroege
jeugd is een voorspeller van latere gedragsproblematiek omdat deze gehechtheids-
stijl in jongens kan leiden tot perversie en mogelijk tot agressiefzedendelinquent
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gedrag. De zedendelinquent heeft nog andere kenmerkende afweervormen. Hij
projecteert, loochent en ontkent. Omdat hetseksualiseren een illusie van intimiteit
creeert waarover hij altijd controle heeft, kan hij zich veelal onvoldoende binden
aan een'echte' partner. Bovendien kan de verinnerlijkte, negatieve moederrepre-
sentatie hem blijven achtervolgen, waardoor het moeilijk wordt om een partner
te vinden. Loskomen of separeren van de 'bezetting' van de door hem als
intrusieve, symbiotische beleefde ouderfiguur, is een proces dat veel ambivalentie
en strijd teweegbrengt.

(Hoofdstuk 5) In dit hoofdstuk zijn enkele casussen beschreven die het materiaal
in de voorgaande hoofdstukken illustreren. Zoals verwacht is het moeilijk om
te spreken van een doorslaggevende factor ofrisicofactoren voor zedendelinquen-
tie. Toch kunnen we er enkele destilleren. Gehechtheidsproblemen waren er
in alle gevallen. De kwetsbaarheid van betrokkenen steeg wanneer zij als kind
te maken kregen met meerdere risicofactoren.
Cruciaal in de emotionele en cognitieve (gezonde) ontwikkeling van het kind
is dat de moeder bereid is haar kind met vader te delen. In geen van de geschetste
gevallen was dat het geval. Afweermechanismen die de betrokkenen hanteerden,
dienden om het gebrek daaraan te compenseren. Zij maakten gebruik van het
seksualiseren van spanningen en stress, van dissociatie, evenals van projectie en
projectieve identificatie. Omkering (het passief beleefde trauma actief maken)
vervulde als afweermechanisme een sleutelrol in de geillustreerde casussen, en
66n van de krachtigste intrapsychische drijfveren voor het herhalende karakter
van seksueel geweld, was wel de fantasie. Samen met splijting is het een sterke
ontremmingsfactor voor het plegen van een zedendelict of het uitvoeren  van
een pervers scenario. Wat tevens duidelijk werd, was dat fantasie niet leidde tot
(langdurige) bevrediging maar eerder tot een vicieuze cirkel. De oorzaak van
de herhalingsdrang komt voort uit deze onbevredigende vicieuze cirkel. De hier
beschreven betrokkenen zijn te vergelijken met een foodjunky die kortstondig
zijn honger stilt maar geen echte voedingswaarde binnenkrijgt, waardoor de
honger snel weer terugkomt. Het perverse gedrag kan ook worden gezien als
een hulpkreet om psychische samenhang: een geseksualiseerde uitbraak die er
nooit toe leidt dat bereikt wordt wat wordt beoogd.

(Hoofdstuk 6) Dit onderzoek belicht drie aandachtsgebieden: de specifieke ouder-
kindrelaties en de daaruit ontstane interactionele gedragspatronen/problemen,
de invloed op de individuele persoonlijkheidsontwikkeling, en de sociaal-
maatschappelijke consequenties. Twee groepen zedendelinquenten zijn met elkaar
vergeleken. Opvallend is de overeenkomst in deze groepen is het kenmerkende
profiel van de symbiotische moeder en de vaak afwezige/mishandelende vader.
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Ook het gepest worden door leeftijdgenootjes in de lagere en middelbare

schoolperiode is een opvallende factor in beide groepen. Mogelijk is die het gevolg
van projectieve  identificatie datwrede pesterijen uitlokt. Duidelijke verschillen zijn
er op het punt van sociale geYsoleerdheid, opleidingsniveau en het hebben van
zwakke, vaak afwezige vaders. In het laarste hoofdstuk werd nog eens gestipuleerd
hoe belangrijk op zeerjeugdige leeftijd de gezinsconstellatie is in de psychologische
ontwikkeling van kinderen. Een gezonde, veilige gehechtheidstijl binnen het

gezin is van groot belang. Een gedesorganiseerde gehechtheidsstijl kan grote
kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van persoonlijkheidsproblematiek
veroorzaken. Een door de moeder geinitieerde, symbiotische relatie kan ertoe

leiden dat de jongen buiten die 'gijzeling' niet over de toots beschikt om zich
sociaal te kunnen handhaven. Vroegkinderlijke ervaringen verankeren zich in
de hersenen en de ouder-kindpatronen worden vastgelegd in neuronale
netwerken. Afhankelijk van de constitutionele geaardheid van een kind, hebben
de negatieve jeugdervaringen zoals beschreven in dit onderzoek een inperkende
invloed gehad op de ontwikkeling van betrokkenen en een desastreus effect op
de maatschappij.
Op het niveau van persoonlijkheidsontwikkeling hebben de gezinsinvloeden een
negatiefeffect gehad op de natuurlijke strijd die een kind levert om zijn autonomie
te bewerkstellingen. Door de meeste van de onderzochte zedendelinquenten werd
deze strijd verloren doordat de zuigkracht van de symbiose met moeder

'aantrekkelijker' bleek dan het dragen van de zware schuldgevoelens als gevolg
van moeder'ontrouw' zijn. De loyaliteitsproblemen die autonomie opleveren,
konden niet overwonnen worden. Mogelijk dat als gevolg hiervan bij de onder-
zochte zedendelinquenten zich een 'bad autonomous self heeft ontwikkeld, dat
zodanig met agressie is geladen dat het uitsluitend in afgesplitste vorm kan
voortbestaan en zich in specifieke situaties losmaakt en manifest wordt in de
uitagerende vorm van een'impulsdoorbraak'. De houding van de vaders is cruciaal
gebleken voor betrokkenen omdat deze hen niet hebben geholpen los te komen
uit de symbiose, hen geen structuur/grenzen boden, en zich niet als positief
mannelijk identificatiemodel manifesteerden. Hierdoor misten deze zedendelin-

quenten de 'ontgiftende' en neutraliserende werking die er uitgaat van het hebben

van een positieve band met vader (en later met de peergroup).
Sociaal gezien is verrassend in dit onderzoek dat de verstoorde gezinsconstellaties
van dezejustitiabelen tot ernstige sociale traumata konden leiden. Deze hebben

op hun beurt de etiologische keten weer gevoed zodat er een vicieuze cirkel is
ontstaan waaruit ontsnapping bijna onmogelijk was. In bijna alle gevallen is er
al op jonge leeftijd sprake van een negatieve zelfwaardering en van emotionele
en sociale eenzaamheid. Het merendeel van de betrokkenen werd niet geaccep-
teerd door hun peergroup. Zij werden op sociaal niveau outcasts, genegeerden
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gepest. Het samenspel van negatieve gezinsinteracties en de aversieve situatie op
school resulteerde in leerproblemen die betrokkenen, sociaal-maatschappelijk,
tot kansarme individuen maakten. In zekere zin vond er op macroniveau een
herhaling plaats van wat er zich in het stamgezin (microniveau) al had voltrokken:
de ontmenselijkingvan een kind dooruitstoting en pesten. Het is niet ondenkbaar
dat de ondergane dehumanisering zich later op delictniveau herhaalt, maar dan
in de omkering. Door de traumata die veel zedendelinquenten in hunjeugd passief
hadden opgelopen, actiefom te draaien en op agressieve wijze te seksualiseren
en uit te ageren, ontmenselijkten zij zelfook hun slachtoffers. De voedingsbodem
van waaruit een trauma naar triomfwordt getild, kan uit een groot spectrum van
persoonlijkheidsfactoren komen. Bij zedendelinquenten speek onder andere de
seksuele fantasie en het geseksualiseerde uitagerende gedrag een rol. Als gevolg
van de schraalheid van hun sociale contacten kon hun affecthonger slechts door
eigen seksuele fantasieen worden gestild omdat velen van hen immers niet in
staat waren om intieme relaties (langdurig) te onderhouden. Het zedenmisdrijf
waartoe betrokkenen hun toevlucht namen, werd nooit een toereikend
ontsnappingsmiddel.
Wat de behandeling van TBS-gestelde zedendelinquenten betreft, deze zou
kunnen winnen bij het verder in kaart brengen van de kritische factoren voor
het ontstaan van perversie en seksuele delinquentie, rekening houdend met
verschillende factoren binnen de drie aandachtsgebieden die in dit boek zijn
beschreven. Daarvoor werden in dit hoofdstuk ook enkele aanbevelingen gedaan.
Om de mogelijk significante rol te kunnen begrijpen die pesterijen op school,
in combinatie met de aangetroffen gezinsfactoren, kunnen spelen bij de
ontwikkeling van perversie is meer en gericht onderzoek nodig.



Summary

Chapter 1
In this chapter it becomes evident how complex and differentiated the problem
of perversion and sexual delinquency is. Because of this complexity and the
heterogeneity ofthe sex offender population, it is important to realize that a'one-
fits-all' view is an insufficient approach. It follows that there can be neither one
theory, nor one treatment method regarded as the panacea for everybody, let
alone for all sex offenders. Advocates ofthe cognitive, behavioural theory have,
rightly so, strongly propagated their ideas and method with fervour. However,
some stretch the matter too far regarding their acquired insights to be superior
and the only appropriate evidenced-based knowledge that should be employed.
To them it seems that all other methods are no more than 'rough calculated
guesses'. Whatever scientific discipline one adheres to, it should never result in
a narrow-minded, one-sided missionary endeavour. Such an attitude is far from

beingscientific. Evidence - based data can be gathered from a variety ofempirical,
clinical methods: for instance, through (large) epidemiological studies as well as

by means of (small) qualitative, hermeneutical methods. Science is best served
by transparency and well funded argumentation. The research presented here
is a small, qualitative study which seeks to explore the possible inner drives and
building blocks  in the development of perversion and/or sexual delinquency.
In this study, there are several issues that will be accentuated: the symbiotic
mother-son relationship, the absent father and certain specific object-relational
family patterns. In order to explain my research findings, I made use of the
psychoanalytic theories, not because they are deemed to be superior but they
allow for a comprehensive insight in the intrapsychic functioning ofthe individual
and have a more than hundred year history ofcompetence in studying: fantasy,
in  the  form of scripts, memories, images,  and the affects (feelings, moods,  and
emotions) that bring fantasies to life. Psychoanalytic theory explores from a
different array of perspectives the building blocks of symptomatic behaviour,
endeavouring to find the significance ofsuch manifestations. In the forthcoming
chapters, these perspectives will extensively be dealt with. With this study I hope
to contribute relevant additional material in order to stimulate further explorations
in this complex matter.
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Chapter 2
There is no single answer to the question of how perversion is developed,
whatever scientific viewpoints one might uphold. Many factors play a part in
the developmental process, some factors may play a significant and decisive role,
and other factors are of minor importance.  Recognized by many scientists,
however, is the distinguishing characteristic of the obsessive-compulsive
behavioural manifestations ofsex offenders. It is also clear that the early family             I
constellation affecting children in specific critical developmental periods play an
essential part. When a child has not learned to channel his fears, fantasies, impulses,
rage and helplessness other than through sexualization, a perversion might lie
in wait. In order to clarify what is meant by perversion, it is eminent to
differentiate what is meant when the term perversion is used rather than the term
'paraphilia' presently in vogue: differentiating between, respectively, the disorder
and the symptom. To many people, the term perversion has a disqualifying
connotation. It is often perceived as abusive and moralising and is therefore
disregarded, pass6. Contrary to these sensitivities, behaviours which used to be
considered perverse have undergone quite some erosion in the past decades
because of the influence  of TV, movies, and other media. However repelling
some perverse behaviour might be to a large portion of society, it needs not

necessarily havejudicial consequences unless an offence has been committed that
is listed and described in the penal (criminal) code. Although, societal norms and
tolerance have become more and more relaxed, and the indices by which we
measure inadmissible sexual deviancy have been pushed to considerable flexible
limits, sex offending is still considered a formidable problem. It is not only because

small children are often the recipients of aggressive sexual predators, but sex
offending seems also increasingly to take place among youngsters. To society it
might therefore be important that we acquire additional relevant insights into
the circumstances which may possibly play a role in the early development of
perversion and serious sex offending, so that preventative measures could be taken
in time.

Chapter 3
In order to find an explanation for the development ofperversion, psychoanalytic
theory offers many good perspectives. The drive developmental theory portrays
a clear picture of the different libidinal development through puberty and
adolescence. The structural or Ego model accounts forthe structural organization
and the psychological functioning ofthe individual. The three different psychical
components form a coalition that is constantly trying to maintain order and a
satisfactory balance. The object relations theory denotes the importance of
attachment with primary caretakers, the importance ofmental functioning, object
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representations,  and  for the development of psychological feeling of self.  The
theory of self is an elaboration of the psychoanalytic concepts of narcissism.

Although, biological and constitutional problems are by no means neglected, in
the aforementioned psychoanalytic constructs, the emphasis is made that sexually
deviant behaviour is, by and large, learned behaviour. A crucial and central aspect
is that the child needs to rid itselffrom his (original) polymorphous perverse sexual
nature with which it is born. It can do so through successfully completing the
oedipal phase. An explicit symbiotic relationship with the mother and a
conspicuously incompetent father (role model) may inhibit that process. This
family aspect could play an important part why, at an early age, sexual delinquents
internalize a negative self (image) that could be the source of severe
psychopathology, later in life. In this chapter several alternative situations have
been  highlighted as  to the development  of a negative  self.

Chapter 4
Every individual needs unconscious defense mechanisms that protect the Ego
or the  self by lessening, suppressing or distorting hurt or painful perceptions  in
order to keep events bearable. The function ofdefense mechanisms is to maintain
an intrapsychic balance and to help adapt to sudden changes in the individual's
internal and external environment. Defense also allows for cognitive distortion:
for a change in internal -and external perception ofreality. There are adaptive
(mature) and maladaptive (immature) defenses. Whichever forms are used will
depend upon the individual's developmentallevel ofmental health. Maladaptive
mechanisms often are the building blocks ofpsychopathology because they do
not contribute to the integration ofthe selfand will not effectively solve emotional

problems. They can even add to a person's misery or hardship. On the other hand,
they can also give him short term relief, for instance, through dissociation or
sexualization. In the later situation, the maladaptive mechanisms help to impair
reality testing in order to create an illusion ofintimacy (fantasy is often involved
in the exultant sense ofredressing the lost narcissistic balance). It is a characteristic
defense, often used by sex offenders which starts somewhat before the onset of

puberty. Conscious defenses could be termed'coping,' although a strict delineation
cannot be made between the psychodynamic concept of defense and the
experimental/social concepts of coping. One might content that coping is the
result of a long learning process during which the parents will first serve as role
models and members of their peergroup will function as identification figures
later. Sound attachment-patterns that develop during such processes contribute
to a positive holding environment for the child, making him feel secure, enabling
him to generate a positive sense of self (agency) so that he may develop the
capacity to understand his own wishes and affective states as well as those ofothers.
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In most of the aetiologies of the men with a perversion,  I came upon family
situations where the fathers were predominantly absent and the mothers played
a dominant (mostly symbiotic) role in the lives of these men. The resulting
insecure early attachment-patterns are a predictor ofbehavioural problems later
in life, culminating possibly in a perversion and/or aggressive sexual delinquency.
The sex offender possesses more characteristic defense mechanisms. He uses
projection, disavowal, and denial. The sexual delinquent needs to have control,
firstly by creating an illusion of intimacy through sexualization and fantasy,
secondly, by his detachment, making good his inability to intimately attach to
partner. Besides, the negative maternalintroject may haunt him, making it difIcult
for him to select a partner. To rid himself or separate from the 'occupying
intrusive, symbiotic parental representation is a process that produces much conflict
and ambivalence.

Chapter 5
In this chapter there are several case illustrations that portray the material in the
preceding chapters. As expected it is dificult to extract one single conclusive factor
or risk factors in sex offending. Yet we can depict a few. In all cases there were
attachment problems. The vulnerability of the persons involved increased
drastically when they were submitted to more risk factors. Crucial in the healthy
development ofa youngster is that mother is able to share her son with the father.
In none of the illustrations this was the case. In order to compensate this
deprivation, specific characteristic defense mechanisms were used. The men
sexualized their frustrations and stress, they used splitting, projection, and
projective identification. Another characteristic defense is 'turning passive into
active' which is used to turn trauma into triumph (mastering trauma). It is a key
mechanism in the material presented in that it allows for a most powerful
psychological motive to repeat sexual aggression or offences, and to engage in
sexual fantasy repetitiously. Together with dissociation, the defense ofturning
trauma into triumph is a strong disinhibiting factor in committing sexual crimes
and in the enactment ofperverse scenarios. It was obvious that the sexual fantasies
did not lead to long term satisfaction but instead these men became entangled
in a vicious circle. The apparent cause of the repetitive, obsessive-compulsive
urges to offend lies embedded in this vicious circle. One may describe the sex
offenders portrayed in this chapter as 'foodjunkies' who briefly satisfy their hunger
but are soon starving again as they did not consume the enriched nutrition. Their
hunger will therefore soon manifest itselfagain. The perverse behaviour may also
be regarded as a cry for psychological cohesiveness: a sexualized breakthrough
that never leads to the desired fillfilment.
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Chapter 6
In this study three areas of special interest have been highlighted: the specific
parent-child relationships and the resulting interactional behaviour patterns/
problems, the effect on the individual personality development, and the social
consequences. Two groups ofsexual offenders were compared. A TBSt group
offifteen men have been compared with fifteen different sex offenders. The latter
group were still awaiting trial and legal investigation. The characteristic profiles
of these tWO groupS, namely the symbiotic mother and the frequently
absent/abusive father are strikingly similar. Additionally notable is the fact that
most of these men had been severely bullied and badgered during their
elementary- and high school periods. It is possible that this might be a consequence
ofprojective identification which in these cases provoked sadistic badgering by
peers. Clear differences between these two groups were noted in the levels social

isolation, the levels offormal education and their being endowed with weak and
frequently absent fathers. In this last chapter it was highlighted and emphasized
how crucially important the family unit is for the early psychological development
of a child. Sound attachment styles within the family unit are of utmost

importance. For instance, a disoriented attachment may cause considerable

vulnerability for developing personality problems. A mother, who initiates a
symbiotic bond with her son, entangles him as her 'hostage,' thusly impairing
him to develop social tools which he needs in order to function outside the home.
Early childhood experiences will be anchored in the brain and the parent-child
interactional patterns are established in neuronal networks. Depending upon the
constitutional disposition of a child, negative early childhood experiences as
described in this research, have had an invalidating effect on the men studied and
a disastrous effect on society. On the individuallevel ofpersonality development,
the family inUuences have interfered negatively with the child's natural struggle
for autonomy. Most sexual delinquents in this study lost this 'fight' because of
the strong attraction to the symbiotic mother. The guilt feelings that were caused
by their separation attempts and their autonomous behaviour made them feel
as ifthey were unfaithful to mother. The ensuing inner disloyalty problems could
not be overcome. As a result ofthat it might be possible that these sex offenders

developed, a split off aggressively laden 'bad autonomous self which remained
dormant until provoked in a specific situation manifesting itself, much like

1 In the Netherlands, TBS is an acronym for a non-punitive sentence given to sex offenders

(or other delinquents) that have been judged 'partly unaccountable' for their crimes
because ofa'diminished mental/developmental capacity.' Because ofa strong possibility
ofrecidivism, the sex offender is placed in a treatment centre (a TBS institution) instead

of a prison.



180

impulsive acting  out. The attitudes  of the fathers seemed crucial  in the lives  of
these men. They did not help and/or'rescue' the youngboys from their symbiotic
entanglement. They did not offer them consistent structure/ boundaries, and
neglected to be positive masculine role models with whom these men could
identify. Because of these family dynamics, the sex offenders missed the
neutralizing affect ofa positive, loving relation with a father (and later with the
peergroup).
A surprising outcome  of this study had  to  do  with the social position of these
sexual delinquents.  As a consequence  of the dysfunctional family constellation
most men were severely socially isolated. This in turn fuelled the etiological chain
ofsexualization, sexual fantasies and eventually sex offending: a vicious circle from
which these men could not escape. The sexual fantasies and the accompanied
sexualized behaviour, to which most men felt compelled and urged to resort to,
never sufficed as an adequate and lasting tension reliever. In nearly all cases these
men suffered from a low, negative self esteem and from emotional and social
isolation. Most delinquents were not accepted by their peers. They were outcasted,
neglected and badgered. The combined interplay of the negative family
interactions and the adverse situation in school resulted in learning problems that
impoverished these men socio-economically. One can say that on a larger macro-
level, the same interactional patterns were repeated that had taken place within
the smaller family unit (micro-level): the dehumanization ofa child through out-
casting and bullying. It is not inconceivable that the felt and undergone
dehumanization in childhood will be repeated later in the criminal sex offence,
but than with a reversal of roles. By turning trauma into triumph through
aggressive sexualization, they too dehumanize their victims. The substrate from
which trauma is lifted to triumph may come from a wide variety ofpersonality
factors. In the case ofsex offenders, sexual fantasies and the resulting sexualized
enactment almost always play a decisive role. As a consequence of their
impoverished social contacts their affect hunger could only be stilled by their
sexual fantasies because many men were not able to maintain long-term intimate
relations. As mentioned before, their sexual crime never became a sufIcient refuge.

Concerning the treatment ofthe TBS sexual delinquents I conclude that therapy
can be enhanced by further exploring the critical elements in the development
ofperversion and sex offending. In this book, three aspects were emphasized and
described.  In this chapter several recommendations were made to that effect. More
research is needed in order to truly understand what infuence the severe bullying
and badgering might have during school period in combination with the
encountered family constellation  in the development of perversion,
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