
  

 

 

Tilburg University

Recht in beweging

Herle, A.F.; Oei, T.I.

Published in:
Forensische psychiatrie onderweg

Publication date:
2008

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Herle, A. F., & Oei, T. I. (2008). Recht in beweging: Naar een verdergaande en vergaande medicalisering. In T.
I. Oei, & L. H. W. M. Kaiser (Eds.), Forensische psychiatrie onderweg (pp. 277-294). Wolf Legal Publishers
(WLP).

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/05c7f90f-2cc7-44a6-9776-0b84069b2b9a


 1

Recht in beweging, 

 naar een verdergaande en vergaande medicalisering 

 

 

A.F. Herlé en T.I.Oei 

 

 

Inleiding 

 

In dit hoofdstuk worden twee belangrijke tendensen belicht, die beide een visie omvatten. 

De eerste denkverschuiving betreft de doelstelling van het strafrecht. Kijken we vanuit 

strafrechtelijk oogpunt nu nog hoofdzakelijk achteruit, retrospectief, en beoordelen we daden 

in het verleden begaan, in de nieuwe visie is onze aandacht meer toekomstgericht. We hebben 

daarbij de bedoeling preventieve activiteiten te ontplooien. Van een retrospectief strafrecht 

zullen we dus geleidelijk aan naar een prospectief preventierecht gaan. 

De tweede denkverschuiving hangt sterk met de eerste samen, vult deze aan en maakt de 

ommezwaai mogelijk. Daarbij wordt er gedoeld op een verdere afstand nemen van de 

schuldcultuur, die thans als grondslag voor ons huidige strafrecht van gelding is. Vaker 

worden we echter geconfronteerd met de vraag in hoeverre de dader verwijt treft en of zijn 

daden niet blijk geven van een ziekelijke geest. Het verhoogde aantal TBS-opleggingen in de 

laatste jaren getuigt daarvan.
1
 Het werkgebied van de forensische psychiatrie zou zich dan 

verbreden. Zo verruilt het strafrecht gaandeweg schuld en verwijtbaarheid in voor een 

verdergaande medicalisering. Zijn de hersenpatronen van de verkrachter en sociaal 

gedepriveerde dader niet zozeer afwijkend, dat van een ziekelijk brein kan worden gesproken? 

Is crimineel gedrag niet sociaal pathologisch? Kan het limitatieve aantal geestelijke 

afwijkingen, besproken in DSM IV en ICD-10, niet worden opgerekt? 

 

‘Neen’, zeggen de meeste juristen, de mens heeft een vrije wil en hij mag op zijn daden 

worden afgerekend. Het strafrecht heeft zich steeds verre gehouden van alles dat naar 

determinisme zweemt. Steeds meer komt men echter, op wetenschappelijke en filosofische 

gronden, tot de mening dat ieder mens handelt in overeenstemming met zijn genetische 

structuur (en capaciteit), aangevuld met al zijn levenservaringen. Dat klinkt logisch, maar het 

                                                 
1
 Zie onder meer T.I. Oei, 2008. 
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houdt wel in dat de beslissingen die hij in vrijheid neemt toch een resultante zijn van de 

kenmerkende inhoud van dat brein. Het misverstand bestaat ons inziens hierin, dat 

determinisme wordt verward met voorspelbaarheid en dat is juist niet het geval. Vrije wil is 

een gevoel dat samenhangt met keuze en dat blijft. Met determinisme kunnen we praktisch 

niets, maar we zullen wel op grond van die inzichten mentaal steeds meer afstand gaan nemen 

van de verwijtbaarheid en dus ook van vergelding, wraak en leedtoevoeging. Die weg is 

echter nog lang.
2
 De problematiek van de vrije wil zal nog nader worden besproken. 

Deze denkverschuiving is belangrijk om de weg vrij te maken voor een nieuwe benadering 

van deviant gedrag. In die aanpak wordt als oorzaak voor crimineel zich gedragen een gebrek 

aan empathie gezien.
3
 Empathie heeft te maken met de gevoelsoverdracht tussen mensen; het 

is een sociaal bindmiddel. Onlustgevoelens van de medemens, die door empathie ook zelf 

worden ondergaan, zullen ons ervan weerhouden om die ander leed aan te doen. Dit lijkt 

simpel, en dat is het ook. Er is echter wel een voorwaarde en dat is dat er sprake is van een 

één op één verhouding, liefst direct, maar eventueel in verbeelding. In een confrontatie met de 

ander kan empathie zijn regulerende rol vervullen. Nu is ons strafrecht, strevend naar 

rechtvaardigheid en proportionaliteit, geleidelijk aan onpersoonlijker geworden, terwijl 

empathie juist een persoonlijke ervaring betreft. Wij generaliseren en abstraheren, 

rechtsgenoten zijn geobjectiveerde anderen. Daarmee hebben we een uitgebalanceerd 

rechtssysteem opgebouwd, dat gelukkig, dank zij de als persoon oordelende rechter de 

empathie laat meespelen. Ons sanctierecht is echter ook niet proportioneel en daarmee niet 

optimaal rechtvaardig. Bovendien spreken we over schuld, terwijl wij veelal op grond van de 

historie slechts erbarmen zouden moeten voelen. 

Wanneer we er vanuit gaan dat delinquent gedrag uit een empathietekort voortkomt, dan is het 

zinvol na te gaan in hoeverre en onder welke omstandigheden een verstoring van deze 

natuurlijke neiging, onder welke omstandigheden, voorkomt. Zo kunnen we inzicht krijgen in 

het neuronale patroon, zoals dat door het verleden en uitgaande van de genetische setting, is 

opgebouwd en van daaruit trachten sociale ‘reparaties’ uit te voeren. Door empathie te meten 

bij het zien van specifieke filmbeelden, zouden we inzicht kunnen verwerven over dat 

neuronale patroon.
4
 Dat dit alles een verregaande medicalisering inhoudt, zowel in de 

diagnose als in de behandeling, moge duidelijk zijn. 

                                                 
2
 Dies Irae. H.M.Kuitert, 1998, p.247-248. 

3
 A.F.Herlé, 2006. 

4
 A.F.Herlé & T.I.Oei, 2005. 
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Samenvattend kunnen we zeggen dat we strafrechtelijk zouden kunnen uitgaan van het 

individu om vast te stellen in hoeverre er mogelijkheden zijn om zijn ernstig gebrek aan 

empathie, onder specifieke omstandigheden, te repareren of te compenseren. Bij voorkeur zou 

dat vóór eventuele ontsporingen moeten gebeuren (prospectief) en uitgaande van de 

wetenschap dat de betrokkene met dit brein niet anders kon en kan handelen. Verder moeten 

we ons realiseren dat exact voorspellen onmogelijk is. Daarover zal later nog een aanvullende 

opmerking worden geplaatst. Die onzekerheid zal dan ook het grote probleem zijn bij het 

streven naar veiligheid. Het is dat dilemma en verder ook de mate van rechten van het 

individu ten opzichte van de samenleving, die preventie zullen bemoeilijken. Toch vormt 

veiligheid en dus vooruitzien de taak van het strafrecht. 

Veel van bovengenoemde denkbeelden spelen al duidelijk in ons huidige recht. Het recht staat 

niet stil, en uitgaande van dit besef beschrijven, wat kan worden verwacht, is het doel van 

deze bijdrage. 

 

In het navolgende hoofdstuk zal eerst kritisch naar het huidige strafrecht worden gekeken 

(deel 1), hetgeen de opmaat vormt voor het constructieve deel (deel 2). Daarin zullen nieuwe 

grondslagen worden geformuleerd, die het mogelijk moeten maken om een deel van de 

bezwaren tegen het huidige strafrecht weg te nemen. Veiligheid van de samenleving is een 

eerste grondslag en daarmee wordt de aandacht verlegd naar wat mogelijk komen gaat. De 

focus van de forensisch psychiater zal van een historisch-analytisch perspectief zich 

verplaatsen naar het voorspellen van mogelijk delinquent gedrag, zoals te doen gebruikelijk 

bij de risicoanalyse. Wanneer we er vanuit gaan dat persoonlijkheidsfactoren op zichzelf niet 

tot misdaad leiden, maar slechts tot ontsporing onder bepaalde omstandigheden, dan 

ontkomen maar weinigen aan de mogelijkheid van uitglijders. Bij de meeste mensen is die 

kans echter heel gering, maar de populatie voor de forensisch psychiater zou al heel sterk 

uitbreiden, wanneer alle potentiële TBS-kandidaten moesten worden opgespoord. Hoe deze 

screening dan wel moet verlopen is nu nog moeilijk te zeggen, maar er zal dus wel een 

voorstel worden gedaan voor een algemeen te gebruiken empathieanalyse. Deze zal wellicht 

een deel van het probleem kunnen oplossen.  

 

Deel 1. Kritiek op het huidige strafrecht 
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In dit deel zullen vier punten van kritiek op het strafrecht worden aangesneden, met de 

bedoeling daar een andere en meer aangepaste werkwijze voor in de plaats te stellen 

(volgende constructieve deel). Dit klinkt ambitieus, maar we zullen toch proberen onze visie 

enigszins vorm te geven. 

Het gebrek aan proportionaliteit is een eerste punt van kritiek. Men kan echter niet stellen dat 

proportionaliteit in algemene zin ontbreekt; in de rechtspleging speelt de ernst van een delict 

over het algemeen – samen met andere afwegingsfactoren – wel een rol bij de straftoepassing. 

Daarbij zal blijken dat de natuurlijke, sociale één op één verhouding tussen mensen danig 

verstoord is geraakt. Wanneer later wordt aangedrongen op een erkenning van empathie als 

principiële relatiekracht, dan betekent dat tevens een herstel van die natuurlijke mens tot mens 

verhouding. 

 

Schuld en verwijtbaarheid vormen de grondslagen van ons strafrecht. Deze grootheden 

veronderstellen echter de vrije wil en daar valt veel op af te dingen. Dat is het tweede punt 

van kritiek. Met een verdergaande en vergaande medicalisering van het strafrecht, met 

empathiegebreken als aandachtsgebied, zal naar verwachting menselijkheid en 

rechtvaardigheid beter worden gediend. 

 

De beschouwing van misdaad als ziekelijk symptoom verleent aan het verschijnsel spijt een 

centraal gewicht. In overeenstemming met het canonieke recht kan dan worden gewerkt aan 

herstel van de relatie met de gemeenschap. Het strafrecht verlegt de aandacht van 

retrospectief naar prospectief, en preventie wordt de doelstelling. Algemene en speciale 

preventie zijn altijd als functie van strafrechtspleging en strafoplegging geweest! De roep om 

veiligheid is daarmee gediend. Schuld verliest veel van zijn waarde. 

 

Ten slotte zal het onlogische van de tweedeling tussen het normale sanctierecht en het TBS-

stelsel worden aangeroerd. 

   

Kritiek op de vermeende proportionaliteit 

 

De ‘Lex Talionis’ maar ook de Bijbel geven het slachtoffer het recht om tot verevening met 

de dader te komen, door die dader hetzelfde aan te doen als het slachtoffer onderging. Oog om 

oog, tand om tand. Een functie van dit criterium is ook/vooral geweest: het aangeven van de 

maat van vergelding/genoegdoening, namelijk niet meer dan dat…(een begrenzing dus) Het is 
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een spiegelende rechtvaardigheid. We weten nu, op wetenschappelijke gronden, dat 

verevening niet werkt.
5
 Allereerst blijkt dat slachtoffers zich niet beter voelen na de 

verevening, maar ook is bekend dat deze agressieve daad doorgaans verre van proportioneel is 

en mede daarom leidt tot escalatie.
6
 Dit is gemakkelijk te verklaren vanuit de wetenschap dat 

de beoordeling van de mate van het schadelijke gedrag door ieder der partijen verschillend 

wordt gewaardeerd. Het slachtoffer schat de inbreuk circa 40% ernstiger in dan de dader. Het 

is dan gemakkelijk in te zien dat een meer dan proportionele ‘verevening’ leidt tot escalatie. 

Uiteraard werd dit probleem, zonder deze objectieve, wetenschappelijke benadering vroeger 

ook al in de praktijk vastgesteld. Zo kon de ‘talio’ bloedwraak tot gevolg hebben. Daarom 

werd de proportionaliteit zeker gesteld door het vaststellen van vaste boetebedragen. Later 

ging de objectivering nog verder, door de staat met de verevening te belasten. Wanneer 

volgens genoemde ontwikkeling daarna ook nog eens van geobjectiveerde rechtsgenoten werd 

uitgegaan, had dit tot gevolg dat de verevening zo steriel werd dat het strafproces ver van de 

oorspronkelijke emoties kwam te staan. Daardoor krijgt het straffen iets krampachtigs. 

Desondanks blijven de wraakgevoelens het recht toch nog wel beïnvloeden.
7
 De publieke 

verontwaardiging dwingt het strafrecht vaak in ongewenste richtingen. 

Allereerst moeten we vaststellen dat bij proportionaliteit een waarderingsgrondslag moet 

worden gekozen. In eerste instantie koos men voor de ernst van het kwalijke feit.
8
 Het in 

brand steken van een huis is verwerpelijk, omdat een ieder zich kan verplaatsen in de 

deplorabele positie van een gezin dat plotseling zonder onderkomen komt te verkeren. Het 

verbranden van de schuur is een wat lichter vergrijp.  

Als tweede grondslag voor proportionaliteit komen we nu tot een totaal andere 

waarderingsgrondslag, namelijk de kwade intentie van de dader. We introduceren daarmee 

een subjectief element, waardoor het begrip schuld een nieuwe betekenis krijgt. Nu kan de 

waardering voor eenzelfde kwalijk feit bij verschillende daders, verschillend uitpakken. In 

hoeverre had de dader de daad kunnen voorkomen of dat deze zelfs was gewild. Ons recht is 

gebaseerd op schuld, maar de ernst van het feit speelt uiteraard ook een rol.  

De Hoge Raad heeft zich niet achter het straffen naar de mate van schuld geschaard.
9
 Dit 

standpunt is ook gebaseerd op een derde factor voor de keuze van de strafmaat, de 

                                                 
5
 D.Gilbert, 2006. 

6
 H.Crombach e.a., 2003. 

7
 Het is bekend dat rechters in de laatste jaren vaker langdurige straffen, inclusief levenslange, opleggen, mede 

onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen. 
8
 M.Kaser & F.B.J.Wubbe, 1971, p.241. 

9
 HR 15 juli 1985, NJ 1986, 1894. 
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afschrikking. 
10

 De proportionaliteit wordt hier wederom geweld aangedaan. Nu is het doel de 

potentiële dader te ontmoedigen een dergelijk handelen te imiteren. Het is dan niet 

ondenkbaar dat de dader het slachtoffer wordt van de noodzaak sterke signalen af te geven.  

Verevening veronderstelt proportionaliteit. Door te proberen deze verevening te objectiveren 

hebben we het kind met het badwater weggegooid. Zoals boven aangetoond is er van enige 

proportionaliteit geen sprake meer en we zijn weer terug bij ons uitgangsbezwaar tegen 

wraak, namelijk dat verevening een fictie is.
11

 De belangrijkste conclusie uit het bovenstaande 

is dat terugkijken en straffen noch effectief noch zinvol is. 

Vergeldingsgevoelens vertegenwoordigen echter een uiterst sterke emotie en het zal lang 

duren voordat wij in staat zullen zijn ons daaraan te onttrekken. Een handtastelijke uitbarsting 

lucht op, zegt men wel eens, maar doorgaans blijft alleen de spijt over de ongecontroleerde 

wraak reactie over.  

 

 Kritiek op de grondslagen schuld en verwijtbaarheid 

 

Met bovenstaande exercitie hebben we het criterium van schuld geweld aangedaan. Is schuld 

toch niet een belangrijk startpunt om mensen verantwoordelijk te stellen of zijn handelingen 

alleen de onvermijdelijke mathematische uitkomst van genetische- en ervaringsfactoren? 

Deze vragen hebben betrekking op de vrije wil, met daartegenover het determinisme, een 

richting waarin het strafrecht niet wil gaan. Juristen zijn van mening dat die richting ook niet 

ingeslagen kan worden omdat het begrip verwijtbaarheid dan komt te zweven. Het recht gaat 

uit van de (fictie van) de vrije wil. Verantwoordelijkheid, verwijtbaarheid en vrije wil liggen 

in het verlengde van elkaar. Het is aan de psychiater om uit te maken in hoeverre 

tekortkomingen daarin bestaan. Er was dan geen vrije wil of de besluitvorming was zodanig 

verstoord dat een verantwoordelijkheid niet kon worden aangenomen. In die gevallen kan er 

ook geen sprake zijn van verwijtbaarheid. 

Toelaten van verdere deterministische tendensen doen het rechtssysteem wankelen. Maar toch 

rijzen er twijfels. Moet de psychiater ook niet eens gaan praten met de man, die tengevolge 

van zijn opvliegerige aard, telkens weer zijn omgeving molesteert? De schade welke 

toegebracht wordt aan de slachtoffers, maar zeker ook de schade die de man zichzelf aandoet, 

zou best een medicatie kunnen rechtvaardigen. Daarbij is het dan wel nodig dat de dader zelf 

                                                 
10

 Afschrikking werkt overigens nauwelijks. M.Cavadino & J.Dignan, 1993. 
11

 In feite moeten we dus erkennen dat het overnemen van het recht op vergelden door de overheid niet wordt 

gedragen door een grotere rechtvaardigheid. 



 7

meewerkt en dat zal het geval zijn wanneer hij iedere keer weer spijt heeft van het gebeurde. 

Hoe zit het dan met de vrije wil van die man. Moeten we niet constateren dat dit herhaalde 

gebeuren in zijn aard ligt en als dat zo is heeft hij dan geen hulp nodig om te trachten die aard 

aan te passen? 

 

Het probleem van de vrije wil wordt scherp gesteld met de volgende paradox: ‘Ik ben blij dat 

ik vrij ben om te handelen zoals in mijn aard ligt’. Wat in iemands aard ligt manifesteert zich 

overigens nogal grillig. De omstandigheden maken vaak uit of negatieve tendensen aan bod 

komen. De frustratiedrempel bij deze man is kennelijk laag, maar er moet ook sprake zijn van 

een trigger. Ontlopen van dit soort omstandigheden kan dus zeker helpen. Die aard, de 

persoonlijkheid dus, is gecompliceerd. Sinds het connectionisme, dat er vanuit gaat dat onze 

hersenen één organisch geheel vormen, - waarbij de genetische bepaaldheid aangevuld en 

verrijkt is met al onze ervaringen, - nemen wij aan dat iedere handeling de resultante is van 

het actuele totaal van die historische invloeden.
12

 Nu is dat proces niet alleen gecompliceerd 

door het enorme aantal neuronale verbindingen en de gevarieerdheid in de sterkte daarvan, 

maar ook omdat het causale verband vaak niet zo eenduidig is als we ons gemakshalve 

voorstellen. In de eerste plaats zijn handelingen in de tijd dynamisch; de resultaten van tijdstip 

1 vormen de beginvoorwaarde voor tijdstip 2. Verder zijn ze dikwijls niet lineair, waardoor de 

uitkomsten al na enkele iteraties onzeker worden.
13

 We zullen dus nooit in staat zijn met 

welke computer of computersysteem ook, de reactie van de persoonlijkheid trefzeker te 

berekenen. Onze vrije wil is, volgens deze opvatting, weliswaar niet vrij en een direct 

uitvloeisel van de actuele breininhoud, maar dat weerhoudt ons er niet van om de keuze bij 

het afwegingsproces als vrij te ervaren. Dit houdt overigens niet in dat we die afwegingen en 

het resultaat daarvan ook volledig doorgronden, - zelfs de doeleinden niet. Er zijn 

geheugeninhouden die meespelen, maar niet in ons bewustzijn doordringen. De amygdala 

bijvoorbeeld kent een eigen geheugen voor gevaartekens.
14

 Daarnaast kunnen we ook zelden 

zeggen dat het beste toekomstscenario, zoals we dat bij de keuze ‘berekend’ hebben, zich ook 

inderdaad zo zal voltrekken. Dit versterkt ons gevoel van vrije keus, omdat wanneer we 

absoluut zeker weten dat ons besluit tot een zeker resultaat zal leiden, we dat nauwelijks als 

vrije wil ervaren. 

                                                 
12

 Het bovenstaande sluit aan op, en verwoordt, naar we veronderstellen, de conclusies van Den Boer in zijn 

voortreffelijke boek ‘Neuro-filosofie’. Wat daarna volgt over de subjectieve beleving van de vrije wil is een 

aanvulling van speculatieve aard, maar wel in lijn met zijn betoog. J.A.den Boer, 2003. 
13

 Bekend is de vlinderslag, die een orkaan veroorzaakt. (Lorenz)  Kleine verschillen in de beginvoorwaarde 

kunnen uitgroeien tot totaal verschillende eindresultaten. (Chaostheorie) 
14

 J.Ledoux, 1999. 
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Zodra wij beseffen dat mensen handelen in overeenstemming met een, met behulp van de 

genetische startpositie en aan de ervaringen aangepast, stuursysteem, komt de verwijtbaarheid 

te zweven. De verantwoordelijkheid voor daden verschuift verder naar een 

schadeaansprakelijkheid. Een eventuele strafervaring is een ervaring, die ook weer in het 

neuronale systeem wordt ingebouwd dat mogelijk tot vermijding van strafbare feiten zal 

leiden. Beter zou het echter zijn het brein positief te beïnvloeden opdat daaruit geen 

wraakbaar handelen kan voortkomen. Welk brein voldoet echter aan die eis van bestendigheid 

tegen ontsporingen; en als delinquent gedrag als afwijkend wordt gezien, wat is dan het 

criterium van een sociaal gezond brein? 

 

Gaan we uit van een bewustzijn, dat in een biologische vorm bestaat en zichzelf wil 

handhaven, dan begrijpen we de noodzaak van een verdedigingsmechanisme. De mens kan 

zijn omgeving waarnemen en naar bevind van zaken handelen. Bij sociaal levende wezens ligt 

een belangrijk deel van die verdediging bij de groep en we zijn dan ook op die groep gericht 

en aangewezen. De medemens is essentieel voor ons bestaan. 

Het sturingsmechanisme, het brein, wordt genetisch op overleven toegerust, maar wel met een 

minimale invulling. De noodzakelijk geringe startpositie maakt het mogelijk om een zo goed 

mogelijke aanpassing aan de omgeving te verkrijgen. De ervaringen, die worden opgedaan, 

vullen de uitgangspositie aan tot een adequaat reagerend organisme.
15

 Adequaat reageren is 

dus wel gerelateerd aan die ervaringen en de medemens bepaalt die voor een groot deel. De 

leefomstandigheden zullen verder uitmaken welke invulling aan dat adequaat gedrag wordt 

gegeven. 

Ieder mens is op ieder ogenblik een product van die genetische bepaaldheid samen met het 

geheel van ervaringen. Iedere handeling is de resultante van die vigerende neuronale 

infrastructuur en de situatie van dat ogenblik. Ook een situatie is echter geen objectief 

gegeven. Het is een beeld dat in het brein wordt gevormd. Dat beeld wordt vertekend door 

zintuigen omdat de zintuiglijke waarnemingen in harmonie met de ervaringen in dat brein 

worden vervormd. De objectieve wereld wordt tot een eigen perceptie. Een huis heeft vele 

objectieve eigenschappen, maar wanneer het huis een thuis is, dan is dat beeld danig 

vertekend. 

                                                 
15

 Vanuit de psychologie kennen we drie leerprincipes: de klassieke conditionering, de operante conditionering 

en het leren uit observatie. Bij de eerste twee vormen spelen vooral beloning en straf een belangrijke rol. 
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Het lijkt zo onmogelijk het gedrag van mensen te voorspellen en dat is ook zo. Toch kunnen 

we vaak structuren in dat handelen ontdekken, en van daar uit verwachtingspatronen vormen. 

We vragen ons daarbij af waarom mensen ertoe komen om zodanig te handelen dat anderen 

leed of schade wordt toegebracht? De ander is immers zo belangrijk voor hen en in feite is een 

dergelijk handelen dus ziekelijk. Is er een fysieke misvorming ontstaan in het brein, voor of 

na de geboorte, dan zullen we dit als pathologisch accepteren. Is die misvorming door de 

ervaringen gekomen, dan is dat verre van zeker. Bij het bespreken van nieuwe grondslagen 

zullen we deze vragen, met empathie als instrument voor het verklaren en analyseren van 

sociaal handelen, beter kunnen beantwoorden. 

‘Hechting’ is een belangrijk begrip in de ontwikkelingspsychologie. Bij een gezonde hechting 

aan de moeder (meestal de moeder, maar niet alleen, wel de primaire opvoeder) durft het 

opgroeiende kind, vanuit die veilige haven, de wereld al een beetje te gaan verkennen. Bij de 

geringste mate van dreiging holt het kind terug naar moeder, wetende dat bij die verzorgster 

de veiligheid ligt. Het is aandoenlijk dat vertrouwen te zien, en het is heerlijk dat die 

vertrouwenservaring straks een deel van de neuronale ervaringsstructuur gaat uitmaken. Dat 

wordt dan tevens een heel belangrijke invloed, want de eerste ervaringen vormen het brein, en 

andere ervaringen worden daar zo veel mogelijk mee in overeenstemming gebracht. Onze 

kinderervaringen spelen het hele leven door een prominente rol. Na het vijfde levensjaar zijn 

ze ook nauwelijks meer te veranderen. 

 

Bovenstaand vertederend beeld ruilen we nu in voor een andere situatie. Er is voor het kind 

geen veiligheid. Het wordt geslagen of erger nog misbruikt. De dreumes kan niet terughollen 

om veiligheid te zoeken, die is op zichzelf aangewezen, hoe jong en onervaren ook. Het leert 

zich bukken om de klap te ontgaan. Hoe zal nu dat neuronale patroon zich vormen. Moeten 

we verwonderd zijn dat de daaruit groeiende mens achterdochtig blijft en een ingewortelde 

wrok heeft. Vertrouwen kan niet worden gegeven, want dat is geen basiservaring. Deze trieste 

ervaring kan leiden tot crimineel gedrag, wat niet altijd gezien zal worden als een 

persoonlijkheidsstoornis. We kunnen ons dan afvragen welke ontwikkeling gebrekkig is of als 

een ziekelijke stoornis wordt erkend. 

Het bovenbeschreven geval is duidelijk en we kunnen ons daarbij heel goed voorstellen dat de 

basale paden in het brein van wrok en achterdocht de navolgende ervaringen gaan kleuren. 

Het brein vormt zich mede door met die vooringenomenheid nieuwe situaties te beoordelen.  

Minder ernstig maar zeker ook van invloed zijn tal van andere negatieve ervaringen. Ook die 

bepalen mede het actuele handelen. Een crimineel milieu met een ander normen- en 
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waardepatroon, het doormaken van een oorlog, leerachterstand, - het zijn alle invloedrijke 

negatieve factoren. Gelukkig staan daar ook veel positieve ervaringen tegenover, zoals een 

begrijpende en zorgende omgeving, voldoende middelen voor het levensonderhoud, een 

fantastische en wijze grootvader. Het is duidelijk dat aan handelingen van mensen een 

onvoorstelbaar gecompliceerde motivatie ten grondslag ligt. De resultante van al die 

ervaringen zien we zich manifesteren in het handelen, en soms hadden we die handelwijze 

verwacht. 

 

Kritiek op het retrospectieve karakter 

 

De staat heeft het geweldsmonopolie. Die zwaardmacht is aan haar afgestaan in ruil voor 

bescherming.
16

 In alle gevallen waarin rechtsgenoten onrecht wordt aangedaan faalt dus de 

staat in haar belangrijkste opdracht. 

Wat we nu constateren is dat het strafrecht hoofdzakelijk terugkijkt en zich niet primair aan 

die bescherming wijdt. De speciale en generale preventie is weliswaar op de toekomst gericht, 

maar dat speelt slechts een bescheiden rol. Het voorkomen zou dan al een bijeffect van straf 

moeten zijn, want straffen is het enige middel dat voor die preventie wordt gebruikt. Wij 

hebben al gezien dat een strafmaat, die op generale preventie is gericht, hoogst onrechtvaardig 

kan zijn. Ons strafrecht is een schuldstrafrecht en we hebben eveneens geconstateerd dat de 

rechtvaardiging daarvan is uitgehold. Is het dan niet verstandig om onze aandacht 

hoofdzakelijk op de toekomst te richten, zoals dat het geval is voor het TBS-systeem? Moeten 

we niet onze aandacht richten op een prospectief strafrecht, dat op een humane wijze actief 

misdaad tracht te voorkomen? Is dat niet de veiligheidsopdracht aan de staat? Moet de dwang 

die zij kan/moet uitoefenen, niet gebruikt worden om misdaad te voorkomen, en wel in 

samenhang met ook andere instrumenten dan uitsluitend straffen? Een verdere medicalisering 

van ons strafrecht zou het karakter van behandelingen veranderen. Meer in de richting van 

positief (constructief en/of opbouwend) gelabelde instrumenten - de medicus en de therapeut 

eigen. Zo ontwikkelt ons strafrecht zich meer tot een veiligheidsrecht, zodat een acceptabeler 

ethisch niveau wordt bereikt. 

 

Kritiek op het verschil tussen normaal sanctierecht en het TBS-systeem 
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We zullen ons nu de vraag stellen waarop het oordeel van gedragsdeskundigen over 

gevaarzetting van delinquenten is gebaseerd, zoals wordt vereist in de criteria van art.37 Sr, 

waarvan lid 1 luidt: 

 ‘De rechter kan gelasten dat degene aan wie een strafbaar feit wegens de gebrekkige 

ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend, in 

een psychiatrisch ziekenhuis zal worden geplaatst voor een termijn van maximaal een jaar, 

doch alleen als hij gevaarlijk is voor zichzelf, voor anderen, of voor de algemene veiligheid 

van personen of goederen.’ 

 

Vandereycken (e.a.) ziet het pathologische element wanneer: 

- Het gedrag afwijkend is van de sociale norm; 

- De betrokkene of de omgeving te maken krijgt met ongemak, lijden of 

bezorgdheid;  

- Het gedrag binnen het begrippenkader van de psychopathologie, in groepen valt te 

ordenen.
17

 

 

Het voor ons interessante beperkende criterium ligt in de derde factor. De DSM-IV is een 

dergelijke ordening en gevormd naar een consensus in het psychiatrische veld. Het is een 

systematische ordening van alle psychische aandoeningen in een multidimensionale vorm. 

Het werkgebied zou dus eenvoudig door psychiaters kunnen worden uitgebreid, voorop 

gesteld dat ook voldaan wordt aan de andere twee factoren. Alleen de democratische 

instemming is vereist.  

Binnen de bovengenoemde definitie is het dus eenvoudig om deviant gedrag, dat ernstig 

sociaal storend is, als pathologisch op te nemen.  

Ziekelijkheid is te situeren op een continuüm, dat loopt van gezond naar ziek. Biomedisch is 

de kwalificatie ziek éénduidig, het is een fysiologische stoornis. 

De psychiatrie werkt noodgedwongen nog op een syndroomniveau en is fysiek moeilijk te 

plaatsen. Dat wordt echter meer mogelijk, nu we afwijkingen kunnen waarnemen op 

bijvoorbeeld neurotransmitterniveau en via fMRI anomalieën kunnen zien. Ook laesies van de 

hersenen kunnen oorzaak zijn van afwijkend gedrag. Het klassieke voorbeeld is dat van 

Phineas Gage, de spoorwegarbeider, die bij werkzaamheden met springstof, een stalen staaf 

door de frontale cortex geschoten kreeg en daarna opvallende psychische veranderingen 
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vertoonde. Van evenwichtige huisvader werd de man kortzichtig, egoïstisch en gespeend van 

empathie. Een interessante vraag is of er nu sprake was van een ziektebeleving en of deze 

man zich profileerde als iemand die verzorging nodig heeft? Het is in feite wonderbaarlijk en 

wellicht ook beangstigend dat onze identiteit zich voegt naar het besturingsmechanisme; 

verandert ons brein, dan verandert ook ons zelfbewustzijn. Gage zou niet anders meer willen 

zijn. Nieboer heeft eens wijs gezegd, dat een verandering van onze persoonlijkheid de meest 

ernstige ingreep is op onze integriteit.
18

 Ook dat feit zal een probleem vormen voor de 

behandelende gedragsdeskundige. 

Het is slechts een kleine stap om het neuronale patroon van de vroeger misbruikte of 

mishandelde mens als ziekelijk te beschouwen. In feite is dat al gebeurd door dit fenomeen 

een naam te geven: psychisisme.
19

  

Wat is nu het ziekelijke gehalte van delinquent handelen? Deze vraag is belangrijk omdat 

daarmee criminaliteit onder het bereik van de psychiatrie komt. Behandeling en risicoanalyse, 

instrumenten van de forensisch psychiater, kunnen dan zinvol aangewend worden en dat alles 

onder het vigerende artikel 37 Sr. 

 

Eerst keren we terug naar de DSM-IV en constateren dat de huidige definitie voor sociaal 

ziekelijk gedrag, waarvoor geen verantwoordelijkheid kan worden gedragen, terug te vinden 

is in de criteria daarin verwoord. Dit is een pragmatisch antwoord dat echter nog niet is 

gestoeld op een algemeen geldend uitgangsprincipe. Wij willen daartoe een aanzet geven en 

we komen daarbij tot een stelling dat gezond sociaal reageren zodanig empathisch handelen 

inhoudt dat voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de ander. Om die 

belangen mede te kunnen wegen in onze beslissingsboom dienen we ons in die ander te 

verplaatsen. Met de introductie van empathie als onderscheidend criterium maken we de 

overstap van kritiek naar een bijdrage tot verbetering. 

 

Nieuwe grondslagen 

 

In de kritieken van deel één hebben we telkens een brug geslagen naar andere opvattingen. 

In dit tweede deel zullen die nader worden uitgewerkt. We beginnen met de veiligheid van de 

samenleving, omdat die eis als fundamenteel voor het begrip staat kan worden gezien. 
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Vervolgens introduceren wij het begrip empathie als sleutelbegrip van sociaal besef. Tevens 

kunnen we empathie gebruiken als een analyse-instrument voor delinquente tendensen. 

  

Veiligheid van de samenleving 

 

In het rapport ‘Justitie over morgen, scenario’s en strategieën voor 2015 van het Ministerie 

van Justitie’, wordt heel nadrukkelijk rekening gehouden met de toenemende behoefte aan 

veiligheid. Volgens het rapport is duidelijker sprake van de bereidheid tot offers, die mensen 

zich willen getroosten om te voorkomen dat anderen (en zichzelf) leed of schade wordt 

toegebracht. 

Ook de politie is bereid om een mentaliteitsverandering door te voeren, zoals blijkt uit een 

geschrift van de hoofdcommissarissen die stellen: 

- dat de vraag naar veiligheid zal toenemen; 

- dat het werk van de politie zich niet moet beperken tot opsporing en vervolging, 

omdat het kwaad dan al is geschied; 

- dat de grote vrijblijvendheid bij preventie, welke tot dusver gold, plaats moet 

maken voor een stringenter beleid.
20

 

 

Alvorens daar dieper op in te gaan, even een mogelijk verhelderend verhaaltje over het 

jongetje en de brandnetels. Dat jongetje werd gemeen gestoken door de opdringerige 

brandnetels. Door de pijn ontsteekt hij in woede en pakt een stok waarmee hij die brandnetels 

te lijf gaat. Hij ranselt ze net zolang totdat hij van uitputting moet stoppen. Het jongetje groeit 

op en heeft intussen geleerd dat wraak niet helpt. Uitroeien kan hij die brandnetels niet en 

brandnetels kunnen het ook niet helpen dat zij steken. Hij leert aanraking vermijden en anders 

gezegd, rationeel met het probleem brandnetels om te gaan.  

Langzamerhand zullen we onze aandacht gaan afkeren van het in wrok omzien naar het 

verleden en dat inruilen voor een prospectief strafrecht, dat de belastende effecten van 

onacceptabel gedrag weet te vermijden. Veiligheid wordt het adagium en dat betekent onder 

meer dat we de rechtsgenoten ervan moeten weerhouden zich schadelijk te gedragen. Hoe dat 

precies moet gebeuren is nog onduidelijk, maar dat de mogelijkheden daartoe steeds groter 

worden is zeker. De snelle ontwikkelingen van psychologie en psychiatrie geven daartoe 

vertrouwen. Ook duidelijk is dat empathie als criterium én analyse-instrument daarin een 
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wezenlijke rol kan spelen. Het gaat er immers om, de verhoudingen tussen de rechtsgenoten 

op natuurlijke wijze te reguleren. 

 

Empathie als sociale eis 

 

Empathie, het konijn in het kistje 

Aan het eind van WO II, toen in onder meer Amsterdam de hongerwinter heerste, bleek dat 

veel Amsterdammers op hun balkon een konijn hielden. Veel te eten was er niet, maar een 

konijn is gauw tevreden. Het kerstfeest was de eindbestemming. Toen het ogenblik daar was, 

werd het beestje uit het hok gehaald, het hok werd in elkaar geslagen voor de noodkachel en 

vervolgens bleek dat het konijn niet geslacht kon worden. De band met het dier was te groot 

en wanneer u daarin empathie ontwaart, dan is dat juist. 

Maar, hoewel dit antwoord nu al de clou lijkt te zijn, is het niet de behandeling van het konijn 

dat ons met verwondering vervult, maar die met het kistje. Waarschijnlijk ging het volledig 

aan u voorbij, maar is het niet uiterst merkwaardig, dat het terloops vermelden van het in 

elkaar slaan van het kistje, geen ogenblik aandacht krijgt, maar dat de handeling ‘het in elkaar 

slaan van het konijn’ u met afgrijzen zou vervullen. Wij verplaatsen ons in de situatie van het 

konijn, maar niemand bekommert zich om het kistje. 

 

Zo is er dus een wezenlijk onderscheid op de manier waarop wij mensen ons tegenover 

voorwerpen opstellen. De medemens is ook belangrijk voor ons en rekening houden met die 

ander komt tot stand door ons in hem te verplaatsen. We voelen met de medemens mee. 

Wanneer we dat niet doen en de ander als voorwerp behandelen dan is dat een tegennatuurlijk 

gebeuren. Voorwerpen behandel je naar goeddunken en het eigenbelang is de enige 

doelstelling. Bij mensen doe je dat niet en je zoekt altijd naar een middenweg tussen zijn en 

jouw belangen. We moeten ons dus goed kunnen vinden in de definitie van empathie, als het 

verlangen de ander gevoelsmatig te verstaan. Dat verlangen betekent dat we er altijd op uit 

zijn om die gevoelens te kennen. Bij zijn mentale afweer zal ik me immers terugtrekken tot 

het punt dat mij acceptabel voorkomt. Mijn medemens zal dat eveneens doen en zo komt een 

evenwicht tot stand. 

 

Kunnen we nu zomaar de gevoelens van anderen ondergaan? Op die vraag zijn meerdere 

antwoorden mogelijk. Allereerst moeten we vaststellen dat bijvoorbeeld kinderen zo op 

zichzelf zijn ingesteld, dat hun aandacht nog niet op de ander is gericht. Zij hebben nog niet 
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de behoefte om zich te verplaatsen in de gevoelens van die ander en bovendien missen ze de 

levenservaring om uit de non-verbale informatie redelijk trefzeker gevoelens af te lezen. 

Dat behoort anders te zijn met volwassenen. Zodra zij de wens hebben zich te identificeren en 

zij richten hun aandacht op de betrokkene, dan komt er een stroom van informatie over, soms 

verbaal maar doorgaans non-verbaal, die hen in staat stelt zich in te leven in die ander. 

Gelaatsuitdrukkingen vormen daarbij een rijke bron van informatie. Het is een automatisch 

proces dat op gang komt wanneer we alleen maar in de schoenen van de ander willen gaan 

staan. Nu moeten we onderscheid maken tussen weten wat de ander voelt en voelen wat de 

ander voelt. Weten is taxerend en dat raakt ons niet echt. Wanneer we echter voelen zoals 

degene, waarop we onze aandacht richten, dan is er sprake van een echte verbondenheid. 

Eerst dan houden we echt rekening met die ander. Er kan nu een sociaal evenwicht ontstaan 

en dat is de natuurlijke situatie. 

Wat gebeurt er nu wanneer we niet empathisch zijn, wanneer we geen verbondenheid voelen. 

In dat geval zullen we niet betrokken zijn en de ander als object behandelen (kistje), naar 

eigen goeddunken en tot eigen voordeel. In een gemeenschap kan dat niet en daar gelden 

regels om rekening te houden met de belangen van de medeburger. Die regels kunnen van 

cultuur tot cultuur verschillen vertonen, omdat ze onder verschillende omstandigheden zijn 

ontstaan, maar ze zijn er allemaal wel op gericht de vrijheid van handelen tegelijkertijd te 

beschermen en te beperken. 

Strafbare feiten zijn cultuurgebonden. Ze kunnen nimmer algemeen geldend zijn. Empathie is 

absoluut en zodra we ook maar enigszins rekening houden met anderen, is het niet mogelijk 

om een misdrijf te begaan. 

We kunnen deze vaststelling gebruiken om algemene criteria van ongezond sociaal handelen 

te achterhalen.  

 

Praktische benadering 

 

Risicotaxatie 

 

In juni 2007 deed minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin in zijn beleidsprogramma een 

opmerkelijk voorstel.
21

 Bezorgd over groepen binnen de jeugdige populatie, die dreigen te 

ontsporen en zich blijvend crimineel te ontwikkelen, wil hij dat van ieder kind een 
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risicodossier wordt aangelegd. Vooralsnog zijn het de externe negatieve invloeden, die in het 

plan ‘Alle kansen voor alle kinderen’ als risicofactoren belicht worden. Te denken valt aan 

langdurig werkloze ouders en labiele gezinnen, waarin mishandeling een voedingsbodem 

vindt. Te verwachten valt dat ook ADHD als aandachtspunt zal worden opgenomen en 

daarmee zal de weg naar een volwaardige risicotaxatie worden ingeslagen. 

Opvallend is ook de denkverschuiving, die duidelijk wordt geëtaleerd in twee van de drie 

uitgezette lijnen: 

- de overheid gaat preventief werken, eerder opsporen en aanpakken; 

- de vrijblijvendheid is voorbij; ongewenste situaties laat men niet voortduren. 

Volledigheidshalve ook de vermelding van de resterende beleidsrichting: 

- de belangrijke positie van opvoeding binnen het gezin. 

Over de interne risicofactoren als persoonlijkheidskenmerken wordt nog niet gesproken. Dat 

is een brug te ver. Wanneer wij echter speculeren over een prospectief strafrecht, dan zal dat 

aspect eveneens aan de orde komen. 

Dat de nieuwe uitgangspunten voor strafrecht in de risicotaxatie betrokken zullen worden is te 

verwachten. Er wordt dan gedoeld op de benadering van delinquent gedrag als pathologisch 

gegeven en empathiegebreken als fundamentele oorzaak voor crimineel gedrag. Wanneer een 

deelnemer van de gemeenschap, eventueel onder voorwaarden, anderen slechts als obstakel 

ziet, als een voorwerp dat men naar zijn hand kan zetten, dan is dat verkeerd. Het is zaak na te 

gaan wie en onder welke omstandigheden daartoe kan komen. 

 

Het probleem, dat de psychiater vervolgens wordt voorgelegd, is de vraag in hoeverre het 

neuronale patroon zodanig gedeformeerd is dat niet aan de elementaire sociale eisen voldaan 

kan worden. Door bijvoorbeeld het empathisch reageren op een verscheidenheid aan 

filmbeelden te analyseren kan de gedragsdeskundige specifieke eigenschappen extraheren, die 

als belangrijk knelpunt de mogelijkheid bieden om correcties uit te voeren. Iemand die om 

kleinigheden verschrikkelijk kwaad kan worden en vervolgens alle proporties uit het oog 

verliest (onvoldoende empathie omdat de emotie van kwaadheid alle aandacht opeist) zou 

door een onschuldige medicatie afgeremd kunnen worden. De motivatie tot medicijntrouw 

moet komen uit spijt over een betreurde uitbarsting en haar gevolgen. We beperken ons hier 

tot het typische taakgebied van de psychiater, maar duidelijk is dat ook andere 

gedragsdeskundigen volop taken krijgen. Cognitieve trainingen om verkeerde denkpatronen te 

wissen, empathie versterken door aandacht op de ander te leren richten, beheerstechnieken, 

het zijn alle mogelijkheden om corrigerend te werken op het potentieel ‘gevaarlijke’ brein. 
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Wanneer we die benadering kiezen om misdaad als ziekelijk te afficheren en de 

gedragsdeskundige,  vooral de psychiater door therapie, medicatie of wellicht zelfs invasief te 

laten corrigeren, dan zal deze provocerende opdracht velen de wenkbrauwen doen fronsen. 

Deze biologische benadering van de misdaad doet terugdenken aan de onrust die (destijds) 

ontstond ten tijde van (de ophef om de onderzoeksvoorstellen van) Buikhuisen.
22

 

 

Een flinke stap terug 

 

Zo eenvoudig als we het deden voorkomen is het echter niet. Laten we een voorbeeld nemen. 

We kiezen voor de cognitieve misdaad en beschouwen de delinquenten die uit egoïsme de wet 

overtraden. Volgens Merton behoren die tot de groep die wel de doeleinden van de 

samenleving erkennen maar geen gebruik wensen te maken van de toegestane middelen.
23

 Zij 

zien diefstal als een geschikt middel om ook tot welstand en aanzien te komen. Voor zover de 

dader uit een gedepriveerde groep komt is dit goed voorstelbaar. Waarom zijn anderen 

bevoorrecht en wat zijn de perspectieven om aan die achterstelling te ontkomen? Objectief 

beschouwd is er misschien ook weinig rechtvaardiging voor dat verschil, en laten we niet 

vergeten dat het brein werd gevormd door, onder meer, al die negatieve ervaringen uit het 

verleden. Wat is eigenlijk het verschil tussen een kind, dat door misbruik geestelijk misvormd 

werd en een kind dat door sociale deprivatie mentaal werd beschadigd? 

 

De uitgangspunten, die werden geformuleerd om als positief alternatief voor het bekritiseerde 

strafrecht te komen, behelsden echter ook de empathie. Empathie gaat over verhoudingen 

tussen mensen, en empathie is een absolute sociale voorwaarde voor welke cultuur dan ook. 

Empathie gaat bovendien om een één op één verhouding tussen mensen. Wanneer een ander 

zodanig kwaad wordt gedaan, dat dit het nadeel van mijn handelingsvrijheid overtreft, dan 

moet een stapje terug worden gedaan. Die afstemming en dat evenwicht stelt zich in, omdat ik 

door het voelen van zijn emoties tegelijkertijd beide ‘gezichtspunten’ kan overzien. 

Nu speelt empathie bij diefstal echter nauwelijks een rol. In de eerste plaats ‘ziet’  de dief het 

slachtoffer niet eens en moet hij zich diens reactie inbeelden, en verder is het de vraag of hij 

het instrumentarium heeft om de gevoelens van het slachtoffer te ondergaan. Het is dus maar 

zeer de vraag of we cognitieve misdaad, voor zover dat niet met geweldpleging gepaard gaat, 
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als ziekelijk moeten zien. Dat de doorsnee dief gewoon over empathie beschikt blijkt vaak 

wel uit het feit dat hij zijn ‘collega’  niet gauw zal bestelen. Empathie ontwikkelt zich 

gemakkelijk in een directe confrontatie, maar het oproepen in verbeelding vereist een sterkere 

drang. Cognitieve misdaad kan dan toch het beste bestreden worden door de pakkans te 

vergroten. Dat is een consequentie van de schaalgrootte van onze cultuur, waarin de één op 

één verhouding sterk naar onpersoonlijk is verschoven. De vraag naar rechtvaardigheid moet 

dan niet worden gesteld. 

 

Duidelijk anders ligt het met de affectieve misdrijven, waarbij bijvoorbeeld de emoties alle 

aandacht hebben opgeslorpt. Woede maakt blind. Empathie kan zich in die gevallen niet 

ontwikkelen, omdat het empathieproces begint met een gerichte aandacht voor de ander. 

In dit geval kunnen we een absolute eis stellen aan het verwachten van empathie, die we aan 

het verbeelden niet wilden stellen. Emoties mogen niet zodanig uitgroeien dat empathie 

onvoldoende werkt. Samenleven wordt dan onmogelijk gemaakt. De groep mag eisen, dat 

daar iets aan gebeurt. 

Onder de gedragsdeskundigen, die daar iets aan kunnen doen neemt de psychiater een 

prominente plaats in. We zien dat in de TBS-situatie. Wanneer we de populatie, die onder dat 

regime valt, uitbreiden naar alle affectieve misdaad en daarenboven ook nog eens preventief 

te werk gaan, dan is het duidelijk dat het werkterrein van de psychiater wordt vergroot. 

 

In alle bovenstaande gevallen hebben we ons niet gebaseerd op de wet die verbiedt, maar op 

wat in een sociale gemeenschap mag worden verwacht. Grote afwijkingen in dat natuurlijke 

handelen, waarbij empathie een weerhoudende rol moet spelen, worden als afwijkend en 

ziekelijk beschouwd. Hiermede is een verdere medicalisering van het strafrecht ingezet en de 

aandacht verplaatst naar genezen en voorkomen.  

 

Therapeutic Jurisprudence 

 

Daarnaast is het goed om nog even stil te staan bij een ander fenomeen, dat in deze tijd 

speelde en dat in de geschiedenis zijn weerga niet vindt. Gedoeld wordt op het werk van 

bisschop Tutu  (Truth and Reconciliation Commission - TRC), die met zijn 

reconciliatieprogramma in Zuid Afrika, een historisch nieuwe weg bij het afdoen van 
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misdrijven is ingeslagen, misdrijven die uit naam van de apartheid werden bedreven.
24

 Deze 

benadering is gebaseerd op de African Jurisprudence en het fundamentele begrip ‘ubutu’ 

daarin. Centraal staat het herstel van de onbalans en de sociale harmonie. Ubutu heeft te 

maken met de gemeenschap, waarbij het eigen belang wordt gediend door die gemeenschap te 

dienen.
25

 Wraak staat dat in de weg. 

Het is opvallend maar ook begrijpelijk dat de benadering van bisschop Tutu de grondslagen 

van het canonieke recht weerspiegelt.  Zij die berouw betonen, krijgen vergeving. Dat sluit 

overigens niet uit dat ook boetedoening wordt gevraagd. Zuid-Afrika heeft daarmee ethisch 

hoogstaand gereageerd op het onrecht dat een groot deel van de bevolking werd aangedaan. 

 

In het hierna te bespreken ‘Therapeutic Jurisprudence’ zullen we zien dat een spijtbetuiging 

ook een zeer principiële rol speelt in de verklaring van oorzaken van crimineel gedrag. 

Oprechte spijtbetuiging is een bewijs van een tijdelijke empathiestoornis, zoals bij een 

emotioneel beladen handelen, waarover, teruggekeerd in een normaal functioneren, afkeer 

wordt gevoeld. 

Het betonen van spijt is dan ook een noodzakelijke voorwaarde voor het door de rechter 

afzien van straf bij Therapeutic Jurisprudence en verder onder de voorwaarde, dat 

meegewerkt wordt aan een voorkomen van herhaling. 

Hiermee wordt dus daadwerkelijk de focus, oorspronkelijk gericht op het verleden, verplaatst 

naar activiteiten ten gunste van de toekomst. Het blijkt uit de praktijk dat alleen al labeling en 

de invloed van de detentiecultuur tot recidive zal leiden. 

Het betonen van spijt is dus een eerste stap. Vervolgens moet worden vastgesteld wat er moet 

gebeuren om de kans op herhaling te minimaliseren. De rechter is in deze niet deskundig en 

hij zal dan ook een beroep op gedragsdeskundigen moeten doen om tot een doeltreffend 

oordeel te komen. Wel wordt er in de USA in hun praktische toepassing van Therapeutic 

Jurisprudence een voorselectie gemaakt, door de rechtbanken in bepaalde delicten te 

specialiseren in Drugcourts, Domestic Violence Courts, Family Courts en Community 

Courts.
26

 In tegenstelling tot de zachte aanpak, die gold bij de resocialisatiepogingen in 

Nederland in de zestiger- en zeventiger jaren van de vorige eeuw, houdt de rechter zelf een 

strenge regie in handen. Een ander opvallend kenmerk is de keuze van de specialisaties. We 

treffen hier de huis- tuin- en keukencriminaliteit aan, die weliswaar verreweg het grootste deel 
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uitmaakt van alle ontsporingen, maar toch een belangrijk part van de criminele gedragingen 

niet dekt. De ernstige misdadigheid gaat het vermogen van de reguliere gedragsdeskundige te 

boven en brengt in ieder geval de forensische psychiatrie in beeld. Nu nog wordt slechts een 

klein deel van deze groep psychiatrisch beoordeeld. Wanneer ernst wordt gemaakt met een 

verdere ontwikkeling van een therapeutische insteek, dan zal het werkgebied van de 

forensisch psychiater aanzienlijk worden uitgebreid. 

 

Samenvatting en slotconclusies 

 

Op het huidige strafrecht, zoals zich dat vanuit de kleine gemeenschappen ontwikkelde, is 

kritiek mogelijk. Door de vergaande objectivering werd het zodanig van de natuurlijke sociale 

krachten vervreemd, dat een heroriëntatie noodzakelijk lijkt. Omdat de nagestreefde 

proportionaliteit niet gehaald kan worden is het noodzakelijk om te zien naar andere 

uitgangspunten. Bovendien is het uitgangspunt van vergelding ethisch discutabel. 

Een heel belangrijk nieuw inzicht behelst de waardering van de vrije wil. Het bestaan daarvan 

wordt weliswaar erkend, maar dan slechts als subjectieve ervaring. Wanneer we uitgaan van 

een gedetermineerd zijn, dan realiseren we ons tevens dat dit geen voorspelbaarheid behoeft 

te betekenen. De beslissingsboom voor het handelen is oneindig gecompliceerd en de 

onzekerheid van het resultaat ondergaan wij waarschijnlijk als een vrijheidsgraad. Ook al 

verandert er weinig aan het ervaren van die vrije wil, voor het strafrecht betekent deze fictie 

wel dat met andere ogen naar schuld en verwijtbaarheid aangekeken kan gaan worden. 

Wanneer ieder mens, op ieder ogenblik reageert in overeenstemming met zijn mentale 

structuur, een structuur waarin de genetische bepaaldheid en alle nadien opgedane ervaringen 

bepalend zijn geweest, dan was die uitkomst niet beïnvloedbaar. Betekent dit nu het einde van 

de verantwoordelijkheid en is alle aansprakelijkheid daarmee van de baan? Uiteraard niet, 

maar de aandacht wordt wel meer verlegd van emotionele vergeldingswoede naar een meer 

afstandelijk begrijpen van die mentale structuur. Wanneer dat brein sociaal faalt, dan zou 

sprake kunnen zijn van een ziekelijke deformatie.
27

 Er is daarvoor een duidelijk criterium 

voorhanden, namelijk de empathie. Het mechanisme dat de leden van een gemeenschap 

weerhoudt om elkaar ernstige schade toe te brengen is gelegen in het vermogen en de 

bereidheid om gevoelens te delen. In verbondenheid zijn beide gevoelsstructuren gelijktijdig 

te ondergaan, waardoor zich, door wederzijdse reacties, een evenwicht instelt. Empathie is het 

                                                 
27

 J.C.Harris, 2003, p.525-531. 



 21

sociale bindmiddel. Wordt één van de belangen te ver doorgevoerd, dan ontstaat een voelbaar 

en exponentieel sterkere weerstand, die in tegenkoppeling tot een terugtreden leidt. Het 

afstemmen van de vrijheid van de één ten opzichte van de vrijheid van de ander wordt 

daardoor bereikt en dat betekent een minimalisering van het totale ongenoegen. 

 

Een nieuw uitgangspunt vormt dus het feit dat de neuronale structuur als vast gegeven in een 

situatie wil zeggen dat het handelen in die situatie bepaald is. Wanneer misdadig gedrag wordt 

getoond, dan betekent het dat de neuronale structuur (in een dergelijke situatie) sociaal 

onvoldoende was ontwikkeld. In hoeverre daar iets aan gedaan kan worden en in hoeverre dat 

gewenst is vereist twee antwoorden. Wanneer die situatie zich regelmatig voordoet, dan is 

ingrijpen gewenst. We kunnen dan trachten om door onaangename ervaringen (straf) dat 

hersenpatroon in gunstige zin te veranderen. Positiever is het om die gewenste verandering 

via bijvoorbeeld beloning te beïnvloeden. Verder moet medisch ingrijpen niet op voorhand 

worden afgewezen. Het is een intrigerende uitdaging om via deze denklijn 

criminaliteitsproblemen te bezien. 

 

Alle punten van kritiek op het huidige strafrecht hebben de bedoeling te leiden naar een 

uitdaging om dat strafrecht met andere ogen te gaan bekijken. Het afstand nemen van de 

bestaande uitgangspunten is al voldoende. 

Met de kritiek op de vermeende proportionaliteit werd aangetoond dat vergelding als basis 

van het sanctierecht niet alleen ethisch aanvechtbaar is, maar bovendien nooit tot een 

rechtvaardig antwoord kan leiden.
28

 Ook het niveau van onze cultuur zou een andere 

ontwikkeling moeten laten zien. Als voorbeeld voor dat nieuwe ethisch denken werd het werk 

van bisschop Tutu aangehaald. Daaruit blijkt dat de grondslagen van het canonieke recht een 

uitstekende overgang zouden kunnen vormen naar een meer ethisch sociaal corrigerend 

systeem. 

 

De vergaande medicalisering van het strafrecht is een uitstekende richting om correcties vorm 

te geven. De rechtvaardiging daarvoor komt uit het tweede punt van kritiek, namelijk de 

afkeer van het strafrecht van iedere vorm van determinatie. Zien wij een misdaad als het 

onvermijdelijke resultaat van een bepaalde hersenstructuur die in een bepaalde situatie wel zo 

moest reageren, dan mogen we spreken van een ziek brein. Een correctie van dat neuronale 
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patroon is gewenst, wanneer de kans op verdere ontsporingen een zeker niveau van risico 

overschrijdt. Dat vereist een risicotaxatie, waarbij empathie als analyse-instrument wel eens 

een sleutelrol zou kunnen spelen 

 

Als vanzelf wordt met deze benaderingen het blikveld van het strafrecht geleidelijk gedraaid, 

van retrospectief naar prospectief. Daarmee wordt een antwoord gegeven op de kritiek, dat 

ons strafrecht terug ziet en onvoldoende oog heeft voor de belangrijkste eis die aan dat recht 

gesteld mag worden, namelijk het verbeteren van de veiligheid van de samenleving. 

Ook dit denkbeeld vindt steeds meer ingang, zeker bij de overheid. De wijze waarop een 

prospectief strafrecht vorm moet worden gegeven is echter nog verre van duidelijk. 

Wel kunnen we aansluiten bij het vierde punt van kritiek over het TBS-systeem. Dat deel van 

het strafrecht is al prospectief gericht, het werkt aan genezing en sluit pas af bij een acceptabel 

risicoprofiel. Voorwaarde is wel dat de patiënt eerst een zwaar misdrijf moet hebben 

gepleegd. Wanneer de forensische psychiatrie opgedragen zou krijgen alle potentiële TBS’ers 

op te zoeken, dan zou daarmee haar taak aanzienlijk worden uitgebreid. Zowel praktisch als 

ethisch is dat morgen niet doenlijk, ook niet overmorgen, maar wel op langere termijn.  

Daarnaast kan ook de populatie worden uitgebreid, door niet alleen de gevallen, beschreven in 

de DSM-IV tot werkgebied te rekenen, maar ook andere uitwassen van sociaal mentale aard. 

Zijn nu alleen de stoornissen een zaak van zorg, veel persoonlijkheidskenmerken vertonen een 

inherent risico voor ernstige missers. Sensation seeking kan in combinatie met een impulsieve 

persoonlijkheidsstructuur in bepaalde situaties tot rampen leiden. Moeten we niet zowel de 

potentiële dader als zijn slachtoffer daarvoor behoeden? Wat is nu de taak van de forensisch 

psychiater bij drankzucht, drugsverslaving en een overmaat aan testosteron? Zijn dat niet even 

zovele gevaren voor uitglijders? Willen wij de samenleving veiliger maken en voorkomen dat 

wij ‘loosers’ kweken, dan zal toch nog harder moeten worden gezocht naar determinanten 

voor gevaarlijk gedrag. De verregaande medicalisering zal kunnen helpen dat gedrag te 

neutraliseren.
29

  

Empathiemeting bij karakteristieke filmscènes kunnen gebruikt worden als analyse-

instrumentarium, zodat we niet behoeven af te wachten tot een daadwerkelijk ontsporen heeft 
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plaats gehad. De potentiële dader wordt in de gevaarlijke situatie gemanoeuvreerd en we laten 

hem dan tevens de gevolgen zien van een empathieloos handelen. 

Jammer genoeg zijn de middelen voor een risicoanalyse nu nog heel beperkt en weinig 

effectief. Wanneer we ons echter mentaal scharen achter de nieuwe inzichten, en een 

verdergaande en vergaande medicalisering accepteren, dan zal door onderzoek en 

ontwikkeling een adequaat opsporings- en behandelingsinstrumentarium zeker volgen.
30

 

De taak van de forensisch psychiater zal dan ook niet inkrimpen doch groeien. 

 

Met dank aan Jan Niemantsverdriet en Merel Prinsen 
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