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Empathie, de stille kracht achter normen en
waarden, wordt in dit artikel voor het voetlicht
gebracht. Beschouwd als een uitwisselingsproces
van gevoelens door identificatie, wordt het empa-
thisch gehalte van de handelingen gebruikt voor
het achterhalen van motieven bij delinquent ge-
drag. Omdat bestraffen nog (te) veel op de cogni-
tieve daadschuld wordt gebaseerd, wordt hier een
lans gebroken voor aandacht voor affect in het
strafrecht. Daarmee wordt meer inhoud gegeven
aan het daderstrafrecht. Er wordt een schema
voorgesteld, waarbij boosaardigheid van onver-
mogen wordt onderscheiden, waardoor in ieder
geval het vergeldingsaspect van de retributie een
betere onderbouwing krijgt. Om deze denkbeel-
den in een juridisch kader in te bouwen, zal een
verdere medicalisering van het strafrecht onont-
koombaar zijn. Om de bewijsbaarheid mogelijk
te maken, wordt een vrijwel objectieve methode
voor het meten van empathie voorgesteld.Ter il-
lustratie is psychopathie nader uitgewerkt. De
algemeen aanvaarde stelling dat de psychopaat
geen empathie kent,wordt met argumenten sterk
genuanceerd. Het ‘twee factoren model’ van
psychopathie wordt uitgebouwd, waardoor meer
inzicht wordt verkregen in de ‘bad’ en ‘mad’
componenten van de psychopaat.

1. Inleiding en probleemstelling

Empathie heeft te maken met het uitwisse-
len van gevoelens. Gewend als wij zijn aan
plotselinge ontwikkelingen in de weten-

schap zal het geen verbazing wekken dat
het begrip empathie, alhoewel al een klei-
ne honderd jaar bekend, pas de laatste tijd
de verdiende aandacht krijgt.1 Sedert de
Verlichting is de ratio zo dominant ge-
weest dat gevoelens onderbelicht of zelfs
geïgnoreerd werden. Nu we zien dat affect
te maken heeft met motivatie zijn we heel
gemotiveerd om dit primitievere deel van
ons bewustzijn te onderzoeken.2

Rationeel kunnen we niet verklaren
waarom mensen soms altruïstisch kunnen
handelen. Met verbazing nemen we nu
waar dat veel sociale verschijnselen zich via
empathie laten verklaren. Ons normbesef
heeft er bijvoorbeeld mee te maken.3 Dat
uit te werken ligt buiten het bestek van dit
artikel, maar wel zal uitvoerig worden in-
gegaan op het waarom van normafwijkend
gedrag.

We zullen het begrip empathie zo de-
finiëren dat het dienst kan doen als verkla-
ringsmodel voor deviant gedrag en boven-
dien als analyse-instrument voor het
achterhalen van intenties en motivaties van
delinquenten. Bij dit laatste zal een duide-
lijk onderscheid worden gemaakt tussen
‘bad’ en ‘mad’.4

Allereerst zal de definitie, zoals door
ons voorgesteld, worden gepresenteerd.
Het daaruit afgeleide empathisch proces
moet dan het beeld verder verduidelijken.
De elementen van dat proces worden kort
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3 Hoffman 2001.
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besproken en hierbij zal psychopathie als
voorbeeld worden gebruikt. Het laat zien
dat onze benadering van het empathiebe-
grip een genuanceerder en gevarieerder
beeld mogelijk maakt dan veel hedendaag-
se benaderingen. Zwaargewichten in de
theorievorming van empathie, zoals Hoff-
man (‘Empathy is: An affective response more
appropriate to another’s situation than one’s
own’) en Eisenberg (‘Empathy is:A vicarious
emotional response that is identical or very simi-
lar to that of the other person’),definiëren em-
pathie dus als een emotie.Wij zullen em-
pathie zien als: een verlangen de ander
gevoelsmatig te verstaan. Dat verlangen leidt
dan tot een proces, dat een emotie op-
roept.5

Empathie, als menselijk verlangen naar
contact, leent zich niet voor een zwart-
wit-benadering. Men is nu eens empa-
thisch, dan weer op zichzelf gericht, afhan-
kelijk van situatie en stemming. Dit geldt
dus zeker ook voor de psychopaat. De
vraag is daarbij: kan hij niet of wil hij niet
empathisch zijn? In feite is dat een verschil
tussen onvermogen en egoïsme.

Verstoringen van het empathieproces
kunnen een permanent karakter hebben.
In dat geval zal het gedrag doorgaans als
‘mad’ moeten worden gekwalificeerd.

Met een schema van verklaringen voor
empathiegebreken wordt het artikel afge-
sloten, daarbij de nadruk leggend op die
tweedeling van ‘bad’ en ‘mad’.

2. De benadering van het
empathiebegrip

We willen empathie dus definiëren als:
‘Het verlangen de ander gevoelsmatig te
verstaan.’ Dit is een vorm van communica-
tie en bij dit soort informatieoverdracht
zijn er doorgaans twee dimensies betrok-
ken.6 Allereerst is er de overdracht van
data, de rationele inhoud van de informa-
tie. Er is echter nog een andere overdracht,

fundamenteel verschillend van die rationa-
liteit en dat is die van de gevoelswaarde.
Het verschil met de data-overdracht is dat
de gevoelens niet alleen worden gekend,
maar dat ze ook worden ondergaan.Affect
heeft een fysieke component (figuur 1).

Wanneer wij u vragen om ‘goede middag’
te lezen met een opgetogen gevoel, dan
kunt u dat niet. Zo gemakkelijk laat een
gevoel zich niet oproepen. Een dichter is
wel in staat met taal, door de keuze van
zijn woorden, gevoelens op te roepen,
maar in feite roept hij beelden op die vaak
los staan van de letterlijke betekenis.Voor
het oproepen van gevoelens is dus beeld-
vorming nodig.

Empathie voltrekt zich via identifica-
tie, het zich in de plaats stellen van de
ander (inbeelden). Daartoe wordt u in staat
gesteld door, veelal, non-verbale tekens van
die ander, die u vertaalt naar wat u ver-
onderstelt dat zijn of haar gevoelens zijn.
Verder wordt ook de situatie waarin die
ander verkeert, meegenomen.

Dat ‘in de plaats stellen van de ander’
heeft een bijzonder belangrijk gevolg.
Door in zijn schoenen te gaan staan kunt u
die ander, per definitie, niet meer als object
zien.7 Het belang daarvan is enorm groot,
want in feite betekent dit dat er een sociaal
bindmiddel ontstaat dat mensen vreed-
zaam doet coëxisteren.

We kunnen ons nu een glijdende
schaal voorstellen van enerzijds maximale
empathie, waarbij men zich volledig ver-
bonden voelt en anderzijds een gebrek aan
empathie. Bij veel empathie ontstaat zelfs
altruïsme, zoals Batson denkt aangetoond
te hebben.8 Weinig of geen empathie is
dan uiteraard synoniem met egoïsme en
dit kan leiden tot deviant gedrag en zelfs
delinquentie.

Alvorens verder te gaan met een uitwer-
king, moet nog worden gewezen op een
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5 Verlangen is een motivatie. Motivatie is een moeilijk begrip, dat in een actuele werking (niet dispositio-
neel) als emotie kan worden beschouwd. Die emotie is echter de eigen emotie, als drijvende kracht. Het
is niet een emotioneel antwoord. Zie ook: Frijda in het Handbook of Emotions, 2000, p. 59.

6 Dit is niet exact hetzelfde onderscheid als Watzlawick e.a. 1967, bedoelen met de letterlijke en de relatio-
nele betekenis in communicatie.

7 Ook nadat het identificatieproces afgebroken is, blijft de herinnering daaraan nog steeds zijn invloed doen
gelden.

8 Batson 1991.



belangrijke voorwaarde voor empathie,
namelijk isomorfie. Isomorfie duidt op ge-
lijkvormigheid. Wanneer u empathisch
wilt zijn met uw hond,dan zal dit maar ten
dele lukken.U kunt zich voorstellen dat de
gevoelens die bij u worden opgeroepen,
toch niet volledig overeen komen met die
van uw huisdier.Bovendien wordt het ver-
langen de ander gevoelsmatig te verstaan
geringer naarmate het wezen verder van u
af staat. Empathisch zijn met uw zoon of
dochter ligt meer voor de hand dan met
een regenworm. De lust om u in dat beest
te verplaatsen zal niet groot zijn. Verder
moet u bij isomorfie niet alleen denken
aan een fysieke overeenstemming, maar
ook aan een gelijkvormigheid van cultuur.
U verplaatsen in de gevoelens van een zi-
geuner of inwoner van China is minder
gemakkelijk dan in die van uw buurman.

3. Empathie als proces

Om het begrip empathie, het verlangen de
ander gevoelsmatig te verstaan, nader te
verduidelijken kan gebruik worden ge-
maakt van een analogie en wel die van het
luisteren ten opzichte van het horen.

Luisteren is actief en het heeft een inten-
tionaliteit. Bij empathie is dat dan een wil-
len verbonden zijn. Horen is een vermo-
gen en passief.

Om te kunnen luisteren moet men
echter wel kunnen horen en in dit geval de
gevoelens of liever gezegd de tekens daar-
van, van anderen kunnen ontvangen en
vertalen. Bij het empathisch horen maken
we gebruik van de normale menselijke
vermogens in een vaste volgorde en die
gebruikte vermogens vormen het ‘empa-
thisch proces’.

In de eerste plaats is er aandacht nodig,
het richten van het bewustzijn op aspecten
van onze omgeving. Deze aandacht ver-
tegenwoordigt de intentionaliteit en heeft
dan ook een ‘kleur’, zijnde het verlangen
om de ander gevoelsmatig te verstaan.
Wanneer we nu onze aandacht op een
medemens richten, dan komt er een
stroom van informatie over, mogelijk ver-
baal, maar belangrijker nog is de non-ver-
bale stroom van informatie. Uit die stroom
vormen we een beeld en we zullen dit deel
van het proces als de perceptie betitelen.9
Wanneer er nu sprake is van een voldoen-
de isomorfie, dan ontstaat een beeld, een
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neuraal patroon, dat overeenkomstig is aan
dat van de waargenomene. Omdat ieder
beeld ook een bijbehorend gevoel opwekt,
ontstaat er een emotie die we als parallelle
emotie kunnen aanduiden.10

Tot zover de inductieve fase, het afstem-
men op de ander.Vervolgens gebeurt er iets
merkwaardigs.We kunnen met onze eigen
identiteit die andere identiteit onderschei-
den. Het is als wanneer u van uzelf weet dat
u een rol speelt, want ook dan heeft u twee
identiteiten, het Engelse ‘I’ en het ‘me’.11

Het is dus nu mogelijk een evaluatie te
maken. Stel, u ziet uw vriend in beroerde
omstandigheden en u voelt uzelf daardoor
ook aangeslagen, gekrulde tenen of zoiets.
U denkt echter: ‘Eigenlijk heeft hij het aan
zichzelf te wijten’ en er komt een zekere
boosheid in u op.‘Die sufferd ook!’Wel, die
opkomende boosheid is uw reactieve emo-
tie. Dat komt voor. Veel gebruikelijker is
echter de reactieve emotie van bezorgd-
heid, medelijden en een neiging tot hel-
pen.12

Veel hedendaagse sociaalpsychologen
beschouwen alleen de positieve reactieve
emoties als empathie.13 Dat daardoor ver-
klaringsmogelijkheden worden beperkt,
zal uit het navolgende duidelijk worden.

Samenvattend kunnen we het empa-
thieproces dus als de volgende vaste se-
quentie aanduiden: aandacht, perceptie,
parallelle emotie en reactieve emotie,
waarbij de aandacht de motivatie heeft van
het verlangen de ander gevoelsmatig te
verstaan14 (figuur 2).

4. Mist de psychopaat empathie?

Wanneer wij nu bereid zijn om het empa-
thieproces in de gepresenteerde vorm te
accepteren, dan kunnen we ons afvragen
waarom de psychopaat niet empathisch
zou zijn. Hij beschikt immers ook over
deze normale menselijke vermogens als
aandacht, perceptie en emotie.

Die twijfel wordt nog verder gevoed
door een drietal andere overwegingen. Uit
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Empathie: het verlangen de ander 
gevoelsmatig te verstaan

component ‘horen’ = dispositie en proces

component ‘luisteren’:
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emotie
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10 Een emotie manifesteert zich als een arousal, een fysieke voorbereiding op een actie. Die lichamelijke toe-
stand ervaren we en we duiden het door naamgeving als bijvoorbeeld angst of opgewektheid. De emotie
zelf is een actiebereidheid op een situatie (Frijda 1999).

11 Macionis & Plummer 1997, p. 138.
12 Boosheid is in dit geval in tegenfase met de parallelle emotie.
13 Onder empathie wordt dan een deelnemende reactie van de waarnemer verstaan. Zie hiervoor ook de

aangehaalde definities van Hoffman 2000 en Eisenberg 2000 onder 1.
14 Deze benadering is deels ontleend aan Hoffman 2000 en Davis 1994.
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onderzoek is gebleken dat kinderen die
niet of moeilijk non-verbale tekens kun-
nen ontcijferen, een enorme leerachter-
stand oplopen.15 Dat is niet onbegrijpelijk,
want een belangrijk deel van de informatie
(de gevoelswaarde) gaat voor hen verloren.
Nu is de psychopaat in de regel niet dom,
integendeel, vaak zelfs heel intelligent en
dat verdraagt elkaar dus niet.Verder is de
psychopaat manipulatief en hoe kun je nu
mensen manipuleren wanneer je ze niet
haarfijn aanvoelt? Aanvoelen is echter dui-
delijk empathie. Ten slotte de wreedheid,
waar we overigens nog op terug zullen
komen. Het plezier in het lijden van ande-
ren veronderstelt het ondergaan daarvan.
Daaruit moet de emotie van plezier zich
ontwikkelen.16

5. Basisvragen en psychopathie

Aandacht, perceptie, parallelle emotie en
reactieve emotie vormen dus het empa-
thieproces. Dat er gedurende dat proces
van alles mis kan gaan, laat zich denken.
Wanneer we nu een verklaring voor het
gebrek aan empathie willen geven, dan

dringen zich al direct twee principiële vra-
gen op:
– Waarom wilde de betrokkene niet em-

pathisch luisteren?; of
– Waarom kon hij niet empathisch

horen?

Wij willen nu een kwalificatie in deviant
gedrag aanleggen en wel die van boos-
aardigheid (‘bad’) en onvermogen (‘mad’).
Het is duidelijk dat de eerste verstorings-
groep van empathie hoofdzakelijk het
‘bad’ effect vertegenwoordigt. Er is dan
immers sprake van een niet verbonden
willen zijn, de egoïstische kant van de glij-
dende schaal. Het niet empathisch kunnen
zijn staat dan voor de ‘mad’ component.
Deze tweedeling doet ons weer denken
aan psychopathie. Ook daar kent men, in
het ‘twee factoren model’, een dergelijke
tweedeling17 (figuur 3).

Het ‘twee factoren model’, dat gebaseerd is
op factoranalyse, geeft aan dat er twee af-
zonderlijke factoren zijn, ieder bestaande
uit een cluster van eigenschappen, niet op
elkaar herleidbaar, die in alle samenstellin-
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15 Nowicki 1992, p. 385,Volden 2002, p. 4.
16 De echte psychopaat vertoont echter zelden wreedheid (Hare 1999, p. 45).
17 Frick & Hare 2001.
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gen voorkomen en die het profiel van de
psychopaat bepalen.18 De eerste factor
heeft te maken met een emotionele dis-
functie, waarschijnlijk een gebrek aan
vrees.19 Vrees is het anticiperen op gevaar,
onlust of straf en dus niet op direct gevaar.
Directe confrontatie met gevaar geeft angst
en dat kent de psychopaat wel.20 Waar-
schijnlijk is dit defect terug te voeren op
een biologische oorzaak,welke mogelijk te
maken heeft met een projectiestoring van
frontale cortex naar amygdala. Op grond
daarvan kunnen we deze factor kwalifice-
ren als ‘mad’. De andere factor bevat com-
ponenten van antisociaal handelen, waar-
onder bijvoorbeeld impulsiviteit. Dit is dus
duidelijk de ‘bad’ factor.

Nu is het niet te gewaagd om te ver-
onderstellen dat de psychopaat een toevalli-
ge overlapping is van beide factoren. Het is
immers gewoonlijk zo dat onderzoek van
psychopathie zich voltrekt vanuit gevange-
nispopulaties en die is uiteraard antisociaal.

Als nu deze veronderstelling juist is,
dan moet er ook een grote groep mensen
bestaan die met de genoemde emotionele
disfunctie hebben leren leven en zich
maatschappelijk hebben aangepast. Zij
komen dan niet in aanraking met justitie,
omdat zij de antisociale instelling missen.

Anderzijds zullen er antisocialen zijn
die geen emotioneel tekort hebben en die
zijn er ook. De antisociale persoonlijk-
heidsstoornis onderscheidt zich van
psychopathie, doordat deze groep in een
kaartspelproef normaal reageert, waar de
psychopaat langer doorgaat met trekken
bij een steeds gevaarlijker wordende situa-
tie.21 Ook hieraan kan een gebrek aan
vrees ten grondslag worden gelegd en de
houding bij de kaartproef is dan de neer-
slag van het partiële emotionele defect.

Samenvattend kunnen we dus zeggen
dat, wanneer een antisociale persoonlijk-
heid ook nog eens een verminderde vrees
ondervindt, er een onvoorspelbaar gevaar-

lijke situatie ontstaat. We hebben het dan
over de (criminele) psychopaat.

6.Analyse empathiedefecten ‘niet
willen’

Keren wij terug naar onze systematische
analyse van empathiegebreken, dan kun-
nen als antwoord op de eerste vraag:
‘Waarom wil hij/zij niet empathisch luiste-
ren’, drie redenen worden aangevoerd, die
evenzovele groeperingen vertegenwoordi-
gen.

De gefrustreerden
In de eerste plaats moet de groep worden
genoemd die een fundamentele wrok je-
gens de medemens vertoont, die een ge-
brek aan vertrouwen en een gebrek aan
verbondenheid heeft. We kunnen daarbij
denken aan de gevolgen van het misbruik
of de mishandeling van kinderen. Dat
dezen dan door gebrek aan hechting en
een veilige thuishaven verwrongen denk-
patronen ontwikkelen, die na een zekere
leeftijd zelfs tot een onomkeerbare fixatie
leiden, is ondenkbaar triest.22 Uiteraard
komen ook minder schrijnende voorbeel-
den van slachtoffers van negatieve omge-
vingsfactoren voor. De gebruikelijke hou-
ding is er dan vaak één van: ‘Net goed.’
Deze mensen hebben geen behoefte om
zich te identificeren met anderen en dat
vanuit dat diepgewortelde wantrouwen en
gevoel van miskenning. Een gevoel van
onderlinge verbondenheid, welke de die-
pere grondslag van empathie vormt, is on-
voldoende tot ontwikkeling gekomen.

Ook nu weer moeten wij ons realise-
ren dat deze houding niet absoluut is. Zo
kan empathisch gedrag onverminderd ont-
staan, zowel in positieve zin, uit genegen-
heid, maar ook in negatieve zin in wreed-
heid. Mensen zijn vaak onvoorspelbaar en
situaties veelzijdig. De resultante van dat
alles kan alleen in termen van waarschijn-
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18 Het betreffen de factoren ‘callous/unemotional’ (C/U) en ‘impulsivity/conduct problems’ (I/CP) die nu
ook bij psychopathische jeugdigen is vastgesteld. Zie hiervoor:Taylor e.a. 2003, Pardini e.a. 2003, Salakin
e.a. 2001.

19 Hare 1999, p. 54, LeDoux 1998, p. 128 e.v.
20 Direct gevaar leidt tot een fysieke reactie volgens de directe en snelste weg perceptie-amygdala.Anticipa-

tie op gevaar vereist tussenkomst van de frontale cortex. Zie hiervoor: LeDoux 1998.
21 Fisher & Blair 1998, p. 20.
22 Shaffer 2002, p. 565 e.v.



lijkheid worden gevat. In het algemeen ge-
sproken is er echter sprake van ‘bad’ ge-
drag.

Ten aanzien van wreedheid past ons
overigens enige bescheidenheid.Wij allen
kennen een plezier in het lijden van ande-
ren en wel in de vorm van leedvermaak.
Gelukkig is er een fundamenteel verschil
met wreedheid. Het gevoel van plezier
slaat onmiddellijk om in medelijden zodra
een zeer lage drempel van lijden wordt
overschreden. Bovendien kunnen we heel
goed leedvermaak hebben over hen die
ons heel na staan. In ieder geval is de basis
geen wrok, maar mogelijk competitie.

De afwerenden
Een tweede groep van empathiedefecten
betreft degenen die empathie niet toelaten,
die de medemens juist als object willen
zien. Zij zijn doorgaans uit op eigen voor-
deel en deze egoïstische motivatie leidt tot
‘prooidenken’. De medemens wordt als
middel gebruikt om eigen voordeel te be-
halen.23

Evenals bij de eerste groep past ook
hier weer een zekere terughoudendheid.
Niet in elke situatie zal het zien van de
ander als object verwijtbaar gedrag opleve-
ren.Wat te denken van de arts en de ver-
pleegster? Ook de bestraffende ouder zal
veel moeite moeten doen om niet empa-
thisch te zijn.

De primitieven
Ten slotte is er dan nog de groep die indif-
ferent staat tegenover de medemens. Het
verlangen de ander empathisch te verstaan
is niet of nog niet ontwikkeld. De inner-
lijke overtuiging dat de medemens belang-
rijk is voor mijn existeren, is nog niet ont-
staan. Dat egocentrisch denken komt altijd
voor bij kinderen, maar wordt geacht zich
te ontwikkelen naar een waardering voor
samenlevingsverhoudingen. Het kind
denkt nog dat de wereld alleen om hem of
haar draait en het moet gezegd worden dat
veel ouderen dit stadium nauwelijks te
boven komen.24

Dit biedt tevens de gelegenheid om te
wijzen op een algemeen verschil in dispo-

sitionele empathie. De één zal zich meer
met anderen verbonden voelen dan de
ander.

Met het bovenstaande is een eerste
ruwe indeling gemaakt als antwoord op de
vraag:‘Waarom wil hij/zij niet empathisch
luisteren?’ Het is duidelijk dat de gehele
groep hoofdzakelijk het ‘bad’-denken ver-
tegenwoordigt. Dat dit niet in alle gevallen
geldt, werd reeds aangegeven.

7. Empathiedefecten: ‘niet kunnen’

De tweede principiële vraag, die van het
waarom hij/zij niet empatisch kon horen,
heeft hoofdzakelijk betrekking op de ‘mad’
oorsprong.Er is een defect ontstaan bij één
of meerdere van de procesvariabelen, aan-
dacht, perceptie en emotie. Storingen
frustreren daarmee de empathievoortgang.

Wanneer u woedend bent, heeft u dan
nog een perceptie? De uitdrukking ‘blinde
woede’ geeft te denken. U kijkt wel, maar
u ziet niets.Wanneer u woedend bent, dan
kunt u niet empathisch zijn.

Zo heeft aandacht als belangrijke
eigenschap dat de capaciteit beperkt is.
Wanneer u vermoeid bent, dan verslapt uw
aandacht. Rijdt u bijvoorbeeld een druk
centrum in, dan bent u geneigd uw auto-
radio af te zetten. U heeft uw ‘volle aan-
dacht’ nodig. Dat geldt zeker wanneer er
sprake is van gesproken woord, want dat
trekt de aandacht. Dat is nog weer een an-
dere eigenschap van aandacht: hij kan ge-
trokken worden. In al die gevallen komt
empathie moeilijk tot ontwikkeling.

Bij de bespreking van psychopathie heb-
ben we uitvoerig stilgestaan bij het emo-
tionele tekort. In relatie tot empathie moe-
ten we ons dan realiseren dat de
psychopaat, wanneer hij geen vrees kent,
die vrees dan ook onmogelijk als parallelle
emotie kan voelen.25 Dat in die gevallen
de reactieve emotie ook een zeer onge-
bruikelijke zal zijn, om het maar eens
voorzichtig te zeggen, is evident. Het is
moeilijk voor te stellen tot welke (letter-
lijk) onmenselijke situaties dat partiële de-
fect zou kunnen leiden.

PROCES 2005/2 75

23 De ander niet als middel gebruiken is kantiaanse ethiek.
24 Brand 2001, p. 82 e.v.
25 Spijt en mededogen zijn twee andere emoties die samenhangen met het niet kennen van vrees.
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8. Samenvatting en aanbevelingen

In dit artikel hebben we als uitgangspunt
gekozen voor ‘het verlangen de ander ge-
voelsmatig te verstaan’ als definitie van em-
pathie. Empathie is dus een verlangen en
dat verlangen stelt een proces in werking.
Dat proces bestaat uit aandacht, perceptie,
parallelle emotie en reactieve emotie.

Het verlangen kan ontstaan als de gele-
genheid zich aandient. Zijn we geïnteres-
seerd in die medemens, dan zullen we het
proces opstarten.De ene persoonlijkheid is
echter eerder geneigd zich met anderen
verbonden te voelen dan de ander. Er is
verschil in dispositionele empathie en deze
ontwikkelt zich doorgaans positief met de
leeftijd.

Zodra ik me identificeer met de ander,
kan ik hem of haar niet meer als object
zien. Er is dan sprake van een echte ver-
bondenheid.Bij de reactieve emotie heb ik
me daarvan echter weer losgemaakt, maar
de invloed blijft nawerken. Bij een gezon-
de reactie is de reactieve emotie in fase met
de parallelle emotie, bij onlust van de
waargenomene voel ik mee. Bij wreedheid
en machtsuitoefening, maar ook bij mis-
gunnen, is de reactie in tegenfase. De ver-
bondenheid wordt ontkend uit frustratie
of ongenoegen met de maatschappelijke
status.

Het zich niet willen identificeren en
die ontkenning van de verbondenheid
vormen verstoringen in het normaal em-
pathisch reageren. Empathie is de expo-
nent van de sociale orde en een gebrek aan
empathie zal in het algemeen als ‘bad’ wor-
den gekwalificeerd.

Ook bij de procesvariabelen, zoals bij
aandacht, perceptie en emotie, kunnen
verstoringen optreden, maar het ontstaan
daarvan is doorgaans niet gewild en deze

verstoringen zijn daarmee niet als boos-
aardig te kwalificeren.Wel kan sprake zijn
van toerekening, wanneer men zichzelf in
een dergelijke situatie heeft gemanoeu-
vreerd. Agressie en woede zijn echter niet
zo duidelijk te plaatsen zonder in determi-
nisme te vervallen. Een emotioneel tekort
met biologische oorzaak is echter duidelijk
‘mad’.

Het onderscheid ‘bad’ en ‘mad’ is be-
langrijk voor het sanctiebeleid. Straffen
naar de mate van schuld veronderstelt het
kennen van de intenties. Het achterhalen
daarvan leidt tot een verdere psychologise-
ring en psychiatrisering van het strafrecht-
onderzoek, een diepgaander informatie
naar Openbaar Ministerie en rechter.
Omdat het daarbij zinvol is om na te gaan
wat er verkeerd is gelopen in dat empa-
thieproces, wordt een empathieanalyseme-
thode voorgesteld. Deze analyse moet het
inzicht in motivatie en intentie bij delin-
quent gedrag verduidelijken en de verwijt-
baarheid een fundamentele basis geven.
Om manipulatie van vragenlijsten te voor-
komen is getracht een meer objectieve
methode te ontwikkelen, die beter aansluit
bij de vereisten van een eerlijke procesvoe-
ring. Dit analysesysteem werkt met duide-
lijke fysiologische procesvariabelen, geba-
seerd op psychofysiologische (eventueel
zelfs neurofysiologische) metingen.Aan de
hand van filmbeelden moet een situatie of
situaties worden opgeroepen, die het em-
pathieproces uitlokken. Hartslag, huidge-
leiding, bloeddruk, spierspanning zullen
daarop reageren en voor de geoefende
onderzoeker inzicht geven in de ontwik-
keling van empathie. Met een uitgebreid
filmarsenaal zijn gewenste situaties te
visualiseren. Met behulp van specifieke
scènes zou dan het empathieproces objec-
tief kunnen worden doorgelicht.26

26 De Apperception-test van Murray achterhaalt motieven, door betrokkenen, aan de hand van afbeeldingen,
verhalen te laten verzinnen.Deze test is dus duidelijk psychologisch;de hier voorgestane methode staat een
meer objectieve benadering voor via fysiologische metingen.
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