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Voorwoord
Dit onderzoek gaat over empathie en de waarde daarvan voor het sociaal
handelen. Het is daarom niet verwonderlijk dat er voornamelijk over gevoelens wordt gesproken en die zullen blijken veel meer invloed te hebben dan
lange tijd werd verondersteld.
Wanneer vervolgens wordt gepretendeerd om die gevoelens te belichten,
bijvoorbeeld om motivatie beter te verstaan, dan ontkomt de promovendus er
niet aan om ook zichzelf voor de keuze van zijn onderwerp te verantwoorden,
teneinde daarmee de motieven te verklaren.

Het onderwerp empathie ligt niet zo voor de hand en zeker niet in een relatie
tot criminaliteit.
In universitaire kringen wordt echter aangemoedigd om onderzoek te doen
op de scheidsvlakken tussen disciplines en het onderwerp `empathie en criminaliteit' ligt op een dergelijke scheiding.' Het begrip empathie moet als studieobject gesitueerd worden als een onderwerp van de sociale psychologie, maar
in combinatie met deviant gedrag, dat een begrip uit de sociologie en rechtswetenschappen is, valt de studie alleen onder te brengen in het bestaande
specialisme van de forensische psychiatrie. Dat bleek een gelukkige omstandigheid, omdat de vigerende hoogleraar, professor dr. T.I. Oei, een voortreffelijk promotor bleek. Niet alleen wist hij enthousiast buitenpromovendi aan te
trekken, maar hij was ook in staat ze te motiveren en in een hechte `denktank'
samen te binden. Daarnaast bleek hij ook nog eens een uitstekende manager
te zijn. Deze waardering verkrijgt geldigheid wanneer men in aanmerking
neemt dat de promovendus, gedurende zijn werkzaam leven als directielid van
een beursgenoteerde onderneming werkzaam was. Het onderscheid onderkennen tussen goed en slecht management wordt dan wel geleerd. Nu was
weliswaar zijn verantwoordelijkheid productie, techniek en R en D(chemische industrie), maar ook in het beta-segment is leiding geven niet anders dan
die aan promovendi. Die exacte oriëntatie veranderde overigens na de pensionering. Via de studie rechten werd het alpha-gebied betreden en ook dan
gaan er werelden open. Het bleek heel goed mogelijk geboeid te zijn door
beide richtingen. Voor het onderwerp empathie was een verdere scholing in
de psychologie nodig en het volgen van die studie gedurende een aantal jaren
was een beleving op zichzelf.

'

Parmentier zoos, p.~q6.
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Hoe kwam nu de keuze voor het onderwerp empathie tot stand?
Zoals alle oorsprong van wetenschap begint het met verwondering. In dit
geval bestond dat in de verwondering van de auteur voor de altruïstische gevoelens bij zichzelf ten aanzien van een pas in het gezin opgenomen adoptiedochter uit [ndia. Niemand buiten jezelf kan zo goed weten hoe egoïstisch je
bent. Wamieer dan blijkt dat je van die wezensvreemde gevoelens als opofferingsgezindheid ten opzichte van je dochter ondergaat, dan roept dat vragen
op.
Aanvankelijk was de gedachte dat een dergelijke geesteshouding door identificatie werd ingegeven. De verbondenheid, die leidt tot het je verplaatsen in de
situatie van het kind, suggereerde die identiteitswisseling. Dat bleek achteraf
weliswaar juist, maar toch was empathie een betere ingang tot het begrijpen
van altruïsme. Daar heeft Batson niet weinig toe bijgedragen.Z Deze auteur is
een internationaal gerespecteerde wetenschapper, die in zijn omvangrijk onderzoek heeft getracht aan te tonen dat altruïsme bestaat. Zelf zegt hij ín de
inleiding van zijn belangrijkste boek `The Altruism Question', dat de erkenning
van het bestaan van altruïsme ons wereldbeeld wel danig moet veranderen.
Alle negatieve gevoelens over mensen in onze samenleving worden in één
klap goedgemaakt met deze triomferende bereidheid om, onder omstandigheden, echt voor elkaar te zorgen.
Het vuur der kritiek is Batson na aan de schenen gelegd en telkens weer heeft
hij met proefnemingen bewezen dat empathisch gedrag kan leiden tot altruisme.
Ten slotte liep de discussie dood op de deterministische dooddoener, dat
niemand anders kan handelen dan zoals hij is. VVanneer hij altruïstisch is, dan
komt dat omdat hij dat zelf wil en dat zou dan toch egoïsme zijn. Les extrèmes
se touchent.

Een opmerking over een ernstig nadeel van buitenpromovendi ten aanzien
van hun werkwijze. In het universitair milieu kan regelmatig een uitwisseling
van ideeën plaatsvinden. Ruggespraak wordt gehouden met vakgenoten en
die wederzijdse verificatie geeft niet alleen de noodzakelijke kritiek, maar
schept ook zelfvertrouwen. Een buitenpromovendus is alleen, krijgt die kritiek niet en die mist bovendien die dagelijkse ondersteuning. Alhoewel de
promotor door een regelmatig contact met zijn promovendi en door het stimuleren van presentaties op congressen probeert dat nadeel te compenseren,
2

z

Batson iyyi.

vooktr~xiizn

blijft het solitaire optreden een nadeel. In dit geval hadden wel de denktankbijeenkomsten tussen promovendi en promoti een positieve invlocd. Wellicht
dat in de toekomst, via internet, meer uitwisseling mogelijk wordt.
Voor deze auteur werd dit nadeel grotendeels gecompenseerd door de regelmatige discussies met zijn vrouw. Het dagelijkse half uur koffiedrinken in de
ochtend werd vaak gevuld met een vruchtbare uitwisseling van ideeën. Uit
hoofde van de studie theologie, waaraan zij een aantal jaren gcleden was bcgonnen, konden zowel filosofische als praktische opmerkingen de ontwikkelingen van ideeën op koers houden. Onzegbaar vecl heeft dit bijgedragen tot
de totstandkoming van dc denkbeelden, maar daar dank ik haar niet explicict
voor. Dat ligt in het huwelijk besloten.
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Probleemstelling en werkwij ze

i.i.

Inleiding en probleemstelling

Dit proefschrift is gegroepeerd rondom een vijftal publicaties, die onder leiding van de promotor professor T.LOei, hoogleraar forensische psvchiatrie
van de Universiteit van Tilburg, tot stand zijn gekomen.
De artikclcn houden zich bezig met een belangrijke mentale drijfvicer van dc
mens, de empathie, een voortdurend streven naar uitwisseling van gevoelens,
dat hem in staat stelt om met zijn soortgenotcn te levcn cn te overleven. ~Vij
definiëren empathie als ltet verlan~ert de ander gevoelsmatig te verstaan. Hct gaat
dus om gevoelens en dat is nu juist een terrein dat in de vele wetenschappelijke disciplines werd gemeden. Sedert de Verlichting richten we ons op de ratio
en affect wordt onwillekeurig als primitief ervaren. Zo langzamerhand moeten we echter bekennen dat ons handelen weliswaar voor ecn groot deel
wordt bepaald door rationele doelstellingen, maar dat de drijvende kracht, de
motivatie, een emotionele kracht is3
Vooral ook in het strafrecht wordt de normering gedragen door objectiveringen, in een poging inhoud te geven aan een rechrvaardige samenleving. Omdat de staat de zwaardmacht aan zich heeft getrokken en persoonlijke disputen dus niet meer onderling kunnen worden uitgevochten, heeft zich een wat
krampachtige situatie ontwikkeld, waarin de vervreemding van de rechtsgenoten bij dat strafproces tot een te steriel oordelen leidt. Bovendicn wordt
tekort gedaan aan doel en zin van het strafrecht, namelijk bescherming van de
gemeenschap, door een te sterke oriëntatie op hctgeen gebeurd is. Het opnieuw introduceren van gevoelens in het recht, waarmee een grotere persoonlijke betrokkenheid van de procespartijen wordt beoogd, kan een te vcr doorgeschoten rationalisering van het strafrecht terugdringen.
Kijken in het hoofd van de delinquent en zijn intenties en motivaties laten
meewegen in het strafproces is een doelstelling van dit ondcrzoek. Daaruit
kunnen ook verwachtingen voor de toekomst worden afgeleid. Vooral wanneer we ons realiseren dat het sociaal handelen om onderlinge verbondenheid

Daar valt overigens wel wat op af te dingen als wij de emotie zien zoals Frijda (f-rijda
tyyy), waarbij deze gevoelsmodaliteit slechts betrekking heeft op het ervaren van de
fysieke ac[iebereidheid van het lichaam. Daar gaat dus een doelsrelling aan vooraf.
Toch kunnen gevoelens en cognitie elkaar wederzijds beïnvloeden.(Lewis Ke ~ones
zooo, p.67)
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gaat en dat empathie daar de uitdrukking van is, kunnen we, met een bezinning op empathiegebreken, ons terug laten voeren tot de wezenlijke oorzaken
van deviant gedrag. Normen en moraal zijn in feite empathiebegrippen, omdat zij een onderling evenwicht in de uitoefening van vrijheden tot stand
brengen. De noodzaak dit evenwicht te normaliseren heeft geleid tot een eerste vervreemding van persoonlijke gevoelens.
In de artikelenserie, opgenomen in de hoofdstukken twee tot en met zes en
deels gepubliceerd in verschillende vaktijdschriften, komen de aspecten van
deze problematiek achtereenvolgens aan de orde.4 Noodgedwongen begint
ieder artikel met een uitleg over het begrip empathie, zoals dat in de definitie
wordt gekarakteriseerd. Dat is niet anders mogelijk, omdat het empathiebegrip nog onvoldoende algemeen bekend is, maar vooral ook eenduidigheid
mist. Een werkbaar empathiebegrip ontwikkelen was dan ook een eerste taak.
Omdat de nieuwe definitie de basis vormt onder de verdere analyses, moest
deze grondslag iedere keer weer duidelijk worden gevestigd.

Vanuit dat begrip empathie worden een aantal gevolgtrekkingen gemaakt, die
de mogelijkheid geven deviant gedrag, maar vooral delinquent handelen,
diepgaand te analyseren.
Wij komen dan tot de conclusie dat het zinvol is een onderscheid te maken
tussen `bad' en 'mad' en wel in de simpele betekenis, waar deze dagelijkse
woorden voor staan.~

i.z..

Mentaliteit en intentie

In het eerste artikel: `Empathie en psychopatltie, `bad' en `niad' i.n het rechtsdertleen', worden, aan de hand van psychopathie, de begrippen `bad' en `mad' geïntroduceerd. Wij zullen de vertalingen `slecht' en `gek' niet of zelden gebruiken,
omdat de gevoelswaarde van `bad' en `mad' de Nederlandse vertaling niet
helemaal dekt. Verder is het gebruik van `bad' eigenlijk geen juridisch begrip

'Empathie en psychopathie', Proces, T~dschrift voor Strafredttsplegiit~ nr.z, zoos:
`Empathie en strafrecht', NederlandsJuristertblad nr.zt, zoos;
`Empathie en agressiviteii , MededelinQenblad Nederlandse Vereni~jirtg i~oor Psydtoannlvse
oktober zoo~.
Het zijn weliswaar Engelse woorden, maar een vertaling zou het karakteristieke van de
betekenis wegnemen. Bovendien mag het Engels zo langzamerhand als wereldtaal
worden beschouwd. Overigens zullen we heel dikwijls het woord `bad' door `boosaardig' vervangen, omdat de lading van dit woord meer de dreiging vertegenwoordigt.
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en het vereist dus een verklaring om dat desondanks te doen. Dat zal later
gebeuren.
De betekenis van gevoelens met een bezinning op ons rechtsgevoel, komt
uitgebreid aan de orde in het artikel ` Empathie en strafrecht', hoofdstuk 4. [n dit
artikel wordt een heilig uitgangspunt van het strafrecht geschonden. Er wordt
gekeken ` wat er in het hoofd van de delinquent om gaat' en we relateren dat
aan de mate van empathie. Geen empathie voelen leidt tot een onverschillige
benadering van de medemens en dat heeft zijn onaangename gevolgen. Kan
empathie gemeten worden, dan ligt de weg naar een nieuwe juridische benadering volledig open.
Zoals wordt aangetoond, heeft de gezindheid van de dader een diepe invloed
op ons ervaren van onrecht. Dit is slechts de opmaat naar een nog verdergaande discussie, te weten de zin van schuld bij het beschermen van de gemeenschap. Dat een terrorist er op uit is om de samenleving te ontwrichten,
duor naar willekeur mensen en kinderen aan zijn denkbeelden op te offeren,
is niet strafbaar. Deze tijdbom kan niet onschadelijk worden gemaakt. Alleen
als er sprake is van een mentale stoornis, erkend als zodanig in de DSM IV,
heeft dc staat de mogelijkheden een potentiële delinquent niet alleen dwangverpleging op te leggen, maar zeker ook door isolatie onschadelijk te maken.~
Door `mad' en `bad' juridisch zo te scheiden, wordt echter in het strafrecht
een inconsequentie ingebouwd. We kijken nu wel in het hoofd van de delinquent, zij het met hulp van gedragsdeskundigen. Verder wordt de indruk gewekt dat strafrechtregels de criteria voor `bad' gedrag geven en dat kunnen
duen zonder dat de diepere intenties van het deviant gedrag in die regels worden onderscheiden. In het artikel `Empathie en strafrecht' wordt aangetoond
dat dit niet het geval is. We zouden de strafrechtsregels oneindig ver moeten
differentiëren om de `bad'-gradaties van de motieven in die regels te verdisconteren.
In een provocatie om de denkrichting naar intenties om te buigen, wordt
daarom een ander centraal criterium van schuld en verwijtbaarheid in overweging gegeven. Het gaat om boosaardigheid en dat is een mentale gezindheid. Het is een criterium dat in de eerste plaats gericht is op bescherming van
de maatschappij. Een objectieve meting van empathie is dan wel essentieel. In
het vijfde artikel, hoofdstuk 6, `Empathie en schuld, van een retrospectief ttaur een
prospectíef strafrecht' wordt over een zodanige paradigmaverschuiving, van

~

De DSM lV is, naast de ICD-ro, de meest gezaghebbende 'Diafjnostic artd Statistical
Munuul of Mental Disorders'.
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schuld naar boosaardigheid, gefilosofeerd. Daarbij moet worden aangenomen
dat het gaat om een denkrichting en niet om een kant en klaar voorstel voor
een nieuw strafrechtsysteem. Wel kan worden geconstateerd dat binnen de
mondiale strafrechtontwikkeling het schuldbegrip steeds verder wordt uitgehold. Als voorbeeld daarvan kan de bifurcatie dienen. Het uiten van spijt kan
de dader een straf doen ontlopen, doch alleen wanneer hij bereid is mee te
werken aan een verbetering van zijn mentaliteit. We zien dat bijvoorbeeld
heel duidelijk in het `Therapeutic )urisprudence', uitgeoefend door de zo genaamde `Problem Solving Courts' in de USA. Deze aanpak wordt in het
tweede artikel `Empathie en `therapeuticjurisprudence' verder belicht en uitgewerkt.

Dat agressie, een woord dat direct doet denken aan onrechtmatig handelen, in
feite een uitvloeisel is van volkomen normaal menselijk zoeken naar een vrijheidsevenwicht, geeft aan dat we `in het hoofd van mensen' moeten zijn om
`bad' en `mad' te onderscheiden. Vrijwel alle agressie wordt achteraf als positief ervaren. Empathie en agressie, het vierde artikel hoofdstuk S, laat dit duidelijk zien, mede aan de hand van onderzoeken van gezaghebbende wetenschappers. Het zoeken naar een sociaal evenwicht is een empathisch proces
dat soms gepaard gaat met indringende en emotionele uitingen en het zou dan
een omissie zijn om aan die agressie geen aandacht te schenken. Dit geldt
temeer omdat agressie op voorhand als deviant, zo niet misdadig wordt beoordeeld. Het criminaliteitsbegrip moet daarvan worden gezuiverd.
Samengevat beoogt dit proefschrift op een zinvolle wijze enerzijds een aantal
problemen aan de orde te stellen en anderzijds bij te dragen aan de oplossingen, zoals:
- Onderkennen dat gevoelens in het recht een wezenlijke rol spelen, bijvoorbeeld in de vorm van intenties en motivaties,;
- De `bad' en `mad' begrippen koppelen aan het criterium van empathie;
- Het begrip empathie daartoe opnieuw definiëren en de geldigheid van dat
uitgangspunt onderbouwen;
-

Laten zien dat er, met het instituut van de TBS, een inconsequentie in ons
rechtsstelsel is ingeslopen;

-
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Aantonen dat onze vermeend rationele rechtsdenken gefrustreerd wordt
door het uitgesproken gevoelsmatig vergeldingsprincipe;
Kritiek leveren op het retrospectieve karakter van ons recht en pleiten
voor een meer prospectieve benadering.

PROBLEEb15TELLING EN WERKWI)Z,E

i.3.

Indeling proefschrift

Het vijftal artikelen vormt de inhoudelijke basis van de denkbeelden van dit
proefschrift. Deze artikelen, bestemd voor publicatie, moesten echter wel
beknopt worden gehouden en interessante uitwijdingen bleven daarom achterwege. Aan dit tekort wordt alsnog tegemoet gekomen door eventueel achter de artikelen enkele paragrafen ter verdieping van de materie aan te bieden.
Deze kunnen worden beschouwd als geplaatst in `kleine lettertjes' en zij zijn
voor de essentie ook niet van belang.
Wanneer empathie zo essentieel is als wij beweren, dan moeten de criminaliteitstheorieën op empathie terug te voeren zijn. Dat gebeurt dan ook in
hoofdstuk zeven en in het hoofdstuk acht wordt een poging gedaan om aan te
tonen dat ook de rechtsfilosofie met het denken over rechtvaardigheid op
empathieaspecten terug te voeren is. Dat is niet verwonderlijk, omdat rechtvaardigheid als een gevoelsproduct kan worden beschouwd en het uitwisselen
van gevoelens wordt door het empathieproces bewerkstelligd. Als noodzakelijke tussenstap dwingt deze bezinning ons de begrippen deviant en delinquent gedrag te overdenken en het levert de vaststelling op dat, waar rechtvaardigheid voornamelijk een gekozen grootheid is, boosaardigheid als fundamentele geesteshouding wel degelijk een absoluut karakter heeft.
Na een weergave van de gepubliceerde artikelen volgt nog het sluitstuk van
het betoog in hoofdstuk negen, door naast een samenvatting, concrete aanbevelingen te doen. Bij de aanbeveling voor het ontwikkelen van een objectieve
meetmethode van empathie wordt een uitvoeringsschema gepresenteerd. [n
dit schema zal een blauwdruk van planning worden gegeven, waarin verschillende disciplines, in geco~rdineerd verband, moeten komen tot een betrouwbare neurofysiologische meetmethode. De meetresultaten, die door filmbeelden onder een scala van omstandigheden zijn verzameld moeten via de opgetreden emoties een inzicht van de empathie geven.

De algemene aanbeveling voor het onderricht van empathie op scholen zal
aan de hand van voorbeelden worden geconcretiseerd.
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t.4.

Kritische noten bij het huidige strafrecht

Vaak neemt het onderwerp de auteur mee. )e hoort van schrijvers, dat ze door
hun eigen personages geleid werden. In mijn geval was dat niet anders. Na het
ontwikkelen van het empathiebegrip als het verlangen de ander gevoelsmati~ te
verstaan begon empathie zelf haar plaats te vinden. De definitie lokte immers
de twee principiële vragen uit, ten eerste waarom niet willen empathisch zijn,
waarom geen verlangen de ander gevoelsmatig te verstaan en de andere vraag:
wat is de reden dat verplaatsen in de situatie van de ander wel wordt gewild
maar dat het proces, waarlangs dat moet verlopen, wordt verstoord.(het niet
kunnen) Empathiegebreken liggen immers aan de basis van delinquent handelen. Alle menselijke handclingen liggen op een continuum tussen enerzijds
altru~istisch gedrag en anderzijds egoïsme. Te egoïstisch handelen betekent
schadelijk gedrag voor een ander. Binnen de tweedeling van niet willen en niet
kunnen, liet criminaliteit zich goed situeren. De aansluiting met het strafrecht
lag echter moeilijker. De begrijpelijke neiging van juristen om zich verre te
houden van alles wat in het hoofd van de dader zit, was een duidelijke barrière. Bewijsbaarheid en normalisering zijn steunpilaren van het rechtsdenken.
Deze instelling veroorzaakt het ontwijken van gevoelens, zeker waar die niet
direct uit de feiten aFleidbaar zijn. Nu drong zich echter een duidelijke discrepantie op. Het zal niet eenvoudig zijn om vol te houden dat retributie niet op
gevoelens te herleiden is, dat de vergeldingsbehoefte niet in het hoofd van de
rechtsgenoten zit. Als belanghebbenden bij het strafrechtproces moeten de
rechtsgenoten zich uiten en dat gebeurt voornamelijk via de media. Daaruit
blijken de, naar vcrgelding vragende, onlustgevoelens. Trekt het recht en
trekken rechters zich daar iets van aan en als dat zo is, kunnen we dan spreken
van een onrechtvaardige invloed omdat deze invlocd uit gevoelens van de
potentiële slachtoffers komt, omdat we de emotie laten meespreken? Laten
we daar even bij stilstaan en ons realiseren dat het begrip rechtvaardigheid
niet absoluut is, maar een cultuurgegeven. Het recht wordt door de rechtsgenoten vastgesteld en dat betekent dat zij kunnen bepalen wat rechtvaardigheid is. Vergelding is daarbij beslist gecn rationele grootheid.
Wanneer dergelijke tegenspraken zich opdringen, dan geeft dat een verdieping en een kritische instelling. Daarbij komt dat dagelijks blijk wordt gegeven van de onmacht van het recht bij de bestrijding van terrorisme. De rechter
heeft weet van de boosaardige voornemens, maar kan daar niets mee doen.
Zou een annvoord kunnen ~~~orden gevonden in het verscherpen van de regels
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of moet het roer principieel om? Wanneer we, met behulp van de moderne
mogelijkheden, wel zouden gaan kijken in het hoofd van de delinquent, dan
zou dat niet anders zijn dan hetgeen we nu al doen met een deel van de criminele populatie. Bij de maatregel van TBS met dwangverpleging wordt uitsluitend in het hoofd van de dader gekeken. Wanneer het blijkt bijzonder zinvol
te zijn om ons te richten op intenties en motivaties van delinquenten, waarom
dan niet op veel uitgebreidere schaal gebruik gemaakt van de psychologie en
psychiatrie?
Met enerzijds begrip voor ontspoorden, maar anderzijds een schcrpe visic op
de dreiging van boosaardigheid, kan die acceptatie van medicalisering leiden
tot andere denkrichtingen. Wat hebben wij aan veroordelingen, die ons niet
alleen door gevangenisstraffen handenvol geld kosten, maar bovendien contraproductief zijn? Wat hebben wij aan het bevredigen van onze vergeldingsdrang? Wat schieten wij op met het ingrijpen van de staat, die minzaam onze
betrokkenheid bij het strafproces aanvaardt, maar ons verder niet de gewenste veiligheid kan bieden? Wat willen we eigenlijk en waar gaat het om?
In feite is het antwoord kinderlijk eenvoudig, we willen bescherming. Dat was
de belangrijkste reden om de zwaardmacht aan de staat af te staan en daar
schiet zij nu juist tekort. Het strafrecht doet iets met het verleden en met het
schuldbegrip en is niet primair gericht op de toekomst. Maar de schuld in het
strafrecht interesseert ons eigenlijk alleen voor zover het de vergoeding en
vergelding betreft, verder nergens voor. Boosaardigheid onschadelijk maken
is echter een dringende behoefte van de gemeenschap en boosaardigheid zit
in het hoofd. Alvorens dus de grondslagen van het huidige recht te kunnen
aanpassen aan betere doelstellingen zal voor een zodanig instrumentarium
moeten worden gezorgd dat boosaardigheid zichtbaar kan worden gemaakt.
Dat het strafrecht daarbij wordt gemedicaliseerd en gepsychologiseerd, is niet
te voorkomen. Nu echter kan al een creatief denken over recht in deze richting worden gestimuleerd, waartoe dit proefschrift hopelijk kan bijdragen.
Het zou een misvatting zijn om te veronderstellen dat er binnen dit betoog
geen oog is voor de toegepaste simplificaties. Het begrip, dat in werkelijkheid
alles oneindig veel gecompliceerder is, wordt volledig onderkend. In de eerste
plaats zijn echter de denkbeelden al eerder door gezaghebbende juristen naar
voren gebracht, maar verder kan men ook niet zwijgen als met overtuiging
nieuwe perspectieven worden gezien.
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t.s.

Werkwijze

In de psychologie bestaat het wetenschappelijk werk hoofdzakelijk uit zorgvuldig experimenteren. Experimenten moeten echter door theorieën worden
gedragen en het ontwikkelen daarvan vereist mentale inspanning en creativiteit.

Sedert de Romeinen is het gericht logisch redeneren in de rechtswetenschap
tot een kunst geworden, maar een bezinnen op delinquent gedrag en het antwoord daarop vereisen toch een andere benadering. Het gaat dan om relaties
tussen mensen die vaak irrationeel lijken.
Het voordeel van meten en weten en dus van experimenteel onderzoek, is de
gerichtheid van de onderzoeker. Hij weet waar hij uit moet komen en het
experiment geeft een al of niet significant resultaat. Zelfs negatieve uitkomsten zijn dan nuttig.
Het ontwikkelen van hypotheses en theorieën is gebaseerd op meningen,
waarnemingen en informaties.' In dit geval was er een duidelijke mening die
ten grondslag lag aan het onderwerp `Enipathie en crirninaliteit' namelijk dat op
een continuum van altruïsme naar egoïsme een grens te vinden zou zijn waar
het normale sociale gedrag zou overgaan in schadelijk gedrag. De overtuiging
verder dat het empathisch invoelen in de situatie van de ander dat schadelijk
gedrag zou voorkomen, vormde de start van het onderzoek.

Allereerst moest het begrip empathie scherp worden gesteld. De bestaande
definities voldeden onvoldoende en het vele literatuuronderzoek leidde niet
tot ecn definitie die binnen de gewenste kaders geaccepteerd kon worden. Nu
is het zich bezinnen op grondslagen van begrippen niet verkeerd. Die denkpatronen hebben dan echter al een inbedding. Bij de kritische beschouwing over
de essentie van de empathie werd getracht oorspronkelijk te zijn. Toch borduurt iedere wetenschapper verder op de bevindingen van anderen.
Aan het eind van hoofdstuk twee zal uitvoerig worden uiteengezet hoe en
waarom de definitie is ontstaan die wezenlijk afwijkt van die van andere auteurs. Empathie is dan geen vermogen voor het invoelen van de emoties van
anderen en ook niet een affectief antwoord op iemand anders situatie, maar
de motivatie tot betrokkenheid. Het is het verlangen de ander gevoelsmatig te
verstaan. Empathie is dus in essentie een verlangen, een gerichte wens, evenals
luisteren een wens is tot horen (van een specifieke bron).

~
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Het willen verstaan en de verbondenheid maken empathie tot een communicatieproces.
Er was een beraden nodig op het wezen van de psychopathie tot aan leerproblemen uit de ontwikkelingspsychologie, om door te dringen tot de essentie
van empathie. Zie hiervoor het artikel 'Empathie en psychopathie, `bad' en `mad'
in het rechtsdenken'. In psychopathie konden de begrippen `mad' en `bad' een
principiële inhoud krijgen, gerelateerd aan de wil om een ander gevoelsmatig
te verstaan.
Op die wijze ontstond de indeling van empathiegebreken in de twee richtingen: van het niet willen en wel willen maar niet kunnen empathisch zijn,
boosaardigheid of onvermogen.
Zodra het begrip boosaardigheid zich duidelijk profileerde als het niet willen
empathisch zijn (is ook: niet verbonden zijn), werd een herbezinning op delinquent gedrag noodzakelijk. Antisociaal gedrag, ongeacht of dit nu te wijten
is aan een persoonlijkheidsstoornis of niet, leidde ertoe vast te stellen dat het
begrip `bad' niet samenvalt met verwijtbaarheid. De boosaardigheid wordt
immers niet anders wanneer er geen schuld of verwijtbaarheid is, de voortdurende dreiging vraagt desondanks om een antwoord. In feite is het instituut
van TBS daar een antwoord op.
Een bezinning op het internationale streven om, bij spijt, in plaats van te straffen over te gaan op gedragstraining, betekende de aansluiting met de andere
kant van de empathiegebreken, het (tijdelijk) niet kunnen empathisch zijn.
Die therapeutische benadering is een volwassen ethische ontwikkeling. Veel
leed door labeling kan daarmee worden voorkomen en wraakgevoelens worden beheerst.

Tijdens het onderzoek werd telkens weer gecheckt of het gepresenteerde
systeem nog logisch was en als verklaringsmodel kon dienen. Consequenties
werden uitgewerkt, hetgeen soms leidde tot provocerende denkbeelden. Nog
niet alles heeft een logische plaats gevonden. Waar twijfel is, zal de lezer in die
overwegingen worden betrokken
t.6.

Samenvatting van de essenties

Het begrip `boosaardigheid' (`bad') vormt de spil van dit proefschrift en de
betekenis wordt hanteerbaar gemaakt door het begrip empathie. Boosaardigheid wordt dan gezien als een permanent afzien van de verbondenheid met
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anderen. Die geesteshouding manifesteert zich als een niet empathisch willen
zijn.
De essentie van de denkbeelden, waarvan het de bedoeling is dat ze worden
overgebracht is dat, in plaats van het denken in termen van schuld, toch altijd
gekoppeld aan de daad, gedacht gaat worden in termen van boosaardigheid,
een koppeling aan de dader.
Deze paradigmaverschuiving wordt mogelijk wanneer we ons meer richten
op intenties en motivaties. Deze zitten echter `in het hoofd' van de delinquent.
Met behulp van instrumentele empathiemeting wordt beoogd de boosaardigheid te detecteren. Dit betekent wel een verdere medicalisering en psychologisering van het strafrecht. De methode van onderzoek wordt concreet voorgesteld bij de aanbevelingen in het laatste hoofdstuk.
Boosaardigheid vormt een maatschappelijk gevaar v,~aarop het strafrecht door
generale preventie een antwoord moet geven. De afschrikking die uitgaat van
de sancties, werkt echter onvoldoende omdat de doelgroep door kortzichtigheid daar ongevoelig voor is. Bovendien staat de rechtvaardigheidseis niet toe
dat straf wordt toegesneden op dat doel.
We zien dan ook dat de retributie in de vorm van het `just deserts' voor de
rechtvaardiging van straffen een steeds belangrijker plaats krijgt. Hiermee
wordt het strafrecht nog sterker retrospectief, terwijl uit veiligheidsoverwegingen een prospectief strafrecht te verkiezen valt.
Daarmee kan dan nog beter een tweedeling worden gemaakt tussen die delinquenten die spijt betuigden en dus niet permanent boosaardig zijn en zij, die
geen positieve gevoelens voor anderen toelaten. De groep die spijt betuigt had
een tijdelijke `madness' waardoor zij incidenteel niet empathisch konden zijn.
Geestelijke stoornissen ('mad') krijgen in het strafrecht alleen een bijzondere
plaats voor zover de afwijking terug te voeren is op gevallen die opgenomen
zijn in de ICD-to of DSM-IV. Op deze groep delinquenten wordt zeer duidelijk een prospectief regime toegepast, tot zelfs een permanent onschadelijk
maken door middel van `long stay'.

Met behulp van het fenomeen van de empathie zou het begrip geestelijke
gestoordheid (`mad') een veel ruimere betekenis moeten krijgen.
Een tijdelijke stoornis in empathie kan desastreus uitwerken. Zodra echter
van spijtbetuiging sprake is, blijkt dat tijdelijk karakter van de stoornis en dan
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kan, door trainingen, succesvol aan heling worden gewerkt. Daarmee kan
herhaling worden voorkomen.

Boosaardigheid
geen empathie
structureel

Hechtingsstoornis
'Chi(d ahuse'
antisociaal

Achtergebleven
ontwikkeling
empathie

Oorzaken structureel ~ebrek aan empathie

Straffen doen we op grond van verwijtbaarheid. Boosaardigheid en verwijtbaarheid overlappen elkaar echter niet. Dat zien we bij geestelijk gestoorden
maar evenzo bij bepaalde groepen die zich permanent niet verbonden wensen
te voelen. Een onuitwisbare wrok, opgelopen door mishandeling of misbruik
als kind kan uitlopen op een dergelijke antisociale houding. Dat is niet verwijtbaar, maar wel boosaardig. Valt de man die een pony martelt, iets te verwijten? Het antwoord loopt dood in determinisme. Belangrijker dan het vinden van een antwoord op die vraag is de vaststelling dat wreedheid boosaardig is en een permanent gevaar. De schuld wordt dan ondergeschikt aan die
constatering.
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Spijt achteraf
incidenteel
geeu empathie

Subjectief
gestoorde
perceptie

Aandachtsstoornis

Emotionclc
disfunctic

Oorzaken incidentele empathiestoornis

Voordat we deze essenties nogmaals puntsgewijs doorlopen moeten we ons
realiseren dat een verandering in het denken in termen van schuld naar kwalificaties van boosaardigheid, voorafgaat aan praktische toepassingen. Het vereist een prospectieve en dadergerichte denkrichting. Onderzoek naar de geesteshouding van de delinquent is dan noodzakelijk.
In de navolgende hoofdstukken worden de denklijnen verder onderbouwd.
De eerste vijf hoofdstukken bevatten gepubliceerde of te publiceren artikelen.
Daarop volgen twee hoofdstukken die de algemene relatie van empathie tot
ontoelaatbaar deviant handelen belichten. Omdat binnen de eis van de omvang binnen een te publiceren artikel vaak geen ruímte was voor verdiepende
uitweidingen, is dit alsnog gedaan in aansluiting op dat artikel.

t.7.

Betooglijnen

Hoofdstuk z. `Empathie en psychopathie', `bad' en `mad' in het rechtsdenleen
Allereerst wordt het begrip `empathie' verduidelijkt. Dat zal noodzakelijkerwijs bij alle artikelen gebeuren, omdat de wetenschap geen eenduidige betekenis aan dit begrip verbindt.
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In de verdiepende annex bij dit artikel wordt daarom ook verantwoording
afgelegd voor de keuze van de eigen definitie. In die bijlage is vervolgens de
gelegenheid gebruikt om een aantal elementen uit dat empathiebegrip uitvoerig te beschrijven, zoals aandacht, perceptie en emotie. Dat is belangrijk voor
het analyseren van empathiegebreken.
De kern van deze benadering is het koppelen van het begrip empathie aan
criminaliteit. Gebrek aan empathie wordt als basis van delinquentie gepostuleerd. Uitgaande van deze fundamentele grondslag wordt het mogelijk een
tweedeling aan te brengen, die van de groepen individuen met een permanente geesteshouding waarin, gewild, empathie zich niet normaal zal ontwikkelen
en die groepen waarin een ongewilde verstoring van de empathie het handelen delinquent maakt Kernachtig worden voor deze twee groepen de aanduidingen `bad' en `mad' gebruikt, welke respectievelijk staan voor boosaardigheid en geestesstoornis. Vervolgens worden de groepen verder onderverdeeld, waardoor het inzicht in deze benadering van criminaliteit wordt verdiept.
Als illustratie voor de empathiebenadering van delinquent gedrag en het analysepotentieel van deze denkwijze wordt de crimineel bij uitstek, namelijk de
psychopaat besproken. De elementen `bad'en `mad' binnen deze persoonlijkheidsstructuur worden gescheiden, waarmee wordt gepretendeerd meer inzicht in de geestesgesteldheid van de psychopaat te geven.

Hoofdstuk 3. `Empathie en `Therape~~tic Jurisprudence'
Wanneer het hanteren van het begrip boosaardigheid associaties oproept met
strenge veroordelingen dan dient dat denkbeeld genuanceerd te worden.
Enerzijds moet er weliswaar een duidelijke afwijzing zijn van individuen die
de gemeenschap kwaad willen berokkenen, anderzijds moet er begrip worden
opgebracht voor de grote groep van mensen die door een incidentele mentale
storing gevoelloos en schadelijk handelden. Het kenmerk van deze groep is
dat zij spijt hebben zodra ze weer normaal kunnen denken. Wanneer verwerpelijke daden bij de gemeenschap gedachten van vergelding opwekken, dan
zijn die gedachten de uitdrukking van primitieve, maar begrijpelijke gevoelens. Niemand krijgt echter wraakgevoelens wanneer de dader oprecht spijtgevoelens blijkt te hebben, zelfs niet na meerdere keren `terugvallen'. De gemeenschap voelt de plicht deze mensen te helpen en te behoeden voor een
verdere criminalisering.
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Gevoel hebben voor deze groep delinquenten en een acceptatie van hun gedrag is echter niet hetzelfde. Wij mogen ervan uitgaan dat de wroeging aangewend kan worden tot het voorkómen van herhaling en tot een verevening
met de slachtoffers. De aanpak van dit soort criminaliteit is dan meer gebaseerd op het canonieke recht, waarover iets meer wordt gezegd na het betreffende artikel
Als voorbeeld van deze therapeutische aanpak wordt uitgebreid aandacht
besteed aan de `Problem Solving Courts' in de USA.
Hoofdstuk 4. `Empathíe en strafrecht'
In dit artikel wordt aangetoond dat we `in het hoofd' van de dader moeten zijn
om te kunnen bepalen in hoeverre die dader boosaardig handelde. Dat intenties en motivaties de essentie uitmaken van de gevoelde schadelijkheid alsmede het te verwachten gevaar wordt met voorbeelden gestaafd. Het verschil
tussen een tijdelijk ontspoorde dader en een boosaardig mens blijkt daaruit
duidelijk. De tweedeling aan de hand van niet willen en niet kunnen empathisch zijn is dus zinvol.
In het vorige artikel werd de nadruk gelegd op de aanpak van de gestoorde
dader. In deze bijdrage wordt het accent al meer verschoven naar de boosaardige dader, terwijl daarna een speculatie over de meest doeltreffende aanpak
van deze delinquenten wordt aangeboden.

Het artikel begint met wat algemene overwegingen over het sanctierecht.
Hoofdstuk 5. 'Empathie en agressie'
De algemeen aanvaarde gedachte dat agressie en empathie niet samengaan
geeft al aan hoezeer agressief gedrag een negatieve lading heeft. Dat de meeste agressie (nadien) positief blijkt te worden gewaardeerd is dan een verrassing. Ook nu weer is het noodzakelijk de tweedeling in te voeren, die bij empathie tot meer duidelijkheid leidde. [n dit geval betreft dat enerzijds de boosaardige agressie en anderzijds tijdelijke agressie, gebaseerd op een verstoring.
Deze laatste vorm vindt plaats tussen mensen, die betrokkenheid tot elkaar
vertonen, maar ~vaar een afstemming op elkaar niet onmiddellijk tot stand
kwam. Deze dagelijkse agressie, zoals deze vorm in het artikel wordt genoemd, heeft juist plaats tussen hen, die zich verbonden voelen. Empathisch
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worden excessen van dat agressief gedrag voorkomen.Boosaardige agressie is
daarentegen uit op beschadiging van de ander.
Ter illustratie worden wat voorbeelden gesteld, zoals dat over zinloos geweld.
Hoofdstuk 6. `Ernpathie en schuld, van een retrospectief naar een prospectief strafrecht'
In het kader van strafrechtelijke benaderingen past een beraden op normen.
Overtreden van uitgevaardigde normen is delinquent gedrag. Normen liggen
aan de basis van het strafrecht en zij reguleren de samenleving. Wanneer de
vrijheid van de één te veel wordt ontnomen door de andere partij, ontstaat een
weerstand, die exponentieel groter wordt naarmate verder wordt ingedrongen in de levenssfeer van die ander. De staat ziet er op toe dat grenzen niet
worden overschreden en is daartoe gemachtigd en ook uitgerust Wanneer we
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derzoek. Bepleit wordt om alle delinquenten op te verwachten gevaarlijk gedrag te onderzoeken en daarbij wordt het instrument van een meting van
empathie aangeboden. Deze moet weliswaar nog ontwikkeld worden maar
een geestesgesteldheid waarin men bereid is om het accent van het strafrecht
te verplaatsen van schuld naar boosaardigheid gaat daaraan vooraf. Een concreet voorstel voor het ontwikkelen van dat meetinstrument wordt overigens
voorgesteld.

Om het biologisch perspectief van empathie, waarmee het artikel begint, te
ondersteunen, wordt als aanhangsel uitvoerig beschreven hoe empathie zich
in dit opzicht ontwikkelt.
Omdat de ontwikkeling van de moraliteit daaraan is gekoppeld, wordt ook dat
onderwerp aan het artikel toegevoegd.
Hoofdstuk zeven genaamd `Criminaliteit', maakt gebruik van inzichten uit de
criminologie om te verkennen waar boosaardigheid gevonden kan worden.
Tegelijkertijd blijkt dat empathie vaak aan die criminaliteitstheorieën ten
grondslag ligt.
De neutralisatietechnieken, welke in dit hoofdstuk worden aangeroerd, komen terug in de contraire reactieve emoties. Ook die liggen doorgaans ten
grondslag aan boosaardigheid.
Met de ontwikkeling van het cognitieve denken en van empathie als referentie, worden analyses gemaakt van de criminaliteit van jongeren.

Hoofdstuk acht, Rechtvuardigheidsgevoel', gaat over rechtvaardigheid en er
wordt getracht om via empathie een verband te leggen naar het rechtvaardigheidsgevoel. Rechtsfilosofische theorieën blijken sterk op empathie te steunen, zonder dat dit overigens met name wordt genoemd. De invloed van gevoelens blijkt groter dan het rationele strafrecht doet geloven.
Een moderne strafrechtelijke ontwikkeling, die voor een groot deel op empathie berust, krijgt uitgebreid aandacht. Gedoeld wordt op een aspect van het
`restorativejustice' , namelijk de `niediation'. Aan de hand van een stampalaver
wordt de diepe wijsheid van een zogenaamde primitieve cultuur aan mediation ten voorbeeld gesteld.
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2.

Empathie en psychopathie, `bad' en `mad ' in
het rechtsdenken
A.F.Herlé en T.I.Oei

Empathie, de stille kracht achter rwrnien en waarden, wordt in dit artikel voor het
voetlicht gebracht.
Beschouwd als een uitwisselingsproces van gevoelens door icfentificatie, wordt het
empathisch gehalte van de handelingen gebruikt voor het ac{lterhalen van motieven
b~ delirrquent gedrag.
Omdat bestraffen nog (te) veel op de cognitieve daadschuld tvordt gebaseerd, tl~ordt
hier een lans gebroken voor aaruiacht voor affect in het strafrecht. Daarmee wordt
nteer inhoud gegeven aan het daderstrafrecht.

Er wordt een scherna voorgesteld, waarb~ boosaardigheid van onverrnogen wordt
onderscheiden, waardoor in ieder geval het vergeldingsaspect varr de retributie een
betere onderbouwing krijgt. Orn deze denkbeelden in een juridisch kader in te bouwen, zal een verdere niedicalisering van het strafrecht onontkoontbaar ziJ'n. Oni de
betv~sbaarheid niogelyk te nu~ken, wordt een vr~wel o{ jectieve methode voor het
meten varr empathie voorgesteld.
Ter illustratie is psychopathie nader uitgewerkt. De algemeen aanvaarde stelling dat
de psychopaat geen enrpathie kent, u~ordt met argumenten sterk genuanceerd. Het
`ttvee factoren model' van psychopathie wordt uitgebouwd, waardoor meer inzicht
u~ordt verkregen in de `bad' en `mad' componenten van dc psychopaat.
z.i.

Inleiding en probleemstelling

Empathie heeft te maken met het uitwisselen van gevoelens. Gewend als wij
zijn aan plotselinge ontwikkelingen in de wetenschap zal het geen verbazing
wekken dat het begrip empathie, alhoewel al een kleine honderd jaar bekend,
pas de laatste tijd de verdiende aandacht krijgt.s Sedert de Verlichting is de
ratio zo dominant geweest, 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.9

Duan Sz Hill ~yy6, p.z6i.
Gevoelens worden gestuurd vanuit het limbische systeem, het subcorticale deel van de
frontale hersenen. Kalat, ~99g, p.~~.
z[
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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.'" Dat uit te wcrken ligt buiten het bestek van dit artikel, maar
wel zal uicvoerig worden ingegaan op het waarom van normafwijkend gedrag.
We zullen het begrip empathic zo definiëren dat het dienst kan doen als verklaringsmodel voor deviant gedrag en bovendien als analyse-instrument voor
het achterhalen van intenties en motivaties van delinquenten. Bij dit laatste zal
een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen ' bad' en `mad'."
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 besproken en hierbij zal
psychopathie als voorbeeld wordcn gebruikt. Het laat zien dat onze benadering van het empathiebegrip een genuanceerder en gevarieerder beeld mogelijk maakt dan veel hedendaagse benaderingen. Zwaargewichten in de theorievorming van empathie, zoals Hoffman ( `Empathy is: An affective response
more appropriate to another's situation than one's own') en Eisenberg ( Empathy
is: A vicarious emotional resporue that is identical or very similar to tlrat of the
other person'), definiëren empathie dus als een emotie. Wij zullen empathie
zien als: een verlangen de ander gevoelsrrratig te verstaan. Dat verlangen leidt dan
tot een proces, dat een emotie oproept.1z
Empathie, als menselijk verlangen naar contact, leent zich niet voor een
zwart-wit benadering. Men is nu eens empathisch, dan weer op zichzelf gericht, afhankelijk van situatie en stemming. Dit geldt dus zeker ook voor de
psychopaat. De vraag is daarbij: leun hij niet of u~il hij niet empathisch zijn. [n
feite is dat het verschil tussen onvermogen en egoïsme.
Verstoringen van het empathicproces kunnen een permanent karakter hebben. In dat geval zal het gedrag doorgaans als 'mad' moeten worden gekwalificeerd.
Hoffman, zoor.
'Bad' en 'mad' zijn begrippen, die weliswaar in het rechtsgevoel een prominente plaats
innemen, maar die juridisch (nog) niet voldoende worden gehonoreerd. De redelijke
bewijsvereisten staan dat in de weg. De in dit artikel voorgestelde meetmethode voor
empathie kan worden beschouwd als een poging rot een juridische uitbouw~ in die zin.
Dat zou dan wel een verdere medicalisatie van het strafrecht betekenen.
Verlangen is een motivatie. Motivatie is een moeilijk begrip, dat in een actuele werking
(niet dispositioneel) 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 o~Emotions', zooo, p.Sy.
„
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Met een schema van verklaringen voor empathiegebreken wordt het artikel
afgesloten, daarbij de nadruk leggend op die tweedeling van 'bad' en 'mad'.

x. x.

De benadering van het empathiebegrip

We willen empathie dus definiëren als: `Het verlangen de ander gevoelsmatig
te verstaan'.
Dit is een vorm van communicatie en bij dit soort informatieoverdracht zijn
er doorgaans twee dimensies betrokken.~; Allereerst is er de overdracht van
data, de rationele inhoud van de informatie. Er is echter nog een andere overdracht, fundamenteel verschillend van die rationaliteit cn dat is die van de
gevoelswaarde. Het verschil met de dataoverdracht is dat de gevoelens niet
alleen worden gekend, maar dat ze ook worden ondergaan. Affect heeft een
fysieke component. (figuur t)

Communicatie
verbaal

; communïcatie
Non-verbaal

(' -

mhoud
cognitief
inhoud
affectief

'Goede middag!'
(Dit lezen met een opgetogen gevoel)
- weten wat dat gevoel is, is niet gelijk aan
-voelen wat dat gevael is

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 betekenís. Voor het oproepen van gevoelens is dus beeldvorming nodig.

Dit is niet exact hetzelfde onderscheid als Watzlawick e.a. bedoelen met de letterlijke
en de relationele betekenis in communicatie. ~L'atzlawick e.a. ty67.
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Empathie voltrekt zich via identificatie, 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 veronderstelt dat zijn of haar
gevoelens zijn. Verder wordt ook de situatie, waarin die ander verkeert, meegenomen.
Dat zich `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.~~ Het belang daarvan is enorm groot, want in feite betekent dit, dat er een sociaal bindmiddel ontstaat dat mensen vreedzaam doet
coëxisteren.

We kunnen ons nu een glijdende schaal voorstellen van enerzijds maximale
empathie, waarbij men zich volledig verbonden voelt en anderzijds een gebrek aan empathie.
Bij veel empathie ontstaat zelfs altruïsme, zoals Batson denkt aangetoond te
hebben.~s 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 de uitwerking, moet nog worden gewezen op een
belangrijke voorwaarde voor empathie, namelijk isomorfie. Isomorfie duidt
op gelijkvormigheid. 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 verlangen de ander gevoelsmatig te verstaan geringer,
naarmate de ander 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 isotnorfie niet alleen denken aan een fysieke overeenstemming, maar ook aan gelijkvormigheid van cultuur. U verplaatsen in de gevoelens van een zigeuner of inwoner van China is minder gemakkelijk dan in die
van uw buurman.

Ook nadat het identificatieproces afgebroken is blijft de herinnering daaraan nog
steeds zijn invloed doen gelden.
Batson ~99t.
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2.3.

Empathie als proces

Om het begrip empathie, het verlangen de ander gevoelsmatig te verstaan,
nader te verduidelijken kan gebruik worden gemaakt van analogie en wel die
van het luisteren ten opzichte van het horen. Luisteren is actief en het heeft
een intentionaliteit. Bij empathie is dat dan een willen verbonden zijn. Horen
is een vermogen en passief.
Om te kunnen luisteren moet men echter wel kunnen horen en in dit geval de
gevoelens of liever gezegd de tekens daarvan, 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 `empathisch proces'.
In de eerste plaats is er aandacht nodig, het richten van het bewustzijn op
aspecten van onze omgeving. Deze aandacht vertegenwoordigt 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 verbaal, maar belangrijker nog is de non-verbale stroom van informatie. Uit die stroom vormen we
een beeld en we zullen dit deel van het proces als de perceptie betitelen.~~
Wanneer er nu sprake is van een voldoende isomorfie dan ontstaat een beeld,
een neuraal patroon, dat overeenkomstig is aan dat van het waargenomene.
Omdat ieder beeld ook een bijbehorend gevoel opwekt ontstaat er een emotie, die we als parallelle emotie kunnen aanduiden.~~

Tot zover de inductieve fase, het afstemmen op de ander.
Vervolgens gebeurt er iets merkwaardigs. We kunnen met onze eigen identiteit, die andere identiteit onderscheiden. 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'.~K
Het is dus nu mogelijk een evaluatie te maken.

Perceptie is subjectief, het is de `bewerkte' sensatie, die in overeenstemming is gebracht
met ons gehele coherente systeem van ervaringen.
Een emotie manifesteert zich als een arousal, een fysieke voorbereiding op een actie.
Die lichamelijke toestand ervaren we en we duiden het door naamgeving als bijvoorbeeld angst of opgewektheid. De emotie zelf is een actiebereidheid op een situatie
(Frijda, t999).
Macionis óc Plummer, ~997. P.t3g.
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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 konu een zekere boosheid in u op. `Die sufferd
ook'1
Wel, die opkomende boosheid is uw reactieve emotie. Dat komt voor. Veel
gebruikelijker is echter de reactieve emotie van bezorgdheid, medelijden en
een neiging tot helpen.~y
Veel hedendaagse sociaalpsychologen beschouwen alleen de positieve reactieve emoties als empathie.Z" Dat daardoor verklaringsmogelijkheden worden
beperkt zal uit het navolgende duidelijk worden.

Empathie: het verlangen de ander
gevoelsmatig te verstaan
Component 'lulsteren':

~

~

' identificatie
~
-

Component 'horen' - disposkie en proces

(-~

aandacht

~-~

I perceptie ~

.-- ~
parallelle

-~
~ reactieve

emotie

emotie

~~`

~

Flguur 2

Samenvattend kunnen we het empathieproces dus als de volgende vaste seyuentie aanduiden: aandacht, perceptie, parallelle emotie en rcactieve emotie,
waarbij de aandadit de motivatie heeft van het verlangen de ander gevoelsmatig te verstaan.'~(figuur 2)

(ioosheid is in dit geval in tegenfase met de parallelle emotie.
Onder empathie wordt dan een deelnemende reactie van de waarnemer verstaan. Zie
hiervoor ook de aangehaalde dctinities van Hoffman (zooo) en Eisenberg ( zooo) onder
i.
Deze benadering is deels ontleend aan Hoffman ( Hoffman, Z ooo) en Davis (Davis,
i994).
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2.4.

Mist de psychopaat empathie?

Wanneer wij nu bereid zijn om het empathieproces in de gepresenteerde
vorm te accepteren, 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 onderzoek is gebleken dat kinderen, die niet of moeilijk non-verbale tekens kunnen ontcijferen, een enorme leerachterstand oplopen.22 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, hij is 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 duidclijk iets waarvoor je empathie nodig hebt.
Tenslotte de wreedheid, waar we overigens nog op terug zullen komen. Het
plezier in het lijden van anderen veronderstelt het ondergaan van dat lijden.
Daaruit moet de emotie van plezier zich ontwikkelen.Z-;

2.5.

Basisvragen en psychopathie

Aandacht, perceptie, parallelle emotie en reactieve emotie vormen dus het
empathieproces. Dat er gedurende dat proces van alles mis kan gaan, laat zich
denken. Wanneer we nu een verklaring voor het gebrek aan empathie willen
gevcn dan dringen zich al direct twee principiële vragen op:
-

Waarom wilde de betrokkene niet empathisch luisteren?

of

-

Waarom kon hij niet empathisch horen?

Wij willen nu een kwalificatie in deviant gedrag aanleggen en wel die van
boosaardigheid (`bad) en onvermogen ('mad').

Het is duidelijk dat de eerste verstoringsgroep van empathie hoofdzakelijk het
`bad' effect vertegenwoordigt. Er is dan immers sprake van een niet verbonz2
z~

Nowicki tyyz, p.;8~, Volden Zoo2, P.4.
De echte psychopaat vertoont echter zelden wreedheid.(Hare, tyyy, p.45)~
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den willen zijn, de egoïstische kant van de glijdende schaal. Het niet empathisch kunnen zijn staat dan voor de `mad' c~mponent.
Deze tweedeling doet ons weer denken aan psychopathic. Ook daar kent men,
in het'twee factoren model', een dergelijke tweedcling.-3 (figuur 3)

Twee factoren model psychopaat

Ongevoeligheid

De criminele psychopaat

Figuur 3

Het 'twee factoren model', dat gebaseerd is op factoranalyse, geeft aan dat er
twee afzonderlijke factoren zijn, ieder bestaande uit een cluster van eigenschappen, niet op elkaar herleidbaar, die in alle samenstcllingen voorkomen
en die het profiel van de psychopaat bepalen.2~
De eerste factor heeft te maken met een emotionele disfunctie, waarschijnlijk
een gebrek aan vrees.Zfi Vrees is het anticiperen op gevaar, onlust of straf en
dus niet op direct gevaar. Directe confrontatie met gevaar geeft angst en dat
gevoel kent de psychopaat we1.2' Waarschijnlijk is dit defect van gebrek aan
vrees terug te voeren op een biologische oorzaak, welke mogelijk te maken
:~
z5

z8

Frick 8c Hare, zoot.
Het betreffen de factoren `callous~unemotional' (C~U) en `impulsivity~conduct problems' (I~CP) die nu ook bij psychopathische jeugdigen is vastgesteld. Zie hien.oor.
Taylor e.a., Zoo;, Pardini e.a., zoo;, Salakin e.a., zoot.
Hare, tyy9, p.54.. LeDoux, tyy8, p.tz8 e.v.
Direct gevaar leidt tot een fysieke reactie volgens de directe en snelste weg perceptieamvgdala. Anticipatie op gevaar vereist tussenkomst ~an de frontale cortex. "Zie hiervoor: LeDoux t998.
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heeft met een projectiestoring van frontale cortex naar amygdala. Op grond
daarvan kunnen we deze factor kwalificeren als `mad'.

De andere factor bevat componenten van antisociaal handelen, waaronder
bijvoorbeeld impulsiviteit. Dit is dus duidelijk de `bad' factor.
Nu is het niet te gewaagd om te veronderstellen dat de psychopaat een toevallige overlapping is van beide factoren. Het is immers gewoonlijk zo dat onderzoek van psychopathie zich voltrekt vanuit gevangenispopulaties en die is
uiteraard overwegend antisociaal.
Als nu deze veronderstelling juist is dan moet er ook een grote groep mensen
bestaan, die met de genoemde emotionele dysfunctie hebben leren leven en
zich maatschappelijk hebben aangepast. Zij komen dan niet in aanraking met
justitie omdat zij de anti-sociale instelling missen.
Anderzijds zullen er antisocialen zijn, die geen emotioneel tekort hebben en
die zijn er ook.
De antisocialc persoonlijkheidsstoornis onderscheidt zich van psychopathie,
doordat deze groep in een kaartspelproef normaal reageren, waar de psychopaat langer doorgaat met trekken bij een steeds gevaarlijker wordende situatie.Zs Ook hieraan kan een gebrek aan vrees ten grondslag worden gelegd en
de houding bij de kaartproef is dan de neerslag van het partiële emotionele
defect.
Samenvattend kunnen we dus zeggen dat, wanneer een antisociale persoonlijkheid ook nog eens een verminderde vrees ondervindt, er een onvoorspelbaar gevaarlijke situatie ontstaat. We hebben het dan over de (criminele) psychopaat.

z.6.

Analyse empathiedefecten `niet willen'

Keren wij terug naar onze systematische analyse van empathiegebreken, dan
kunnen, als antwoord op de eerste vraag: `Waarom wil hij~zij niet empathisch
luisteren drie redenen worden aangevoerd, die even zovele groeperingen
vertegenwoordigen.

De gefrustreerden
In de eerste plaats moet de groep worden genoemd, die een fundamentele
wrok jegens de medemens vertoont, die een gebrek aan vertrouwen en een
gebrek aan verbondenheid heeft. We kunnen daarbij denken aan de gevolgen
Zx

Fisher 8c Blair tyy8, p.2o.
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van het misbruik of de mishandeling van kinderen. Dat dezen dan door gebrek aan hechting en een veilige thuishaven verwrongen denkpatronen ontwikkelen, die, na een zekere leeftijd, zelfs tot een onomkeerbare fixatie leiden,
is ondenkbaar triest.Zy Uiteraard komen ook minder schrijnende voorbeelden
van slachtoffers van negatieve omgevingsfactoren voor. De gebruikelijke
houding 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 diepere grondslag van empathie vormt, is onvoldoende tot
ontwikkeling gekomen.
Ook nu weer moeten wij ons realiseren dat deze houding niet absoluut is. Zo
kan empathisch gedrag onverminderd ontstaan, zowel in positieve zin, uit
genegenheid, maar ook in negatieve zin zich uitend in wreedheid. Mensen zijn
vaak onvoorspelbaar en situaties zijn complex. De resultante van dat alles kan
alleen in termen van waarschijnlijkheid worden gevat. In het algemeen gesproken is er echter sprake van `bad' gedrag.
Ten aanzien van wreedheid past ons overigens enige bescheidenheid. Wij
allen kennen een plezier in het lijden van anderen en wel in de vorm van leedvermaak. Gelukkig is er een fundamenteel verschil met wreedheid. Ons gevoel van plezicr 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 voordeel en deze egoïstische motivatie leidt tot `prooidenken'.

De medemens wordt als middel gebruikt om eigen voordeel te behalen.;'~
Evenals bij de eerste groep past ook hier weer een zekere terughoudendheid.
Niet in elke situatie zal het willen zien van de ander als object verwijtbaar
gedrag opleveren. Wat te denken van de arts en de verpleegster. Ook de bestraffende ouder zal veel moeite moeten doen om niet empathisch te zijn.

zy
;"
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Shaffer Zoo2, P.565 e.v.
De ander niet als middel gebruiken is Kantiaanse ethiek.
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De primitieven
Tenslotte is er dan nog de groep die indifferent staat tegenover de medemens.
Het verlangen de ander empathisch te verstaan is niet of nog niet ontwíkkeld.
De innerlijke overtuiging, dat de medemens belangrijk is voor mijn existeren,
is nog niet ontstaan.
Dit 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.3'
Dit biedt tevens de gelegenheid om te wijzen op een algemeen verschil in
dispositionele 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: `Vb'aarom wil hij~zij niet empathisch luisteren. Het is duidclijk dat de
gehele groep hoofdzakelijk het `bad'-denken vertegenwoordigt. Dat dit niet in
alle gevallen geldt werd reeds aangegeven.

2.7.

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 ineerdere van de procesvariabelen, aandacht, 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, kunt u niet empathisch zijn.
Zo heeft aandacht als belangrijke eigenschap dat de capaciteit beperkt is.
Wanneer u vermoeid bent, verslapt uw aandacht. Rijdt u bijvoorbeeld een
druk centrum in, dan bent u geneigd uw autoradio af te zetten. U heeft uw
`volle aandacht' nodig. Dat geldt zeker wanneer er sprake is van gesproken
woord, want dat trekt de aandacht. Dat is nog weer een andere eigenschap
van aandacht, het kan getrokken worden. hi al die gevallen komt empathie
moeilijk tot ontwikkeling.

3'

Brand zoo~, p.8z e.v.
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Bij de bespreking van psychopathie hebben we uitvoerig stilgestaan bij het
emotionele tekort. In relatie tot empathie moeten we ons dan realiseren, dat
de psychopaat, wanneer hij geen vrees kent, die vrees ook onmogelijk als parallelle emotie kan voelen.3z Dat in die gevallen de reactieve emotie ook een
zeer ongebruikelijke zal zijn, om het maar eens voorzichtig te zeggen, is evident Het is moeilijk voor te stellen tot welke (letterlijk) onmenselijke situaties
dat partiële defect zou kunnen leiden.
2.8.

Samenvatting en aanbevelingen

In dit artikel hebben we als uitgangspunt gekozen voor `het verlangen de ander gevoelsmatig te verstaan' als definitie van empathie. 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 gelegenheid zich aandient. Zijn we geïnteresseerd 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 inet 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 verbondenheid. Bij de reactieve emotie
heb ik me daarvan echter weer losgemaakt, maar de invloed blijft nawerken.
Bij een gezonde 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 misgunnen, is de reactie in tegenfase. De verbondenheid
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 empathisch reageren. Empathie is de
exponent van de sociale orde en een gebrek aan empathie zal in het algemeen
als `bad' worden 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 boosaardig te kwalificeren. Wel kan
sprake zijn van toerekening, wanneer men zichzelf in een dergelijke situatie
heeft gemanoeuvreerd. Agressie en woede zijn niet zo duidelijk te plaatsen
Spijt en mededogen zijn nvee andere emoties die samenhangen met het niet kennen
van vrees.
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zonder in determinisme te vervallen. Een emotioneel tekort met biologische
oorzaak is echter duidelijk `mad'.
Het onderscheid `bad' en 'mad' is belangrijk voor het sanctiebeleid. Straffen
naar de inate van schuld veronderstelt het kennen van de intenties. Het achterhalen daarvan leidt tot een verdere psychologisering en psychiatrisering
van het strafrechtonderzoek, een diepgaander informatie naar O.M. en rechter. Omdat het daarbij zinvol is om na te gaan wat er verkeerd is gelopen in
het empathieproces, wordt een empathie-analysemethode voorgesteld. Deze
analyse moet het inzicht in motivatie en intentie bij delinquent gedrag verduidelijken en de verwijtbaarheid een fundamentele basis geven. Om manipulatie
van vragenlijsten te voorkomen is getracht een meer objectieve methode te
ontwikkelen, die beter aansluit bij de vereisten van een eerlijke procesvoering.
Dit analysesysteem werkt met duidelijke fysiologische procesvariabelen, gebaseerd op psychofysiologische (eventueel zelfs neurofysiologische) metingen. Aan de hand van filmbeelden moet een situatie of situaties worden opgeroepen, die het empathieproces uitlokken. Hartslag, huidgeleiding, bloeddruk,
spierspanning zullen daarop reageren en de geoefende onderzoeker inzicht
geven in de ontwikkeling van empathie. Met een uitgebreid filmarsenaal zijn
gewenste situaties te visualiseren. Met behulp van specifieke scènes zou dan
het empathieproces objectief kunnen worden doorgelicht.;;
Aanhangsel

z..9.

Onderbouwing van de definitie van empathie

Er is veel en diepzinnig nagedacht over het wezen van de empathie, maar de
start ligt in t897 wanneer Theodore Lipps zich begint af te vragen hoe het
mogelijk is dat een schilderij of een beeld in staat is sterke emoties bij de beschouwer op te wekken.
De overdracht van gevoelens heeft nadien de wetenschap bezig gehouden,
met verklaringen van mystieke inductie tot rationele `role-taking'.

Uiteindelijk moet de essentie in een definitie worden gevat en we zullen daarom een aantal zwaarwegende en actuele definities gebruiken om de eigen

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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definitie: empathie is het verlangen de aruier flevoelsniatig te verstaan te onderbouwen.

We zullen ons telkens afvragen welke dimensie empathie binnen de aangehaalde definitie verkrijgt en dat vergelijken met het eigen voorstel.
De volgende definities zullen dienst doen om de eigen definitie tegen af te
zetten. Het is een vrij representatieve greep van gezaghebbende bronnen.
Katz omschrijft het begrip empathie in zijn boek 'Empathy, its nature and
uses' (i963) als volgt: `wefeel as if we were experiencing some one's else's feelin{Js
as our own'.

Deze omschrijving ligt in het verlengde van het oorspronkelijke denkbeeld
over het overdragen van gevoelens. De nadruk ligt op een gevoelen. Latere
auteurs proberen het begrip empathie wat nauwkeuriger te omschrijven, zoals Stotland `an observer's reacting emotionally because he percíeves that another ís
experiencing or is about to experience an emotion'. Het begrip empathie begint te
verschuiven naar het antwoord van de beschouwer, dus de overdracht van
gevoelens staat niet meer centraal.
Deze teneur wordt nog duidelijker wanneer we de definities van Hoffman en
Eisenberg bekijken. Eisenberg beweert dat empathie is: `A vicarious enaotioiu~l
response that is identical or very similar to that of the other person'. In dit geval is
het is ook een antwoord, vergelijkbaar met wat doorgaans de parallelle emotie
wordt genoemd. Hoffman gaat nog een stapje verder met: `Enapat{ry is an affective response more appropriate to another's sítuation than one's own' . Het antwoord is nu niet de parallelle emotie maar een reactieve emotie, die overigens
in fase moet zijn met de geïnduceerde emotie.
Ook nu nog wordt er onderscheid gemaakt tussen cognitieve en affectieve
empathie, zoals in een vrij recente publicatie van Jolliffe 8c Farrington, waarin
zij gebruik maken van de definitie van Cohen 8t Strayer `T{te ability to understand and share in anothers's emotiorual state or context'.3~ De cognitieve empathie is hetgeen wij met het etiketteren van een emotie hebben bedoeld, het
`weten' wat de emotie is. We kennen daarmee de emotie, maar het is niet de
emotie zelf. Blair ziet daarentegen de cognitieve empathíe als `the abiltty to
represent the internal state of others'.3s

Dat onderscheid tussen de naamgeving en de emotie zelf wordt nog duidelijker wanneer we wijzen op het experiment waarin een arousal wordt opgewekt door een injectie van epinefrine en dat vervolgens tot verschillende eti~4
3s
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ketteringen leidt. De subjectieve beoordeling van de gevoelens is daarbij afhankelijk van de situatie waarin de proefpersoon zich bevindt.3~ Overigens is
in de laatste definitie empathie een vermogen.
Dit is ook het geval met de benadering van de `Oxford Medical Dictionary'
waarin empathie wordt omschreven als 'The ability to understand the thotights
anct emotions of another persort. Zij omschrijven empathie als het vermogen de
gedachten en emoties van een ander te begrijpen. Wij stellen dat emoties
worden `ondergaan' en dat begrijpen de cognitieve tak van de communicatie
behelst.

z.io. Empathie en `role taking'
Een ander belangrijk begrip, dat min of ineer los staat van empathie is 'role
takiflg', het innemen van het perspectief van de ander. Het werd een belangrijk
instrument om empathie in de betekenis van Hoffman te meten. Vooral Batson heeft bij zijn bewijsvoering over het bestaan van altruïsme, veel gebruik
gemaakt van `role taking'. Wanneer de ene groep in een experiment wordt
opgedragen zich te verplaatsen in de situatie van het subject, maar de andere
groep wordt gevraagd om scherp op de methodiek van de procedure te letten
dan geeft dat vaak een significant verschil in de uiteindelijke standpunten.
Verplaatsen in de ander geeft medeleven, objectief kijken doet dat niet of
nauwelijks.

Met de eigen definitie van empathie als `het verlangen de arlder Qevoelsrnatig te
verstaan' is gebroken met de algemene trend. Empathie wordt nu beschreven
als een proces van gevoelsoverdracht.
Het is dus geen vermogen, geen antwoord, maar een proces. In hoeverre valt
nu vol te houden dat in de definitie sprake is van een proces, terwijl toch `het
verlangen' als emotie centraal staat. Dat moet worden verklaard. Verlangen is
alleen een emotie in de ruime betekenis van het woord, het is geen basisemotie.;' Hetgeen wij met verlangen willen uitdrukken is een actuele reactie, gericht op bevrediging. Dat is dus niet hetzelfde als een dispositie, omdat een

ifi

Bij deze proef van Schacter en Singer (196i), die stellen dat er een algemene opwinding
(autonome zenuwstelsel) en een cognitieve interpretatie van de situatie nodig is om een
emotie te ervaren (nvee componenten theorie), stond de ene proefpersoon midden op
een hoge hangbrug en was de andere voor de brug in gesprek met een mooi meisje. De
proefpersonen interpreteerden de verhoogde staat van activatie als vrees respectievelijk verliefdheid. Zie ook de kritiek op dit experiment in Frijda 1y99, p.Z36.
Frijda 1999. p.97.
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dispositie een latent aanwezig vermogen aangeeft. Doorgaans wordt gesproken over dispositionele empathie om aan te geven dat de betrokkene de mogelijkheden heeft om empathisch te reageren, maar dat is niet de empathie zelf.
In ons geval geldt als dispositie de motivatie tot verbondenheid en deze wordt
actief in de intentie om de specifieke ander gevoelsmatig te verstaan. Die motivatie is dan dispositioneel, maar empathie als verlangen en intentioneel en
gericht, is actueel.
Nog is het wellicht niet duidelijk of empathie nu een emotie is of niet. Wanneer verlangen een emotie is, dan kan het niet een proces zijn en in het voorgaande is gezegd dat verlangen weliswaar geen basisemotie is maar wel een
emotie in de ruime betekenis. Het zou een verandering in activatie inhouden,
een intentionele bereidheid tot gedrag en zo geformuleerd blijkt de motivationele inhoud. De emotie-motivatie problematiek is weerbarstig, maar wordt
hanteerbaar gemaakt door het begrip in een proces op te nemen.3s Daar komt
bij dat de intentie ook nog eens een onlosmakelijk deel van de aandacht uitmaakt, een aandacht die bij empathie niet open is.3y Uit de voorgestelde definitie blijkt dus dat empathie geen dispositie is maar een actieve bereidheid als
deel van een proces. In de aandacht voor de specifieke ander is die bereidheid
geconcretiseerd.

Het element role-taking, het innemen van het perspectief van de ander, is in
de definitie geabsorbeerd en dus niet meer te onderscheiden als een methode
om empathie op te wekken.
Toch is de connotatie van role-taking cognitief en dat klopt ook omdat verlangen ook een willen uitdrukt en dat is een cognitieve activiteit. Daarbij
wordt onder wilskracht verstaan de zelfcontrolerende kracht die wordt aangewend om tegenkrachten bij het nastreven van moeilijke doelen te weerstaan.4~

Empathie is niet een antwoord
Het belangrijke nadeel bij verschillende definities van het declaratoire karakter van een affectief antwoord was ook een overweging om empathie niet als
een antwoord te zien. Er is geen analyse meer mogelijk, het is een eindpunt en
dit in tegenstelling tot het constituerend karakter van de eigen definitie. We

;x
ae

3~

Lewis 8c Haviland-Jones zooo, p.68.
Een open aandacht is niet gericht maar afwachtend. Zich devoot wenden tot de hemel
is een vorm van open aandacht.
Kenrick e.a (red) zooz, p.39.
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kunnen daarmee het proces volgen. De ontwikkeling van deze definitie steunt
sterk op de beschrijving van Davis van het empathieproces.a~
Nog even moet worden gewezen op het fenomeen luisteren, waarbij we ook
diezelfdc januskop zien. Luisteren is de wil om iets specifieks te horen en dus
de intentie om gebruik te maken van vermogens. Het horen is het vermogen
en het richten van het bewustzijn, de aandacht is het activering- en stuurmechanisme. [n die aandacht is impliciet het willen verwerkt.
Met onze definitie bevinden we ons in het begin van het empathieproces en
we kunnen de gehele ontwikkeling volgen. Empathiegebreken kunnen nu
beter worden geanalyseerd.
De vraag naar het eventuele onderscheid tussen sympathie en empathic kan
gemakkelijk worden beantwoord. Sympathie is een emotie en empathie een
proces.

Over het analysesysteem, dat met de beschrijving van het proces vanaf de
grond is opgebouwd, is het mogclijk het deviant en delinquent gedrag in termen van empathie te vertalen. Daarop is deze definitie toegesneden.
Een laatste opmerking nog over de potenties van deze benadering. Bij veel
gedragsstoringen wordt een gebrek aan empathie gemeld. Zo wordt ook van
de psychopaat gezegd dat hij geen empathie kent. Wanneer empathie wordt
gedefinieerd als een soort sympathieke reactie op de beroerde situatie van een
ander, dan is dat niet verwonderlijk. Je loopt dan echter een gerede kans het
kind met het badwater weg te gooien. Hoe kan het dat de gladde psychopaat
mensen zo haarfijn aanvoelt? Zie voor een verdere uitwerking van deze gedachte het artikel `Em~athie en psychopathie'. Eveneens buiten de scope van
antwoorddefinities vallen verschijnselen als wreedheid en wrok. Over wreedhcid wordt meer gezegd in `Empathie en agressie'. [n dat artikel wordt gesproken over contraire reacties als plezier in het lijden van anderen. In dit geval
wordt de reactieve emotie bij het empathieproces betrokken. In werkelijkheid
is het antwoord al in de subjectiviteit van de perceptie aanwezig. In hoeverre
dat ook het geval is bij de reactie van boosheid op het lijden van anderen, zoals
onder de evaluatie: 'Dat heeft hij ook aan zichzelf te wijten', is nog onvoldoende helder. [n ieder geval wordt, met het accent naar de reactieve emotie,
te veel de aandacht afgeleid van het proces en zeker van het begrip empathie
zelf als de wens de ander gevoelsmatig te verstaan.

4'

Davis 1994-
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De kleinkunstenaar Toon Hermans zette eens ontroerend goed het beeld van
de met Duits accent sprekende schlemiel-goochelaar neer, bij wie alles steeds
maar weer mislukte. In zijn performance zien we dat onafwendbaar aankomen en 'we houden ons hart vast'. Door wat we verwachten zitten we 'met
kromme tenen', met een zogenaamde `plaatsvervangende schaamte'. Als ten
slotte de verbouwereerde kleine man na een wijds gebaar moet constateren
dat de duif, die uit de hoed moet opf7adderen, dood blijkt te zijn, veranderen
de gevoelens van de kijkers in medelijden en mededogen, niet alleen voor de
duif maar vooral voor de ontluisterde, ineengeschrompelde magiër.

In dit geval zijn onze parallelle en reactieve emotie er eerder dan bij de beoordeelde zelf. Wij treden weliswaar in zijn plaats, maar onze kennis reikt verder.
Empathie blijft sterk subjectief.
Z.II.

Aandacht

Aandacht wordt door Kenrich (t999) gekarakteriseerd als `The proces of consciously focussing on aspects of our environment or ourselves'.~Z
Aandacht wordt wel eens vereenzelvigd met bewustzijn, maar de gecompliceerdheid van het begrip vraagt om een reserve ten aanzien van al te resolute
uitspraken. Een voorbeeld kan die reserve duidelijk maken.
Met het richten van ons bewustzijn maken wij een selectie uit alle geluid om
ons heen, zoals in een rumoerig gezelschap en wij concentreren ons op de
vertellingen binnen onze gespreksgroep. Verwonderlijk is het echter dat,
wanneer elders onze naam wordt genoemd, we onmiddellijk reagercn. Moeten we nu aannemen dat we al die tijd alle gesprekken hebben gevolgd en dat
een onderbewustzijn heeft besloten wat doorgezonden mag worden?
Met deze vraag mag het duidelijk zijn dat aandacht nog vele onduidelijkheden
draagt.
Voor ons doel, enig inzicht in de belangrijkste elementen van het empathieproces, is een wat oppervlakkiger benadering voldoende. Het gaat ons er immers om de verstoringen in dat empathieproces te leren kennen. We zullen
daarom enige aspecten van aandacht wat nader bekijken, en wel:

4~
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de gedeelde en de selectieve aandacht;
de vrijwillige oriëntering ten opzichte van de automatische detectie;
de beperkte capaciteit van de aandacht;
het onderscheid tussen de naar buiten en naar binnen gerichte

Kenrick e.a. zooz.
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aandacht;
-

de objectivering;

Het laatste onderscheid zal ons dan tevens de gelegenheid geven um het begrip motivatie verder uit te werken.

De gedeelde en de selectieve aandacht
Gerichte aandacht is als een zoeklicht. Proeven hebben aangetoond dat, terwijl de visuele blik op een bepaald punt is gefocust, de aandacht die op een
andere plaats is gericht, toch waarnemingen doet, ten kostc van dat visuele
focuspunt.

[n dichotische luistertaken, waarbij in de koptelefoon aan beide zijden een
verschillend verhaal wordt aangeboden, wordt de zijde waarop de aandacht is
gericht gehoord en niet de andere kant.
In gezelschap kumien we, temidden van vele stemmen, toch een bepaalde
stem eruit halen, zelfs als die niet uit de groep komt waarmee wij op dat ogenblik in contact zijn.
Globale aandacht of verdeelde aandacht, waarbij het subject zijn aandacht
verdeelt over meerdere taken, kan niet leiden tot empathie. Daarvoor is de
intensiteit en gerichtheid onvoldoende.

Gedeelde aandacht wacht op een signaal om gericht te worden. Empathie
vereist geconcentreerdheid en het is dus van belang om die alertheid op te
wekken. lemands naam noemen kan die alertheid veroorzaken en de aandacht
richten op diegene die riep.
Bij huilen is er een aandachtvragend geluid, soms zelfs vrij luid. Het is een
roep om betrokkenheid en dus om empathie.
Vrijwillige oriëntering ten opzichte van automatische detectie
Aandacht trekken en aandacht opeisen zijn bekende uitdrukkingen in onze
taal, die aangeven dat een automatische detectie heel vaak wordt afged~ti.ongen.
Is er geen sprake van een vrijwillige belangstelling en willen wij desondanks
de empathie van een ander opwekken, dan zal dus in de eerste plaats de aandacht van de ander getrokken moeten worden. Gewoonlijk gebcurt dat op een
wat subtielere wijze dan mer. `He, jij daar'. Het aandacht trekken door flink
gcluid te maken kennen we in huilen en met luide stem spreken in agressieve
SI[Ua[IeS.
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Bij de experimenten, die Batson deed om het bestaan van altruïsme aan te
tonen, werden de deelnemers in twee groepen verdeeld. Van de groep, die
gevraagd werd zich in te leven in de situatie van het slachtoffer, werd empathie verwacht. De controlegroep moest zich concentreren op de wijze waarop
een droeve geschiedenis `ten tonele' werd gebracht. Die groep moest dus letten op de wijze van informatieoverdracht.
Door de aandacht te richten op alleen de technische opzet werd, blijkens de
resultaten, inderdaad minder empathie opgewekt dan bij de eerste groep. De
werkelijke inhoud van het verhaal was aan de kritische beoordelaars grotendeels voorbij gegaan.
De beperkte capaciteit van de aandacht
Wanneer we het hebben over het richten van aandacht, dan houdt dat impliciet al in dat de capaciteit van de aandacht beperkt is.
Deze beperking heeft in de eerste plaats te maken met de hoeveelheid informatie en dus met de intensiteit, maar daarnaast is ook het aantal zintuigen van
belang, dat gelijktijdig wordt ingezet.
Geconcentreerd aandacht schenken kan slechts tijdelijk. Vermoeidheid treedt
op na intensieve aandacht en de hersenen hebben daarna een zekere periode
nodig om op verhaal te komen.
Er is vrij veel onderzoek gedaan naar aandachtcapaciteit en bij proeven is
gebleken dat de pop-out elementen, stimuli die er uit springen, weinig aandacht vereisen. Zodra er gezocht moet worden naar de relevante zaken omgeven door vele gelijksoortige prikkels, zoals één soldaat temidden van zijn
peloton, vraagt dat tijd en capaciteit. Zo zal een meisje in een rood manteltje
snel opvallen in de grauwe menigte, maar die ene soldaat vinden is lastig. Het
kost dan enige tijd voordat het zoeklicht van de aandacht alle mogelijkheden
heeft afgetast.

Visuele objecten storen elkaar, visuele en non-visuele stimuli minder. Toch zal
de automobilist bij het naderen van het centrum zijn autoradio wat zachter
zetten om niet afgeleid te worden. Hij moet zijn aandacht verdelen en concentratie wil zeggen gebruik maken van de volledige capaciteit.
Ouderen kunnen zeker geen twee dingen tegelijk. Hun vermogen tot gedeelde
aandacht neemt af.
De verschillende stimuli, tactiel, visueel en auditief, storen niet en kunnen
elkaar versterken bij de roep om aandacht. Het stevig vastgrijpen van de part-
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ner bij angst is een bijkomstige reactie die naast de gelaatsuitdrukking en een
eventuele verbale uiting regelmatig voorkomt.
Een slachtoffer van geweld zal dus cerder empathie bij de aanvaller opwekken
naarmate er meer parallelle signalen van lijden worden uitgezonden, en de
fysieke inbreuk niet stil en lijdzaam wordt ondergaan.

Belangrijk is ook dat algemene vermoeidheid een aandachtstekort veroorzaakt. Irritatie komt dan sneller voor. [n het artikel `Empathie ei[ agressie'
wordt daar meer over gezegd.
Het onderscheid tussen de naar buiten en naar binnen gerichte aandacht
Tot dusver is de nadruk steeds gericht geweest op aandacht als sturing van de
zintuigen. Zelden verwerken wij echter uitsluitend informatie uit de buitenwereld. Bij de evaluatie van een situatie gebruiken we referenties, die vanuit
het gcheugen worden aangedragen. Het is echter ook best mogelijk dat wij het
zintuiglijk beeld in de geest zelf aanvullen en de niet waargenomen tekorten in
het verhaal vanuit een vergelijkbare geheugeninhoud zinvol aanvullen. Zelfs
komt beeldvorming als representatie tot stand. We doen dat vaak bewust en
de aandacht is dan dus gericht. Op dat ogenblik zijn we niet bereikbaar voor
zwakke prikkels uit de buitemvereld.

Over verbeelding komen we nog te spreken bij de behandeling van de tijdbeleving, verder in dit hoofdstuk.
Naarmate we meer verbeeldingskracht hebben zal het opgeroepen beeld
kleurrijker en reëler zijn. Het verhaal dat Batson verzonnen had over een zielig meisje, dat de deelnemers aan het experiment via een cassetterecorder
werd aangeboden, riep beelden op van een situatie, bij iedere luisteraar verschillend, maar naar strekking grotendeels gelijk. Empathie werd opgewekt
op grond van het beeld van het treurende, maar toch flinke kind. We gebruiken daarbij fragmenten uit het geheugen, zoals deze ons ook in de droom
verschijnen.

In onderzoeken is vastgesteld dat verbeelding een belangrijke rol speelt als
factor bij de analyse van delinquent gedrag.4; Inleven vereist ook fantasie.

4i

Oei 8c Van Kalmthciut lyy7, p.145-
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De objectivering

Tot dusver hebben wij ons hoofdzakelijk uitgelaten over richting en kwantitatieve eigenschappen van de aandacht. In het navolgende en zeker bij de bespreking van de motivatie zal het gaan om kwalitatieve aspecten.
[s aandacht een prioriteitsbepaling en heeft het daarom een intentionele basis.?
Aandacht is glue, zegt Carlson, het verbindt op een zinvolle wijze de diverse
prikkels die uiteindelijk onze perceptie bepalen, de vorm, kleur en richting bij
de visuele waarneming.~4 Wanneer wij het hebben over het aandacht schenken aan iets, dan doelen we daarbij ook op een specificering van die aandacht.
De wijze waarop wij de elementen willen verbinden tot een construct is dan in
het geding.
De intentie waarmee we kijken hangt af van het onderwerp. We zullen zien
dat het bekijken van een suikerpotje toch gevoelens bij ons kan opwekken,
niet anders dan bij het zien van een blij persoon. Het suikerpotje roept beelden op van grootmoeder, gevoelens van warme genegenheid, van rust en
kalmte. Toch is onze aandacht niet in die zin gepredisponeerd geweest. De
intentie was zakelijk, gericht op een object, pas in de herkenning (de beeldvorming) ontstond het subjectieve beeld. In feite verwachten wij bij het zien
van objecten weinig gevoelens.
Dat is anders bij het zien van mensen, daar is onze benadering: `Hoe denkt die
mens over mij'.45 Horton Cooley (t864 - i9z9), zegt het zo: `The image people
have of themselves is based on {ww they believe others percieve them'. Het is 'the
looking-glass self, waarbij we het dan meer over het affectief dan over een
cognitief oordeel hebben. Anderen zijn belangrijk voor ons en we benaderen
ze dan ook niet als objecten. Wordt onze aandacht niet afgeleid dan zullen we,
via identificatie, ons met hen willen verbinden. Daarmee is de intentie van de
aandacht gegeven en dat gebeurt op grond van onze wens, ons verlangen die
ander gevoelsmatig te verstaan.

Het is goed mogelijk dat er flink op ons in wordt gesproken of dat de verbale
boodschappen belangrijk zijn en veel aandacht vragen. In dat geval is er gedeelde aandacht en dat kan ten koste gaan van onze wens om gevoelsmatig te
verstaan. De aandacht is dan objectief en gericht op de boodschap, niet op de
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Carlson t997.
Herbert Mead (t863 - t9;t), Amerikaans socioloog, stelt dat, om onze intenties te kennen, wij ons zelf zien vanuit de situatie van de ander, role-taking, zoals Mead dat
noemt.
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boodschapper. Bij het geven van instructies of onderwijs bijvoorbeeld zal de
aandacht zo geconcentreerd zijn op de rationele informatie, dat voor empathie weinig aandacht overblijft. Alleen als we de ander beslist willen doorvoelen, kunnen we ons aan deze aandachtvragende impulsen onttrekken.
Kenrick definieert, zoals eerder vermeld, die wilskracht als de zelfcontrolerende kracht, die wordt gebruikt om tegenkrachten, contraproductieve impulsen voor andere doelen, te weerstaan.~(~
Hieruit spreekt gerichtheid en concentratie van deze vorm van aandacht.
Doorgaans zal de aandachtscapaciteit voldoende zijn om in gedeelde aandacht beide aspecten, het rationele en het gevoelsmatige, een kans te geven.

Z.i2. Perceptie
Bij het gebruik van onze zintuigen kunnen we een onderscheid aanbrengen
tussen het objectieve gewaarworden en de subjectieve ervaring. VVanneer we
het gezichtsvermogen als voorbeeld nemen, dan kunnen we vaststellen dat
het lichtbeeld dat op het netvlies valt, vertaald wordt in elektrische stroompjes. Het is niet anders dan het mechanisme in een digitaal fototoestel, waarbij
ieder lichtgevoelig transistortje bij belichting een potentiaal opbouwt. Nemen
we dit beeld mee naar ons netvlies dan zien we dat de pixelstroompjes vervolgens naar ons achterhoofd worden geleid, in het zogenaamde V1-gebied. In dit
deel van de hersenen vindt een verdere rubricering en schematisering plaats.
Tot dusver is er nog geen sprake van vertekening van het signaal. Dat wordt
anders, wanneer het beeld wordt vertaald naar een bewustzijnsinhoud en er
gebruik wordt gemaakt van het neuronale referentiekader. Dat referentiekader bevat, naast bijvoorbeeld de taal, elementen die het beeld zijn vorm geven
en die vorm is vervolgens geen objectieve vorm meer. We zullen een aantal
van die beïnvloedingen behandelen om te laten zien hoe subjectief onze
waarneming kan zijn.

Achtereenvolgens bespreken we:
- de bewuste en onbewuste beïnvloeding;
- de invloed van het kunnen verbeelden;
- de aangeboren vermogens;
- leerervaringen;
- schema's en scripts.
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Bewuste en onbewuste beïnvloeding
Kijken is een bewuste en intentionele handeling, met het oogmerk een beeld
van de werkelijkheid te verkrijgen. Zonder dat we ons dat bewust zijn spelen
er echter tal van onbewuste beïnvloedingen een rol.
In een experiment werden proefpersonen subliminaal beïnvloed, dat wil zeggen zo kortstondig, dat het beeld niet tot het bewustzijn kon doordringen. Er
werd heel kort een afbeelding van een jongetje voorgehouden. Bij de ene
groep was dat een agressief knaapje, dat op het punt staat een taart te gooien,
terwijl dat bij de andere groep datzelfde jongetje nu heel vriendelijk een taart
aanbood. Vroeg men, nadien, bij het tonen van een neutraal beeld van het
ventje, naar het oordeel over het ingeschatte karakter, dan bleek de uitkomst
afhankelijk te zijn van het voordien onbewust waargenomen beeld.
De subjectiviteit is een kwalitatieve factor, die we nog verder zullen aanvullen
met andere beïnvloedende fenomenen. Er is echter ook een kwantitatieve
factor, die aangeeft hoe gemakkelijk we ons een beeld, een representatie kunnen vormen. We noemen dat gewoonlijk het verbeeldingsvermogen. Davis,
een onderzoeker die tot veel van hetgeen in dit proefschrift is gesteld heeft
bijgedragen, heeft een methode ontwikkeld voor het meten van empathie.~~
Eén van de vier bepalende factoren is daarbij de verbeelding, hetgeen op
grond van een factoranalyse werd vastgesteld.4s Dit bevestigt de opvatting dat
een gebrek aan verbeeldingskracht dikwijls een aspect is van crimineel handelen.49 Voor het vermogen tot empathische perceptie is representatie uitermate
belangrijk. Voor zover de empathische gevoelens niet op een directe waarneming kunnen worden gestoeld, zijn ze afhankelijk van een mentale voorstelling. Wanneer we ons een droevig gezicht voorstellen, dan is dat niet veel
anders dan het werkelijke waarnemen van droefheid. De intensiteit is wat
minder, maar het neuronale circuit, dat wordt doorlopen is hetzelfde als dat
van de visuele waarneming.~~~
In veel onderzoek naar empathische reacties wordt de empathie opgewekt
door het vertellen van een verhaal. De opgeroepen emoties kunnen nu berusten op een semantische verwerking van de informatie, maar waarschijnlijk
vindt als tussenstadium beeldvorming plaats. De symbolische invoer wordt
dan getransporteerd naar reële beelden, geassimileerd in bestaande construca~
aH
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Davis 1996. p.55.
Factoranalvse is een statistische analyse naar de grondoorzaken van verschijnselen.
Alle eigenschappen worden daarbij herleid op de onafhankelijke oorzaken.
Oei 8c Van Kalmthout tyy7, p.113.
Frijda 1999, p.344.

EMPATHIE EN PSYCHOP.4THIF„ `BAD' EN `MAD' IN HET RECHTSDENKEN

ten. Ook in dit veld is onderzoek gedaan en het blijkt dat picturale beelden
sneller verwcrkt worden dan verbale informatie.5~
Dat verbeelding in criminologische zin van belang is kan aannemelijk worden
gemaakt door in te zien dat een empathische reactie bij een vergrijp, waar
geen direct contact van de dader met het slachtoffer is, alleen kan plaatsvinden wanneer de dader zich de ontreddering van het slachtoffer voorstelt. Te
denken valt bijvoorbeeld aan diefstal, waarbij een directe confrontatie duidelijk niet mogelijk is. Die directe confrontatie is vanzelfsprekend heel wat effectiever. We zouden de indirecte empathie als `geweten' kunnen zien.
Het voorstellingsvermogen is waarschijnlijk grotendeels genetisch bepaald en
zo kunnen we ook onderscheid maken tussen elementen uit de mentale vermogens die aangeboren zijn en die zijn verworven. De laatste zijn dus aangeleerd.
Aangeboren is bijvoorbeeld ons uiterst gevoelig interpreteren van gelaatsuitdrukkingen. [n de cortex is een speciaal gebiedje gelokaliseerd dat daarvoor
verantwoordelijk is. Een beschadiging van dat gebied leidt tot prosopagnosie,
het onvermogen gelaatstrekken te onderscheiden.~Z Reeds de pasgeborene
kan primaire emoties uit gelaatstrekken aflezen.
Ook zijn wij in staat een gemaakte glimlach van een echte te onderscheiden en
de reden dat een goede toneelspeler wel in staat is ons te overtuigen met zijn
lach is dat hij echt plezier heeft.~; Daarin ligt de professionaliteit van zijn acteurschap.

Leerervaringen, schema's en scripts
Volgens de huidige opvattingen is de basis van menselijke eigenschappen
voor vijftig procent terug te voeren op erfelijke verkrijging en is de andere
vijftig procent aangeleerd.
We kennen drie bronnen voor dat aanleren en we zullen zien dat ook het aangeleerde arsenaal de referentie vormt waarbinnen onze nieuwe ervaringen
worden gesitueerd en aangepast. Deze assimilatie aan het bestaande is voornamelijk een automatisch proces, zoals al uit de wijze van de drie mentale
beïnvloeding blijkt. Deze drie zijn:

- de klassieke conditionering;

sZ
i3

Dewburst 8c Parry zooo, p.541-551.
Gazzaniga e.a. 19y8, p.198.
De reden is dat van de twee spierstelsels, die deze emotie uitdrukken er maar één is die
wij bewust kunnen aansturen.
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- de operante conditionering;
- het leren door observatie.
Bij de klassieke conditionering gaat het om het zogenaamde `Pavlov effect'.
Stel een stimulus, zoals bijvoorbeeld voer voor de hond, veroorzaakt speekselafscheiding. Wanneer die prikkel van dat aangenaam beleven gedurende
een periode gepaard gaat met een belgeluid, dan is het uitsluitend laten klinken van het belgeluid al voldoende om de afscheiding van speeksel te stimuleren.

De operante conditionering werkt met straffen en beloningen. Handelingen,
die voorheen gevolgd werden door straf zullen voortaan vermeden worden.
Beloningen werken positief uit op de bereidheid tot een juiste wijze van handelen. Uiteraard moeten straffen en beloningen hier in een ruime betekenis
worden genomen.
Observationele conditionering tenslotte laat zien dat we door waarnemen
kunnen leren. Deze wijze van leren is vooral bij kinderen uiterst belangrijk.
Het is daarom een probleem dat agressie en gewelddadigheid via de media
hun slechte invloed kunnen uitoefenen.
Al het geleerde wordt opgeslagen en die kennis beïnvloedt onze waarneming.
We kunnen dat beter plaatsen wanneer wij de begrippen schema's en scripts
verduidelijken. Schema's zijn begrippen, die een vaste betekenis voor ons
hebben. Het begrip huis is niet voor iedereen hetzelfde, dat is duidelijk gerelateerd aan het huis waarin je zelf woont. Nog veel meer uitgesproken zijn de
verschillen in opvatting van thuis. In een thuissituatie zullen veel niet visuele
elementen worden toegevoegd aan het picturale beeld dat wij ontvangen.
Sterker nog dan met schema's is de invloed van scripts. Scripts zijn vast opeenvolgende situaties. Zien we één van die situaties, dan vullen we de rest
automatisch aan. Bij het zien van een begrafenisstoet zien we voor ons geestesoog droevige mensen en de verdere gang van zaken, hoewel die in werkelijkheid niet zichtbaar zijn. Het veroorzaakt wel het respect dat wij tonen en
het meeleven met de achtergeblevene.

Getuigemvaarnemingen zijn heel vaak vertekend door hetgeen men verwachtte dat zichtbaar zou zijn.
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z.i3.

Emoties

Gevoel is de meest elementaire bewustzijnsvorm zonder cognitieve inhoud.
Het is de gewaarwording van een fysieke gesteldheid met een valentie. Die
valentie kan negatief en positief zijn, met andere woorden het voelt slecht aan
of het voelt goed aan. Die fysieke gesteldheid noemen we de arousal en bij
emoties is dat één van de drie dimensies, die alle van zwak tot sterk aanwezig
kunnen zijn. De eerste is dus die valentie, maar de arousal zelf kent ook twee
dimensies. De eerste daarvan is die van gespannenheid en die varieert van
volkomen kalm tot uiterst gespannen. De andere heeft betrekking op de beschikbare lichamelijke energie, waarin het ene uiterste wordt ervaren als heel
energiek, het andere uiterste als volkomen uitgeput. Alle combinaties zijn nu
mogelijk, van kalm energiek tot vermoeid en gespannen.s~ De resultante van
die ervaring is aangenaam of onaangenaam, positief of negatief.
De arousal is dus fysiek, het is de voorbereiding van het lichaam op een actie.
Hartritme, bloeddruk, spierspanning, het zijn alle factoren die bijdragen tot
die lichamelijke ervaring. De aansturing is vanuit de hersenen, doorgaans via
de frontale hersenen en het limbische systeem. Soms, zoals bij acuut gevaar,
gaan de prikkels vanuit de visuele cortex rechtstreeks naar de amygdala, waarschijnlijk om tijd te winnen. Het verstijfd blijven staan is een dergelijke actie.s~
In ieder geval moet het duidelijk zijn dat gevoelens en cognitie niet naast elkaar, maar met elkaar werken. Weliswaar is er een wederzijdse beïnvloeding,
maar de verwevenheid is zodanig groot dat beide situaties aspecten van elkaar
zijn. De fysieke toestand is een concrete uitdrukking van het denken in acties.
Gevoelens kennen een viertal modaliteiten: emotie, sentiment, stemming en
temperament. Zij worden gekenmerkt door twee factoren: de al of niet gerichtheid en de duur. In het artikel: Empathie en agressie' wordt daar wat meer
over gezegd.
Wij zullen ons hier bezig houden met emoties en emoties worden gekenmerkt
door een gerichtheid en korte duur. Angst is gericht op het voorwerp van de
angst, de duur is kort. Een stemming daarentegen is langdurig en ongericht.

~

~~

Deze onderscheiding wordt ook gebruikt bij de vraag over de persoonlijkheidskenmerken van degenen, die sterke empathie vertonen. Het z.g. PAD-model wordt daarbij
gebruikt, waarbij P staat voor pleasure-displeasure, A voor arousal en D voor dontinance-submissive. In het artikel van Mehrabian tyy7 wordt een relatie gelegd naar de
persoonlijkheidskenmerken van de Big Five.
Zie ook: Ledoux tyyy.
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Omdat voor ons de parallelle emotie en de reactieve emoties van belang zijn zij zijn immers de uitdrukking van het empathieproces - zal de gevoelsmodaliteit emotie in de navolgende paragrafen worden geanalyseerd. Het belang
van een verdere verdieping van dit fenomeen is gelegen in de betekenis van
emoties voor het begrijpen van bewogenheid, vooral ook in een criminele
setting.
Het onderscheid tussen de gevoelsmodaliteiten is in zoverre kunstmatig dat
de ene vorm in de ander overloopt. Zij kunnen elkaar versterken. Een van
nature vriendelijk persoon (temperament) met een zwak voor roodharigen
(sentiment) zal eerder empathie vertonen voor een roodharige vrouw in nood
dan een geïrriteerde man (stemming) die zojuist woedend heeft gereageerd op
een terechtwijzing (emotie).
Omdat de intensiteit van gevoelens een directe relatie heeft met de waarneembaarheid en daarom eveneens met het opwekken van empathie, zullen
allereerst de factoren die de intensiteit van emoties bepalen, worden geanalyseerd.

Karakteristieken van emoties
Onderstaande uitwerking van emotics is gestoeld op de onderzoeken van
Frijda en Ben'Ze'ev.s~ Beide auteurs zijn autoriteiten op het gebied van affect.
We zullen hun benaderingen volgen.

Wanneer we ons allercerst bepalen tot de karakteristieken van een emotie,
dan kunnen we een aantal typische elementen onderscheiden:
de emotie is een gevolg van een gebeurtenis;
het is een piekervaring en bijgevolg is de duur kort;
doordat het een piekervaring is wordt de intensiteit hoog en aandacht
opeisend;

door deze geconcentreerde aandacht is er slechts een beperkt overzicht
van de situatie, er is geen totaal overzicht en slechts een deelaspect
wordt verwerkt.
de stabiliteit van de emotie is gering.
Emoties komen dus niet zomaar over ons, er moet een oorzaak zijn. Ze kunnen elkaar snel opvolgen. Een voorbeeld moet dit verduidelijken.

We zien iets met grote snelheid op ons af kornen (gebeurtenis) en we bevriezen. Onmiddellijk daarna prepareren we ons op vluchten en bukken (bij ge~~

4~

Frijda i9y9 en Ben Ze'ev Zooo.
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vaar is het vluchten of vechten). De angstemotie neemt nu snel af en woede
welt op, omdat we denken dat iemand een gevaarlijk voorwerp naar ons gooide. Wanneer we weer wat aandachtscapaciteit vrij krijgen om het geheel te
overzien, bemerken wc een vriendelijk lachende bekende, die ons speels een
tennisbal had toegegooid. Er ontstaat nu een warm gevoel en we ontspannen
volkomen.

In korte tijd hebben ons verschillende emoties behecrst en de ene emotie is
gemakkelijk in de andere overgegaan.
Spijt en afgunst zijn emoties dic ogenschijnlijk een langere duur hebben. Er is
hier echter sprake van een regelmatig opvlammen, zodra de situatie ons weer
voor ogen komt. Afgunst kunnen we niet uren achtercen 'ondergaan'.
Intensiteit van de emotie
Er zijn twec groepen variabelen, die de intensiteit van dc emotie bepalen en
dat zijn de stimulusvariabclen en de subjectvariabelen. Bcidc zijn van im~loed.
Laten we allereerst onze aandacht schenken aan de stimulusvariabelen.
Voor de hand liggend is de invloed van de ernst van de gebcurtenis. Overlijden heeft een grotere impact dan ziek worden. Dat de werkelijkheidswaarde
een rol speelt kunnen we ook plaatsen. Onze emotie zal niet zo groot zijn bij
een inzameling voor de arme kinderen in Zwitserland. Dit heeft betrekking
op de voorstelbaarheid van de situatie en in feite op de kracht van het invoelen. Wanneer de situatie zich niet werkclijk kan voordoen, zoals in de verhalen over spoken, dan spreken we over een ontologische reden voor de onvoorstelbaarheid. Spoken kunnen ons nu nict veel angst meer inboezemen,
maar dat was vroeger wel anders. Toen bestonden ze echt, nu alleen nog in
Engeland.

Naast de invloed van de prikkel op de kracht van de emotie is het vooral de
subjectieve beleving die bcpalcnd is voor de sterkte van de emotie. We kunnen deze subjectvariabelen indelen in drie groepen:
-

de invloed van de omstandigheden;

-

het voorbercid zijn op de situatic;

-

de mate waarin die situatic i~ vrrdirnd.

De invloed van de omstandigheden
Oc~k nu weer kunnen we drie factoren onderscheiden, die bepalend zijn voor
de sterkte van de emotie, zoals de beheersbaarheid, de inspanning, die ge-
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troost is om de situatie te bereiken en de intentie. Wij zullen dit aan de hand
van een voorbeeld verklaren en ook nu weer een relatie leggen naar empathie.
Het voorbeeld gaat over zinloos geweld. De emoties worden in sterke mate
beïm~loed door de beheersbaarheid en dus door de persoonlijke activiteit. We
zullen zien dat er verschil ontstaat tussen het effect van een gewilde actie en
die van een toevallige handeling. De invloed van een externe oorzaak zal in
het voorbeeld worden meegenomen.
Twee knapen attaqueren een derde, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de initiatiefnemer en de meeloper.
We gaan eerst uit van het slachtoffer. De situatie lijkt onbeheersbaar en er is
angst. Wordt de bedreiging als uitzichtloos ervaren dan gaat deze angst zelfs
over in diepe angst, die een onderwerping en berusting tot gevolg kan hebben.
Dat gebeurt alleen wanneer vechten noch vluchten mogelijk lijkt. Laten we
aannemen dat het slachtoffer zich teweer stelt, mentaal of fysiek. Alleen al het
actief worden heeft tot gevolg dat de beheersbaarheid toeneemt. De angst
wordt ogenblikkelijk minder. De actie zelf behoeft niet gericht te zijn op verweer, uitvoerig de neus snuiten kan al helpen.

Wanneer we nu onze aandacht verplaatsen naar de initiatiefnemer, dan zien
we dat deze er vanuit gaat dat hij de situatie volkomen in de hand heeft. Verweer van het slachtoffer zal woede opwekken, omdat deze reactie aan een
persoonlijk falen wordt toegeschreven. Wordt de beheersing van de situatie
minder, door de externe oorzaak van een naderende groep mensen, dan zal
die emotie van wocde minder zijn of achterwege blijven.
We nemen even aan dat het de intentie van de belangrijkste aanvaller was om
de waardering van zijn kornuiten te verwerven. Hij zal aan een geslaagde aanval een sterkere emotie van voldoening ervaren dan zijn meeloper. Als hij
slaagt in zijn doel dan is hij de meest triomfantelijke. De voldoening wordt
nog een stuk groter, wanneer hij helemaal geen leidersfiguur was, maar zich
mental sterk had gemaakt om zijn positie in de groep te versterken. Hij heeft
zichzelf gedwongen en zich inspanning getroost en hoe groter de inspanning,
des te groter de triomf.

Laten we ons nu even voorstellen, dat er vrijwel geen handgemeen plaats
heeft gevonden. Het slachtoffer is alleen staande gehouden en die gevoelde
dreiging alleen al gaf vrees. Het invoelen van die vrees, door de aanvaller,
geeft deze zijn triomfgevoel.
Door de gerichte aandacht op elkaar is de empathische overdracht verzekerd.
Niet-afleesbare vrees zal de aanvaller uit zijn evenwicht brengen, maar het

So
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uitstralen van onverschilligheid is bijna alleen mogelijk wanneer je zelf niet
aangedaan bent. Werkelijk ontspannen zijn is de beste manier om de agressie
te beteugelen, maar dat gelukt waarschijnlijk alleen wanneer je achter de rug
van je aam~allers twee agenten ziet aankomen.

Het voorbereid zijn op de situatie
Ditmaal willen we ons verplaatsen in de situatie van een woninginbraak. Degenen, die dit hebben meegemaakt, weten hoezeer dat het geestelijk evenwicht van de slachtoffers verstoort. De constatering dat de onaantastbaar
geachte huiselijke veiligheid is doorbroken en bezoedeld, werkt diep cmotioneel in. Onvoorbereid worden geconfronteerd met de wanorde, in een besef
dat slechts langzaam doordringt, geeft de maximale ontreddering. Het idee
van veiligheid, dat de eigen woning vertegenwoordigde, moet worden gerelativeerd en dat vereist een nieuwe oriëntatie.

Iets anders wordt het wanneer wij al enigermate geprepareerd zijn op een
inbraak, wanneer wij ons daar mentaal op hadden ingesteld. De schok komt
dan minder aan.
Niet alleen de verwachting, maar ook de verwachtingssterkte is verder nog
belangrijk. U weet zeker dat er op een zekere dag ook bij u zal worden ingebroken. Wanneer die inbraak dan heeft plaatsgevonden is er bijna een gevoel
van opluchting.

De mate waarin de nieuwe situatie is verdiend
Er zijn tal van voorbeelden te bedenken om die deze factor voor de beleving
van emoties te illustreren. `Eigen schuld plaagt het meest', zegt het spreekwoord. Het verdienen heeft echter niet alleen betrekking op negatieve emoties, maar ook op de positieve. We hebben al geconstateerd dat voldoening
rechtstreeks samenhangt met de getrooste inspanning.
Met het weergeven van bovengenoemde factoren is al een groot deel van de
gevoeligheid voor de mate van emotie weergegeven. Wanneer we echter zien
dat het niet winnen van een prijs de emotie van teleurstelling geeft, maar het
op een haar na niet winnen van die prijs de sterkte van de emotie enorm opjaagt, dan beseffen we dat er nog tal van invloeden niet gerubriceerd zijn.

Persoonlijkheidsfactoren
Naast de besproken factoren, die de intensiteit van de emotie beïnvloeden,
zijn er ook de persoonlijkheidsfactoren, die een rol spelen. Heel belangrijk is
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de aangeboren affectieve aanspreekbaarheid, die temperament wordt genoemd. Volgens Buss 8z Plomin is temperament samengesteld uit drie disposities: het activiteitenniveau, het sociale gedragen en de emotionaliteit.s'
In het spraakgebruik is deze karakteristiek een veel gebruikte. Wanneer wij
anderen willen karakteriseren, dan gebruiken we vaak een terminologie, die
ontleend is aan het temperamentsbegrip. We spreken dan van een agressieve,
een vriendelijke, een warme en een koele persoonlijkheid. Temperament is
meer dan emotionaliteit. Felheid en tempo van handelen hangen daar ook
mee samen. Sommigen willen zelfs impulsiviteit en intelligentie aan temperament koppelen.
Inmiddels is er veel onderzoek gedaan naar deze zogenaamde `trait' factoren.
In de persoonlijkheidsleer is dit één van de belangrijkste peilers van conceptvorming. Tegenwoordig wordt aangenomen dat die genetische gedragseigenschappen kunnen worden teruggebracht op vijf basiselementen: `extraversion, agreebleness, conscientiousness, emotionality and intellect'.ss
Twee andere begrippen zijn ook nog van belang voor de beleving van emoties. Het eerste begrip is door Rotter in i966 geïntroduceerd als de `locus of
control".sy Mensen met een `internal locus of control' hebben een algemene
verwachting dat resultaten hoofdzakelijk ten gevolge van hun eigen handelen
ontstaan, terwijl mensen met een `external locus of control' denken dat alles
veel meer afhankelijk is van geluk, noodlot of kans.
`Self-efficacy'is een term die door Bandura is gebruikt om aan te geven in
hoeverre mensen overtuigd zijn van de juistheid van hun handelen.h~~ Deze
mensen zullen dus eerder een beheersbaarheid aannemen dan zij die onzeker
zijn.

Carver 8t Scheier zooo, p.t3o.
Carver 8c Scheier zooo, p.7o.
Pervin t996, p.7z.
Career 8i Scheier zooo, p.354-
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3.

Empathie en Therapeutic Jurisprudence
A.F.Herlé en T1.Oei

Empathie, de stille kracht aclrter rwrrnen en waarden, wordt in dit artikel voor {ret
voetli~cht gebracht.
Beschouwd als een uitwisselingsproces van gevoeleru door identificatie, wordt het
empathisch gehalte van sociale handelingen gebruikt voor het achterhalen van motieven b~ delinquent gedrag.
Omdat bestraffen nog (te) veel op de cognitieve daadschuld wordt gebaseerd, wordt
hier een lans gebroken voor aandacht voor affect in lret strafrecht.
Er wordt een schema voorgesteld, waarb~ boosaardigheid van onvermogen wordt
onderscheiden, hetgeen zeker b~ de `Problem Solving Courts', die een verdere psychologisering van het strafrecht in de USA betekenen, een eersie is stap onr te beoordelen of `therapeutic jurisprudence' zinvol kan z~n. Deze nieuwe rechtsgang, met
lraar specialisaties, komt uitvoerig aan de orde. Aangetoond wordt dat een empathieanalyse, binnen dat kader, ook een heel nuttige b~drage kan leveren aan deze
helende aanpak.
Ten slotte wordt een vr~wel objectieve methode voorgesteld voor het meten van
empathie onder verschillende omstandigheden

3.i.

Inleiding

`Je kunt met goed Eatsoen niet meer veilig de straat op' verzuchten vele ouderen.
Natuurlijk is dat overdreven en statistisch gesproken is het op straat zelfs
behoorlijk veilig. Je kunt je dus afvragen waar dat gevoel van onveiligheid
vandaan komt. Hoe komen mensen ertoe om zo te denken.
In de pers krijgen twee categorieën crimineel gedrag extra aandacht, dat is het
handelen van drugsverslaafden, die zich doorgaans op een niet gewelddadige
wijze van middelen voorzien en dat is het zinloos geweld. Dat laatste gedrag
heeft twee aspecten waardoor de dreiging, die daar van uit gaat, zo beangstigend is en wat daarmee bijdraagt aan dat algemene onveiligheidsgevoel. In de
eerste plaats kan je niet anticiperen op een dergelijke agressie, omdat je zelf
geen gedrag vertoont dat het kan veroorzaken. Het is echter vooral de boosaardigheid die ons zoveel vrees inboezemt. Delicten, door drugsverslaafden
gepleegd, zijn uitermate hinderlijk en misschien toch ook wel bedreigend,
maar in het a(gemeen realiseren we ons dat achter dat crimineel handelen, in
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de meeste gevallen, gewone en kwetsbare mensen schuil gaan. Boosaardigheid kunnen we echter niet bevatten en daardoor wordt die dreiging angstwekkend.
Tot dusver zal de lezer het best met ons eens zijn, maar het is geen wetenschappelijke verklaring. Er is nog geen anal}'se gemaakt waarom boosaardigheid zo indringend onze gevoelens belast. Maatschappelijk is dat echter wel
belangrijk, want veiligheid is één van de primaire behoeften van de samenleving. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om de rechter te voeden met informatie over die boosaardige intenties. Zijn taak is het immers om de gemeenschap
via de straffen te laten weten dat dergelijk gedrag niet getolereerd zal worden
en hij zal tevens onze afweer, in de vorm van vergoeding en vergelding, in die
straf tot uitdrukking brengen. Evencens een taak van deze rechtsvertegenwoordiger is het echter om wanneer er mogelijkheden van heling zijn, de dader weer binnen de normenstructuur te brengen. Onze gemeenschap is niet
onmenselijk. Wij willen graag met iedereen in harmonie leven. Verder straft
de rechter naar de mate van schuld en in dit artikel zullen we laten zien dat het
begrip empathie daarbij heel verhelderend kan werken. Empathie is niet zo
maar een eigenschap van mensen, empathie ligt aan de basis van ons intermenselijk contact en het vormt de grondslag van ons normen- en waardestelsel.
Om te beginnen zal die relatie tussen empathie en normen worden onderbouwd en vervolgens zal het begrip empathie gebruikt worden als verklaringsinstrument voor crimineel gedrag en ook om de intenties van daders te
achterhalen. In een schema krijgt boosaardigheid een plaats, maar vooral de
indeling in structurele en incidentele empathiegebreken zal ons leren dat veel
daders van delinquent gedrag niet boosaardig zijn. Het is dus de moeite waard
hen weer binnen ons stramien te krijgen. Therapeuticjurisprudence vertegenwoordigt die stroming en we zullen zien dat dit met name in de Problem Solvin~ Courts van de USA op uitgebreide schaal zijn beslag krijgt. We hebben
het dan niet over een zachte aanpak van verondersteld verongelijkte daders,
maar over cen uitermate streng, door de rechter gecontroleerd helingsproces.
Ten slotte zal nog een opmerking worden gemaakt over een voorgestelde
objectieve methode voor het achterhalen van empathie en empathiegebreken.

á4
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3.i.

Empathie

We zullen empathie definiëren als: het verlangen de aruler gevoelsmatig te verstaan.
Empathie is dus hier een vorm van communicatie. Gevoelens worden overgedragen, van de één op de ander. Nu klinkt dat simpeler dan het is, want gevoelens zijn heel iets anders dan de feitelijke informatie. Gevoelens, anders dan
data, om het maar eens modern te zeggen, worden niet alleen gekend, ze worden ook ondergaan. Zij hebben duidelijk een fysieke component.
Wanneer u gevraagd wordt om de woorden `goede middag' te lezen met een
uitbundig vrolijk gevoel, dan kunt u dat niet. U weet best wat een uitbundig
vrolijk gevoel is, maar daarom krijgt u dat maar niet zo. Een dichter kan met
woorden gevoelens opwekken, omdat hij beelden bij ons oproept.
Wij krijgen die beelden ook door ons met een ander te identificeren. Wanneer
we ons in de plaats stelleu van de ander, dan ontstaat, door de situatie waarin
die ander verkeert, maar vooral door alle non-verbale signalen, een overeenkomstig beeld. Dat beeld roept dan de bijbehorende gevoelens op. Vooral
gezichtsuitdrukkingen, als belangrijkste non-verbale informatie, dragen bij
aan die beeldvorming. Als u met aandacht naar iemand kijkt, die uitbundig
vrolijk, u`goede middag' wenst, dan voelt u ook die opgewektheid. Hij heeft
dan niet tegen u gezegd: `Ik ben zo vrolijk', maar u las dat af van zijn gezicht en
zijn houding.
Dat identificeren, het zich in de plaats stellen van een ander, kan alleen maar
zinvol plaatsvinden wanneer die ander een overeenkomstige neurale strucnlur heeft. U kunt wel denken dat u precies weet hoe uw kat zich voelt, maar
dan maakt u zichzelf iets wijs. U bent geen kat. Het is zelfs al moeilijk u in de
plaats te stellen van een Japanner. Met uw buurman (als u man bent) of buurvrouw (als vrouw zijnde) gaat dat gemakkelijker. We zeggen dan dat er sprake
is van een grote mate van isomorfie. Hersenstructuur en cultuur komen dan
behoorlijk overeen. Eén-eiïge tweelingen, onder dezelfde omstandigheden
opgegroeid, zullen maximaal isomorf zijn. Empathisch kunnen die elkaar
haarfijn aanvoelen.

Het empathieproces
Empathie, als verlangen de ander gevoelsmatig te verstaan, is een actief proces. Het begint met aandacht voor die ander en die aandacht heeft een inten-
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tie. Het is de intentie om die ander gevoelsmatig te verstaan. Wat hij zegt is
belangrijk voor ons, maar wat hij bedoelt is haast nog belangrijker. U kunt
daar achter komen door dat gevoel van hem te achterhalen en dan let u, puur
automatisch, op allerlei non-verbale tekens. U zou verbaasd zijn als u zich
realiseerde hoe nauwkeurig u een gelaat kunt aflezen. U ziet bijvoorbeeld
onmiddellijk het verschil tussen iemand, die een glimlach forceert en een werkelijk glimlachend gezicht.~~
Een analogie kan ons helpen het beeld te verduidelijken. U tnoet dan het empathisch proces zien als luisteren. Dat is actief, maar u moet daarvoor wel kunnen horen. Dat gevoelsmatig horen bestaat dan uit de volgende elementen.
Het begint met aandacht, om daarmee een waarueming, een perceptie te veroorzaken. Dat zijn doorgaans visuele beelden, die in uw hersenen worden
verwerkt en wel binnen uw eigen, typische, neurale structuren: ervaringen,
persoonlijkheidsstructuur, ontvankelijkheid door stemming en nog veel meer.
Dat beeld is dus wel subjectief, dat kan niet anders. Doordat u nu een beeld
opbouwt, waarvan u denkt dat dit het beeld is waaruit de gevoelens van de
waargenomene voortkomen, krijgt u bij dat beeld de bijbehorende emotie.
Bent u voldoende isomorf dan komt die emotie overeen. We spreken dan van
de parallelle ernotie, die dus inductief tot stand komt. Er blijkt in feite dus niets
bijzonders met dit proces, het maakt gebruik van onze normale menselijke
vermogens.
De volgende fase is echter wel bijzonder, omdat we nu die parallelle emotie,
die we zelf ondergaan, weer van een afstandje kunnen bekijken. Zonder hier
nu al te diep op in te gaan willen wij u toch wijzen op het feit dat we onszelf
ook kunnen toespreken, ons kunnen vermannen bijvoorbeeld.~Z Ook dat bekijken van de parallelle emotie gaat weer gepaard met een emotie, die we de
reactieve entotie noemen.~3
Die reactieve emotie kan van alles zijn, zoals bezorgdheid, droefheid, medevrolijkheid, maar ook kwaadheid. Wanneer u ziet (!) dat uw vriend zich ongelukkig voelt, dan voelt u dat ook. Wanneer u echter weet dat hij dat aan zichzelf heeft te wijten, dan denkt u: `Die sufferd ook' en u voelt kwaadheid opkomen. Die emotie is dus ook mogelijk.

e,
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Wij zijn in staat slechts één van de twee betreffende stelsels gelaatsspieren te sturen.
Een goede toneelspeler uiteraard ook, maar die speelt geen rol, die is in die rol.
Vermannen is onszelf vermanend toespreken.
Zie ook Davis i994-
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Samenvattend kunnen we zeggen dat het empathieproces bestaat uit de elementen aandacht, perceptie, parallelle emotie en reactieve emotie.
We zullen ons nu gaan bezighouden met de verstoringen, die dat proces kunnen dwarsbomen.
3.3.

Empathie als verklaring en als instrument bij deviant gedrag

Zoals we gezien hebben vormen aandacht, perceptie, parallelle emotie en
reactieve emotie het empathieproces. Dat er gedurende dat proces van alles
mis kan gaan, kan men zich voorstellen. Wanneer we nu zoeken naar een verklaring voor het gebrek aan empathie, dan dringen zich al direct twee principiële vragen op:
- Waarom wilde hij~zij niet empathisch luisteren?
- Waarom kon hij~zij niet empathisch horen?
Het is duidelijk dat de eerste verstoringsgroep hoofdzakelijk het `bad'-effect
vertegenwoordigt.~'4 Er is dan immers sprake van een niet verbonden willen
zijn, niet zijn gevoelens willen delen. De ander wordt als object gezien.

Het niet empathisch kunnen horen staat dan voor de `mad'-component.
Beschouwen wij deze systematische analyse van empathiegebreken nader,
dan kunnen als antwoord op de eerste vraag `Waarom wil hij~zij niet empathisch luisteren drie redenen worden aangevoerd. Die oorzaken vertegenwoordigen even zovele groeperingen.
Empathiedefecten: `niet willen'
De fJefrustreerden:

In de eerste plaats moet de groep worden genoemd, die een fundamentele
wrok jegens de medemens vertoont, die een gebrek 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 aan een veilige thuishaven verwrongen denkpatronen
ontwikkelen, die, na een zekere leeftijd, zelfs tot een onomkeerbare fixatie

~'a

We zullen gebruik maken van de tegensrelling `bad' en `mad', waarbij `bad' staat voor
boosaardigheid. `Mad' gedrag kan kwaadaardig zijn, maar de verwijtbaarheid is veel geringer.
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leiden, is Ondenkbaar triest~'s Uiteraard komen ook minder schrijnende voorbeelden van slachtoffers van negatieve omgevingsfactoren voor. De gebruikelijke houding is er dan vaak één van: `Net goed'. Deze mensen hebben geen
behoefte om zich te identificeren met anderen vanuit dat diepgewortelde
wantrouwen en gevoel van miskenning. Een gevoel van onderlinge verbondenheid, welke de diepere grondslag van empathie vormt, is onvoldoende tot
ontwikkeling gekomen.
Ook nu weer moeten wij ons realiseren dat deze houding niet absoluut is. Zo
kan empathisch gedrag ook bij gefrustreerden onverminderd ontstaan, zowel
in positieve zin, uit genegenheid, maar ook in negatieve zin uit wreedheid.
Mensen zijn vaak onvoorspelbaar en situaties veelzijdig. De resultante van dat
alles kan alleen in termen van waarschijnlijkheid worden gevat. In het algemeen gesproken is er echter sprake van `bad' gedrag.
Ten aanzien van wreedheid past ons overigens enige bescheidenheid. Wij
allen kennen plezier in het lijden van anderen 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 ervan geen
wrok, maar competitie.

De afwerenden:
Een tweede groep van empathiedefecten betreft degenen, die empathie niet
toelaten, die de medemens juist als object u~illen zien. Zij zijn doorgaans uit op
eigen voordeel waarbij deze egoïstische motivatie leidt tot zogenaamd `prooidenken'.
De medemens wordt dus als middel gebruikt om eigen voordeel te behalen.e~
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
opleveren. Wat te denken van de arts en de verpleegster. Ook de bestraffende
ouder zal veel moeite moeten doen om niet empathisch te zijn.

De primitieven:
Tenslotte is er dan nog de groep die indifferent staat tegenover de medemens.
Het verlangen de ander empathisch te verstaan is niet of nog niet ontwikkeld.

6~
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Shaffer zooz, p.s65 e.v.
De Kantiaanse ethiek zegt, dat je de ander niet als middel mag gebruiken.
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De innerlijke overtuiging, dat de medemens belangrijk is voor mijn existeren,
is nog niet ontstaan.
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.fi?
Dit biedt tevens de gelegenheid om te wijzen op een algemeen verschil in
dispositionele 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 hijf zij niet empathisch luisteren. Het is duidelijk dat de
gehele groep hoofdzakelijk het 'bad'-denken vertegenwoordigt.~s Dat dit niet
in alle gevallen geldt werd reeds aangegeven.

Empathiedefecten: `niet kunnen'
De tweede principiële vraag, die van het waarom hij~zij niet empathisch kón
horen, heeft hoofdzakelijk betrekking op de `mad'-oorsprong. Er is een defect
ontstaan bij één of ineerdere van de procesvariabelen: aandacht, perceptie en
emotie. Storingen frustreren 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, 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 autoradio af te zetten. U heeft uw
`volle aandacht' nodig. Dat geldt zeker wanneer er sprake is van gesproken
woord, want dat trekt de aandacht. Dat is nog weer een andere eigenschap
van aandacht, ze kan getrokken worden. Empathie komt dus moeilijk tot
ontwikkeling wanneer uw aandacht wordt afgeleid of door vermoeidheid is
gereduceerd.

Brand zoo~, p.Sz e.v.
We zullen gebruik maken van de tegenstelling `bad' en `mad', waarbij `bad' staat voor
boosaardigheid. 'Mad' gedrag kan kwaadaardig zijn, maar de verwijtbaarheid is veel geringer.

59

HOOFDSTUK 3

3.4.

Empathie bij resocialisatie

Dat empathie te maken heeft met normen, kan uit het bovenstaande duidelijk
worden.
Het collectief resultaat van het elkaar aanvoelen heeft de mate van mijn vrijheid tegenover die van de ander bepaald. Dat evenwicht is gebaseerd op een
wederzijds aanvoelen: hoe ver mag~kan ik gaan.
Uit het schema van empathiegebreken is inmiddels ook wel duidelijk geworden dat degenen die zich bewust en structureel aan die normen onttrekken als
`bad' gekwalificeerd moeten worden. Wanneer zoiets gebeurt in een rechtstreekse confrontatie met het slachtoffer, waarbij waarneembaar leed wordt
toegevoegd, dan kunnen we spreken van boosaardigheid. Ongevoeligheid
voor het leed van anderen is in feite niet menselijk.
Bij de incidentele empathiegebreken is die ongevoeligheid te wijten aan een
onvolledig functioneren van één van de procesvariabelen, bijvoorbeeld gebrek aan aandacht of een verstorende sterke eigen emotie. Deze situaties zijn
niet durend en het gevolg is dat bij latere herbeleving spijtgevoelens kunnen
ontstaan. Dit is heel kenmerkend voor het incidentele karakter van deze vorm
van empathiegebreken. Daarmee is de recidive niet minder waarschijnlijk
geworden. De labiliteit of geaardheid van deze falende mens kan weer optreden, al of niet gemakkelijk. Anders echter dan bij de structureel empathieloze
dader, mag verwacht worden dat de krachten, die tot de verstoring leidden,
beheerst kunnen gaan worden. Daarnaast is ook de bereidheid om zich daartoe in te zetten, vorm gegeven door de spijt, een positieve kracht. Er is geen
sprake van een niet willen empathisch zijn.

Juridisch gesproken zijn we hiermee terecht gekomen bij één van de bronnen
van onze rechtsorde, namelijk het canonieke recht. Alleen na berouw kon de
kerk een boete opleggen om daarmee de verhouding met God en de kerkgemeenschap weer zuiver te maken.fiy
Na het deficiet van de resocialisatieaanpak in de zestiger en zeventiger jaren,
is nu lange tijd de retributie (vergoeding en vooral vergelding) de krachtigste
redengeving voor straffen geweest Met uitpuilende en contraproductief werkende gevangenissen blijkt dit een doodlopende weg te zijn. Met nieuwe inzichten wordt nu de resocialisatie weer ter hand genomen in een proces dat
therapeutic jurisprl4dence wordt genoemd. Omdat deze ontwikkeling zo aan6q
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sluit bij de door ons gevolgde analytische benadering van deviant gedrag alsmede de grote plaats die empathie in die processen inneemt, zullen we nu de
ontwikkeling van de Problem Solviug Courts in de USA bespreken. De gevolgde benadering van deze strafrechtelijke richting legt duidelijk accenten op het
kanoniek gedachtengoed. We zullen daarbij tevens zien dat de te behandelen
groepen steeds een incidenteel empathietekort vertonen en, daaruit voortvloeiend, spijt kunnen betuigen. Ze zijn niet echt boosaardig.

3.5.

`Therapeutic Jurisprudence'

Met de `therapeutic jurisprudence', zoals toegepast in de `Problem Solvin~
Courts' wordt meer recht gedaan aan de vaststelling dat de doelstelling van het
stafrecht niet straffen is, maar het verbeteren van de samenleving. Dat we
daarbij met beide voeten op de grond moeten blijven staan en niet weer moeten vervallen in de flower-power resocialisatieaanpak van de zestiger en zeventiger jaren, is de les die we inmiddels wel hebben geleerd. Zachte dokters
maken stinkende wonden.
Bovendien werd door die paternalistische benadering voorbijgegaan aan de
autonomie en de waardigheid van de dader.
Als eerste kenmerk van de methode van de Problem Solving Courts geldt de
autonome beslissing van de verdachte om te kiezen voor behandeling.~~ Dat
hierdoor straf kan worden voorkomen maakt de afweging wellicht gemakkelijker, maar de dader moet er wel op worden gewezen dat de behandeling en
de eventueel toegepaste sancties bij onvoldoende inzet, de zwaarte van de te
vervangen straf evenaren.
Naast het doelmatigheids-vertrekpunt is er ook een principieel paradigmaverschil te onderkennen. De fictie van de vrije wil in het recht wordt aangetast
door deze biopsychosociale benadering." Het deviant handelen wordt min of
meer als ziekte gezien en als een afwijking die heelbaar is.
Dat is één van de ontstaansredenen van de 'Problem Solvinfl Courts' en van de
specialisaties daarvan. Enerzijds wordt erkend dat het oplossen van specifieke
problemen ook een specifieke deskundigheid vereist, anderzijds zijn die specifieke gebieden ook juist die gebieden waar met een gedragskundige aanpak
iets valt te bereiken.

'o
"

Dat daaraan impliciet een bekentenis aan vooraf moet gaan, wordt wel als beperking
gezien.
McCoy zoo3, p.t5z4; ~ones zoo3.
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`Therapeuticjurisprudence' is niet universeel toepasbaar. Zoals we aangetoond
menen te hebben zijn het vooral de emotioneel begane delicten die de behandeling een grotere kans van slagen bieden dan die bij de rationele en structurele delinquentie.
Het wezenlijke van de paradigmaverschuiving is nergens zo duidelijk waarneembaar als in de veranderde taak van de hoofdrolspelers in het strafproces.
Dit vindt zijn oorzaak in de verschuiving van proces op tegenspraak naar een
`ethic of care'.'Z Zowel OM als verdediging zullen samenwerken om de verdachte zijn gedragsprobleem te doen inzien en zo de misstap te erkennen.
Daarmee is een eerste stap gezet in de aangeboden behandeling. De rechter
speelt de hoofdrol, hij presideert en voert de regie.73 Niet alleen wordt de geloofwaardigheid van de te volgen procedure door zijn inzet vergroot, maar
ook zal de waarachtigheid aan kracht winnen door het schetsen van een
streng regiem met harde sancties bij onvoldoende inzet.
Bevrijdend voor de verdachte is de echte keuzevrijheid, die voelbaar wordt
gemaakt, doordat hij als cliënt in zijn waardigheid als mens wordt benaderd.
De verdachte moet voelen dat zijn welzijn in het geding is, maar dat ook de
gemeenschap er baat bij heeft hem in hun kamp terug te krijgen. Dit is de
echte `verevening', die alleen niet zonder offers van de betrokkene tot stand
kan komen.74 De rechter kan die verevening bieden omdat hij voor de verdachte de verpersoonlijking van die gemeenschap is.
Alle gedragswetenschappers zullen onderschrijven dat het helingsproces
alleen succesvol kan verlopen wanneer de cliënt gemotiveerd is. Alhoewel
daarna de behandeling aan de gedragsdeskundigen wordt overgelaten blijft de
magistraat een belangrijke rol vervullen. Regelmatig wordt hem de voortgang
gerapporteerd en bij onvoldoende medewerking kan hij sancties opleggen.
Als blijkt dat de cliënt uiteindelijk dwars gaat liggen en in het geheel niet meer
meewerkt, dan wordt alsnog het strafproces gevoerd. In dat geval is de verdachte in het nadeel, omdat hij al heeft bekend.'~

'3
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Hallwege zoo3, p.~5.
~ mpathie is dan voor de rechter een instrument.(Winick zoo;, p.to6z.)
Verevening is weer quitte komen met de gemeenschap. Zie ook: Hugo de Groot, Inlridin8e tot de Hollaridse Rechtsgeleerdheid, 3,3z,3-~q Vait verbinteriisse uit misdned in 't demeen.
Bader zoo3, P.7~.
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Of de resocialisatie elke keer met deze aanpak succes zal hebben, is nog niet
zeker. Wel is het zo dat er in de USA inmiddels honderden 'Problem Solving
Courts' zijn gevormd. De overheid gelooft erin en pompt veel geld in deze
ontwikkeling. Uiteindelijk is de `return on investment' potentieel heel groot.
Het sanctieapparaat kost schrikbarend veel en dan wordt nog niet gerept over
de winst in menselijkheid.

3.6.

Specialisaties in `Problem Solving Courts'

`~uvenile Courts' vormden in feite de opmaat naar deze ontwikkeling. Aan de
hand daarvan werden `Dru~ Courts' gestart, niet alleen om het hoofd te bieden
aan het probleem van uitpuilende gevangenissen, maar ook om te ontkomen
aan de verplichte strafhoogte, die rechters vaak tot hun eigen afschuw moesten opleggen. Daarmee werd hun medewerking vlot verkregen. Het doel van
de voorgestane behandcling en de behandeling zelf vergen niet veel fantasie.
Honderden van deze gespecialiseerde rechtbanken, verspreid over de USA,
leveren uitcraard nu ook een behoorlijk totaalresultaat.
Geïnspireerd door het succes kwamen er andere specialisaties tot stand.
De `Dornestic Violence Courts' bieden steun aan slachtoffers en daders. Met
agressiebeheersingstechnieken en drankverslavingshulp zijn deskundigen in
staat om het perspectief van detentie en gebroken gezinnen om te buigen naar
herstel van verhoudingen.
De `Fantil~~ Courts' hebben weer een andere taak. Bij deze instellingen gaat het
om de mishandeling en de verwaarlozing van kinderen. Delicten in die sfeer
gepleegd zijn heel ernstig voor de slachtoffertjes en het is dus zeker zinvol om
in plaats van een stigmatiserend en anti-therapeutisch werkende gevangenisstraf te komen tot de beste vorm van heling: een zorgende vader en moeder en
een herstel van vertrouwen.
De 'Mental Health Courts' hebben te maken met daders van lichtere vergrijpen. Ten gevolge van het zich niet houden aan het medicatieregiem kunnen
psychische aandoeningen uitlopen op asociaal gedrag. Dat begeleiding en het
ontwikkelen van zelfdiscipline voor de gemeenschap effectiever zijn dan het
zinloos straffen is hier wel heel duidelijk. De kosten zullen echter wel hoger
zijn.
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Het is zinvol ook nog even de `Re-entry Courts' te memoreren. Het betreft hier
de voorwaardelijke vrijlating van delinquenten van seks-misdrijven. Ook wij
kennen de begeleiding, maar met een gespecialiseerde rechter, die intensief de
regie voert en niet schroomt om sancties op te leggen, zal de potentiële recidive beter kunnen worden voorkomen.
Tot slot aandacht voor de belangrijke `Cornmunity Courts'.~~ Al in de tachtiger
jaren van de vorige eeuw werd in Engeland gezocht naar mogelijkheden om
de sociale controle in de zich urbaniserende wereld weer een functie te laten
vervullen. Als voorbeeld kan het `neigytbourhood mediation centre' dienen,
voorgesteld door Blom-Cooper als locaal alternatief voor gevangenisstraffen.
Door 'reintegrative shaniing' van de dader wordt een reparatie tussen hem en
het slachtoffer, respectievelijk de buurtgemeenschap, bewerkstelligd.''
De `Commutiity Courts' zijn gevestigd in oude schoolgebouwen (of iets dergelijks) en ook deze keuze is gedaan om de drempel tussen burger en rechter te
verlagen. De bedoeling is dat het gerecht een functie krijgt als het buurthuis,
maar dan met een sociaal curatief doel. Ook de behandelaars opereren op
locaal niveau, waarmee het gevoel van autonomie van de buurt wordt versterkt.
A1 deze rechtsinstellingen hebben gemeen dat de rechter een strenge regie
voert bij het in gang zetten en begeleiden van de heropvoeding. Hij zal daarbij
confrontaties uit de weg gaan en al luisterend, boven het probleem staande, de
dwaler met vaste hand terugleiden naar de algemeen aanvaarde instellingen.
Uiteraard zullen er daders zijn die deze instellingen blijvend weigeren te aanvaarden. Schaamte zal veelal niet aan de orde zijn, omdat zo iemand bewust
heeft gekozen voor dit afwijkend gedrag: óf uit overtuiging óf om er beter van
te worden.(structureel empathie gebrek) In die gevallen zal de gemeenschap
niet aarzelen om haar afkeuring en gevoel van onveiligheid uit te drukken in
retributie. Zelfbescherming is dan een automatische reflex, die zich uit in een
emotie van agressie.
Het zal wel duidelijk zijn geworden dat dit alles niet de koele sfeer ademt van
de rationele terechtzitting, maar integendeel warm en uitnodigend beleefd
wordt. Dat hier de waarde van empathie als informatieoverdracht, in de ruimste betekenis, beleefd en beleden wordt, kan men zich voorstellen. Wij keren
terug naar dit verlangen om de ander gevoelsmatig te verstaan.

'6
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Fagan óc Malkin zoo3.
Blom-Cooper ~988.
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Samenvatting en aanbeveling

3.7.

`Het verlangen de ander gevoelsmatig te verstaan' doelt op een comnwnicatieproces. Wanneer die communicatie stokt dan houdt tevens de verbondenheidsrelatie tussen mensen op. De ander wordt object, met alle gevolgen van
dien. De reden waarom en de gradaties waarin dit voorkomt, werd in een
schema van empathiegebreken vastgelegd. Boosaardigheid blijkt daarbij alleen bij mensen met een structureel empathictekort op te treden. De incidentele kwaadwilligen vertonen spijt na de daad en zij zijn zeker potentieel behandelbaar. Deze richting wordt onder meer uitgedragen in de `Problem Solvind Courts' met hun therapeuticjurisprudence.
Voor de vaststelling van die behandelbaarheid is zeker een inzicht in de empathieverstoring nodig en dan nog het liefst de verstoring, die zich in de betreffende situatie heeft voorgedaan. Reeds eerder is door de auteurs de ontwikkcling bepleit van een objectieve empathiemeting, die stoelt op de fysische aspecten van de veranderingen in het menselijk lichaam ten gevolge van emoties
(arousal).'K~?'~~K~~ Deze meting zou continue moeten plaatsvinden bij de proefpersoon, terwijl deze filmbeelden bekijkt. Een breed scala aan filmfragmenten
zou mogelijkheden moeten geven om tal van situaties te imiteren. Deze veelbelovende ontwikkeling vereist de samenwerking van diverse disciplines,
waartoe wordt opgeroepen. De metingen zouden de bruikbaarheid en validiteit van het ontwikkeldc schema een solide wetenschappelijke basis kunnen
geven.

-x
-y

xo

We kunnen daarbij denken aan hartslag, bloeddruk, spierspanning en huidgeleiding.
Het idee werd tijdens de voordracht `Empathie en psychopathie' op z april Zoo4 gelanceerd, tijdens het voorjaarscongres van de NVvP in Maastricht.
Een emotie manifesteert zich als een arousal, een fysieke voorbereiding op een actie.
Die lichamelijke toestand ervaren we en we duiden het door een naamgeving als bijvoorbeeld angst of opgewektheid. De emotie zclf is een actiebereidheid op een situatie
(Frijda 1999).
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Aanhangsel
3.8.

Canoniek rechtelijke principes en het strafrecht

Het canoniek recht is altijd al uitgegaan van de intentie als drager van het onrecht.
Allereerst werd de vertaalslag gemaakt door te stellen dat een misdrijf tegen
de mensheid ook een zonde jegens God betekende. Bij het erkennen van die
zonde en na spijtbetuiging, was vergiffenis mogelijk. Om weer met God en de
gcmeenschap in het reine te komen was wroeging echter niet voldoende, daar
was ook een boetedoening voor nodig. Bovendien moest de zondaar beloven
dat hij een dergelijke zonde niet weer zou begaan.
De spijtbetuiging was dus essentieel. Kwam er geen spijtbetuiging en volhardde de dader in zijn zondig handelen, dan was uiteindelijk alleen excommunicatie nog mogelijk.
Ook het werelds recht weet niet goed raad met verstokte misdadigers. De
mogelijkheid van uitstoot uit de gemeenschap was een optie in het oud vaderlands recht, de zo genaamde vredeloosstelling. Deze rigoureuze maatregel
hield in dat de boosaardige clangenoot uit de stam werd gestoten. Toen dat
door de maatschappelijke ontwikkelingen niet meer zo zinvol bleek, kwam
men er toe om de vredelozen te verbannen en naar een ver land te deporteren.
Tegenwoordig is ook dat onmogelijk en we zitten nu met het instituut van
`long stay', waarin onze machteloosheid om verstokte bedreigers van de gemeenschap buiten te sluiten, duidelijk blijkt.

Van de velen, die wel berouw betoonden, gebruikt uiteraard een zeker percentage van de delinquenten die spijtbetuiging als strategie. Zij zijn niet echt van
plan zichzelf in de toekomst te beperken. Het voorspellen van recidive (risicotaxatie) blijft daarom een hachelijke onderneming. De vele mislukkingen in
het resocialisatiebeleid van de `flower power'- periode laten dat ook duidelijk
zien. Toch is dit de meest humane aanpak want uitsluitend onze wraakgevoelens botvieren via de retributie van het `just deserts' is primitief.
[n de USA is dus een ontwikkeling op gang gekomen naar de `Problem Solving Courts'. Kort gezegd komt het er op neer dat gespecialiseerde rechtbanken vee] voorkomende delicten behandelen, waarbij de daders die spijt betuigen, geen straf krijgen, maar een behandeling krijgen aangeboden. Voor de
simulanten van spijt lijkt dit een fraaie uitweg, maar dat is het niet. De rechter
houdt namelijk de regie stevig in handen en het helingsproces is van een no-
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nonsense aanpak. Zich onttrekken aan de training is er niet bij. De mogelijkheid van straffen blijft latent aanwezig en de rechter schroomt niet disciplinaire straffen op te leggen, zelfs voor onvoldoende inzet. Al met al kan de
behandeling gemakkelijk zwaarder uitvallen dan een reguliere straf.
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4.

Empathie en strafrecht
A.F.Herlé en T.LOei

Em~athieme[ing wordt ~in dit artikel als een belangr~k oordeelsinstrument voor het
`bad' en `rnad' gehalte van deviant gedrafl ~cihtroduceerd. Er wordt daarb~ een
indeling voorQesteld, die voor de rechter gedifferentieerde oordelen mo~el~lc maukt.
De strafmaat, maar vooral ook de strafrnaatre~elen, u~orden iJeënt o~ de intenties en
motivaties van de dader, waardoor het daderstrafrecht meer inhoud kr~~t. Gevoeler~s in het rechtsdenhen hr~gen expliciet aandacht. Daarb~ wordt ook wraak, als
vervat in retributie en als reactie op boosaardigheid, een plaats ~egeven. Een schema
van empathie~ebreken brengt structuur in aansprakelykheid. Ten slotte voldt een
voorstel voor een methode voor iret objectief ineten van empathie en empathiegebreken, onder verschillende onutandiQheden.

4.i.

Inleiding

Dit artikel gaat over gevoelens in het recht. Laten wij daarom beginnen met
het verhaa) van Lucius Veratius, een vrolijke Romein, die er plezier in had
willekeurige voorbijgangers een oorvijg te geven.s' Een slaaf, die achter hem
liep, regelde ogenblikkelijk de vergoeding, die op dat ogenblik nog steeds 25 as
was.sz Door inflatie was de boete op dit delict onwaarschijnlijk laag geworden,
een koopje dus.
Om dit voorval goed te kunnen plaatsen moeten wij ons eerst bezinnen op de
ontwikkeling van het sanctiebeleid. [n die tijd was de talio, het oog om oog,
tand om tand, reeds lang verlaten. Deze maatschappelijk en economisch gezien zinloze, maar wel spiegelende rechtvaardigheid had plaats gemaakt voor
afkoop, weergeld, zoals dat bij ons in het oud-vaderlands recht heette. De
meeste rechtssystemen volgen een vergelijkbare ontwikkeling. Het begint met
de talio, die dan in een latere ontwikkeling ook afgekocht kan worden. Aanvankelijk is deze afkoop (compositie heette dat in ons oud-vaderlands recht)
vrijwillig. Later, toen de gemeenschap de vaak escalerende en vete oproepende fysieke wraak geheel ~~~ilde uitbannen, ontstond de verplichte compositie.H.;
Deze laatste overgang is uiterst belangrijk, omdat wij voor het eerst met een
rationalisatie te maken krijgen. Vaste boetebedragen betekenen een objectives'
sZ
H;

Kaser ~ Vb'ubbe ~97~~ p.Z49.
Een koperen Romeinse munt.
Monté-Verloren 8c Spruit t97z~ p.47-49.
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ring en voor een individuele benadering is daarom nauwelijks plaats. Er is dan
geen sprake van een directe dader-slachtoffer verhouding maar voornamelijk
een dader-gemeenschap relatie. Eén van de gevolgen van die vaste boetebedragen was dat de betaalde z5 as in geen verhouding meer stond tot het aangebrachte leed en van spiegelende rechtvaardigheid kon zodoende geen sprake zijn. De slachtoffers van Veratius staan met vrijwel lege handen en die handen zijn nog leger dan op het eerste gezicht lijkt. Niet alleen is de waarde van
25 as inflatoir uitgehold, maar het toegebrachte leed is ook groter dan dat
waar die 25 as oorspronkelijk voor stond. Wij zullen dat verklaren.
Als iemand u een klap in uw gezicht geeft, dan is dat omdat hij woedend is.
Zijn emoties ontnemen hem zijn normale terughoudendheid. Dat kunnen wij
begrijpen en tot op zekere hoogte rechtvaardigen, maar Veratius haalde bewust iemands persoonlijkheid naar beneden. Hij deed dat uit een soort wreed
genoegen en schiep daarmee een vernederende situatie.s4 Dat roept eerst
recht agressie op.ss Die wraakgevoelens zijn duurzamer en van vergeving,
zoals na een emotionele uitval, kan voorlopig geen sprake zijn.

In dit voorval is de essentie van dit artikel vervat. Het gaat er om dat wij willen
vergelden (van geld!) en voor zover dat wraak betekent hangt die vergeldingsdrang af van de mate waarin onze eigenwaarde is aangetast. Vernedering
roept agressie op. Het gebrek aan respect heeft ons zelfbeeld ernstig beschadigd. Dat zelfbeeld wordt toch vooral door anderen bepaald. De boosaardigheid van de dader en zijn intenties doen er dus toe.
Het achterhalen van die intenties en motivaties is vaak moeilijk en verderop
zal blijken dat er ook nog weer intenties achter intenties steken. De intentie
om een oorvijg te geven was duidelijk en direct af te leiden uit het gevolg. De
achterliggende intentie om dat uitsluitend te doen om het slachtoffer te vernederen is in dit geval ook gemakkelijk te achterhalen, maar daarin ligt wel de
boosaardigheid van het handelen, het `bad'.

In de navolgende uitwerking van deviant gedrag zullen wij het begrip `empathie' oproepen om dat schadelijk handelen terug te voeren op een nalaten zich
met een ander te identificeren. Er zal dan blijken dat het mogelijk wordt om
de begrippen `bad' en `mad' op de aard van een empathiegebrek te herleiden.

s4
8~
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Het Romeinse recht kende vijf straEbare handelingen: ontvreemding, zaakbeschadiging, kwetsing, roof alsmede dwang en bedrog.
Gilligan, zoo3.

e~tN.~rnte e;v srH:atttECFir

Het empathiebegrip zelf wordt toegesneden op dat doel en in een empathieschema kunnen dan redelijk overzichtelijk de verschillende groepen intenties
worden achterhaald.
Nagegaan wordt vervolgens of het huidige sanctiebeleid nog wel voldoet en in
hoeverre de rechter gevoed zou kunnen worden met diepgaander informatie
over de boosaardigheid van delinquente gedragingen. Omdat wij hier te maken hebben met gevoelens, waarbij causale verbanden zo gecompliceerd zijn
dat het achterhalen daarvan over het algemeen heel moeilijk is, moet worden
omgezien naar methoden, die naast het rationeel deduceren die gevoelens
toch voldoende in kaart kunnen brengen s~. Er wordt daarmee dan meer
`recht' gedaan aan de complete mens.
Er zal vervolgens blijken dat een verdere psychiatrisering en psychologisering
van het recht geaccepteerd zouden moeten worden om tot een betere aansluiting bij ons rechtsgevoel te komen.H~

Ten slotte zal ecn vrijwel objectieve methode voor het meten van empathie
worden voorgesteld.sH
4.z.

Methodologie en plaatsbepaling

Allereerst willen wij het gebied, waarbinnen de overwegingen van dit artikel
zich afspelen, verder afbakenen.
Het gehele terrein van het strafrecht wordt gedragen door de antwoorden op
twee principiële vragen:
-

Wat is het doel van het strafrecht in kwalitatieve zin?

-

Hoe wordt dit doel gekwantificeerd?

Bij de eerste vraag hebben wij het over de taakstelling, bij de tweede vraag
over de relatie daarvan met de strafmaat. Bij de beantwoording zullen wij zien

Elke gedachte kent in feite zijn affectieve complement, omdat gevoelens als arousal
slechts een prepareren van het lichaam op een komende actie betekenen. Zie ook Frijda
s-

kx

~999.
In de USA is deze ontwikkeling gaande door `therapeutic jurisprudence' en `restorative
justice', binnen de figuur van de 'Problem Solving Courts'. "Lie daarvoor: Nolan zoo3,
Winick zoo3, Bader zoo3, Fagan 8c Malkin zoo3, McCoy zoo3.
Tijdens de voordracht `Empathie en psychopathie' op het jaarcongres van de Vereniging van Ps}'chiaters, op z april zooq in Maastricht, werd door de schrijvers van dit artikel steun gezocht voor het ontwikkelen van deze meetmethode.
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dat er enkele belangrijke tegenstellingen zijn, die een cruciale rol spelen, als
daar zijn:
de tegenstelling cognitief en affectief, ofwel de rationele benadering tegenover de gevoelsmatige;
de benadering vanuit een individueel perspectief of die vanuit een collectief belang;
de nadruk die wordt gelegd op de dader dan wel op het slachtoffer.
Wij moeten ons dan wel realiseren dat deze tegenstellingen slechts dienen om
ons begrip te vergroten, niet omdat deze begrippen geen samenhang zouden
vertonen.

Het antwoord op de eerste vraag laat ons die tegenstelling al direct zien, omdat wij het doel van het strafrecht kunncn verdelen in een rationele en een
affectieve richting.
De rationele richting noemen wij utilitarisch, omdat daarmee de maatschappij
meetbaar verbeterd wordt. Wij denken daarbij aan:

-

straffen
speciale
straffen
laten na

om te voorkomen dat de dader weer in dezelfde fout vervalt: de
preventie;
om de gemeenschap af te schrikken eenzelfde handelen of nate streven: de generale preventie.

Het affectieve doel vormt:

-

de retributie, waarbij de vergeldingscomponent daarvan duidelijk affectief van aard is. De vcrgocdingscomponent, als verevening, kent zowel
rationele als affectieve kanten.

Momenteel vindt er in het strafrecht een verschuiving plaats van een accent
op retributie, het just deserts, naar een vernieuwde poging tot resocialisatie van
de dader. In feite gaat die heling buiten het strafrecht om, omdat ( voorwaardelijk) van een proces wordt afgezien. De rechter speelt wel een prominente
rol in dit opvoedingsproces. Hij houdt de regie. Daarbij zal de dreiging van
een alsnog vervolgen de medewerking van de dader afdwingen.
Bij het beantwoorden van de vraag hoc de doelstellingen te realiseren zijn,
gaat het uiteraard om de strafmaat. Hoe zwaar moet men straffen om het
beoogde doel te bereiken.Ry Wij kunnen dan vier invalshoeken onderscheiden.

R9
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-

Het Erfolflshaftungs (Wrongdoing) - perspectief; het effect van het
kwaad bepaalt de strafmaat;
Het signalerings - perspectief; de strafmaat wordt gerelateerd aan de
gewenste kracht van het ontmoedigingssignaal;
Het anti - discriminatoire perspectief beoogt gelijk crimineel leed voor
alle rechtsgenoten en gebruikt de strafmaat om dat te sturen;
Het verwijtbaarheidsperspectief hanteert de mate van schuld als criterium voor de strafmaat.

Bij het Erfolflshaftungs - perspectief wordt de strafmaat gerelateerd aan het
gevolg van de gewraakte handeling. Hoe schadelijker de uitwerking, hoe groter de tegenkracht. Actie is reactie en er is sprake van een spiegelende rechtvaardigheid.
Uit het verhaal van de Romein Veratius is wel gebleken dat de individuele
verhoudingen in dezc benadering een collectieve correctie kreeg met de vrijwillige en later verplichte compositie, een boetebedrag. Essentieel is dat er
schade is veroorzaakt en dat men nagaat wie daarvoor de eerstverantwoordelijke is. De schade moet dan door de veroorzaker worden vergoed.y~
Het signaleringsperspectief is er niet in de eerste plaats op uit om de dader
leed toe te voegen, maar om de gemeenschap te laten zien dat dit soort daden
niet getolereerd worden. Het versterkt de norm door de zich bepaalde vrijheden ontzeggende en oppassende burger te bevestigen in zijn (ont)houding. Bij
dit perspectief ligt de nadruk dus geheel op het collectieve belang. Een zware
straf als signaal kan wel door de individuele dader als onrechtvaardig worden
crvaren.

Het anti-discriminatoire perspectief of gelijkheidsperspectief gaat ervanuit
dat de kans op slachtofferleed voor veel groepen in de samenleving verschillend kan uitpakken. Te denken valt aan minderheden, vrouwen, sociale verhoudingen en leeftijden. Omdat dit een eerste en basisonrechtvaardigheid is,
dient het strafrecht daders met deze discriminatoire motivaties strenger te
straffen. Zij maakten misbruik van onschuldige zwakheden. Ook hier zien wij
het collectieve belang prevaleren. Opvallend is de nadruk op het slachtoffer,
dit in tegenstelling tot het volgende perspectief.

y"

Feenstra 198z, p.15.
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Het verwijtbaarheidsperspectief ten slotte wordt het meest centraal gesteld.
Leverde de Erfolgshaftung een daadstrafrecht, het verwijtbaarheidscriterium
richt zich geheel op de dader en mondt zodoende uit in een daderstrafrecht.
Zoals wij in dit artikel zullen zien is dit momenteel nog zeker niet het geval en
wellicht in zijn uiterste consequenties ook niet wenselijk. Het bezwaar van dit
perspectief is dat de aandacht te veel op de dader wordt gericht en het slachtoffer onderbelicht laat. Restorativejustice, gecombineerd met Therapeutic jurisprudence, kan ook hier recht doen zowel aan dader als slachtoffer.
Nogmaals moet worden beklemtoond dat de aangebrachte scheidingen perspectieven zijn en zo dimensies van de werkelijke strafrechtstructuur. Wanneer wij dan ook uitgebreid het verwijtbaarheidsperspectief bespreken, dan
wil daarmee geen verwerping van de andere perspectieven gesuggereerd
worden. Wel is het zo dat de individuele, één op één verhouding tussen mensen de grondslag vorcnde voor de talio en dat deze ontwikkeld is naar een
geïnstitutionaliseerd strafrecht.y' Het is daarom belangrijk telkens weer naar
die één-op-één verhouding terug te keren. Daarbij is de empathie tussen mensen bepalend, hetgeen in de verdere uitbouw tot norm, waarde en cultuur tot
institutionalisering is gebracht. Terugblikken naar die basis kan veel duidelijk
maken en de nog steeds bestaande individuele wraakgevoelens bij onrecht
vinden wij dan ook in de retributie terug. De relatie slachtoffer - dader wordt
daarin grotendeels door gevoelens bepaald en wij zullen zien dat empathiegebreken als verklaringsinstrument meer helderheid verschaffen. Intenties spelen dan een hoofdrol en het zijn de intenties van de dader die wij zullen ontleden. Deze zullen gerelateerd worden aan de empathiegebreken . Het `bad'~
`mad' - onderscheid wordt daarin gevangen.

4.3.

Methodologie en empathie

Om het gebied van de gevoelens in het recht te kunnen hanteren moet ons
instrumentarium van het rationeel redeneren worden uitgebreid naar een
specifieke methode om gevoelens te kennen en te beoordelen. Er is namelijk
een groot verschil tussen affect en feit. Gegevens, data om het modern te zeggen, kunnen door middel van taal worden overgedragen. Dat gaat niet met

Overigens bestond ook voor de talio een collectief afkeuringsproces, dat zich uitte in de
godsoordelen, maar dat is voor dit artikel minder relevant.
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gevoelens en voorzover een kunstenaar daar al in slaagt, is dat te danken aan
het beeld dat hij oproept en niet aan de letterlijke betekenis van zijn woorden.
Gevoelens kent men niet alleen, maar men ondergaat ze ook. Er speelt een
duidelijk fysieke component.
Het instrument, om de gevoelens van een ander te leren kennen begint met
aandacht voor die ander. Die aandacht heeft een kleur, want hij wordt gericht
met de intentie om de ander gevoelsmatig te verstaan. Zo luidt dan ook onze
definitie van empathie: `het t~erlangen de ander gevoelsmatiq te verstaan'.y~ Als
verduidelijkende analogie kunnen wij spreken van gevoelsmatig luisteren, de
actieve vorm van horen. De elementen van het `hoor'-proces, waarlangs die
overdracht plaatsvindt, zijn: aandacht, perceptie, parallelle emotie en reactieve emotie. Het zijn de vier fasen van dat proces. In feite zijn de eerste drie
samen te vatten als identificatie. Men stelt zich daarbij in de plaats van de ander. Dat mentale proces, dat empathie wordt genoemd, verloopt automatisch
wanneer ik mijn aandacht op een ander richt met de intentie om de situatie
vanuit zijn gezichtspunt te zien. Zonder dat ik me dat nu echt bewust ben
neem ik dan tal van non-verbale tekens waar, waarvan bijvoorbeeld de gezichtsuitdrukkingen heel belangrijk zijn. Door die non-verbale tekens en ook
eventueel door verbale informatie, wordt een beeld opgeroepen dat overeenkomt met het beeld, het neuronale patroon, van de waargenomene. Voorwaarde is wel dat er sprake is van isomorfie tussen de waarnemer en degene
die waargenomen wordt. Dat begrip zullen wij wat verder uitwerken.
Empathie tussen mens en dier is nauwelijks mogelijk ten gevolge van de verschillen in hersenstructuur. Ik kan wel denken dat ik precies weet hoe mijn kat
zich voelt, maar zodra ik zie hoe dat dier met zijn prooi speelt, weet ik onmiddellijk weer dat wij verschillend zijn. Zelfs tussen mensen kan empathie worden bemoeilijkt, omdat cultuurverschillen overeenkomstige beeldvorming in
de weg staat.
De waarneming, die wij als perceptie zullen betitelen, is altijd subjectief gekleurd en de emotie, die wij tengevolge van het geïnduceerde beeld verkrijgen,
zal daarom nooit volledig identiek zijn. Waarschijnlijk is dat bij eeneiige tweelingen, met een overeenkomstige ontwikkeling, het maximaal haalbare.

Het werkelijk bijzondere van empathie is niet die derde fase, waarbij uit de
perceptie de parallelle emotie volgt, maar het feit dat wij die emotie kunnen
onderscheiden als zijnde van de waargenomene. Wij hebben dus tegelijkertijd
y~

Dat verlangen komt voort uit de verbondenheid met anderen, die bepalend is voor mijn
identiteit. Zie ook: Forgas Zoof, P.i35, over de 'Need to belong'.
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twee identiteiten, hetgeen minder bevreemdend is wanneer wij ons realiseren
dat wij ons vaak presenteren als 'ik' naar buiten, terwijl wij weten dat ons echte `ik' anders is. Men spreekt dan van het `I' en het `me'.
Bovendien weten wij maar al te goed dat wij onszelf kunnen vermannen
(aanmoedigend spreken tegen onszelf) en zo kunnen wij ook de empathisch
opgewekte parallelle emotie waarnemen. Als reactieve emotie kunnen wij
vervolgens medelijden voor de ander gaan voelen, maar ook bijvoorbeeld
kwaadheid. Die situatie kan ontstaan wanneer de waargenomene zichzelf in
die moeilijke situatie heeft gemanoeuvreerd. `Dat ezelsveulen ook', denken
wij dan.

Samengevat is empathie `het verlangen de ander gevoelsmatig te verstaan',
hetgeen zich manifesteert als een proces. Aandacht voor de ander, met de
intentie hem gevoelsmatig te verstaan leidt tot een perceptie die een parallelle
emotie opwekt. Op die emotie volgt een reactieve emotie, die bezorgdheid,
medelijden, vreugde of kwaadheid kan zijn. y3
Waarom is empathie nu zo belangrijk?
Wanneer wij spreken over daderstrafrecht, dan moeten wij ons realiseren dat
het tot dusver de rechter is, die in de persoonlijke benadering van de dader
diens bedoelingen en de verwijtbaarheid daarvan moet achterhalen.~4 Deze
taak en bevoegdheid van de rechter laat hem ruimte om, naar de mate van
schuld, de delinquent te straffen. Het is nu niet moeilijk in te zien dat empathie, als instrument voor het achterhalen van intenties en motieven, onontbeerlijk is. Daarmee kan immers worden doorvoeld wat de ander drijft. Rechters dienen dus over een grote mate van dispositionele empathie te beschikken om de gevoelens van de verdachte te leren kennen.ys

Het wijzen op het belang van empathie voor de rechterlijke magistraten is
eigenlijk al voldoende rechtvaardiging voor een artikel, maar er is meer en dat
is wellicht nog belangrijker. Wanneer wij empathisch zijn met iemand, dan
kunnen wij die ander per definitie niet als object zien. Anders gezegd, wij
kunnen die ander dan geen kwaad doen.y~ Nu is empathie de normale situatie.
y;
ya

yi

7~

Davis tyy~}, p.t3.
]n dit geval staat daderrecht tegenover daadrecht, het verantwoordelijk stellen op
grond van de uitkomst van het handelen.
Evenals overigens andere hulpverleuende professies als medici, therapeuten en verzorgende beroepen.
Ook de straffende empathische rechter doet de verdachte geen kwaad; hij bepaalt alleen hoe de schuld verevend moet worden en verevening is een recht van de dader.
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Wij hebben aandacht voor de ander, omdat die belangrijk voor ons is. Wij
willen met hem communiceren en communicatie betekent in dit geval ook
gevoelsoverdracht.

De vraag waarom het dan toch zo vaak mis gaat, waarom wij geen empathie
hcbben, waarom wij de ander als middel gebruiken, dient zich dan onmiddellijk aan. [n het antwoord op die vraag ligt ook de motivatie van delinquent
gedrag besloten en de aard van die verstoring geeft ons uitzicht op het al of
niet kwaadaardige karakter van die motivatie.
Om die vraag enigszins te beantwoorden moeten wij eerst nog benadrukken
dat de empathie tussen mcnsen geleid heeft tot normen en waarden. Het is als
het ware de vastgelegde en collectieve empathie, die de mate van mijn vrijheid
tegenover de vrijheid van mijn cultuurgenoten heeft vastgelegd. Het gaat
daarbij om het handelen en in hoeverre men daarin beperkt is. Ons wederzijds
invoelen heeft dit evenwicht tot stand gebracht, veel meer dan een rationeel
verdelen.~~'
Een deviant gedrag dat de grenzen van de normen overschrijdt, moet dan ~vel
een duidelijk gebrek aan empathie vertegenwoordigen. Wij zullen in de volgende paragraaf nagaan wat die empathieverstoring bewerkstelligt en in hoeverre daarvoor een excuus is aan te voeren.

4.4.

Empathiegebreken

Wij hebben gezien dat het empathieproces verloopt via aandacht naar perceptie, waardoor een parallelle emotie ontstaat die door evaluatie leidt tot een
reactieve emotie. Emotic is dan een voorbereiding van het lichaam op een
actie.~~s
De aandacht die wij eraan schenken heeft een kleur. Deze aandacht wordt
gcdreven door een verlangen om de ander gevoelsmatig te verstaan. Laten wij
daar allereerst even bij stilstaan.

Wanneer die aandacht er we1 zou zijn, maar niet om die ander gevoelsmatig te
verstaan, dan is er dus ook geen empathie. Die situatie doet zich zeker voor en
wij noemen hier drie groepen waarbij dat het geval is, ieder met hun eigen
specifieke achtergrond:

y'
QR

Hoffman zooo.
Veilgens Frijda (zool ) is een em~itie een actiebereidheid ~.an het lichaam.
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De gefrustreerden
De motivatie om elkaar te verstaan wordt door het gevoel van verbondenheid
ingegeven. Wanneer nu die verbondenheid niet wordt gevoeld, wanneer er
eerder een afkeer is, wat dan?
Kinderen die in hun jeugd misbruikt zijn, kinderen die geen hechting hebben
gekend, kinderen die een fundamentele angst hebben ontwikkeld en een
grondig wantrouwen door mishandeling, bij die kinderen kan dat leiden tot
een negatieve grondhouding ten opzichte van anderen, een houding die na
een bepaalde leeftijd onomkeerbaar wordt. Ook nadien kan door negatieve
sociale ervaringen zich een dergelijke achterdocht ontwikkelen. Het is dan
niet onbegrijpelijk dat er in die situatie de empathie niet tot ontwikkeling
komt en voorzover die er wel zou zijn, dan is er een reactieve emotie van `net
goed', contrair aan een normaal gezond mentaal reageren.~~~
De afwerenden
Deze groep wil een normaal empatisch invoelen met een daarbij behorend
begrip voor de ander niet over zich afroepen. Dit gebeurt eenvoudig omdat
begrip en medeleven dan niet stroken met de door hen gestelde doelen.
Wanneer wij denken aan delinquent gedrag, dan is bijvoorbeeld de dief, in
welke vorm dan ook, onderhevig aan `prooidenken' en de ander is daarbij een
object.
Acceptabel objectdenken bestaat echter ook. Wanneer de arts of verpleegster
zich inleeft in de situatie van een patiënt, die een pijnlijke ingreep moet ondergaan, dan wordt het werk onmogelijk gemaakt. Dat invoelen moet dus wel
afgeweerd worden.
In nog sterkere mate geldt dit voor de bestraffende ouder, die heel veel tnoeite
moet doen om niet empathisch te zijn.

De primitieven
Wanneer een mens zich ontwikkelt van kind naar volwassene, dan verandert
ook het zuiver egocentrisch denken naar begrip voor de medemens. Het is dus
niet verwonderlijk dat ook de moraliteitsontwikkeling daaraan parallel
loopt.'"" Aan aandacht, perceptie en emoties mankeert niets, maar aandacht
met de intentie van identificatie kan nog niet bestaan. Boosheid van de moe-

yy

Wij kunnen dat betitelen als wreedheid: een plezier in het zien lijden van anderen als
agressie-uiting bij een respectmanco. Lie ook: Gilligan Zoo3.

'oo Kohlberg i963.
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der wordt emotioneel wel geregistreerd, maar van het zelf voelen van een
terechte boosheid kan nog geen sprake zijn.
Overigens moeten wij constateren dat ook veel fysiek volwassenen nooit geheel mentaal volwassen worden. Zij blijven in h~m eigen ego steken.~"~ Ook
zijn er graducle verschillen. De dispositionele empathie is bij de één groter
dan bij de ander en zonder dat empirisch te onderbouwen is de uitspraak, dat
oudere mensen over meer dispositionele empathie beschikken, niet al te specttlatief.
ln veel gevallen, waarbij cr sprake is van een niet empathisch willen zijn moeten wij spreken over `bad' gedrag. Zodra wij de oorzaak van het niet willen
ook duidelijk achterhaald hebben, kunnen wij daarover cen duidelijke uitspraak doen en daaruit ook een verwachting voor toekomstig handelen afleicicn.

Bij de Bef rustreerden kan een normaal reactiepatroon niet worden verwacht en
het in onze ogen ongevoelig ageren zal een blijvend karakter hebben.
De fundamentele wrok jegens de gemeenschap blijft. Het voelen van een algemene verbondenheid met anderen is onmogelijk; daarvoor is het wantrouwen te groot.
De afi{~ererulen kunnen wel anders. Met de specifieke doelstelling verandert de
blokkade van empathic. De dief kan een sympathiek meevoelend persoon
worden, die best een babysit kan worden toevertrouwd. En wat de bestraffing
door ouders betreft, na de terechtwijzing volgt weer het grote vertroetelen.
Verder is ook de meelevendheid van de arts, na die gemene ingreep, hartverwarmend.

De prirnitieven kunnen niet anders, maar er is geen boosaardigheid in ze en
voor zover zij de wet overtreden zullen wraakgevoelens bij de rechtsgenoten
vaak achterwege blijven. Dat is overigens niet hetzelfde als het accepteren van
hun daden en sancties worden dan ook niet uitgesloten.
De `mad'-component zit voornamelijk in het niet kunnen empathisch zijn en
dat komt met name voor bij een verstoring van de procesvariabelen: aandacht,
perceptie en emotie.

Als u woedend bent, bent u`mad', omdat woede blind maakt. Uw normale
rcacties zijn gestoord.

'~'

Brand zool.
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De psychopaat kent bepaalde emoties niet en hij kan die emoties dus ook onmogelijk navoelen.
Vermoeide mensen hebben een tekort aan aandachtscapaciteit en empathie
komt derhalve gemakkelijk in de verdrukking.
Ook hierbij kunnen sancties niet achterwege blijven en zeker niet wanneer
men zichzelf onnodig in die situatie heeft gebracht.1iz
Waar het echter om gaat is: wat is hct doel van het straffen en hoe efficicnt
wordt dat toegepast. Wij komen nu tot de kern van ons betoog en wij zullen
trachten, aan de hand van deze eenvoudige vragen het `bad' en `mad' denken
in een juridisch kader te voegen.

4.5.

De plaats van gevoelens in het huidige recht

'Irulien de moeder onder werkind van vrees voor de ontdekkinfl van haar bevalling
haar kind kort na de geboorte te vondelin~ legt of, m.et het oogmerk er zich van te
ontdoen, verlaat, wordt de in de artikelen z56 en 257 vermelde devan~enisstraffen tot
de helft verminderd en wordt de in artikel 257 verntelde geldboete tot de vierde catedorie teruggehracht.'
Bovenstaand art.z59 Sr wordt genoemd als één van de weinige, waarin de wet
rekening houdt met gevoelens.
Aan het feit dat het kind te vondeling werd gelegd kunnen wij vaststellen dat
de vrouw verwijtbaarheid treft, eenvoudigweg omdat zij de verboden handeling heeft gepleegd. Bij `Erfolgshaftung' is dat tevens het eindpunt, maar met
het daderstrafrecht gaan wij nog een stapje verder. Wij zijn nu genoodzaakt
om na dic `Erfolgshaftung' de schuldvraag te stellen. In dit geval is het duidelijk dat de vrouw de te vondeling legging ook wilde. Wij zeggen dan dat zij de
daad `willens' (door gevoelens - motivatie) en `wetens' (cognitief - kennen
van de norm) heeft begaan.
Motivatie is het nastreven van een doelstelling.r"3 Die actiebereidheid uit zich
in een fysieke dispositie. Het lichaam bereidt zich voor op die actie en wij

t1z Het z.g. Cul~a in causn verontschuldigt de dader niet.
"'3 Er is altijd sprake van een hiërarchie van doelstellingen, uiteindelijk uitmondend in een
hoogste doelstelling. Zie ook Carver Sc Scheier zooo, p.;yr, betreffende de piramide
van Maslow.
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noemen dat emotie.~~~4 In dit geval kunnen wij ons voorstellen dat de vrouw,
enerzijds het kind graag had willen koesteren, maar anderzijds de vernedering
en de verwachte onheuse bejegening van haar omgeving niet aankon. Door
dit laatste ontstaat een soort vluchtbereidheid, die wij als angst benoemen.
Deze emotie is zo sterk, dat het de aandacht volkomen opslorpt en daardoor
geen plaats meer biedt voor het empathisch koesteren. Zich inlevend in die
situatie heeft de wetgever destijds deze situatie in een strafverminderingsgrond verdisconteerd, de bevoegdheid van de rechter daarmee naar twee kantcn beperkend.

Even weer terug tiaar Lucius Veratius. Als het goed was dan hadden er destijds in Rome twee artikelen moeten gelden, waarvan één luidende:
-

hij, die een ander een oorv~fl ~Jeeft i~s aan het slachtoffer ~5 as verschuldigd.

Daarnaast zou het andere artikel, als verbijzondering, moeten zeggen:

-

h~, die een ander een oorv~g geeft rnet lzet uitsluitende doel hem te vernederen, is het slachtoffer een bedrag van zso as verschuldi9d.~~~s

Het is echter begrijpelijk dat de wetgever niet alle variaties kan voorzien en de
wetsteksten zouden zo ingewikkeld worden, dat er niets meer te bewijzen
viel.
Het is gewoonlijk aan de rechter om, binnen de ruimte die de wet hem laat, de
achterliggende intenties te verdisconteren. Voor het uitzonderlijk geval van
art.Z59 Sr heeft de wetgever dit al gedaan, maar tegelijkertijd het OM opgezadeld met het aannemelijk maken van de angst voor ontdekking.~~fi
Overigens, waar komt die angst voor ontdekking van de bevalling vandaan en
hangt dat ook niet samen met de persoonlijkheidsstructuur van dat meisje?
Wij kunnen heel ver doorredeneren en dan op één punt uitkomen: de jonge
moeder kon niet anders, ze was nu eenmaal zo geschapen. Maar dat geldt
voor al het handelen, van iedereen. Uiteindelijk komen wij dus terecht op een
deterministisch doodlopende weg.

Wetsteksten beschrijven daden, die maatschappelijk ongewenst zijn. Dat was
vroeger dan ook het eindpunt. Aan het gevolg kon je zien dat de daad was
gepleegd en de dader moest daarvoor boeten. We hebben dit al eerder daadschuld genoemd, in de veronderstelling dat Mooi dat bedoelde, toen hij oorBekend is bijvoorbeeld de productie van adrenaline. Wij registreren die lichaamssituatie en benoemen die bijvoorbeeld, onder invloed van de omstandigheden, als angst.
Zie: Frijda t999~~,; De redactie is juridisch zeer aam-echtbaar, het gaat hier echter om de strekking.
ioó Hier zien we een probleem met gevoelens
in het recht. Zijn die te bewijzen?
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zaakschuld onderscheidde van faalschuld en vereveningsschuld.'~~ Wanneer
wij echter naar de dader in een sociale context kijken dan komt Mooi's term
vereveningsschuld beter tot zijn recht. Verevening is de term die ook Hugo de
Groot gebruikte, waarmee, zoals wij gezien hebben, de vergelding en vergoeding werd bedoeld.'~s

Laten wij ons eens dieper buigen over die verevening. Het is duidelijk dat
daarin toch de grondslag ligt voor het sanctiebeleid.
Over de vergoeding kunnen wij kort zijn. De vaststelling daarvan is een zuiver
rationele aangelegenheid, die veel te maken heeft met de Erfolgshaftung. Er is
schade en wie moet die schade dragen? Degene, die de schade heeft veroorzaakt; dat is redelijk. Daar komen geen gevoelens aan te pas.

De vergelding is een andere zaak. Onze wraakgevoelens hangen echter samen
met de boosaardigheid van de dader, de `bad' kwalificatie.'~y
Een voorbeeld. U rijdt met uw auto in een file en een medeweggebruiker van
links dringt zich voor u. Hij snijdt. Ervaren als u bent voorkomt u erger. Op
het ogenblik zelf denkt u, in woede: `lelijke voordringer', maar even later erkent u bij uzelf, dat u ook wel eens, stom genoeg, pas op het laatste ogenblik
ziet dat u op de rechterbaan moet zijn. U vergeet het voorval.
In de tweede situatie krijgt u te maken met hetzelfde ongemak, dat u dus ook
weer oplost. Nu is het echter anders, want de veroorzaker had u gesneden om
er zelf beter van te worden. Hij boekte tijdwinst door zo lang mogelijk links te
blijven rijden, uw problemen daarbij aan zijn laars lappend. Nu gieren wraakgevoelens door u heen. U zou het hem `betaald' willen zetten. Ook later, wanneer u aan het voorval denkt, kunt u weer kwaad worden.
Er blijkt dus verschil te bestaan tussen beide situaties, die met `Erfolgshaftung' niet aan de orde komt. Een camera zou in beide gevallen hetzelfde geconstateerd hebben. In het eerste geval werd er echter een stukje vrijheid van
u door een ander gebruikt omdat hij dat echt nodig had. Hij zat in nood. U,
zichzelf verplaatsend in zijn situatie, kon die motivatie (- gevoelens) billijken.
In het tweede geval voelt u zich misbruikt en vernederd. Het gebrek aan res-

"'~ Mooi ~99g~ p.57. Hugo de Groot, btleidirt~e tot cie Hollarulsche Rechtsgeleerdheid3d~~3-~0.
'~8 Het is vaak niet gemakkelijk de poenale component van de reipoerseyutoire te scheiden.
'09 Boosaardigheid roept vrees op en bij deze emotie zal de keus tussen vechten of vluchten doorgaans op de eerste vallen. Dit uit zich in agressie, de ander leed toevoegen. In
dit geval heet dat wraak en het heeft in zoverre met het verleden te maken, dat daar de
boosaardigheid is gebleken. De agressie `wraak' zelf is actueel.

8z

k~~1V:1Tt11E FN STR:IFRF.CIIT

pect doet uw agressie opborrelen"~~. Uw zelfrespect, dat voor een groot deel
door anderen wordt gevestigd, is aangetast en dat kan niemand verdragen. De
tweede tussendringer had er totaal geen boodschap aan hoe u zijn minachting
zou aanvoelen. Het enige, dat nog verschil zou kunnen maken is of u hem
moet kwalificeren als `primitieP, hij kan (nog) niet beter of als `afwerend', een
geval van egoïsme. Hij wil zichzelf niet met u identificeren ofwel zich niet in u
verplaatsen. (De `net goed' denkwijze van een gefrustreerde en getraumatiseerde weggebruiker ligt niet zo voor de hand, maar ook dat kan heel goed.)
Nog even terug naar de eerste tussendringer, hoe was het met zijn empathie
gesteld? Met een beetje fantasie kunnen wij ons voorstellen dat hij heeft aangevoeld dat degene die hij ging snijden dat als zeer vervelend zou ervaren en
dat zou uitmonden in een spijtgevoel. Door de noodzaak gedreven zou dit
echter niet opwegen tegen het grote belang dat voor hem op het spel stond.
Het in onmacht zijn hand opsteken is dan het non-verbale teken van zijn verontschuldiging en dus ook van zijn empathie.
Waartoe leiden ons nu deze speculaties. Wat moeten wij er mee. In hoeverre
zijn ze juridisch relevant.

Laten wij allereerst vaststellen, dat ons rechtsgevoel er in ieder geval mee te
maken heeft, anders zouden wij niet zo emotioneel reageren op nietempathisch gedrag.
Laten wij verder ook vaststellen dat de wet daar maar oppervlakkig recht aan
doet. Het onvermogen om in regels te anticiperen op alle situaties verplaatst
het oordeel over terechte wraakgevoelens naar de rechter.
Hoe sporen wij de aard van empathie problemen op en wat heeft deze analyse
dan als waarde voor het oordeels- en sanctiebeleid?

Wij beginnen met het eerste.
Volgens het kanoniek recht begint het strafrechtsproces met een spijtbetuiging van de dader.
Wordt die spijt betuigd, dan ligt de weg naar vergoeding en boetedoening
volledig open.
Het Japanse strafrechtstelsel is hier op gebaseerd. Zonder een schriftelijke
verklaring van het slachtoffer dat `verevening' heeft plaatsgevonden, worden
zeer zware sancties opgelegd.

""

Gilligan zoo;.
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In het moderne strafrecht zullen wij het echter moeten doen met de kwalificatie van de dader in termen van `bad' en `mad' . Daarbij kunnen wij de nietspijtbetuigende dader niet verbannen of excommuniceren. Wij zullen ons dus
moeten beraden hoe daarmee om te gaan.'~'
`Bad'is het niet willen empathisch zijn of contraire reacties vertonen. Ook nu
weer lopen de zaken behoorlijk door elkaar heen. De afwerenden, die eigen
gewin nastreven zijn duidelijk `bad'. Bij de gefrustreerden is doorgaans een
`verknipt' brein de oorzaak, maar daar wordt het voor de samenleving niet
anders van. Ze blijven `bad' en voor zover daar geen remedie voor is kan alleen door een rationeel inzicht van de delinquent nog iets worden gered. Dat
kan een pijnlijk proces worden, maar de samenleving zal dan zelf afwerend
moeten zijn, want zachte dokters maken stinkende wonden. De primitieven
moeten nog leren en wanneer dat niet via natuurlijke weg kan, dan lukt dat
misschien door training. Spelers die geen gevoel hebben voor de spelregels
kan dat gevoel wellicht worden bijgebracht. Net als kinderen zullen zij dat
leerproces wel accepteren.
Niet empathisch kunnen zijn, incidenteel, blijkt doorgaans uit een oprechte
spijtbetuiging. Verevening is hier goed mogelijk.
Wij zullen nu proberen wat praktischer te zijn om het empathieschema te
verduidelijken.

4.6.

Voorbeeld

Nogmaals het voorbeeld van de snijdende auto. Voorbeelden gaan vaak mank,
maar wij wagen het erop.
Wij zullen de situatie, waarin de automobilist zich in de file wrong dus als
testcase gebruiken.

De verschillende groeperingen van empathiegebreken,
-

structureel, zoals de gefrustreerden, de afwerenden (egoïsten), de primitieven en

-

"'
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incidenteel, de mensen met een aandachtstekort of sterk geëmotioneerd, zullen dan in die situatie worden gesubstitueerd.

Daarbij ons realiserend dat we de foute intentie van de dader, zoals essentieel in het
canonieke recht, overbelichten.
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Wij willen daarmee bereiken dat :
het doel van het straffen nogmaals ter discussie komt en dat de bestraffing aan dat doel wordt aangepast;
er een begrip ontstaat voor gradaties in boosaardigheid;
-

de strafmaat wordt gerelateerd aan de boosheid van de daad of dader;

-

het inzicht wordt gevormd dat een spijtbetuiging het incidentele karakter van de daad aangeeft.

Verder moet duidelijk worden dat de boosaardigheid van de dader evenredig
is met de vrees van de potentiële slachtoffers."Z Die vrees voor de dader uit
zich dan in agressie, in dit geval vergelding.
Wij zullen telkens de vraag stellen: `Waaroni sneedje n1~ ?'
Allereerst zullen wij ons bezighouden met de structurele empathietekorten.

De gefrustreerden:
Het antwoord op de vraag `waarom sneedje ni~' kan luiden: `Ik tvord zelf zo vaal~
gesneden'.
Op de opmerking dat dit dan toch geen reden is om dat dan ook te doen, kan
het antwoord worden verwacht: `Kunnen ze zelf eens rtagaan hoe dat is'.
Er is geen spijt. Er is duidelijk wrok. Waren ze, op het ogenblik van het snijden, zich bewust van de onaangenaamheid van hun daad, dan kon ze dat niets
schelen ( laakbaar) of ze hadden daar zelfs plezier in ( laakbaarder). Herhaling
kan worden verwacht.

Een dergelijke houding is bedreigend omdat deze groep, zodra zij de macht
daartoe hebben ( in dit geval was dat de macht van een auto) deze macht zullen
gebruiken.
Heeft straffen zin om herhaling of wellicht zelfs erger te voorkomen?

Dit hangt er vanaf of de gefrustreerde deze geesteshouding in de jeugd heeft
opgelopen en daardoor voor het leven beschadigd is of dat latere sociale achterstelling tot die houding heeft geleid.
Kennen wij een oorzaak, dan zullen misschien onze wraakgevoelens omslaan
in medelijden. Wij zijn zelf immers wel normaal empathisch. Er blijft echter
de dreiging en dat vraagt om een antwoord. Individuele afschrikking is dan
het enig mogelijke en hardere straffen of maatregelen, naarmate de boosaar"Z

Boosaardigheid, anders dan drift, veronderstelt continuiteit, in het strafrecht recidivekans genoemd.
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digheid groter is, ligt voor de hand. Macht is immers de taal die goed wordt
verstaan. Ook hier zal een gevangenispopulatie alleen maar een klankbord
voor de vermeende miskenning zijn. Opsluiting is dus beslist geen optie.
Normen leren als een discipline kan met discipline worden aangeleerd, een
methode die in opvoedingskampen wordt toegepast."; Dat zou een mogelijkheid zijn. Geheel bevredigend is echter geen enkele bekende oplossing zijn.
Met het stijgen van de leeftijd vermindert wel het gevaar.
De egoïsten:
Htm antwoord kan zijn: `Ik had haast'. Anderen zijn door deze houding geen
subject maar object. Zij kunnen worden gebruikt om de eigen doeleinden te
realiseren. Er is geen sprake van empathie en ook niet van spijt.
Deze rationelc instelling vraagt om een rationeel antwoord. Alle schade moet
worden verhaald via een civilisering van het strafrecht. Voor zover de pakkans
kleiner is dan één, moet een opslag worden toegepast. Bij deze aanpak moeten
gevoelens worden buitengesloten en zuiver rationeel te werk worden gegaan.
De mentaliteit van de egoïsten zal niet veranderen, maar herhaling zal toch
door een straffe vordering worden tegengewerkt. Als calculators zijn ze daar
gevoelig voor.
De primitieven
`Waarom zoveel drukte om één auto rn.eer voorje?' Dat zou het antwoord van de
jeugdige automobilist kunnen zijn. Hij heeft er nog geen idee van dat het
voordringen emotioneel meer betekent voor de gesneden automobilist dan
een fractie tijdverlies. Hij heeft zich niet in diens toestand verplaatst. Dat zou
blijken als je hem dwong zich als de voorgedrongene voor te stellen. Hij zou
zich dan mogelijk realiseren dat de ander behoorlijk aangeslagen kan zijn.
Wellicht kan daarna zelfs spijt worden betoond.
Hoe boosaardig is een dergelijk gedrag? Nauwelijks, zou je kunnen zeggen.
Wij hebben dan de neiging om opvoedend te reageren en wij weten dat empathie ook aangeleerd kan worden. In ernstige gevallen zou een eis kunnen zijn
om een empathietrainingsprogramma te ondergaan."4

Wanneer echter de primitieve een leeftijd heeft bereikt dat de normen al lang
geïnternaliseerd zouden moeten zijn, dat het aanvoelen van de norm uit het
normale natuurlijke gedrag moet blijken, dan wordt het vervelender. De vol";
"4
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Dit heeft inderdaad een ongunstige klank, maar effectief is het wel.
Van Outtiem zooi.
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wassen samenleving mag zijn verwachtingen op een empathisch gedrag baseren en dit is voor een toch nog vrij grote groep mensen mentaal niet mogelijk.
Een correctie is dan zeker op zijn plaats. Erg boosaardig is het gedrag echter
nog steeds niet, wel bijzonder hinderlijk.
Wij stappen nu over naar de incidentele empathietekorten, zoals gebrek aan
aandacht, heftige emoties of verkeerde percepties.
Gebrek aan aandacht:

De reactie op de vraag over het waarom van het snijden zou nu kunnen zijn:
`Heb ik u gesneden? Sorry Iwor, maar ik zag ineens het bord en ik was daar zo op
geconcentreerd, dat ile nie niet flerealiseerd heb wat ik deed'.
De spijtbetuiging is essentieel bij de incidentele empathiegebreken. De snijdende automobilist realiseert zich in dat geval onmiddellijk zijn tekortkoming. Een soort achteraf empathische reactie.
Is dit een slecht mens? Uiteraard niet, althans niet daarom. Wel blijft het een
misstap en boetedoening bevrijdt hem van een schuldgevoel. Sorry is in dit
geval voldoende.
Wij hebben hier de duidelijke aanpak van het kanonieke recht, dat er vanuit
gaat dat een misstap ook een misstap jegens God betekent. De zonde kan dan
alleen worden vergeven bij berouw en boetedoening. Ook kinderen vallen
onder dit regiem, maar de intentie van de kerk is dan meer een opvoedende,
minder een verwijtende.

Emotionele remming:
Een mogelijk antwoord is nu: `Ik was woedend omdat alles me onderweg al tegen
zat. Het kon nae allemaal geen lor nteer schelen'. Geconfronteerd met de gesnedene en weer terug in normale doen zal de reactie verder verontschuldigend
zijn. Een gevaarlijk aandoend mens? Nee, begrip en verbondenheid na de
spijtbetuiging. Het feest van de herkenning en erkenning van deze menselijke
zwakheid.
[ncidentele empathieverstoringen zijn er nog veel meer, maar het zou wat
krampachtig worden om daar ook nog verhaaltjes bij te verzinnen. De gebruikte voorbeelden moeten de bedoeling inmiddels hebben overgebracht.
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4.7.

Nieuwe taak rechtelijke macht

Wanneer wij ernst willen maken met een daderstrafrecht dan zullen accenten
anders moeten worden gelegd en een gedifferentieerd beleid moeten worden
gekozen.
Met behulp van empathie als instrument voor het achterhalen van motieven
bij delinquent gedrag, kunnen wij die differentiatie vorm geven.
De taak van de rechter zal dan moeten worden uitgebreid, waarbij de hulp van
en samenwerking met gedragsdeskundigen de realisatie mogelijk moet maken.
Dezen kunnen hulp bieden bij het vaststellen van de boosaardigheid en het al
of niet structurele karakter daarvan (de recidivekans), alsmede ten aanzien
van methoden ter heling van tekortkomingen in mentaliteit en normbesef.

Wij wllen nu deze vernieuwde rechterlijke taken bespreken, waarbij wordt
verwezen naar de schematische indeling van empathiegebreken.
De volgende taken kunnen dan worden onderscheiden:

-

Het bestraffen en opleggen van maatregelen aan gefrustreerde delinquenten;
Restorativejustice bij egoïstische delinquenten;

-

Therapeutic jurisprudence voor delinquenten met een incidenteel em-

-

pathietekort en eventueel voor de primitieven.

De tot dusver gevolgde groepsindeling in gefrustreerden, afwerenden (egoïsten), primitieven en, incidenteel, mensen met tijdelijke empathietekorten, is te
simplistisch. Zo zal in veel gevallen het crimineel gedrag in meer dan één
groep moeten worden ondergebracht. De terrorist bijvoorbeeld is een egoïst,
die zich afweert van een empathisch meevoelen met zijn slachtoffers. Deze
worden aan zijn doeleinden, als objecten, opgeofferd. Daarnaast zal deze
delinquent ook vaak gefrustreerd zijn en met wrok de samenleving bekijken.
Niet zelden bevinden zich zelfs tussen hen lieden die plezier ontlenen aan hun
destructieve werk. Wij kwalificeerden dat als een hoge recidive- en gevarenklasse.
Met de reserve van deze te theoretisch getinte groepsstilering dient dus het
onderstaande schema te worden gelezen.
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Gefrustreerde criminelen:
Deze vormen een gevaar voor de samenleving en een antwoord daarop is niet
eenvoudig. Ernstige gevallen, die naast het predikaat 'bad' ook het predikaat
`mad' krijgen, kunnen los van de samenleving, via TBS, worden gecorrigeerd.
Nu wij geen uitstoting of verbanning meer kennen, wordt het TBS instituut
met `lon~ stay' voor delinquenten met een structureel empathietekort, als zodanig aangewend. Met straf als individuele preventie, maar vooral door maatregelen, die op een indringende wijze normdiscipline aanleren, kan de rechter
proberen een deel van de gevaarzetting in te dammen. Gevangenisstraffen is
een ultimum non-remedium en in feite een gebaar van machteloosheid. AIleen een tijdelijk onschadelijk maken wordt daarmee bereikt.

De afwerenden (egoïsten):
Restorative justice betekent niet alleen het vergoeden van de materiële schade,
maar ook van de emotionelc schade. Dat laatste kan vaak alleen worden bereikt door de dader in de ogen te kijken en te constateren dat angst voor de
onpersoonlijke dreiging onnodig was.~~5
In Japan riskeert de dader een zware strafwanneer hij niet met een schriftelijke verklaring, dat hij met het slachtoffer tot verevening is gekomen, bij de
rechter komt. Van een echte spijtbetuiging kunnen wij uiteraard niet zeker
zijn, maar de afhankelijkheid van de dader van het slachtoffer neemt al veel
van de onbenoemde angst en emotionele schade bij dat slachtoffer weg.
Vaak is het bijzonder lucratief voor de crimineel om een delict te plegen, omdat de pakkans zo klein is dat het gewin ruimschoots daartegen opweegt. Dat
voordeel moet worden gecompenseerd met een hogere vergoeding."~
Toepassen van strafrecht is doorgaans zinloos en economisch onaantrekkelijk. Bovendien zal de opslag op de vergoeding een zekere afschrikking veroorzaken. Blijft de problematiek van de invordering van het geldbedrag. In dit
geval dat dit onmogelijk is zal dwangarbeid opnieuw overwogen moeten
worden en dat ondanks de vele problemen die daaraan kleven. Wel moet het
te betalen bedrag menselijk blijven. Een maximatie in jaren schuldaflossing
kan hier eenvoudig worden toegepast.
Wat vooral vermeden moet worden is wraak. Tegenover dit rationeel deviant
handelen moeten geen gevoelens worden ingezet, slechts koele calculatie. Bij

"~ Mediation is daarvoor een mogelijkheid.
"~ Ook in het Romeins recht kende men verhogingen van twee tot viervoud. Kaser 8z
W'ubbe f97t, p.z43.
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de verevening of retributie moet alleen het aspect vergoeding een rol spelen,
nietvergelding.
Wel moet er oog zijn voor de slachtoffers. De emotionele schade aan hen
toegebracht moet worden verlicht. Dit is een gemeenschapstaak, voor zover
in een één op één verhouding via confrontatie (rnediation) geen verlichting
mogelijk is.
De primitieven:
Ons jeugdstrafrecht is al zeer dadergericht. Ouders brengen kinderen normen
bij, maar empathisch denken moet zich ontwikkelen. Eerst zal het kind normen volgen, omdat degenen die hem veiligheid en geborgenheid bieden, dat
graag willen. Uiteindelijk zullen ze echter afstand nemen van zichzelf en in
staat zijn om zich in de plaats van anderen te stellen. Eerst dan worden de
normen en waarden geinternaliseerd.
Delinquent gedrag van kinderen blijft echter hinderlijk, maar in een volwassen maatschappij dienen wraakgevoelens jegens kinderen geen plaats te hebben. De ingreep die wel noodzakelijk zou kunnen zijn, zeker als de voorbeeldfunctie van opvoeders te kort schiet, is om op dit vlak ondersteuning te bieden. Dit oordeel kan gerust aan de kinderrechter worden overgelaten. Wel
zou deze, in navolging van de Problem Solving Courts, de regie in een strenge,
no-nonsense aanpak, stevig in handen moeten houden. Erikson heeft aangetoond dat de stadia, die kinderen in hun ontwikkeling doorlopen, beïnvloed
kunnen worden.~~' Bij een zekere leeftijd zal een empathietraining zeker zinvol kunnen zijn.
Problematischer is het kindgedrag van veel ouderen. Zij zijn achtergebleven
in hun normontwikkeling, wat zich ook uit in een beperkt empathisch invoelen. Ze zijn egocentrischer dan je van ouderen zou verwachten. Dat is `mad'
maar niet `bad'. In het algemeen kunnen het vrolijke en spontane mensen zijn,
maar delinquentie komt ook voor.

In zijn zeer lezenswaardige dissertatie heeft Brand een lans gebroken voor het
verdisconteren van dit mentaal achterblijven bij rechterlijke uitspraken.~~R
Hoewel onderzoek nog zal moeten uitwijzen in hoeverre ook hier een stadiumverschuiving geforceerd kan worden, lijkt nu al een empathietraining heil-

"' Shaffer zooz, p.42.
~~~ Brand zooi.
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zaam te kunnen zijn. Doorgaans zullen delinquenten uit deze groep niet tegenwerken. Op zichzelf zit in primitief gedrag geen boosaardigheid.

De incidentele oorzaak van delinquentie:
Wanneer wij bekijken welke specialisaties in de USA bij de Problem Solving
Courts voorkomen, dan blijkt aandachtstekort en emotionaliteit vaak de
grondreden van het deviant gedrag uit te maken. Er heeft geen empathische
overdracht plaatsgevonden omdat de dader door emoties was `overmand'.
Ook kan het zijn dat alle aandacht door een bepaalde fixatie werd opgeslorpt.
Niet zelden is delinquent gedrag aan het gebruik van alcohol of drugs te wijten. Even zovele malen is er een oprechte spijtbetuiging achteraf.
Wij kunnen daarbij denken aan de Domestic Violence Courts waar de mishandelende vader zelf niet begrijpt hoe hij zich zo kon vergeten. Aan zijn liefde
voor vrouw en kinderen behoef je niet te twijfelen en als empathie ergens
werkt, dan is het wel met de maximaal isomorfe gezinsleden.

Ook hier is het weer belangrijk te achterhalen hoe labiel de dader is en onder
welke omstandigheden hij zo verandert. Verdwijnt zijn empathie onmiddellijk
ten gevolge van de neurotransmitter alcohol?
Bij drugs zijn de hedonistische behoeften zo groot dat deze drive alle aandacht opeist. Er blijft dan geen plaats voor een gevoelsoriëntatie op anderen.
De Drug Courts houden zich daarmee bezig en ook hier is het belangrijk te
weten hoe groot de 'mad'-component is ten opzichte van het `bad'. Hoe is de
dispositionele empathie normaal?
De Family Courts hebben weer een heel andere taak. Bij deze instellingen gaat
het om de mishandeling en verwaarlozing van kinderen. Hier zou de empathie maximaal moeten zijn en het is dus voor zowel de rechter als de behandelaars heel belangrijk waarom deze werd verstoord. Is dit structureel of incidenteel en wat ligt daaraan ten grondslag.
Bij de Community Courts wordt via reintegrative shaming een reparatie tussen
dader en slachtoffer en~of buurtgemeenschap voorgestaan. Schaamte en spijt
liggen in hetzelfde vlak en spijt duidt, zoals wij hebben gezien, op een incidenteel empathiedefect. Ook hier speelt het hoe en waarom.

In de volgende paragraaf zullen wij een methode voorstellen die redelijk trefzeker de dispositionele empathie en de individuele kwetsbaarheid daarin laat
zien. Het `laten zien' moeten wij in dit geval letterlijk nemen.
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4.8. Meetmethode
Empathieprocessen gaan gepaard met emoties. Het verplaatsen in de gevoelens van een ander geeft een parallelle emotie, gevolgd door de eigen reactieve
emotie van de waarnemer.
Emoties kunnen worden gemeten, omdat ze zich manifesteren als een fysieke
voorbereiding van het lichaam op een actie. Verhoging van de bloeddruk,
spierspanning, hartritme, huidgeleiding, het zijn alle fysieke grootheden, die
ogenblikkelijk bepaald kunnen worden.
Dit is één van de peilers van de voor te stellen empathie-analyse.
De andere peiler is geïnspireerd op de `Thematic Apperception Test' van Murray, die inhoudt dat aan de hand van opstellen, geschreven door de te analyseren persoon naar aanleiding van een plaatje, motieven achterhaald kunnen
worden.~~~
De combinatie van beide uitgangspunten leidt tot een methode waarbij de
proefpersoon continu wordt gemeten aan één of ineerdere van de bovengenoemde fysische variabelen, terwijl hij filmbeelden bekijkt.

Die filmbeelden kunnen een inleving oproepen en het al of niet reageren
wordt geregistreerd.
Via brainstorming en experimenten moeten situaties in filmscènes worden
vastgelegd, die voldoende onderscheidend vermogen hebben.
In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan zullen de verschillende passanten angst respectievelijk onverschilligheid of inedeleven hebben gevoeld.
De karakteristieken van deze emoties moeten fysiek te onderscheiden zijn.
Een bibliotheek van filmfragmenten moeten de onderzoeker in staat stellen
om de intenties van in het verleden beleefde situaties weer bij de proefpersoon op te roepen. Op die wijze kunnen empathieverstoringen worden opgemerkt en met andere filmfragmenten eventueel nader worden geanalyseerd..
Het is een uitdagende opdracht om via deze weg een bijdrage te leveren aan
oordeelsresultaten van gedragsdeskundigen en rechters. Met deze methode
wordt het nadeel van de manipuleerbaarheid van vragenlijsten voorkomen.
De gevoelens worden direct zichtbaar gemaakt en het is niet ondenkbaar dat
de combinatie van alle signalen als een encefalogram gelezen kan worden.

"y
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Wanneer wij nogmaals teruggaan naar het uitgangspunt, dat zegt dat empathie als onderscheidend voor moreel handelen is te beschouwen, dan kan een
dergelijke meting, uitgevoerd onder tal van omstandigheden, uitsluitsel geven
over het morele gehalte van de proefpersoon. `Bad' en `mad' componenten
worden zichtbaar en recidive kan trefzekerder worden voorspeld.
Het belangrijkste van dit onderzoek zal echter de informatie vormen voor een
mogelijke behandeling, een doelstelling die in de `Prob[em Solving Courts'
wordt nagestreefd en die de discretionaire bevoegdheid van de rechterlijke
macht heel zinvol uitbreidt. Dat daarbij gewerkt moet worden met een team
van ondersteunende gedragsdeskundigen, maakt de zorgvuldigheid van het
oordeel alleen maar groter.
4.9.

Samenvatting en conclusies

In dit geschrift werd een instrument geïntroduceerd dat het mogelijk maakt
een verdere stap te zetten in de ontwikkeling van daadstrafrecht naar daderstrafrecht, de empathiemeting.
Met dit instrument is het mogelijk om de intenties en motivaties van delinquenten te achterhalen. Die intenties en motivaties kunnen boosaardig zijn.
Het criterium van `bad' is een gebrek aan empathie. Empathie wordt daarbij
gedefinieerd als `het verlanflen de ander gevoelsmatig te verstaan'. Het blijkt dat
het gebrek aan empathie structureel kan zijn, waarbij wij dan spreken van
boosaardigheid, het `bad'. Incidentele tekorten aan empathie komen vaker
voor en de achtergrond van deze gebreken wordt als procesverstoring van
empathie verklaard. Deze delinquenten zijn niet echt `bad' maar eerder tijdelijk `mad' en de mogelijkheden voor correctie zijn volop aanwezig.

In de Problem Solving Courts van de USA wordt in veel van die gevallen afgezien van vervolging in ruil voor het ondergaan van training: therapeuticjurisprudence.
Daarnaast kan recht worden gedaan aan slachtoffers door restorative justice,
waarbij de emotionele schade met mediation beperkt kan worden.

De structureel empathielozen vormen strafrechtelijk een veel groter probleem. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gefrustreerden, edoisten en primitieven. Voor de gefrustreerden wordt een harde hand voorgestaan die via discipline normovereenkomstig gedrag aanleert. Afschrikking door gevangenisstraffen wordt als contraproductief gezien, trainingfaciliteiten lijken een beter
perspectief.
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De egoisten moeten rationeel worden benaderd, waarbij door vergoeding,
eventueel vermeerderd met een opslag, als compensatie voor de pakkans, de
lust tot herhaling wordt getemperd. Voor wraakgevoelens is hier geen plaats.
De priniitieven kunnen worden gestraft, waarbij rekening wordt gehouden
met hwi onvermogen om volledig empathisch te zijn. Eventueel kan een
maatregel tot het volgen van empathietraining worden opgelegd.
Om de rechter te ondersteunen bij het invullen van zijn (uitgebreide) bevoegdheden zullen gedragsdeskundigen het empathisch gehalte, alsmede
intenties en motivaties van de verdachte, ten behoeve van het oordelen, moeten onderzoeken.
Er werd daarvoor een methode voorgesteld, die snel en objectief, die empathische gesteldheid, onder verschillende situaties, meet. De uitwerking van
dat idee wordt aanbevolen.
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5.

Empathie en agressie
A.F.Herlé en T.LOeí

Agressie is een te ruim be~rip, dat daarom in deze paper rraar ziJ'n verschillende
versch~ningsvornren wordt uitgesplitst. De intenties en motivaties achter die agressie-uitingen worden vervoldens achterhaald met behulp van het empathiebedrip, dat
zich daarvoor in een nieuwe definítie, uitstekend leent. Met deze analyse kunnen
boosaardi~e vorrnen worden orulerscheiden van positief beoordeelde adressie. Als
voorbeeld van beide extremen worden zowel zinloos geweld als de alledaagse agressi.e verklaard. Ten slotte zal aansluitend norntoverschr~dende agressie juridisch worden bekeken, waarb~ een strafrechtel~ke aanpak in tivee fundanrenteel verschillende
richtinden wordt bepleit. Vanuit een bepualde optiek zal het bestaande strafrecht
ook boosaardig bl~ken te z~n.
S.c.

Inleiding

De `Actio furti' is een formele rechtsgang uit de Romeinse tijd, gericht op het
bestraffen van diefstal.
Gaius, een bekende jurist uit die periode, schrijft daar uitgebreid over, onder
andere dit:
`Degene, die eens aruiers zaak rooft, kan rrantel~k ook u~ordert aanaesproken
nret de actio fi~rti. Want wie neemt eens anders zaak meer tegerr de u~il van
den eiflenaar we~ dan deeene, die nret geweld rooft? Derhalve zelJt nien met
recht, dat deze een brutale dief is; nraar de praetor heeft ten aanzien van dat
delict een speciale actie indevoerd, IIenaanu~ actio vi bonortim raptorum, en
(míts in~estelá) binnen hetjaar is de actie gericht op het viervoud, na een jaar
op de enkele waarde. Deze actie is van toepassing ook wanneer iemand nog
zulk een onbedriiderule zaak heeft peroofd.' ~Z"

Met de inhoud van deze tekst kunnen we even voort. Het bevat alle elementen, waarover we het in dit artikel willen hebben.
De tekst verwijst naar een bijzondere rechtsgang, die, naast de algemene `actio
furti', kon worden aangespannen voor diefstal met geweld. Deze rechtsgang

~:" Oltmans t967, p.~57.
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was door de praetor ingesteld om een hogere vergoeding te verkrijgen dan die
bij de algemene procesgang.'Z'
Wij zullen nu trachten aansluiting te vinden bij de denkbeelden, die in deze
tekst expliciet en impliciet aan de orde komen.
Op de eerste plaats gaat het om agressie, die kennelijk een sanctie rechtvaardigt. Ook heden ten dage heeft het woord agressie een duidelijk negatieve
gevoelswaarde.
Agressie is, zegt Moyer: Behavior that leads to, or seents to result in damage or
destruction of a target entity'.''- Dat kan men moeilijk positief uitleggen. Toch
zullen we gradaties gaan aanleggen en wel in de zin van boosaardigheid tot
volledig geaccepteerd gedrag. Dat dit in de rechtspraak van belang is, zal duidelijk zijn. De rechter kan op deze nuancering zijn oordeel steunen.
Om de mate van verwerpelijkheid van agressie te beoordelen, zullen we gebruik maken van het begrip empathie.
De definitie, die wij hanteren luidt: `Empathie is het verlangen de artder gevoelsntatig te verstaan'. Het gaat dus om gevoelens, onder meer de krachten achter
intenties en motivaties. Daarnaast blijkt uit de behoefte tot gevoelscommunicatie met de ander een zekere verbondenheid. We zullen laten zien in hoeverre dat al of niet verbonden willen zijn gebaseerd is op twee fundamentele
krachten bij mensen. Dat zal gebeuren in de paragraaf volgend op deze inleiding. Alleen al de grondslagen voor empathie en agressie zullen blijken diametraal tegenover elkaar te staan.

Onmiddellijk na deze algemene oriëntatie wordt de zin van agressie (paragraaf 3) en het begrip empathie nader verduidelijkt (paragraaf 4). Empathie is
een actief instrument, dat met een beroep op normale menselijke vermogens,
in staat blijkt een ander gevoelsmatig te leren kennen. In dit geval is kennen
niet het juiste woord, omdat gevoelens niet alleen worden gekend, maar vooral ook worden ondergaan. In feite is dat de essentie van gevoelens.
Vervolgens zullen we het ruime begrip agressie handzaam moeten maken.
Dat gebeurt in paragraaf 5. Er zijn vele soorten van agressie bekend en het is
duidelijk dat bijvoorbeeld de ontstaansbronnen zullen verschillen.
Volledigheidshalve worden de belangrijkste vormen genoemd, maar onze
aandacht zal voornamelijk uitgaan naar het onderscheid tussen instrumentele
en affectieve agressie. Instrumentele agressie wordt gekenmerkt door het

'Z'
':Z
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De praetor was de hoogste autoriteit voor rechtspraak in civiele zaken. Kaser 8c Wubbe
iy7t, p.t7.
Moyer ~968.
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rationele doel en is cognitief gekleurd. Affectieve agressie is doorgaans reactief en duidt op woede, welke emotie veroorzaker is van de agressieve handelingen. Hier spelen dus gevoelens een primaire rol.
De indeling in vormen van agressie zal in de daarop volgende paragraaf, paragraaf 6, als illustratie worden gebruikt bij de uitleg van de moeilijke relatie
tussen empathie en agressie. Zo eenduidig tegengesteld, als doorgaans in de
literatuur beweerd, zal dat verband niet blijken te zijn, wel coëxisterend. Tegelijk zal het begrip over de boosaardigheid van agressief gedrag meer inhoud
krijgen in de paragrafen 7 en 8. Vooral in paragraaf 9 over zinloos geweld en
dagelijkse agressie zal de nodige relativering moeten zorgen voor een wat
genuanceerderbeeld.
Boosaardigheid en verwijtbaarheid zijn twee verschillende begrippen. Dagelijkse agressie, waaronder wordt verstaan de niet normoverschrijdende agressie tussen hen die zich doorgaans verbonden voelen, is noch het één noch het
ander. Ook dat zal in die paragraaf worden aangetoond.
Sluitstuk is een bezinning op de rechtmatigheid, verwijtbaarheid en boosaardigheid binnen ons huidige sanctierecht. Allereerst zal het vinden van de criteria aan de orde komen. Kunnen we die criteria, welke bij de rechtsgenoten
voor boosaardig agressief gedrag zijn aangelegd, ook toepassen op het straffen door de overheid? In paragraaf tien zullen we ons met die criteria bezighouden.
Een rechtsontwikkeling, die aansluit bij inzichten over empathie en empathietekorten, is gekenmerkt door een tweedeling: het niet wíllen en het niet ktínnen empathisch zijn In een schematische weergave zullen de twee richtingen
blijken te leiden naar onderscheiden strafrechtelijke benaderingen en wel die
van de restorative justice en de therapeutic justice (paragraaf elf).

Het artikel wordt in paragraaf twaalf besloten met een samenvatting. Daar is
dan tevens plaats ingeruimd voor enige aanbevelingen ten aanzien van toekomstig beleid en verder onderzoek.
S.z.

Achtergronden van empathie en agressie

Binnen een sociale groep werken twee krachtsvelden. Aan de ene kant is dat
de kracht die de groep samenbindt en het groepsbelang voor ogen heeft, aan
de andere kant is er de drang, die ieder individu ondervindt om zichzelf in
stand te houden. Beide krachten zijn nodig om continuïteit te verzekeren.
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Bij mensen noemen we het voelen van die cohesiekracht `need for affiliation',
ook wel `need to belong' genoemd. Het is de behoefte tot oriëntatie op elkaar,
met het doel als eenheid te functioneren. Wij zullen dat `verbondenheid'
noemen. Bij sociale dieren is dat een regelrechte overlevingsstrategie.
Tegenover deze `need to belong'staat dus die andere drijfveer, met name om
zelf te overleven.123 Het is de egoïstische kracht, die heel goed in botsing kan
komen met de verbondenheidsgevoelens. Bij de zorg voor zichzelf is concurrentiekracht nodig en dat uit zich in de `need for power', de tweede fundamentele kracht. In de groep werken deze tegengestelde krachten antagonistisch,
zoals de natuur vaker gebruik maakt van dit soort tegengestelde krachten. Het
doel daarvan is om een nauwkeurig evenwicht mogelijk te maken.

Empathie is sterk samenhangend met de verbondenheid. Dit begrip heeft
betrekking op de overdracht van gevoelens. Verbondenheid wordt mogelijk
gemaakt door communicatie en we zullen laten zien dat empathie, naast spreken, die uitwisseling verzorgt.
Bij concurrentie is kracht nodig, omdat de bevrediging van een behoefte
doorgaans ten koste gaat van een ander. [n de economie spreken we dan over
oneindige behoeften en beperkte middelen. Die concurrentiestrijd zal vaak als
agressief overkomen en over dergelijke vormen van agressie zullen we het
hebben.'~4 Dat dit gedrag ook grenzen kan overschrijden is duidelijk.
In eerste instantie is het niet voor de hand liggend om agressie en empathie
tegenover elkaar te zetten. Ze zijn immers zo verschillend van karakter. Empathie is een mentale instelling, die de communicatie van gevoelens mogelijk
maakt. Agressie daarentegen is een handeling. Dat we desondanks een relatie
tussen beide begrippen leggen wordt veroorzaakt door het feit dat een empathische instelling normaliter agressie tegengaat. We zullen ons daar nog verder mee bezighouden, maar allereerst gaan we ons bezinnen op de verschijningsvormen van agressie. Het begrip agressie is te ruim om dat onbesproken
te laten. Verder willen wij ons specifiek richten op een deelaspect, namelijk de
motivatie van agressie. Wat is de drijvende kracht die mensen er toe brengt
een ander bewust schade toe te brengen?

'-3

Hobbes onderkende slechts deze fundamentele kracht in zijn `strijd van allen tegen
allen'.
'-4 Assertiviteit is vrijblijvender en voor echte concurrentie ontoereikend.
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5.3.

De zin van agressie

Hoe werken de tegengestelde krachten, empathie en agressie op ons handelen
en waar wordt het evenwicht gelegd?
De groep, de gemeenschap, heeft daar min of ineer vaste regels voor, die door
dat evenwicht zijn bepaald en die we normen en waarden noemen. Ze zijn
tussen mensen empathisch vastgelegd, omdat het aanvoelen tot hoever ik
mijn vrijhcid kan uitoefenen ten koste van die van de ander, veel meer op gevoelens berust dan op de ratio. Deze evenwichtssituaties tussen de behoeften
van de enkeling ten opzichte van de behoeften van elke ander worden echter
in iedere cultuur weer iets anders gelegd. Dat maakt de groep dus zelf uit. In
een lange ontwikkeling, die zich ook weer aanpast aan veranderingen van de
omgeving, worden de normen van ouders op kind overgedragen.'Zs

Interessant is het nu om na te gaan hoe deviant gedrag ontstaat, maar veel
meer nog hoe we daarbij de boosaardigheid van de `begrijpelijke' agressie
ktmnen onderscheiden. Boosaardigheid is immers structureel en betekent
voor de groep een voortdurende dreiging.
Wanneer we ons nu op die `begrijpelijke' agressie richten dan moeten we op
grond van de onderzoeken van Averill, constateren dat dit soort handelingen,
in het algemeen gesproken, de soort dient'Z~' Dat is een onverwachte constatering, omdat wij gewoonlijk aan agressief gedrag geen enkele positieve waarde toekennen. Dit inzicht wordt mogelijk gemaakt, omdat Averill de alledaagse agressie in kaart heeft gebracht. Daarbij blijkt dat agressieve uitingen dagelijks voorkomen en in 75~o van de gevallen door de agressief handelende en in
70~~ door het slachtoffer, nadien als positief worden beoordeeld. 'Z'
Om agressie te ontdoen van de sterke negatieve lading moeten we ons realiseren dat de mens een handelend organisme is, dat, gevoed door zintuiglijke
warnemingen, besluit invloed op zijn omgeving uit te oefenen. Zodra die geplande handelingen worden gedwarsboomd moet weer een nieuw besluit
worden genomen. Daarbij staan twee mogelijkheden open, bij kansloosheid
terugtrekken of anders vechten. Vechten betekent in dit geval de weerstand
tegen de handeling overwinnen. De daarbij behorende emotie is in feite een
fysiek voorbereiden van het lichaam op deze krachtsinspanning en we etiket-

12~ Hoffman zooo, p.z5o.
'Z~ Dat moet ook wel, want anders was agressief gedrag , evolutionair, al lang uitgebannen.
"' Parrot zoo~, p.34o.
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teren die arousal als kwaadheid of irritatie. Dat is dus het gevolg van de frustratie, ontstaan door het verhinderen van de geplande handeling.
Het besluit tot terugtrekken en dus de geplande handeling opgeven, heeft
voor de betrokkene vaak negatieve consequenties. Het zou zelfs tot depressieve gevoelens kunnen leiden.
Waar wij bij onze aversie tegen agressie gewoonlijk op gefocust zijn, is niet op
bovengenoemde dagelijkse agressie, maar op het maatschappelijk deviante
gedrag.
De vraag is dan hoe we de schadelijke vormen moeten onderscheiden van de
aanvaardbare en welke agressie we als boosaardig moeten beoordelen. Wat is
het criterium voor de milde benadering van acceptabele agressie, die naar zijn
vorm toch ook verwerpelijk is, ten opzichte van het heftig afwijzen van onacceptabele vormen.
Nu al kunnen we stellen dat de intentie achter de daad het onderscheidend
criterium is. Twee daden kunnen naar vorm gelijk zijn, maar in intentie volkomen verschillen. De definitie van empathie schept dan helderheid. We zullen aantonen dat die intenties achter de agressieve handelingen in gradaties
van empathiegebreken kunnen worden onderscheiden.~ZH Daarmee kunnen
we ons oordeel een basis geven en de gemeenschap (de rechter) inzicht gevcn
in de verwijtbaarheid. Hopelijk kunnen we daarmee bij het juridisch straffen
enige afstand nemen van onze eigen wraakgevoelens en menselijk, dat wil
zeggen met én gevoel én verstand, een regulerend instituut ontwikkelen
Daarover zullen we, zoals eerder vermeld, in de laatste paragrafen aanbevelingen doen.

5.4.

Empathie nader bekeken

Empathie gaat over onderlinge relaties. Zonder deze sociale component zou
het begrip krachteloos zijn.
Binnen die sociale context hebben we twee fundamentele krachten onderscheiden, die het handelen van mensen goeddeels bepalen. Het is de `need for
power', het overheersen van de ander en de `need for affiliation'.~Zy Deze laats~:ri

De vraag waarom dan deze boosaardige vorm nog niet genetisch is geslecht kan beantwoord worden met een verwijzing naar het statistisch relatief voorkomen van dergelijke extreme afwijkingen. We hebben hier immers [e maken met evenwichtspunten
langs een lijn van volledige verbondenheid (altru~isme) tot volledige competitie (egoísme), waarbij de modus het optimum aangeeft.
Kenrick e.a. ( red) zooz, p.z33, p.4z7.
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te kracht heeft te maken met verbondenheid, wat samenleven mogelijk maakt.
Evolutionair gezien overleeft zo de groep.
Die verbondenheid is niet alleen een weloverwogen strategie, maar in de eerste plaats een gevoelsmatige en daarom fundamentele kracht. Altruïstische
handelingen ten opzichte van andere groepsleden betekenen een wegcijferen
van het eigenbelang en dat kan alleen wanneer er een gevoel is van één te zijn.
We noemen dat proces van éénwording met een ander identificatie.

Empathie moet worden gezien als een communicatiemiddel, dat, net als taal,
informatie van de één op de ander overdraagt. In het geval van taal zijn dat
gegevens, data, bij empathie zijn dat gevoelens.
Er is een wezenlijk verschil tussen deze twee soorten informaties waarbij het
belangrijkste is dat gevoel ook ondergaan wordt. Affect heeft namelijk een
duidelijk fysische component, de arousal genaamd.~z~
Een ander onderscheid met taal is dat we voor een emotie geen geheugen
hebben. We herinneren uns wel de naam van de emotie, bijvoorbeeld dat je
opgewonden was, maar die opgewondenheid zelf treedt niet zomaar op.
Wanneer u wordt gevraagd om de woorden `goede morgen' te lezen met een
opgetogen gevoel, dan kunt u dat niet. U kunt zich niet zomaar opgetogen
voelen. We kunnen dat gevoel wel oproepen door ons een situatie voor te
stellen, waarin we opgetogen waren. We kunnen dan denken aan een verjaardag als kind, waarbij je het gevierde middelpunt was met opeens groot gezag
bij de vriendjes. Doorgaans is de intensiteit van die opnieuw beleefde emotie
echter minder groot. Een dichter is wel in staat om, met de juiste woorden,
sterke beelden op te roepen.
Empathie is dus het proces waarlangs gevoelens van de één naar de ander
worden overgebracht. We kunnen dat proces op gang brengen door ons te
willen identificeren met die ander, door ons in zijn plaats te stellen. Onze
definitie luidt dan ook: empathie is het verlangen de ander gevoelsmati~ te verstaan.
Hoe gaat die identificatie in zijn werk? Hoe breng je dat proces op gang?

Om te beginnen moet de aandacht op die ander worden gericht.~-3' Wordt die
aandacht afgeleid, dan komt er dus ook geen empathieproces op gang. We
moeten daarbij bedenken dat onze aandacht maar een beperkte capaciteit

'z~ Het betreffen hier verschijnselen als bloeddruk, spierspanning, hartslag en meer, die
we ons, door terugkoppeling, als totaal gevoel bewust worden.
'i' Aandacht is het richten van het bewustzijn op aspecten van onze omgeving of ons zelf.
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heeft. Vermoeidheid leidt tot aandachtstekort.1j2 Aandacht kan ook op allerlei
manieren worden afgeleid, bijvoorbeeld als onverwacht je naam wordt genoemd.~33 Wanneer men nu de ander met aandacht waarneemt (met de intentie zich in hem te verplaatsen), dan neemt men een aantal signalen waar, in
gesproken woord, maar belangrijker nog in non-verbale vorm. Gezichtsuitdrukking, houding maar ook de situatie waarin die ander verkeert, al die informatie doet bij jezelf een beeld ontstaan, waarvan je veronderstelt dat het
ook zijn bewustzijnsinhoud vertegenwoordigt. Het opgebouwde beeld geeft
daarbij zijn overeenkomstige emotie. Vaak is alleen al het naar het gezicht
kijken voldoende. Je doorvoelt de ander en deze gevoelens noemen we de
parallelle emotie Deze fase van waarneming noemen we de perceptie. Dat
woord drukt al uit dat het om een subjectief gekleurde informatie gaat en
naarmate wij een sterkere gelijkenis vertonen met de betrokkene, zal het beeld
waarheidsgetrouwer overeenkomen. Voor empathie is dus een zekere mate
van gelijkvormigheid, genaamd isomorfie, nodig. Tussen mens en dier is die
isomorfie gering, zodat wanneer we onze kat menselijke gevoelens toedichten
een onmogelijke match maken. Maar ook tussen afwijkende culturen zal vertekening ontstaan. Onze uitbundige vrolijkheid zal iemand uit het Oosten met
gêne vervullen.

De parallelle emotie is dus een eigen emotie, gelijk aan de veronderstelde
emotie bij de ander.
Vervolgens gebeurt er iets merkwaardigs, dat we het best kunnen illustreren
aan de hand van hetgeen Steve Pinker plastisch uitbeeldde bij zijn verduidelijking van de `self-knowledge' -eigenschap van mensen. Hij zei: "I cannot only
feel pain artd see red, but thinle to ntyself, `Hey, here I ant, Steve Pinleer, feelirig pai~i
and seeing red"' ~3~

Evenzo kunnen wij nu de parallelle emotie bekijken en evalueren, hetgeen er
toe leidt dat wij, op grond daarvan, een eigen emotie krijgen. Deze noemen
we de reactieve emotie. Bij het zien en meevoelen van smart zal dat vaak medelijden zijn. Wanneer de betrokkene dat leed aan zichzelf te wijten had, kan
het ook heel goed bij de beschouwer een gevoel van boosheid opwekken.

' ,'

Een wat afwezig kijkende opa wordt door het kind niet als een meevoelende ouder
en~aren.
Dit is wel een heel merkwaardig fenomeen. óuiten het ene gesprek, waan~an je jezelf
bewust bent, neem je dus kennelijk alle andere, hoorbare gesprekken in je op, om alleen
bij bepaalde signalen, het bewustzijn daarop te richten. "Lien we `ik' te beperkt?
~ ;a Pinker, S(t997), How the Mittd Worizs, New York: W.W.Norton.
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Empathie ontstaat dus door aandacht aan de ander te schenken. Deze aandacht heeft de intentie de ander gevoelsmatig te verstaan. We noemen dit in
de schoenen van een ander treden: identificatie. Wanneer we ons bewustzijn
op die wijze hebben gericht stroomt, via onze zintuigen, informatie over die
ander bij ons binnen, eventueel verbale maar zeker non-verbale informatie.
Deze signalen verwerken wij tot een perceptie en deze perceptie vormt een
beeld met het bijbehorende gevoel. Dit gevoel noemen we de parallelle emotie. Na evaluatie daarvan volgt de reactieve emotie, vervolgens al of niet een
handeling.

Kunnen we nu, na het empathisch invoelen, agressief handclen? Dat kan,
zoals uit bovenstaande volgt, bij een boze reactieve emotie zonder meer.
Ktmnen wij echter tegelijkertijd én ons identificeren én agressief zijn. Zodra
we die identificatie starten voelen we ons verbonden en dan kan de ander
geen object meer zijn. De vereiste afstand mankeert en agressie is niet mogelijk. Wij gaan daar later uitgebreid op in.
5.5.

Vormen van agressie

FRUSTRA'I'IE

De mens is een handelend organisme, dat, gevoed door zintuiglijke waarnemingen, besluit invloed op zijn omgeving uit te oefenen. Zodra die geplande
handelingen worden gedwarsboomd moet een nieuwe strategie worden bedacht. Wanneer we voldoende kracht of macht hebben, zullen we die aanwenden, ook als dat tegen een andere persoon is gericht. Empathie reguleert
dat proces en houdt het binnen acceptabele proporties. Wanneer dat dwarsbomen echter een onverwachte of onbegrijpelijke hindernis is, worden we
kwaad. We spreken dan over een frustratie.~-;~
Een mooi voorbeeld van een frustratie is de klemmende deur. Onze kwaadheid met de daaruit voortkomende agressie kan zo hoog oplopen dat we, ondanks deze onbenulligheid, de deur wel zouden willen vernielen. Die reactie is
niet proportioneel.~3~

Frijda ty99, p.zt3.
Een verklaring van die dispmportionaliteit zou kunnen liggen in een eigenschap van
emoties. Het is bekend dat een emotie sterker is, naannate het verschil tussen het bereikte resultaat en de doelstelling kleiner is. Denkt u daarbij aan het niet winnen van
een prijs. De teleurstelling bij een klein verschil is groter dan wanneer het resultaat er
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AANTASTING VAN HET EGO

Veel auteurs nemen aan dat frustratie niet de basisoorzaak van agressie is,
maar dat de wezenlijke oorzaak ligt in de aantasting van het zelfrespect en
zelfvertrouwen.'3? De vermeende, ons zelf toegedichte vermogens, blijken
ontoereikend te zijn. Dat is zeker een mogelijke uitleg, want zelfs als de frustratie daar niet op te herleiden valt, dan nog is egobeschadiging een belangrijke oorzaak bij bepaalde vormen van agressie.
Dat vernedering tot woede kan leiden is duidelijk.'3H Dat daarna het herstel
van zelfrespect en zelfvertrouwen door groot vertoon van macht kan worden
opgekrikt, bewijst het veelvuldig gebruik van deze strategie."y Wanneer iemand ons toevoegt-. `Dat kan jij helemaal niet', dan zal dat vaak niet alleen
leiden tot een grotere inspanning om dat oordeel te loochenstraffen, maar
ook tot de behoefte om de beoordelaar op uw beurt op zijn nummer te zetten.
Weet u zelf dat u het inderdaad niet meer kunt en neemt u dat zichzelf kwalijk,
dan kan een agressieve reactie heftig zijn. Wij zullen bij de bespreking van
zinloos geweld een voorbeeld daarvan geven.
BESCHERMING
Als derde oorzaak moeten we de bedreiging noemen. Bij gevaar dient zich de
keuze tussen vluchten of vechten aan. Wordt het vechten dan is agressie een
natuurlijk middel, dat tevens de droeflleid, die inert maakt voorkomt.'4~

De gedaanten, die de verschillende oorzaken van agressie kunnen aannemen,
zijn velerlei.

De klassieke indeling kent een aantal dichotomieën, die we kort zullen bespreken.
INSTRUMEN'I'ELE F.N REACTIEVE AGRF.SSIE

De belangrijkste tweedeling, zeker voor ons onderwerp, is de verdeling in
instrumentele agressie (ook wel proactiviteit genoemd) en reactieve agressie.
In het eerste geval is de dader onbedreigd. Instrumentele en reactieve agressie
verschillen in initiatief en wel offensief ten opzichte van defensief Bij instruver van af lag. Eén cijfertje verschil met de hoofdprijs van een loterij heeft een onlogisch grote impact.
'.;' Oei 8z Groenhuijsen zooo, p.3z6.
'zR Belediging, vernedering, krenking, verlating.
"y Schutz i998.
'~~ Lewis 8c Haviland-Jones, p.6t4.
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mentele agressie wordt een bewust doel nagestreefd, terwijl een reactieve
agressie, zoals het woord reeds zegt, een antwoord is. Dat antwoord wordt
gevoed door kwaadheid en is dus affectief van aard. De nadruk op het nastreven van een doel maakt instrumentele agressie daarentegen een voornamelijk
rationele (cognitieve) aangelegenheid. De Romeinse brutale dief gebruikte
gewelddadige agressie om zijn doel te bereiken. Kwaadheid of frustratie was
niet de primaire bron.
De vraag, in hoeverre een vijandige agressie (`hostile aQ~ression' ) reactief is,
valt vaak niet gemakkelijk te beantwoorden. We kennen bijvoorbeeld ook de
agressie tussen mannen (irltermalc aflgression), duidelijker zichtbaar bij jongens, die te maken heeft met de hegemonie in de groep. Uiteindelijk gaat dat
om de reproductie. Wie wordt door de vrouwen uitverkoren. Diepe gevoeligheden liggen dus hieraan ten grondslag. Is dit instrumenteel, omdat een doel
wordt nagestreefd of geldt hier een autonoom werkende drang. Zijn het gevoelens, opgewekt door testosteron?
Iets dergelijks, maar dan nog heftiger, is de agressie van de moeder, ter bescherming van haar kinderen (maternel aggressiort). Hier zien we duidelijk het
affectieve en reactieve karakter op een bedreigende actie. Ook bij `territorial
adgression'is dat het geval.
DIRECTE EN INDIRECTE AGRESSIE

Een andere, veel gebruikte indeling is die in een directe of open en indirecte of
verborgen agressie. (overt en covert)
Open agressie is duidelijk waarneembaar, maar verborgen agressie is een
uitingsvorm, die niet onmiddellijk opvalt en die met een tekort aan macht te
maken heeft. In die gevallen beperkt de destructieneiging zich tot bijvoorbeeld manipulaties ten nadele van de ander. Meisjes zijn niet minder agressief
dan jongens. Zij bereiken hun doel echter door roddel, uitsluiting of valstrikken. Dat komt voort uit de noodzaak een directe confrontatie uit de weg te
gaan.

Ook bij jongens en mannen komt verborgen agressie voor. Openlijke agressie
is dan te riskant of minder effectieE Treiteren zit tussen open en verborgen
agressiein.
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Affectieve agressie is agressie gebaseerd op gevoelens. Er is weliswaar een
duidelijke overlap met de tot dusver genoemde vormen, maar genoemd aspect
draagt voor een groot deel dit artikel.
Welke gevoelens kunnen we onderscheiden en hoe verhouden die zich tot
agressief gedrag.
Ben Zé-ef onderscheidt vier gevoelsmodaliteiten, die in een 2 x 2 matrix zijn
onder te brengen.~~~ We hebben dan te maken met vier eigenschappen, waarvan er steeds twee aan een gevoelsmodaliteit kunnen worden toegekend. De
eerste eigenschap is duurzaamlleid en te onderscheiden in kortdurende en
permanente gevoelens. De tweede is bepaaldheid, onderscheiden in gerichte
en algemene of diffuse gevoelens.
EMOTtE
Een emotie is gericht en kortdurend (en daardoor zeer krachtig). Woede is
een emotie en de handeling, die daaruit voortkomt zal vaak agressie zijn. Wij
beschouwen ook irritatie als een emotie. De duur daarvan is beperkt, maar
weinig gericht. Toch willen we irritatie onderscheiden van prikkelbaarheid,
dat nog minder gericht is en daarom als stemming wordt ingedeeld. Beide
gemoedstoestanden verlagen de drempel tot agressief gedrag. Irritatie is een
zeer bijzonder fenomeen. De gerichtheid kan er toe leiden dat bij een typische
ervaring, woede ontstaat. Er zijn mensen, die furieus kunnen worden als een
ander met zijn tanden knarst. De oorsprong van een dergelijke bizarre oorzaak valt zelden te achterhalen. De agressie als gevolg daarvan, ontmoet onbegrip.
STEMM ING

Een stemming is tijdelijk en ongericht. Men is prikkelbaar gestemd door bijvoorbeeld vermoeidheid of een tekort aan suiker in het bloed. Ook zonder
aanwijsbare oorzaak treedt soms een negatieve stemming op. Een niet verwerkte frustratie ligt daar vaak aan ten grondslag. Algemeen wordt aangenomen dat het met het `verkeerde been uit bed stappen' ook een oorzaak is. Op
stemming hebben wij niet veel invloed. De stemming werkt autonoom, maar
kan soms worden weggelachen.

'~'
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óen Zé-ef, zooo, p.4y e.~~.
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SEN'I'IMENT
Sentimenten zijn gericht op een bepaalde persoon of situatie. De werking is
permanent. Het voelen van wrok is een voorbeeld. De bereidheid tot agressief
gedrag wordt virulent, wanneer een bepaalde voorwaarde wordt vervuld, als
de persoon of de situatie zich aandient.
TEM PERAM EN7'

De laatste gevoelsmodaliteit is het temperament. Deze vorm is permanent en
ongericht. We kennen het type A-persoon, dat heftiger rcageert en zo ook
gemakkelijker agressief wordt. Ook de biologische invloed door hormonen
als testosteron en de neurotransmitter serotonine op het temperament is bekend. Beschadigingen aan de frontale cortex kunnen eveneens leiden tot
agressiever gedrag.~~Z
Cumulaties zijn zeker mogclijk en gemakkelijk is in te zien dat een opvliegend
karakter, gevoegd bij een slechte stemming, een frustratie tot ontploffing kan
brengen.

Woede-explosies kunnen echter ook zonder oorzaak ontstaan bij mensen met
een `Irltermittertt Explosive Disorder'.~43
5.6.

De negatieve relatie van empathie en agressie

De algemene opvatting dat empathie en agressie elkaar niet verdragen is in
zijn algemeenheid juist.~~~ Toch zullen we nuances aanbrengen.

Wanneer we teruggaan naar de basis van empathie, de `need to belong', dan is
die algemene stelling, dat empathie niet naast agressie kan bestaan, wel te
begrijpen. Wanneer we de neiging hebben ons te identificeren met een ander,
dan ligt agressie tegen die ander niet zo voor de hand.
De need for power daarentegeti suggereert ]leel duidelijk agressie. Voor een
goed begrip zouden we deze behoefte nog iets moeten verbijzonderen. Wanneer we het gebrek aan empathie, geen verbondenheidsgevoel dus bekijken,
dan blijkt dat tekort te worden opgevuld door de machtsbehoefte. `Need to
belong' en `need for power' liggen diametraal tegenover clkaar. Aan de ene
~pz
~43

Kalat ty9S. p-3-4.
Naast deze persoonlijkheidsstoornis geven ook de Antisociale Persoonlijkheidsstoornis, Borderline Stoornis, Conduct Disorder, ADHD, Psychotische Stoornis en de Manische Episode aanleiding tot een verhoogde agressiedispositie. DSM-IV, ~yys, p.6z8.
Ohbuchi e.a. t993to7
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kant ligt het absolute altruïsme en aan de andere zijde het egoïsme. Het evenwichtspunt kan met iedere situatie verschuiven. Macht wordt gewenst om aan
dc basisbehoeften te voldoen: eten, drinken en reproductie. Daarvoor moet
de competitie worden aangegaan. Daarnaast kan een mens zich echter ook
andere en hogere doelen stellen en daarbij zelfs afzien van het bevredigen van
die basisbehoeften.~~~ In menselijke culturen vinden die hogere behoeften hun
uitdrukking. Een typisch menselijk vermogen is bijvoorbeeld trots zijn op
elkaar. Als mens ben je in staat trots te zijn op de prestaties van iemand anders, onder voorwaarde dat men zichzelf nauw met hem verbonden voelt.
Wannecr de ander belangrijk voor ons is, ons bevestigt in ons zelfbeeld, kan
de instelling opschuiven van competitie naar verbondenheid, van egoïsme
naar altruïsme.
Verder Inoeten we niet vergeten dat de behoefte aan veiligheid grotendeels
binnen het sociale verband wordt gerealiseerd. Anderen zijn voor ons, sociale
wezens, een overlevingsfactor. Daarin verschillen wij niet van sociaal levende
dieren.
We hebben dus gezien dat empathie de behoefte aan verbondenheid vertegenwoordigt. De communicatic van gevoelens verzorgt die éénwording.
Door identificatie stellen we ons in de plaats van de ander en verstaan zo zijn
gevoelens. Het proces zelf verloopt met behulp van de normale vermogens
van aandacht via perceptie naar een parallelle emotie. Vervolgens vormen we
na evaluatie onze eigen gedachten en emoties, die daarom reactief worden
genoemd. Dat proces kunnen we beschouwen als horen, het is een vermogen.
Normaal gesproken kan ieder mens dat. Je moet het alleen ook willen. Zodra
dic wil er is wordt het luisteren.
Zonder problemen hoeft dat proces niet te verlopen. Ook horen kan door
allerlei zaken worden belemmerd. Deze `dooflieid' zal tot een verminderde of
zelfs een afwezigheid van empathie voeren. We zullen zo dadelijk de verschillcnde fasen van het proces volgen om de empathieverstoringen op hun ontstaansreden te onderzocken.

5.7.

Niet willen empathisch zijn

Als de wens, het verlangen de ander gevoelsmatig te verstaan, aanwezig is
gebruiken we niet de metafoor `horen', dat slechts een vermogen aangeeft,
'4i Vasten en onthouden bijvoorbeeld.
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maar `luisteren'. Wanneer je echter niet wilt luisteren ( je identificeren), je
afsluit voor verbondenheid, dan is er geen empathie. Dat is het eerste en een
heel fundamenteel empathiegebrek.
Het direct gevolg van dat afwijzen van empathie en dus van verbondenheid is
dat we de ander zien als object. Dit heeft een gevolg voor het handelen van de
niet empathische partij en gevolgen voor het object, de ander.
Wanneer men de ander als object ziet, is er geen verantwoordelijkheid meer
voor hem. Het gevoel van volkomen beschikkingsmacht dringt zich op. De
ander als voorwerp zien laat toe dat je het eigen voordeel volledig kan laten
gelden. Onhandelbare voorwerpen moeten met kracht gedwongen worden
zich te schikken.

De brutale dieJuit de Romeinse historie is een dergelijk iemand, alleen uit op
eigen voordeel.
Hij schroomt daarbij niet geweld te gebruiken.
Om een ethisch oordeel te geven over een dergelijk handelen gaan we naar de
tweede partij, het slachtoffer. Hoe ondergaat hij die agressie. Allereerst moeten we vaststellen dat het ondergaan van die gewelddadigheid pijn veroorzaakt. Dat is negatief, maar niet het ergste. Het gevoel gebruikt te worden, het
gevoel dat iemand jou als voorwerp behandelt, dat snijdt veel dieper. Van een
medemens zou je zoiets niet behoeven te verwachten.~46 Omdat dit schadelijk
effect van `onmenselijk' handelen van alle tijden is, zien we dat het recht dat
ook ten tijde van het Romeinse imperium onderkende. Het gaat niet alleen
om de materiële schade, waaronder ook lichaamsschade moet worden verstaan, maar vooral om de emotionele schade. Diefstal kon met de actio furti
verrekend worden door het gestolene terug te vorderen (reïpersecutoir) en
bovendien als straf nog een keer diezelfde waarde op te eisen (poenaal). Ook
niet gewelddadige diefstal wijst op een gebrek aan inlevingsvermogen. De
straf (poena) voor die emotionele schade is één maal de waarde. Een mishandeling van het slachtoffer, waarbij de dader, gevoelloos en bruut een menselijke weerstand opruimt, die vernedering knakt het zelfrespect . De reactie van
het slachtoffer is dan de roep om vergelding, wraak. In het Romeins recht is
uitdrukking daarvan een straf van vier keer de directe waarde. De emotionele
schade wordt daarmee vereffend. Emotionele schade is echter niet permanent
maar slijt en vandaar de restrictie dat deze claim slechts geldt voor een jaar.

'~6 Zo weergegeven vertoont empathie een duidelijke overeenkomst met het veronderstelde `Violence inhibition mechanism' (VIM), Blair zool.
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Voorbij dat jaar wordt verondersteld dat de wraakgevoelens van het slachtoffer zijn bekoeld.~4~ ~4A
BOOSAARDIGE AGRESSIE

De daad in het bovenstaande voorbeeld is één van aantoonbare boosaardígheid. Onder boosaardigheid willen we dan verstaan: een verwerpelijke mentaliteit, waarbij ten eigen nutte, de medemens als object wordt gezien.
We zullen nu deze groep boosaardigen, gekenmerkt door het feit dat zij niet
empathisch willen zijn, zien te plaatsen binnen de reeds genoemde groepsindelingen van agressie.
Het is duidelijk dat we in het Romeinse voorbeeld te maken hebben met instrumentele agressie en bovendien in een open, zichtbare vorm. Gevoelens
spelen een ondergeschikte rol en het doel is rationeel, de diefstal.

Wij hebben dit eerder `prooidenken' genoemd en ook Martens spreekt van
`predatory aggression'.~~y
Hoe is het nu met andere vormen van instrumentele agressie? Zijn ze alle en
in dezelfde mate boosaardig?
Wat te denken bij `intermale aggression', de concurrentie tussen leden van het
mannelijk geslacht. Die krachtmeting is bij jongeren vaak open, bij ouderen
indirect en verborgen. Omdat de motivatie ertoe bij jongeren een sterk affectief element heeft, nauwelijks gepland, is de boosaardigheid miniem. De mate
van agressiviteit wordt gereguleerd in het spel, door een appèl op het mededogen van de tegenpartij en daarmee wordt zelfs empathie ontwikkeld. We
kunnen dan spreken van natuurlíjke concurrentie, die in de evolutie een positíeve rol speelde.
Bij ouderen kan boosaardigheid wel een rol gaan spelen. Overheersen is nog
steeds het doel, maar nu niet meer alleen gevoed door affect, maar vooral ook
door een rationele overweging: men wil er beter van worden. Ellebogenwerk
is heel duidelijk een vorm van instrumentele agressie. De ogen worden gesloten voor de gevoelens van de ander. Men v,~il dat niet weten. Er is geen of weinig empathie wat niet leidt tot een evenwichtige verhouding. Alhoewel ook
deze vorm een natuurlijke selectie kan bevorderen is toch, binnen onze culDeze uitleg van de verjaringstermijn wordt door kenners van het Romeinse Recht
gegeven en verwoordt in Kaiser Wubbe ~97~~ p.~44.
Leerzaam, uit dit stukje Romeins Recht is in de eerste plaats de erkenning van wraakgevoelens als legitieme reactie (retributie) en verder de rechtstreekse relatie slachtoffer- dader bij de vergoeding in geld. (Restorative Justice)
Martens tyy7.
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tuurverhoudingen, een negatieve kwalificatie van een begin van boosaardigheid van toepassing. Meestal blijkt men editer toch niet zo afstandelijk, dat bij
een waarneembaar leed, de elleboogwerker dat niet zou willen zien.

Er zijn dus gradaties in boosaardigheid.
Verborgen agressie, zoals bijvoorbeeld verdachtmaking, kan overigens de
effecten van ernstige misdrijven evenaren. Verdachtmakingen en manipulaties drijven soms tot wanhoop en we moeten niet schromen dat boosaardig te
noemen.

`Territorial aggression' is een andere vorm, die problemen geeft bij de beoordeling van de boosaardigheidsgradiënt. Ook hier is de agressie grotendeels
instrumenteel en rationeel.
Men verdedigt zijn gebied. Mag dit dan met kracht gebeuren? De rechter zou
al gauw het proportionaliteitsbeginsel aanleggen. Het affectieve deel is te
billijken, maar de agressie dient binnen de perken te blijven. Doorgaans is de
woede zo bepcrkt, dat de ander nog steeds als mens wordt gezien.

5.8.

1Viet empathisch kunnen zijn

Weet men, door emoties overmand, werkelijk niet meer wat men doet, dan is
boosaardigheid niet meer aan de orde. Blinde woede neemt de mens achter
het agressiedoel niet meer waar.
We stappen hiermee dus over naar de volgende groep van empathiegebreken,
naar die welke het `horen' beletten. Het is de groep van niet empathisch kunnen zijn.

We zullen nu zien hoe ook deze vormen van empathiegebreken ons oordeel
over en inzicht in agressie kunnen vergroten.
Om deze vorm in te leiden zullen we beginnen met de bespreking van een
agressievorm, die dicht tegen de territoriale agressie aanligt, namelijk de `maternel aggression'.
Als er één vorm van agressie bekend en zelfs geaccepteerd is, dan is het de
verdediging door de moeder van haar kinderen. Zelfs schuwe dieren worden
agressieve duivels wanneer hun jongen gevaar lopen.
Ook bij mensen kan moederlijke agressie zeer virulent worden, zelfs tegen
mensen met wie de moeder zich gewoonlijk sterk verbonden voelt. Vaak is dit
op het onrcdelijke af Is dit instrumentele agressie, omdat het doel de verdediging van de kinderen is? Moeten we veronderstellen dat dit gedrag rationeel
tot stand is gekomen?
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Dat is duidelijk niet zo. We zijn beland bij de affectieve vormen van agressie,
vormen die zelden boosaardig zijn.
Voor een goed begrip moet gezegd worden dat affectieve agressie niet automatisch wordt geaccepteerd en zeker niet goedgekeurd. Het is wel zo dat de
intenties jegens het slachtoffer niet blijvend vijandig zijn, dat schade niet rationeel wordt nagestreefd. Een dergelijke verhouding kenmerkt zich gewoonlijk door spijtgevoelens achteraf en een uiteindelijk beter wederzijds begrip.'s"
Empathie maakt agressie onlogisch. Een gevoel van verbondenheid staat het
schaden van een ander in de weg. Er zijn echter situaties, waarin het empathieproces niet tot ontwikkeling komt omdat één van de normaal voorkomende proceselementen, aandacht, perceptie, parallelle emotie, niet of niet
goed werkt. De moeder, die haar kind verdedigt, denkt en ziet nauwelijks
meer. Haar aandacht is volledig gericht op het gevaar en niet op de persoon
daarachter, met de intentie zijn gevoelens te verstaan. Haar perceptie is verwrongen. We spreken over blinde woede om uit te drukken dat de waarnemingen elke vorm van objectiviteit hebben verloren. Hier al stopt het empathieproces. Een parallelle emotie komt niet tot stand.
Spreken we dan over boosaardigheid? Zeker niet.
We laten moederlijke agressie voor dit ogenblik even rusten en komen bij de
meest gebruikelijke vorm van agressie, de reactie op een frustratie. Frustratie
wordt gedefinieerd als een onverwachte, onbegrepen verhindering bij het
streven naar een doel. We worden dan kwaad. Nu zijn er veel meer factoren
die de sterkte van de boosheid bepalen dan alleen de mate van verhindering.'s'
Uit onderzock is gebleken dat andere negatieve factoren daartoe bijdragen.
Bij extreem warm weer is de frustratie sterker en een toch al aanwezige negatieve stemming bijvoorbeeld, draagt bij aan de diepte van de frustratie. Vermoeidheid maakt prikkelbaar en prikkelbaarheid is niets anders dan een dispositie voor boosheid. Overigens veroorzaakt vermocidheid een vermindering van de aandachtscapaciteit en aandacht is een voorwaarde voor empathie. De meest geringe frustratie leidt dan tot een uitbarsting. Daarnaast is het
opmerkelijk dat de mate van vijandigheid ook wordt gestimuleerd door alleen

'~" Bibas 8c Bierschbach zoo4.
'~' Kenrick e.a. zooz, P.34z, Parrot zooi, p.3z8.
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al het zien van wapens'~Z. Zelfs het geloof in de effectiviteit van agressie versterkt de vijandigheid.'s;

Reactieve agressie bij egoaantasting
Verreweg de meeste agressieve handelingen in het dagelijkse leven zijn gericht op egoherstel. Het zijn oprispingen van emoties, die hun oorzaak vinden
in een echte of vermeende vernedering door de wederpartij. De lust om die
ander gevoelsmatig te verstaan is er even niet, wat de veroorzaker van die egoaantasting, na de agressieve reactie, wel volledig helder zal zijn geworden. Dat
geeft in ieder geval duidelijkheid en ook dat is voor onderlinge verhoudingen
van waarde. Dit positieve resultaat wordt bij bijna driekwart van alle agressieve handelingen door beide partijen zo beoordeeld.

Kortom: door de emotie, die alle aandacht opslorpt, worden verhoudingen
wel eens uit het oog verloren. Dat komt dus ook wel weer goed.
Anders is het met agressiviteit, die we als crimineel beoordelen. Wat is het
verschil?
Als voorbeeld zullen we zowel zinloos geweld gebruiken als `dagelijkse agressie' en aan de hand van deze voorbeelden een toets voor boosaardigheid afleiden. Empathiegebreken gaan daarbij de toetssteen vormen.

5.9-

Zinloos geweld en dagelijkse agressie

Hoe komen bepaalde groepen jongeren er toe om willekeurige slachtoffers zo
intens te mishandelen? Verbijsterd vragen we ons dit af en de drang om daar
een verklaring voor te vinden wordt door die verbijstering gevoed. We zullen
een poging doen.
Om te beginnen kunnen we ons heel goed voorstellen dat de doelstelling voor
die agressieve jongeren een ego-versterking is. Ze willen domineren, Door
een superioriteit van kracht voelen ze een macht, die ze normaal heel duidelijk
ontberen. Maatschappelijke status hebben ze weinig en schoolresultaten zijn
doorgaans gering. Is nu deze agressie instrumentele agressie, beschouwen zij
hun slachtoffers als object? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten
we nagaan of er voldoende gevoelens van superioriteit te ontlenen zijn aan de
macht over een voorwerp. Kun je daarmee je ego versterken? Als het ant-

'~Z Kenrick e.a. zooz, p.347'Si Boxer e.a. zoo4, p.9z.
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woord ontkennend is, dau worden slachtoffers van zinloos geweld dus niet als
voorwerp gezien.
IVÍEELOPERS

Een tweede vraag is of je wel alle deelnemers van de groep over één kam kunt
scheren. In het algemeen hebben we in een groep te maken met leiders eu
meelopers. Niet alle deelnemers van de `gang' zullen gelijk reageren. Zo zullen
de meelopers, in een subcultuur van hun groep, waar ze wel erkeluung krijgen, zich identificeren met de leiders. Wij zeggen dan dat die leiders ' naar de
ogen wordt gekeken `, dat wil zeggen dat hun gevoelens worden afgelezen.
Empathie door identificatie. Arrogantie ten opzichte van het slachtoffer zullen deze meelopers ook wel voelen, maar verder staat niet veel een norlnaal
empathieproces in de weg. Hoogstens kan er een zekere wrok bestaan die
' het verlangen de ander gevoelsmatig te verstaan' onder druk zet. De motivatie om zich te identificeren is dan muumaal. Zodra echter het slachtoffer aandacht gaat trekken als mens, een appèl doet door zichtbaar lijden, zal het empathieproces alsnog op gang komen en via de parallelle emotie als een `violence inhibition mechanism' verder geweld een halt toeroepen.Is{ In het beurteliugs inleven in zowel de leider als het slachtoffer, zullen positieve triomfgevoelens en negatieve smartgevoelens om de hegemonie strijden. De meelopers worden slachtoffer van tegenstrijdige gevoelens, waarbij we voor een
goed begrip ons moeten realiseren dat het hier gaat over gevoelens en niet
over rationele overwegingen. OOk die rationele argumentarie is er, zoals bijvoorbeeld de overweging, dat het slecht zou vallen om de zijde van het slachtoffer te kiezen. AI deze factoren spelen bij de evaluatie, de overgang van parallelle emotie naar reactieve emotie, een rol. Als uitkomst ontstaat de eigen
emotie en die zal bij de meeloper een gevoel van onzekerheid en angst zijn.
Het is niet onwaarschijnlijk dat dit zich in stoer gedrag zal vertalen.
We stelden al dat de werkelijkheid gecompliceerd is, maar een dergelijke analyse is nu eemnaal noodzakelijk om de boosheid van de daad in termen vau
empathiegebreken te lcumien beoordelen. We Icunnen nu vaststellen dat er
geen of slechts een gering empathiegebrek is en dus ook geen volledige onverschilligheid ten opzichte van het slachtoffer. Oprechte spijt achteraf is dan
heel goed mogelijk en zelfs waarschijvlijk wanneer de meeloper uit de invloedssfeer van de leiders wordt onttrokken.
~u Het `violence inhibition mechanism' (~~vl) is een verondersteld autonoom proces, dat
agressie tussen mensen tegengaat. Is dat dau niet ge~voon empathie?
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LEIDERS EN WREEDHEID

We gaan nu naar de leider(s), want daar ligt de boosaardigheid. Hier stuiten
we op een nieuw fenomeen, dat we als wreedheid zullen classificeren. Toch
hebben we te maken met een ongehinderde empathieontwikkeling. Er kan
wel enige kwaadheid zijn, maar van een ongebreidelde woede, die de procesgang verstoort, is geen sprake. Ook een gerichte aandacht is aanwezig en we
zullen zien, zelfs met de sterke intentie de ander gevoelsmatig te verstaan. Het
probleem zit in de reactieve emotie. Normaal gesproken is die reactieve emotie in fase met de parallelle emotie. Op het `zien' van lijden volgt medelijden
en vreugde wordt moeiteloos gedeeld. Er zijn echter ook contraire reacties
mogelijk. Zo kan afgunst een reactieve emotie op een parallelle emotie van
vreugde zijn. Ook leedvermaak is een contraire reactie. Wij beoordelen deze
contraire reacties als negatief. Het klopt niet en het hoort niet. Veel erger
wordt het wanneer het zien van lijden lustvol wordt. Wij kennen dit in perversie, maar ook wreedheid is een vorm. Wij behoeven er niet aan te twijfelen dat
de empathie heeft gewerkt, omdat zonder het ondergaan van de smart van het
slachtoffer, de lustgevoelens niet optreden. De boosaardigheid zit in het contraire. Leiders van zinloos geweld zijn wreed. Zij verlustigen zich in het leed
van anderen en zij laven daaraan hun ego. Ook deze ongebreidelde vorm van
contrair reageren waarderen we als boosaardig en in dit geval als uiterst boosaardig. Het eigen nut vormen de lustgevoelens, die fungeren als doel in instrumentele agressie. Voordat we nu onze afkeuring te sterk onderstrepen een
vriendelijke vermaning tot enige relativering. Immers, hoe moeten we het
aangehaalde leedvermaak taxeren. Dit plezier in het leed van anderen komt bij
vrijwel iedereen voor. Is dat ook boosaardig? Een typische eigenschap van
leedvermaak is echter de drempelwaarde. Niet zodra de smart een zeer lage
drempel van ernst overstijgt, slaat het plezier om in medelijden en de neiging
tot helpen. Onze genegenheid is nooit in het geding geweest, op geen ogenblik hebben we de ander als lustobject gezien. Het was wellicht een reactie van
zelfspot.
DAUELIJKSE AGRESSIE

Met deze reacties als baken kunnen we nu ook beter de positieve waarde van
de dagelijkse agressie zien. Evenals bij leedvermaak, speelt deze vorm doorgaans tussen sterk verbonden partijen. Huiselijke ruzies worden ermee beslecht. Zijn de emoties zo hoog opgelopen dat de empathie wordt belemmerd
of, met andere woorden, dat er geen `weet' meer is van wat de ander voelt, dan
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is dat slechts kortstondig. Waarschijnlijk komt dat dus in het begin wel voor
en ook mogelijk is nadien nog een korte periode van wreedheid, in die zin dat
we ons verlustigen in de droefheid van de ander. Maar dit alles is kortdurend
omdat, niet zodra de ernst van de situatie een lage drempel van smart overschrijdt, de verbondenheid weer sterk wordt gevoeld. Empathie is nooit echt
weggeweest en het koele object-denken was verder weg dan ooit. Daarom is
het uiteindelijk resultaat positief. Averill heeft dan ook kunnen constateren
dat bijna 75~o van alle vormen van agressie niet als negatief wordt gevoeld. De
uitwisseling van gevoelens versterkte de verbondenheid en via deze vorm van
communicatie konden diepgevoelde waarheden zelfs beter worden overgebracht.
Nog een laatste opmerking over zinloos geweld. Eén van de procesvariabelen
bij empathie is aandacht. Aandacht kan getrokken worden. Een goed voorbeeld daarvan is huilen, met aandacht trekkend lawaai wijzen op de smartelijke toestand, waarin betrokkene verkeert. Door aandacht te trekken wordt
empathie bevorderd en dat lijkt daarom een zinvolle strategie voor slachtoffers van geweld. Huilen is niet direct nodig, maar het ondergaan van leed mag
blijken. Uiteraard geldt die positieve werking alleen voor de meelopers, de
wrede leiders zullen er alleen maar plezier aan ontlenen.

5.to. Met behulp van het empathiebegrip intenties achterhalen
We hebben nu de empathieontwikkelingen wat diepgaander bestudeerd.
Waar brengt ons dat en wat is het nut ervan?
Zoals eerder gesteld willen we empathiegebreken gebruiken voor de beoordeling van boosaardigheid. Dat is belangrijk omdat boosaardigheid duidt op een
aard en dat is een begrip voor permanent gedrag. Wanneer we daarmee te
maken krijgen kunnen we, in voorkomende gevallen, rekenen op een grote
kans van ernstige vormen van agressie.
Deze empathiegebreken hebben we, onder meer, leren herkennen in de vorm
van het niet willen empathisch zijn. In de meeste gevallen zal het slachtoffer
dan als object worden behandeld en dat voelen wij als zeer boosaardig. De
mentaliteit om iemand als voorwerp te bejegenen is tussen mensen fundamenteel verkeerd. We kwalificeerden dat als boosaardigheid.
Vervolgens bleek dat het empathie-proces van aandacht, perceptie en parallelle emotie door een gebrek bij een of ineer van deze elementen verstoord kan
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worden, We kunnen dan niet empathisch zijn, maar die situatie is incidenteel.
Dat incidentele karakter wordt onderstreept door de emotie van spijt, die dan
volgt. Er is geen boosaardigheid, hetgeen verwijtbaarheid overigens niet uitsluit.
Ten slotte hebben we nog een vorm gevonden, die ernstig boosaardig is. Bij
een niet beperkte contraire emotie op leed, wanneer dat doorvoelen lustvol is
geworden, speken we van wreedheid. Onze afkeuring van dit onnatuurlijk
gebeuren is heel sterk. De verbondenheid heeft een ziekelijke vorm aangenomen.
De gekozen definitie `empathie is het verlangen de ander gevoelsmatig te
verstaan', heeft ons tot deze analyses geleid en we zien dat de algemene opvatting, waarin wordt gesteld dat empathie en agressie niet samengaan, op zijn
minst moet worden bijgesteld.
Het is jammer dat veel auteurs de positieve reactie op leed, dus medelijden, als
uitgangspunt van hun empathiebegrip nemen.~ss De mogelijkheid om diep te
graven in motivatie en intenties wordt daardoor belemmerd. Bovendien moeten we dan wellicht spreken van een cirkelredenering.~s~
Wanneer we terugkeren naar de vraag over het nut van de analyses, het achterhalen van motieven, dan kan allereerst worden gewezen op het strafrecht.
De rechter heeft tot taak om het sanctierecht aan te wenden om de vergeldingsgevoelens van de gemeenschap tot uitdrukking te brengen. Daarnaast
moet ook de veiligheid zo veel mogelijk worden gediend .

Vergelding berust op wraakgevoelens en deze worden voornamelijk gevoed
door een ondervonden gevoel gebruikt te zijn. Het slachtoffer was object. Dat
is niet zo bij affectieve agressie. Het wraakgevoelen, na het ondergaan van
agressie onder invloed van een woedeaanval, ebt snel weg en zeker na excuses
achteraf.
Voor een bescherming van de maatschappij is een risicotaxatie noodzakelijk.
Affectieve delinquentie opent perspectieven voor heling. Boosaardigheid zet
echter alle seinen op rood, het is structureel.

We zullen in de volgende paragraaf een op empathiegebreken gebaseerde
juridische aanpak van delinquentie nader uitwerken.
~;;

`Empathie is een affectief antwoord, dat voortkomt uit het begrip van de emotionele
staat van een ander en dat gelijk is of minimaal overeenstemt met wat de ander voelt of
wordt verondersteld te voelen', Eisenberg 8c Strayer ~y87.
Omdat empathie, in het spraakgebruik, alleen een positief ineeleven suggereert, is een
zodanig definiëren geen verklaring meer, maar alleen een verwoorden van die opvatting. Het eigen karakter van empathie wordt niet geraakt.

[~7

HOOFDSTUK j

S.II.

Restorative Justice en Therapeutic Jurisprudence~s~

De lijn, die een tweedeling aangeeft in enerzijds structureel boosaardig gedrag
en anderzijds incidentele ontsporingen, kan worden voortgezet in het sanctiebeleid.
Op de eerste groep zullen we het talio-principe toepassen, op de tweede groep
het canoniek recht. Beide vormen wortelen in de aloude rechtsgevoelens, die
ook in onze tijd nog steeds bevredigend zijn.
Het talio-principe houdt in dat de schade, die de dader heeft aangericht, als
spiegelende rechtvaardigheid op hem wordt verhaald. Die verevening is concreet, waarbij ook de immateriële schade op geld wordt gewaardeerd. In ons
Romeinse voorbeeld werd die immateriële schade vastgesteld op één keer de
goederenschade, maar bij gewelddadige agressie op vier keer die waarde. Wij
kunnen een veelvoud van de directe schade ook motiveren met verwijzing
naar de pakkans. Die is doorgaans kleiner dan één en ook dat moet verrekend
worden. Voor een taxatie van schade aan het lichaam kunnen we Hugo de
Groot raadplegen. Hij heeft zich intensief inet dit vraagstuk beziggehouden
en alleen doodslag kon maar gedeeltelijk op geld worden gewaardeerd.

Een civiele benadering van het strafrecht zou in ieder geval het slachtoffer iets
op kunnen leveren. Het staatsaandeel kan daar van worden afgetrokken.
De hier geschetste benadering kennen we momenteel in Restorative Justice',
zij het dat nog steeds de staat het collectieve belang beschermt.
Het canoniek recht gaat uit van een spijtbetuiging van de dader. Vergeldingsgevoelens worden daarmee uitgebannen en heling wordt nagestreefd. Wel
kan een boetedoening worden verlangd, in welke vorm dan ook. Ook deze
aanpak kent het hedendaagse strafrecht en wel in de vorm van `Therapeutic
Jurisprudence'. Deze aanpak wordt in de USA gepraktiseerd in de 'Problem
Solving Courts'. Het is een wijze van speciale preventie, maar in een nononsense uitvoering. Onder acceptatie van het incidentele karakter van het
delinquente gedrag, moet de heling wel actief door de dader worden nagestreefd. Vooral voor jongeren betekent dit een mogelijkheid te ontkomen aan
een crimineel toekomstperspectief.

'~' Herlé 8i Oei zoojb.
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5.r2.

Samenvatting en aanbevelingen

Wanneer we dat alles nog even op een rij zetten, dan komen we tot de volgende samenvatting.

Wij kennen boosaardig agressief gedrag, dat wordt gekenmerkt door een niet
willen empathisch zijn, waardoor het slachtoffer als voorwerp wordt behandeld.
Dit gedrag duidt op een verwerpelijke mentaliteit en die moet als permanent
worden beoordeeld.
Wij kennen ook incidenteel agressief gedrag, dat kan ontstaan wanneer de
empathie door een verstoring van de procesvariabelen, zich niet kan ontwikkelen. Er is dan sprake van een tijdelijk niet empathisch kunnen zijn en wij
spreken dan over een ontsporing. Boosaardig is dit gedrag niet.

Een derde vorm van agressief gedrag voltrekt zich bij volledige empathie. Het
is de meest voorkomende vorm, die als dagelijkse agressie kan worden gekenschetst. Hoogstens de `trigger' kan door kortdurende woede (veelal ten gevolge van een egoaantasting opgeroepen) worden overgehaald. Hechte verhoudingen slaan dan razendsnel in ogenschijnlijke vijandigheid om, maar ook
voor heel kort. De wens de ander gevoelsmatig te verstaan blijft. Deze vorm
van agressiviteit is dus niet normoverschrijdend en deze wordt achteraf
meestal als positief beoordeeld.
Boosaardig is ook wreedheid. Het is de ziekelijke neiging van mensen om
anderen agressief te benaderen. Zij ontlenen aan het aangebrachte leed lustgevoelens. Het opzuigen van de smartelijke emotie betekent overdracht van
die gevoelens cn dus van empathie. Omdat het slachtoffer nu voor de dader
geen afstandelijk object is, maar duidelijk een reagerend mens, moet worden
aangenomen dat hier sprake is van masochisme. De zieke geest ondergaat
immers zelf het leed in een parallelle emotie, maar ervaart dat als plezierig.
Boosaardig agressief gedrag, dat de grenzen van wettelijke normen heeft
overschreden, kan het beste worden benaderd op een klassieke en fitndamentele wijze. Aangewezen is hier `Restorative Justice', met een sanctie, die ook de
op geld gewaardeerde, immateriële schade vergoedt Het talio-principe vormt
de rechtvaardiging.
Delinquent agressief gedrag, dat affectief en reactief was, wordt verondersteld
nadien tot spijtgevoelens te voeren. De verwijtbaarheid van dit gedrag zal
boetedoening betekenen, maar er zijn geen vergeldingsbehoeften. Er is
slechts een medeverantwoordelijkheid van de rechtsgemeenschap om de
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voorwaarden voor herhaling te verminderen. Met `Therapeutic Jurisprudence'
en een actieve medewerking van de dader kan dit worden bereikt.
Dan moeten we nog een oordeel uitspreken over de boosaardigheid van het
strafrecht. Ook hier gaat het om agressief gedrag. In dit geval moeten we echter niet het standpunt van het slachtoffer maar van de dader innemen. Het
gaat nu om degene, die de agressie van de sanctie ondergaat. Voor die dader is
het strafrecht een kil rationeel en boosaardig gevaar, dat altijd op de loer ligt.
Dat moet ook zo, want daaraan ontleent het strafrecht zijn afschrikkende
werking. Op empathie kan wel de incidenteel ontspoorde rekenen, maar degene die niet verbonden wil zijn, ondervindt ook zelf die afstand. Empathie,
resulterend in sympathie, zal hij niet ondervinden en dat voelt aan als behandeld te worden als object.
De voorgestelde definitie van empathíe en de werking van het empathisch
proces zijn deels hypothetisch. Bevestigend onderzoek zou de waarde van
voorgestelde juridische oordeelsvorming versterken. Daarnaast is eerder een
vrijwel objectieve methode voorgesteld om empathiegebreken door middel
van neurofysiologische metingen, aan de hand van fiLnbeelden, vast te stellen.'ss Dat zou een belangrijk hulpmiddel zijn voor het achterhalen van intenties en motieven bij delinquentie. De ontwikkeling van een dergelijke methode zal binnen afzienbare tijd worden begonnen.

Aanhangsel
S.t3.

Impulsiviteit

Ook in het volgende artikel `Entpathie en schuld, van een retrospectief naar een
prospectief strafrecht' wordt impulsiviteit als belangrijke eigenschap en veroorzaker van antisociaal gedrag aangemerkt, zeker bij jongeren.
We zullen nu proberen deze impulsiviteit in een algemeen kader te passen om
daarmee die negatieve werking transparanter te maken.

We gaan de relatie leggen naar een meer fundamentele eigenschap van de
impulsiviteit en dat is de tijdshorizon.'~~ Daannee worden drie bclangrijke
zichtvensters op crimineel gedrag geopend:
's~ Herlé 8z Oei zoosa.
'S9 Zie ook: Van Dijk e.a. i998, p.ioo.
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verbeelding;
verveling en `sensation seeking';
gebrek aan vrees en ongevoeligheid voor afschrikking.
Lievegoed heeft gewezen op het kwantitatieve verschil in horizon van managers.~F~~~ Een helikopter mentaliteit zou nodig zijn om organisaties beleidsmatig te overzien. Deze `helikopterview' betekent, dat langere periodes, in een
samenhangend geheel, kunnen worden bevat en overzien.
Een kind leeft bij het ogenblik. Een snoepje nu betekent meer dan de belofte
van speeltuinbezoek over een maand. Die periode van een maand kunnen zij
niet overzien.
Ook bij volwassenen is de tijdsbeleving verschillend. Niet iedereen denkt op
langere termijn. Vaak speelt het heden een overheersende rol. Het kunnen
denken in verder weg liggende doelen verschilt in helderheid. De één kan een
vervelend karwei best aan, omdat hij zich kan verheugen op een verder liggend plezierig perspectief, bij de ander weegt dat heden zwaar door een gebrek aan zich kunnen voorstellen van perspectief. Het zich kunnen verbeelden slaat op het vermogen in tijd en plaats verschoven omstandigheden te
representeren. Door het denken in de toekomst wordt dit vermogen gestimuleerd. Dat betekent plannen maken.
Gebeurt er in het heden weinig spannends, dan zal degene die slechts in het
heden leeft, op zoek gaan naar spanning. Er is geen compensatie door het zich
verbeelden van een toekomstige evenement, waarbij die spanning wel optreedt. Bij deze mensen heerst het zo- genaamde `sensation seeking', een eigenschap die bij veel delinquenten herkenbaar is.
Een andere consequentie van het niet denken op wat langere termijn is het
niet ontwikkelen van vrees. In dit geval wordt met vrees het anticiperen op
gevaar bedoeld. Negatieve consequenties van actueel handelen worden niet
gezien en een direct gevolg daarvan is dat afschrikking bij deze mensen nauwelijks werkt. De doelgroep voor de generale preventie wordt niet bereikt.
Een korte tijdshorizon zal schoolresultaten niet bevorderen. Inspanningen
getroosten voor ver liggende beloningen zullen stranden op een gebrek aan
motivatiekracht. Er ontstaat ook een sterke voorkeur voor het bevredigen van
primairc behoeften. Het eten van vette snacks wordt niet weerhouden door
ideeën van mogelijke toekomstige gezondheidschade. Verder kunnen seksue-

'~" Lievegoed ty6y.

Izt

HOOFDSTUK 5

le behoeften leiden tot ongeoorloofde activiteiten, met niet doordachte schadelijke consequenties.
Voor het langere termijn denken, waaronder wordt verstaan het rekening
houden met verder weg liggende kansen en gevaren, is verbeeldingskracht
beslist nodig. Welke beelden worden opgeroepen door de huidige situatie en
worden die beelden toegelaten? Verder moet er een afweging worden gemaakt tussen het nut van de voorgenomen handeling, direct daarop volgend
en de gevolgen, weergegeven door het beeld dat de toekomst weergeeft.
Wanneer dat laatste beeld er uberhaupt niet is, houdt natuurlijk alles op. Bij
het goed kunnen verbeelden is de helderheid en de kracht van de situatie op
termijn bepalend voor de uitkomst van het afwegingsproces. De inbreker
moet niet alleen een risicotaxatie van de pakkans maken, maar ook een beeld
hebben van de gevolgen als hij wordt betrapt. Wanneer de behoefte aan
ogenblikkelijk geldelijk gewin groter is dan de bedreiging van straf en vernedering, dan helpt afscllrikking dus onvoldoende. Met het opvoeren van de
relatie verbeelding - tijdshorizon is de gecompliceerdheid van het probleem
misschien eerder toegenomen dan verhelderd.
Vrees, angst voor een mogelijk toekomstig gevaar, is ook een tijdsgebonden
begrip. Vrees voor een afstraffing door een sterkere tegenstander werkt sterker dan vrees voor een eventuele zware boete voor geweldpleging achteraf.
Hoe zou de situatie zijn wanneer de kans bestaat dat onmiddellijk de portemonnee zou moeten worden getrokken, ook bij een zwakkere tegenstander?
Hoe zou verder de impact van het boetebedrag zijn als betaald moest worden
over twee jaar?
Laten we nog een ander mogelijk gevolg bekijken met de vraag of het niet
uitermate saai moet zijn, wanneer je `bij de dag' leeft en er gebeurt niets bijzonders? Moet de verveling dan niet toeslaan? Zul je dan niet op zoek gaan
naar enige spanning? Jongeren, gericht op ogenblikkelijke lustbevrediging, die
niet een voldoening ervaren uit wat verder weg liggende perspectieven, die
jongeren zullen sensatie gaan zoeken. Het `sensation seeking' wordt toegeschreven aan persoonlijkheidsprofielen en de werking van neurotransmittersystemen.'~'
Dit fenomeen voert ons naar een volgende overweging en wel de invloed van
en de mogelijkheid om doelen te stellen.

'6'
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Ons handelen is niet willekeurig maar gericht en wel op bepaalde doeleinden
op korte en lange termijn. Doelen kennen echter een piramidale opbouw,
waarbij iedere hogere doelstelling een bepalende invloed uitoefent op de afgeleide doelstelling.~b~

Uiteindelijk worden dus de korte termijn doeleinden

gedragen door het verste doel. Onze tijdshorizon bepaalt hoe ver dat verste
doel weg kan liggen en hoe verder dat het geval is hoe fundamenteler de doelstelling. Hoe is het nu met kansarme jongeren? Kunnen zij zich heldere verre
doelen stellen? Wanneer er weinig perspectief is dan lijkt dit, per definitie,
niet aannemelijk. Deze jongeren worden gedrongen naar een hedonistische
levenswijze, hetgeen betekenr. pak wat je kunt krijgen en morgen zien we wel
weer. Ogenblikkelijk komt nu de vraag op of jongeren weliswaar in die situatie verkerend, maar wel met een verre tijdshorizon, zich toch niet een ver
wensclijk doel zullen kunnen voorstellen. Verder valt het te bezien, of het
mogelijk is door te helpen perspectieven te ontwikkelen, een verdere tijdshorizon te trainen. Dat een tijdshorizon volledig genetisch is bepaald valt niet
aan te nemen.
Omdat de tijdsbeleving van de rechtsgenotcn dus wel eens een heel belangrijke rol zou kunnen spelen in crimineel gedrag, wordt in het laatste hoofdstuk
een aanbeveling gedaan om dit tamelijk onbelichte aspect van de psyche nader
te onderzoeken op mogelijkheden van training.

'6' Carver 8c Scheier Zooo, p.3yi.

i~3

6.

Empathie en schuld,
van een retrospectief naar een
prospectief strafrecht
A.F.Herlé eit T.LOei

Hei be~rip ernpathie, zoals door de ai~teurs gedefinieerd, schept de inogel~l~heid orr~i
de diepere intenties en motivaties van delinquenten in kaart te brengen. Tot dusver
werden in het geobjectiveerde strafrec6it deze daderelementen als te siibjectief en
oribeu~~sbaar genieden. Alleen de rechter probeerde, in een po~ing een daadstrafrecht te voorkomen, de persoon van de delinquent te doen rtieewegen. De doelstellind
van het sarictierecht, om te komen tot een veili~e sanierilevin~, zoit echter beter dedieru~ ziJ'n rrtet een oriëntatie op potentiële gevaren. Boosaardigheid of wel het niet
willen ernpathisch z~n, is dan een beter criterium dan sc{iuld. Eeii rechtvaarc~iging
daarvan alsmede de doeltreffendheid worden in dit ~eschrift uitgewcrkt.
6.i.

Inleiding

Veel mentale vermogens gebruiken we zo vanzelfsprekend, dat we verrast
worden wanneer blijkt dat daarin verstoringen kunnen optreden.
Nemen we bijvoorbeeld de wonderbaarlijke mogelijkheid van de `joint attention', het verschijnsel dat een ander het wijzen van mijn vinger volgt en vervolgens begrijpt dat ik wil dat hij zijn aandacht richt op het aangewezen onderwerp. We behoeven dat bij onze hond niet te proberen. Die zal aandachtig
onze uitgestoken vinger bekijken, zonder de bedoeling daarachter te vatten.
Kinderen, jonger dan een jaar beschikken echter al over dat vermogen, een
duidelijke voorbeeld hoe ongelooflijk snel een mens zich ontwikkelt.'~; Zelf
maken deze jonge kinderen, door te wijzen, ook al gebruik van deze vorm van
communicatie.
[n een wat ruimere context kunnen wij deze geestelijke exercitie plaatsen binnen de zogenaamde `Theory of Mind' (TOM). Weten dat een ander denkt
zoals wij zelf denken, hetgeen het begrip wil uitdrukken, moet bij nader inzien
verwondering wekken.'~~~ Dat inzicht is overigens niet zo gemakkelijk, omdat
het een reflectie op ons sociaal denken vereist. In dit artikel zullen we daar

'~; Dziobek e.a. zoo4, p.z.
'~4 Gazzaniga tyy9. p- i44.
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aandacht aan besteden en we zullen TOM ook in verband brengen met het
onderwerp: empathie.
Het begrip empathie vertegenwoordigt eveneens een dagelijks optredend
mentaal proces, waarvan we ons de aanwezigheid en de waarde nauwelijks
bewust zijn. Toch is de sociale invloed zo enorm groot dat de afwezigheid
ervan ons shockeert. Autistische kinderen bijvoorbeeld hebben nauwelijks
empathie.~~s Autisme is een ontwikkelingsstoornis, die zich kenmerkt door
een gebrek aan communicatiemogelijkheden en beperkte belangstelling en
activiteit.'fifi Het is beangstigend te zien hoe deze kinderen voorwerpen aandachtig bestuderen, terwijl zij aanwezige huisgenoten volkomen negeren.
Klaarblijkelijk zijn levende organismen voor hen niet belangrijker dan voorwerpen. Dat betekent, anders gezegd, dat hun wereld uitsluitend uit objecten
bestaat.

Dat raakt dan meteen de essentie van empathie. Wij zien onze medemensen
niet als object, omdat we ons kunnen verplaatsen in hun situatie. Daardoor
worden zij subject. Een nadere uitvoerige uitwerking van deze uitspraak zal in
paragraaf 2 worden gegeven.
Omdat de verbondenheid, die wij met anderen voelen, gestalte krijgt in het
communiceren en empathie een vorm van communicatie is, zullen autistische
kinderen in ontwikkeling ver achterblijven. Op autisme zal nog nader worden
ingegaan.
De definitie, die wij voor empathie hanteren luidt: em~athie is het verlangen c~e
ander gevoelsrTiatig te verstaan. Met het begrip empathie in deze vorm laten tal
van verstoringen in het sociaal handelen zich verklaren. Het is immers zo dat
wij verregaande inbreuken op onze vrijheid door een ander door onlustgevoelens laten blijken. Wij zien dat al aan spelende jonge kinderen, die duidelijk
herkenbaar voor hun rechten opkomen. Een empathisch ingestelde veroorzaker van die inbreuk zal die weerstand voelen en zich terugtrekken. Een evenwicht tussen zijn behoefte aan vrijheid en de mijne wordt daardoor ingesteld.
ln paragraaf 6.3. zal dit aan de hand van een grafiek verder worden verduidelijkt en dan zal ook duidelijk worden dat dit een basisconcept is voor het sociaal handelen.

We spreken van deviant handelen wanneer de algemeen aanvaarde evenwichtsmarge wordt overschreden en zodra dit deviant handelen wettelijk
'fi~

Rutherford zoo4, p.y2.

'~h Vollkmar 8z Pauls zoo3.
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gestelde grenzen overschrijdt noemen we dat delinquent gedrag. Deze wettelijke grenzen vertegenwoordigen cultureel bepaalde evenwichten. Een gemeenschap moet zich tegen grove schendingen weren, omdat die overschrijdingen de vrijheid van de rechtsgenoten onevenredig beperken. Dit laatste is
niet alleen onredelijk, maar ook gevoelsmatig ondraaglijk.
Ons strafrecht doet daar iets aan in een poging dat evenwicht van normen en
waarden te bevestigen. Het is echter achteraf reageren, met de hoop dat er van
een leedtoevoeging aan de dader een afschrikwekkende werking uitgaat. Straf
is in dit opzicht overigens maar heel beperkt effectief. Er ontstaat al snel een
dilemma tussen de effectiviteit van de straf, in dit opzicht, en de rechtvaardige
strafmaat. Bovendien werkt afschrikking heel matig. We kunnen ons daarom
afvragen of de gemeenschap wel zo gediend is met straffen. Is niet het eerste
doel de maatschappelijke veiligheid te vergroten? Het onschadelijk maken of
compenseren van boosaardigheid en een verbeteringsproces voor hen, die de
neiging hebben over de schreef te gaan, maar dat in feite niet willen, is duidelijk zinvoller. Het zal blijken dat de empathie ons daartoe het instrumentarium aanreikt. In paragraaf 9 zal deze gedachte verder worden uitgewerkt.
De empathieverstoringen, die aan deviant handelen ten grondslag liggen,
ktmnen we nader analyseren. We komen dan in eerste instantie uit op een
tweedeling, waarvan het eerste aspect met het niet willen empathisch zijn samenhangt. Er is dan geen wens de ander gevoelsmatig te verstaan en die ander
blijft object. De tweede oorzaak ligt in het onvermogen empathisch te zijn
doordat het mechanisme, het proces waarlangs empathie werkt, verstoord is.
Het is een niet kunnen. Deze laatste verstoring kan een permanent karakter
dragen, maar zij is doorgaans tijdelijk.
Met deze indeling kttnnen we een belangrijk onderscheid in het strafrecht
aanbrengen, namelijk die tussen permanent boosaardig gedrag en tijdelijke
ontsporingen. Wij zullen laten zien dat ons affectief antwoord op die twee
oorzaken van delinquentie duidelijk verschillend moet zijn. Niet willen empathisch zijn zal doorgaans als `bad' worden gekwalificeerd, niet kunnen empathisch zijn als `mad'. Het `mad' is wat gechargeerd, maar het wil de uiteindelijk
niet gewilde empathieontregeling uitdrukken.

Als nadere concretisering van de denkbeelden zullen pathologische verstoringen van empathie ons als baken dienen. Er valt dan in de eerste plaats te
denken aan bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen, in het bijzonder die,
welke onder meer worden gekenmerkt door een gebrek aan empathie.
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6.z.

De biologische basis van empathie

Het verlangen de ander gevoelsmatig te verstaan komt voort uit ons gevoel
van verbondenheid met andere levende wezens en vooral, per definitie, met
degenen die ons na staan. Naarmate de (genetische) gelijkvormigheid groter is
zal die verbondenheid sterker worden gevoeld. Het gaat dus om de mate van
isomorfie. Daarbij moeten we niet alleen denken aan een fysieke gelijkheid,
maar ook aan overeenkomst in cultuur.
Het proces, dat het verlangen de ander gevoelsmatig te verstaan, vorm geeft,
verloopt via een aantal onderscheiden stappen en begint met aandacht. Aandacht is het richten van het bewustzijn op aspecten van onze omgeving of op
onszelf. Ook het pas geboren kind heeft een bewustzijn, ook al bestaat dat
nog voornamelijk uit gevoelens. Het gevoelen is de meest elementaire bewustzijnsvorm, zonder cognitieve inhoud. Zodra de ratio ontwikkeld wordt
ontstaat een samenspel van calculeren en gevoelen, als beide zijden van een
medaille. Zij beïnvloeden elkaar wederzijds, waarbij de gevoelens de drijvende kracht vertegenwoordigen. Het motief kan een rationele basis hebben,
maar de kracht wordt afgelezen uit de bijbehorende emotie. Wanneer we nu
aandacht schenken aan een ander, dan heeft die aandacht een kleur. Er zit een
bedoeling achter. We richten het bewustzijn met een doel en in dit geval met
de bedoeling om die ander gevoelsmatig te verstaan. Vervolgens krijgen we
een stroom van informatie binnen, die we als perceptie zullen aanduiden omdat die informatie subjecticf wordt vervormd.~~~ Verbale, maar vooral nonverbale informatie doet het beeld van de ander ontstaan, overeenkomstig de
staat waarin die ander zich ziet. Gelaatsuitdrukkingen spelen vaak een prominente rol, maar ook houding en situatie dragen bij aan die beeldvorming.
Wanneer we dan op die wijze `in de schoencn van die ander staan', ontstaat
dus ook bij ons een bijbehorende emotie, die we de parallelle emotie noemen.
Eenvoudig gezegd zal het zien van het emotioneel reageren van een ander een
soortgelijk reageren van onszelf veroorzaken en we kunnen ons afvragen hoe
dat kan.

De recente ontdekking van spiegelneuronen, neuronen die vuren bij de u~aarneming van een beweging en vervolgens de motorische cortex aansturen, heeft

'~- Beeldeii ~ip het netvlies zijn voor alle beschouwers gelijk, maar toch zien zij allen verschillend.
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het inzicht in het ontstaan van autisme bijzonder gediend.'~A Spiegelneuronen
maken imitatie mogelijk. Bij autistische kinderen mankeren deze `mirror neurons' of zij werken onvoldoende. Deze kinderen kunnen niet imiteren. De
invloed van die disfunctie is bijzonder groot.'("~
Wanneer we een moeder met haar jonge kind bezig zien en constateren dat
het kind haar volgt wannecr zij, blij, haar beide handen omhoog steekt, dan
spreken we over mimicry. Het is een automatische reactie van het kind op het
zien van deze uitnodigende beweging.
In een verdere ontwikkeling wordt dat automatisme ontwikkeld tot gewild
navolgen en dan spreken we van imitatie.
Er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken hoe belangrijk dat imiteren
voor de ontwikkeling van het kind is, zowel fysiek als psychisch. Niet alleen
zal het navolgen leiden tot lopen en praten, maar ook het normbesef zal in
eerste instantie door imitatie worden overgebracht.
Er is echter nog een derde stap te maken in deze ontwikkeling van mimicry en
imitatic en dat is die van de identificatie.'~~~ [dentificatie is de wens van het
individu om zich te vereenzelvigen met een ander en wel omdat daardoor de
gevoelde verbondenheid gerealiseerd wordt. Het gaat dus nog een stapje verder dan imitatie."' De wens tot identificatie noemen we empathie. Het is in
feite het in de schoenen van een ander gaan staan, voelen wat de ander 'beweegt'. Op de keper beschouwd is dit een vorm van communicatie. De verbondenheid wordt op die wijze ondergaan. In de volgende paragraaf zullen
we ons bezig houden met een verklaring voor die wens tot verbondenheid.

6.3.

Basiskrachten bij handelen

Laten we allereerst vaststellen dat een mens een handelend organisme is. Met
behulp van dc zintuigcn wordt informatie uit de omgeving verkregen en deze
gegevens zijn aanleiding tot handelen.
Wat is nu het progratnma, dat die informatie omzet tot een bepaalde reactie?
Volgens welke lijnen loopt de vorming van doelstellingen met de bijbehorende motiveringskracht?
'hx
'~y
''"
'-'

Harris zoo3~ p.SzS-531.
Oberman e.a. Zooj.
Leslie e.a. Zoo;, p.6oz.
Kinderen ontwikkelen zich van egocentrische wezentjes naar vellwassenen met een
steeds verder gevoelde verbondenheid met anderen. Zo ook ontwikkelt zich de etnpathie en het daarmee samenhangend normenbeseF.
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Wanneer we naar de oorsprong van alle motieven gaan, dan zijn er twee basismotieven bepalend. Het meest herkenbare is het egoïsme, omdat tenslotte
het organisme in stand moet worden gehouden.'~Z Het effect van de handeling
moet bijdragen aan de continuïteit van het organisme en we noemen dat `the
need for power'. Die power is nodig omdat onze behoeften groter zijn dan het
aanbod van mogelijkheden om ze te vervullen. Hobbes noemde dit al de strijd
van allen tegen allen."3
Er is echter ook een andere, fundamentele kracht werkzaam, die Hobbes niet
noemde en die in feite diametraal tegenover `the need for power' ligt. Het is
`the need to belong', ook wel `need for affiliation' genaamd en het vertegenwoordigt de verbondenheid tussen mensen. Zoals we hebben gezien is de
hardware van de mens, door spiegelneuronen, daartoe uitgerust. Andere
mensen zijn

Empathiemechanisme bi~
sociaal handelen

mede een voorwaarde

voor ons existeren, niet alleen om samen te overleven, maar ook omdat

opgeroepen
weerstand

mijn zelfbewustzíjn aan die van de
ander is gerelateerd. Naarmate de verwantschap groter is (isomorfie), zal
ook de samenbindende kracht, de verbondenheid, groter zijn. Een volledige
verbondenheid zou zelfs tot altruïsme
kunnen leiden en dat staat dus recht

natuurlijke norm

tegenover egoïsme.
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Hoe beïnvloeden beide krachten mijn
handelen? Wat is de resultante van
deze twee krachtsvelden?
Om te beginnen is er het eigenbelang,
dat aan bod moet komen. De hedonistische behoeften als eten, drinken en

reproductie, vragen om actie. Mensen zijn echter bijzondere wezens. Zij ktmnen in de toekomst zien en daarin doelen projecteren. Die doelen kunnen
zelfs hogere doelen zijn en er toe leiden dat de mens afziet van die basisbehoeften. Te denken valt bijvoorbeeld aan vasten en onthouding. Ook de ver-

1z

Ook uitbreiding van het genenpakket is volgens het evolutionair perspectief daaronder
begrepen en dat is de reproductie.
"3 Harris i997, p.~~. preeman i9y4; p.~oz.
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bondenheid met andere mensen kan veroorzaken dat die egoïstische krachten
worden ingetoomd.
Op welke wijze blijkt nu deze verbondenheid? Allereerst moet er een uitwisselingsrelatie zijn, een communicatie. Vervolgens zal de empathie als gevoelscommunicatie maken dat een ongebreideld egoïsme stuit op de uiting van
onlustgevoelens bij de ander, die zijn vrijheid te zeer bedreigd ziet. Het gaat
dan echt om emoties en niet om een koel calculeren. Anders gezegd, omdat
volledige vrijheid een inherente tegenspraak inhoudt, zal de uitoefening van
mijn vrijheid met die van de ander botsen. Er moet dus een evenwichtssituatie
komen, een evenwicht dat het sociale element tussen mensen vertegenwoordigt."~ In de grafiek van figuur t wordt dit grafisch uitgebeeld en we zien dan
dat de weerstand van de ander tegen het gebruiken van zijn vrijheid exponentieel groter wordt naarmate we verder in zijn levenssfeer binnendringen.

6.4.

Deviant gedrag

In de één op één verhouding tussen mensen zal dit mechanisme op een dergelijke wijze werken, maar daarnaast zijn er cultureel bepaalde marges vastgesteld. De gemeenschap heeft de gemeenschappelijke ervaringen in waarden
en normen vastgelegd. Cultuurgenoten onderschrijven die evenwichtsmarges. Enkelingen overschrijden ze, overeenkomstig een te verwachten normale
verdeling en dat overschrijden kan zelfs strafbaar gedrag opleveren.(figuur z)
De reden voor die overschrijding is interessant en die wordt door verschillende criminaliteitstheorieën gegeven. Wij gaan terug op de essentie en houden
het op een al of niet tijdelijk empathiegebrek. Alleen bij het beschouwen van
mijn medemens als object kan ik ongevoelig zijn voor zijn weerstandsgevoelens. Vereenzelvig ik mij met hem, dan is het niet mogelijk hem onrecht aan te
doen. Identificatie of wel empathie sluit onheuse behandeling uit.
Als voorbeeld kunnen twee soorten persoonlijkheidsstoornissen worden
bekeken, één met meer dan normale empathie en de ander met een gebrekkige empathie.

Als we de linkerzijde van de curve in figuur 2 bekijken, dan zien we een meer
dan normaal terugtreden. Ter wille van de verbondenheid worden hier de
eigen belangen te kort gedaan. In de persoon, die lijdt aan de ontwijkende
persoonlijkheidsstoornis zien we een overdaad aan empathie, een zich, door
"4 í~lelissen zoos.
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een te zwak ego, te uitdrukkelijk richten op de ander. Deze mentaliteit zou in
het dierenleven leiden tot ondervoeding. Uiteraard is het niet strafbaar, omdat
anderen zich niet bedreigd zullen voelen. Volgens de DSM IV zijn de lijders
aan deze stoornis sociaal krachteloos, doordat ze de weerstanden van anderen
overdreven sterk ervaren. Er is een zeer lage drempel om afwijzingen te voelen. Door deze hypergevoeligheid en vaak negatieve evaluatie kan de oorzaak
gekarakteriseerd worden als een permanente verwrongen perceptie tengevolge van een te zwakke eigenwaarde. De geldingsdrang van `the need for power'
is onvoldoende ontwikkeld en het empathieproces wordt verwrongen door de
onjuiste waarneming.

Nonn
o~~ereeril:vmstig
hanileleu

DeliMyveee

11t~ ~us~nr

Z'rijheid van handelen

Egoïs~ne

Fi~,uur 2
Een overschrijding aan de rechterzijde is maatschappelijk kwalijker. Er zijn
overigens wel gradaties in een tekort aan empathie. Het gedrag kan bijvoorbeeld alleen hinderlijk zijn, maar nog geen wettelijke grenzen overschrijden.
Het is dan alleen deviant. Bij het overschrijden van een grens, die gesteld is
omdat anderen anders ernstig gedupeerd worden door het onterecht binnendringen in hun belangengebied, voelt de gemeenschap zich bedreigd.
Een stoornis, die deze grenzen moeiteloos overschrijdt, is de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Er is dan geen empathie. De ander wordt niet gezien
als mens maar als voorwerp. In die situatie kun je dus ongeremd handelen en
alleen je eigen doeleinden nastreven. Van verbondenheid is geen sprake. Hier
is `the need for power' de dragende motivatie. Het waarom laat zich niet zo
gemakkelijk uit de DSM IV verklaren, omdat binnen deze categorie ook de
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psychopathie wordt genoemd."s Wij houden het er op dat de antisociale persoonlijkheid zelfstandig kan worden onderscheiden en dat de lage irritatiedrempel en impulsbeheersing, alsmede een uiterst beperkte horizon de primitieve oriëntatie op de hedonistische behoeften veroorzaakt."~ Alleen `the
need for power'speelt en de dreiging, die van een dergelijke persoonlijkheidsstructuur uitgaat is groot.

Kunnen we daar nu met schuld en straf iets mee? In hoeverre is het gedrag
verwijtbaar?
[s een vrije wil toereikend om je aan normen te houden en als dat het geval
mocht zijn kun je dan zonder empathie de grenzen aanvoelen. Het enige, dat
verlangd kan worden is het rationeel toepassen van regels, ook al ben je daarvoor niet gemotiveerd. Dat is wat het huidige strafrecht verlangt. Dat het
gevoel, de motivatie, je in andere richtingen dringt, daar heeft ons strafrecht
geen boodschap aan. Dat strafrecht kijkt naar het resultaat en hanteert in feite
een rationeel schuldprincipe, waar gevoelens niet in kunnen worden verdisconteerd. Alleen wanneer de psychiater stelt dat de stoornis ziekelijk is trekt
de rechter zich gedeelteLijk terug.

Het criterium zou wellicht anders moeten liggen, omdat het schuldprincipe in
het recht te veel is aangepast aan het doel van straffen. De constatering van
boosaardigheid, gedefinieerd als een permanent gebrek aan empathie en een
volledige oriëntatie op `power', zou de maatschappelijke dreiging beter in
beeld brengen. Met die dreiging moeten we dan weliswaar noodgedwongen
leven, maar we kunnen in ieder geval proberen dat economisch wat aantrekkelijker te laten verlopen. Een straf, zeker een gevangenisstraf, verandert niets
aan de dreiging op het ogenblik dat de periode van onschadelijkmaking afloopt. Juist als we constateren dat verbetering niet mogelijk is moeten we
afzien van straE Straffen leidt er alleen maar toe dat de gemeenschap financieel wordt belast Het verhalen van de schade is zinvoller en net zo gerechtvaardigd.'~'
Zien we nog mogelijkheden voor een maatschappelijk aanpassen van de antisociale persoonlijkheid? We mogen veronderstellen dat ook deze persoon-

'"~ DSM IV t995. p- 665.
'"~ Zie ook: Herlé 8c Oei, zoo5a.
'-" Rechtvaardigheid is wat de gemeenschap (binnen randvoonvaarden) stelt. Een absolute rechtvaardigheid bestaat niet.
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lijkheid gebaat zal zijn bij empathietraining en een vergroten van zijn verbondenheid met de samenleving."s Daarover in de laatste paragraaf ineer.
In het voorafgaande hebben we gesproken over de belangen van de ander, die
gekend worden door de empathie-communicatie. De weerstand, die ons handelen bij de ander oproept, wordt gekend. Het woord `gekend' kan echter
misleidend zijn, omdat wij dan denken aan gegevens, aan data. Veel belangrijker zijn echter de gevoelens, die over en weer worden uitgewisseld. In verband met het grote belang, die gevoelens spelen in het sociaal handelen, gaan
we daar nog weer wat uitvoeriger op in.

6.5.

Gevoelens en communicatie

Bij communicatie vinden er twee onderscheiden overdrachten plaats, te weten
de overdracht van gegevens, de data, en de overdracht van gevoelens. De gegevens bereiken ons grotendeels met de taal, de gevoelens voornamelijk via
non-verbale tekens.

Het onderscheid tussen beide grootheden is groot, ze zijn eigenlijk niet met
elkaar te vergelijken. Het zijn verschillende dimensies.
Data worden geleend en er kan mee worden gerekend. Gevoelens worden
ondergaan en voor zo ver we spreken over het kennen van gevoelens, bedoelen we in feite het kennen van het etiket dat we aan dat gevoel hebben gegeven. Het zijn niet de gevoelens zelf, maar hun aanduiding.
Gegevens kunnen we wegbergen en weer oproepen. We hebben daar een
benaderbaar geheugen voor. Ik wil me herinneren wat ik gisteren heb gedaan
en ik weet vervolgens wat dat is. Ik weet bijvoorbeeld dat ik opgewonden was,
maar die opgewondenheid zelf kan ik niet meer oproepen. [k weet ook nog
dat ik heel erg gemotiveerd was om te scoren, maar de sterke kracht van die
motivatie onderga ik niet. Voor het oproepen van een emotie is beeldvorming
nodig. Alleen als ik mezelf zo ver kan brengen dat ik weer die uitdaging zie,
kan iets van die motivatie nagevoeld worden. Het beeld wordt echter vertroebeld, omdat ik de uitkomst van die actie al ken. Dichters zijn in staat om beelden op te roepen, die emoties tot gevolg hebben. De daarbij gebruikte gegevens behoeven dan niet eens logisch te zijn.

Het is echter zinloos tegen een kind te zeggen, ga maar fijn spelen en wees
eens flink vrolijk.
Evenmin kunnen wij u vragen om dit stuk te lezen met een opgetogen gevoel.
j8 lolliffe 8z Farrington zooz, p.443-
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Het is dus bijzonder dat empathie emoties kan overdragen, maar is het ook
niutig?
Lange tijd hebben gevoelens een wat negatieve waardering gekend. Het was
vohvassen om rationeel te denken. De hegemonie van de ratio heeft sedert de
Verlichting gespeeld. We komen echter steeds meer tot de ontdekking dat we
gevoelens nog steeds als de drijvende kracht van ons handelen ervaren.

Ook in het rechtsdenken worden gevoelens zoveel mogelijk vermeden. We
zullen daar in de volgende paragraaf bezwaar tegen aantekenen.
6.6.

Affect in het recht

In ons strafrecht geldt de verwijtbaarheid als basis voor de aansprakelijkheid.''~~ De schuld, die aan die verwijtbaarheid gerelateerd is dient ook nog
specifiek op dat strafbare feit gericht te zijn geweest.'x" Intenties, die een ruimer bereik hebben, zoals een algemene kwaadaardige instelling, karakter en
fimdamentele wrok, mogen geen rol spelen. Verder moet, in verband met de
bewijsbaarheid, een objectivering worden toegepast. Verwijtbaar is dat handelen, waarvan een doorsnee burger weet dat het fout is.
Zetten we deze benadering af tegen het doel van ons strafrecht, het beschermen van de gemeenschap, dan zijn er wel wat vragen. Allereerst constateren
wij dat het strafrecht wel een heel duidelijk retrospectief accent draagt. De
daad, zoals die zich heeft voorgedaan en de dader, ten tijde van het delict, zijn
onderwerp van het oordeel.

We zouden ons echter kunnen afvragen of we niet meer nut hebben van een
prospectief strafrecht, dat de dreiging in kaart brengt en daar preventief iets
aan doet. Risicotaxatie is een modern begrip en de recidivekans wordt daarmee ook wel ingeschat, maar de aandacht van het strafproces gaat daar toch
niet in de eerste plaats naar uit. Bescherming van de gemeenschap zou echter
wel het primaire doel moeten zijn.
Zelfs de relatieve leerstukken, waarbij de straf niet als absoluut wordt gezien,
maar als een motief om tot preventie te komen, zijn doortrokken van delict en
schuldbegrippen. Dat vertroebelt de blik op de toekomst. Generale preventie
is zozeer aan de strafmaat geketend, dat ook hier de retributie het beeld bepaalt. Bovendien is de rechtvaardiging van de straf in alle theorieën uitsluitend

'-v De Hullu zoo3, p.2o8.
'~" We hanteren hier het schuldbegrip in de ruimere betekenis.
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rationeel gericht en worden gevoelens als subjectief en toch ook wel primitief,
ter zijde geschoven.

Er zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen voor het afwijzen van de gevoelens. [n de eerste plaats is er de praktische reden van de bewijslast, in feite
de juridische normering. Er zijn in ons recht tal van waarborgen ingebouwd
om het mogelijk te maken een onpersoonlijke staatsmacht te laten straffen.
Alhoewel de rechter de individuele belangen laat wegen, moet de staat objectiveren en normaliseren.~s~ Daarom kan opzet ook niet volledig op intentie of
motief worden herleid.~sZ Het komt er eigenlijk op neer dat wij maar moeilijk
van de daadschuld, de `Erfolgshaftung' los kunnen komen. Wel zijn wij bevreesd voor risicoaansprakelijkheid in het strafrecht en we proberen daarom
met begrippen van vermijdbaarheid tot verwijtbaarheid een veroordeling een
ethische waarde te geven.
Een tweede belangrijke reden om gevoelens buiten de deur te houden is het
determinisme. De ultieme verontschuldiging, dat de mens niet anders kan
handelen dan zoals hij is en dat de vrije wil dus een fictie zou zijn, ontkracht
de verantwoordelijkheid.
Die redenering kan in tal van gradaties worden opgevoerd en als strafbeïnvloedend worden geclaimd. Met de voorbeelden van de persoonlijkheidsstoornissen hebben we daar in feite al op gedoeld. Ons art.39 Sr zegt dat hij,
die een strafbaar feit begaat, dat hem wegens een gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend,
niet strafbaar is. Daar kan iedereen vrede mee hebben. Is het echter ook ziekelijk als een dader in blinde woede een misdaad begaat? Een stoornis is het
zeker, want hij was immers blind. Vraag het aan de dader en hij zal antwoorden dat hij buiten zinnen was, door emoties overmand. Ook de dief wordt
gedreven door een kennelijk niet te weerstane heb- en gemakzucht. Wij voeren echter de vrije wil op en zeggen dat hij andere dingen moet willen. Het is
een broos uitgangspunt en in feite interesseert ons die aansprakelijkheid voor
een gepleegd misdrijf nauwelijks. Het gaat ons immers om een toekomstige
dreiging. Kunnen we voorkomen dat de dader weer blind door emoties wordt
overmand. Dat is belatigrijker.

De rationele benadering in het strafrecht staat op gespannen voet met het
grote belang, dat aan gevoelens moet worden toegekend. We kunnen ons
'~'
'~Z
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weliswaar rationeel doelen stellen, maar het is gewoonlijk het affect dat de
drijvende kracht uitmaakt. Gemotiveerd zijn draagt wel het doel in zich, maar
de emotionele component van de motivatie is toch de wezenlijke kracht.

Tenslotte kunnen we ook nog constateren dat we weliswaar rationeel willen
zijn, maar dat verreweg de belangrijkste rechtvaardiging voor bijvoorbeeld
het straffen, de vergelding is en er valt toch niet vol te houden dat retributie,
de uitoefening van (terughoudende) wraak, niet op gevoelens berust.
6.7.

Een ander uitgangspunt voor het strafrecht

Zou het, gezien bovenstaande kritische overwegingen, niet zinvol zijn om
eens een totaal andere benadering te kiezen, al was dat alleen als een gedachteexperiment. We zullen dan zien waar we uitkomen.
Om te beginnen zouden wij het schuldbegrip kunnen laten vallen. Wanneer
we het hebben over een bescherming van de samenleving is dat begrip schuld
niet zo interessant. Het gaat er bij onze veiligheid immers niet om hoe het
was, maar hoe het moet worden. Wij willen aan een potentiële bedreiging het
hoofd bieden. Boosaardigheid is een beter criterium dan schuld, omdat boosaardigheid de toekomstige dreiging vertegenwoordigt. We zullen dan boosaardigheid definiëren als een verwerpelijke mentaliteit, waarbij de medemens,
ten eigen nutte, als object wordt gezien.
Nu gaat het er om vast te stellen wie boosaardig is om daar vervolgens daar
iets mee te doen. Uitgangspunt wordt het al of niet normaal empatisch zijn,
dat wil zeggen dat men zich als regel verbonden voelt met de medemens en
hem daarom niet als object zal behandelen.

Om praktische redenen kunnen ~a~e niet de gehele bevolking scannen, maar
wanneer we beginnen met degenen die de normen overtreden, dan maken we
een logische start.
Een eerste schifting kunnen we direct al toepassen. Zij, die spijt betonen,
hebben dus niet die verwerpelijke mentaliteit van boosaardigheid. Zij hebben
een kennelijk tijdelijke empathiestoornis vertoond.'s-;

Natuurlijk moet die spijt zo objectief mogelijk worden vastgesteld en vandaar
ook dat wij, in de laatste paragraaf, een zodanige meetmethode zullen voorstellen.
Om recidive te voorkomen zou bijvoorbeeld de rechter, in overleg met de
delinquent, moeten uitzoeken welke training moet worden ondergaan om die
'~~

Bibas R: [3ierschbach zoo4.
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herhaling te voorkomen.'s3 De wroeging moet daartoe de motivatie leveren.
Dat nu de gedragsdeskundige prominent in beeld komt, is duidelijk. Overeenkomstig de procedure welke in de USA wordt gevolgd met de `Problem solving courts', zou ook hier de rechter de proceduretouwtjes stevig in handen
moeten houden.'HS Er is geen sprake van vrijblijvendheid en er wordt uitgegaan van een resultaatverplichting, niet alleen van een inspanningsverplichting.
Het is opvallend, dat er in deze benadering geen behoefte is aan straf en ook
de daadschuld dient slechts om de empathieverstoring te kunnen analyseren
en de schade vast te stellen.. Essentieel is echter dat geen weldenkend, nee,
`welvoelend' mens wraakgedachten krijgt bij de oprecht spijtbetuigende dader.'xb De bodem valt finaal uit de retributie en dit begrip speelt dan ook niet
meer in deze strafrechtopvatting.

Bij de boosaardige delinquent moeten beslist geen gevoelens gaan spelen.
Wraak is zinloos en we moeten ons realiseren dat iedere samenleving te maken krijgt met ernstig deviant gedrag. Met de grafiek van paragraaf 4 is geprobeerd dit aantoonbaar te maken. Een zeker percentage rechtsgenoten is dermate egoïstisch, dat zij de medemens als object gelieven te zien. Dat is hun
mentaliteit en dat blijft een potentieel gevaar. We hebben dan behoefte aau
een economisch strafrecht, hetgeen wil zeggen dat hun handelen budgettair
neutraal moet worden gemaakt. Vrijheidsstraffen moeten dan als te kostbaar
worden voorkomen en schadevergoeding met een opslag voor het feit dat de
pakkans niet honderd procent is, is doeltreffender. Zelfs de afschrikking
wordt er mee gediend. Egoïsten zijn heel gevoelig voor financiële ontneming..
Een andere groep mentaal deviante rechtsgenoten zijn degenen, die een fundamentele wrok jegens de medemensen vertonen. Vaak ligt de oorzaak in een
verwrongen neuronaal patroon, dat tengevolge van mishandeling of misbruik
als kind sociaal is misvormd.
Ook nu komen we er met het schuldbegrip moeilijk uit. We bespreken dit in
de volgende paragraaf.

'R; Boland jr zoo3.
'~~ Herlé 8c Oei, zoo5c.
'sfi Brose e.a. zoo4, p.4o.
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6.8.

Persoonlijkheidsstoornissen als bron van deviant gedrag

Kinderen ontwikkelen zich van puur egocentrische wezentjes naar voorzichtig tastende individuen, met een groeiend begrip voor de medemens. In de
inleiding is daarover gesproken. Binnen die ontwikkeling is de hechting aan
de zorgverleners, als veilige uitvalsbasis voor de exploitatie van de wereld om
hen heen, een absolute voorwaarde voor de vorming van een evenwichtig
sociaal bewustzijn.'A"AR
[s er geen veilige hechting geweest door bijvoorbeeld mishandeling of misbruik, dan vormt het brein zich naar verdediging en wordt het latere sociale
gedrag daardoor gekenmerkt.
Tegenwoordig wordt aangenomen dat er ook op latere leeftijd nog correctiemogelíjkheden zijn. De lang heersende mening, dat na de leeftijd van drie tot
vijf jaar geen herstel meer mogelijk zou zijn, geeft wel aan hoe diep de misvorming kan doorwerken.
Persoonlijkheidsstoornissen zoals de antisociale persoonlijkheid en in het
bijzonder de borderline persoonlijkheid worden door deze hechtingsproblemen gevormd. Een kind dat zich constant moet verweren, zich nergens kan
verbergen, zal niet gemakkelijk een universele verbondenheid met anderen
opbouwen. [n plaats daarvan zal de sociale deelname zich kenmerken door
een diep gewortelde wrok en achterdocht.

Vooral de antisociale persoonlijkheid vormt een permanent gevaar. Wanneer
een dergelijke stoornis ook nog eens gepaard gaat met een emotionele disfunctie, het bij zichzelf en anderen niet voelen van vrees, zoals bij psychopathie, dan is de dreiging afschrikwekkend groot en permanent.
Hier komt het deterministisch spook om de hoek kijken. Waar blijven wij met
het schuldbegrip? Wat is de verwijtbaarheid?
Voor wat betreft de persoonlijkheidsstoornissen hebben we daar iets op gevonden. We manipuleren een beetje met de vrije wil en we komen tot de conclusie dat de lijders aan deze droeve mentaliteit niet geheel verantwoordelijk
kunnen worden gehouden.'g~
In die gevallen zien we (gedeeltelijk) af van straf en we concentreren ons op de
heling. Dat is een positieve benaderíng, maar wanneer we, spijtig, moeten

'"' Shaffer zool, p.3y6.
'~" Carlson e.a. zoo3.
i4y Art.39 Sr.
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constateren dat er geen verbetering mogelijk is, dat het gevaar voor de samenleving blijft bestaan, dan is een onschadelijk maken in de `long stay' een oplossing.
Als laatste voorbeeld van een permanent ontregelde empathie en een daaruit
voortkomend deviant, niet zelden delinquent gedrag, bekijken we de borderline persoonlijkheidsstoornis.'~"
Borderline ontstaat doorgaans in de vroege jeugd, tengevolge van misbruik en
geweld.
De hechting aan de 'verzorgers' kan niet anders dan gebrekkig zijn en de invloed op het latere leven is groot. De vertrouwensband met anderen ontstaat
niet gemakkelijk en achterdocht blijft een telkens weerkerende hindernis. Het
is overigens niet zo moeilijk voor te stellen dat deze weerloze kinderen, die
geen veiligheid kenden en altijd op hun hoede moesten zijn, voor hun leven
beschadigd werden.'v' Anders dan bij de antisociale persoonlijkheid is er een
hang naar geborgenheid gebleven en dit verlangen maakt dat `the need for
power' wordt ingeperkt door `the need to belong'. De empathie, die daar een
uitvloeisel van is, verloopt echter niet geheel normaal. De identificatie met
anderen wordt te subjectief gekleurd door achterdocht en onzekerheid. We
noemen dat een projectieve identificatie. De eigen onzekerheid is zo groot dat
deze ook in de perceptie wordt verwerkt.
Achterdocht en het ten onrechte voelen van afwijzing sluipen in de beeldvorming. De empathie geeft een verwrongen parallelle emotie, die dan uiteraard ook zo in de reactieve emotie wordt geëvalueerd. Dat verstoort de
sociale interactie zorgwekkend en zeker de meest nabije relaties komen onder
druk te staan.
Borderline is permanent, maar de verschijnselen van een foute parallelle emotie kunnen ook heel goed tijdelijk optreden. Iemand die zwaar vermoeid is en
zich daardoor neerslachtig en onzeker voelt, zal die gevoelens ook in de
beeldvorming van de ander verwerken. Achterdocht wordt geïntroduceerd en
reacties kunnen buiten proporties fel en schadelijk zijn.

Is hier dan sprake van boosaardigheid? Aan de spijtbetuiging nadien kunnen
we zien dat dit niet het geval is. Wanneer de gevolgen ernstig genoeg waren,
dan zal de veroorzaker gemotiveerd zijn om een dergelijke vermoeidheidssi'y~ Sieswerda zoo5, p.zo9-zz~.
'9' Labbestael e.a. zoo~, p.z4o-z~;.

t4o

F.!~iPATnIE EN SCHULD, VAti EEti RETROSPECTIEF tiAAR EEN PROSPECTIEF STRAFRECHT

tuatie in de toekomst te voorkomen. Daarmee is de meest eenvoudige vorm
van heling of resocialisatie bereikt.
Ernstiger gevallen zullen hulp van buitenaf moeten hebben, waarbij te denken
va(t aan impulsbeheersing, controle op emoties, beheersing van het libido,
verhoging van de frustratiedrempel als irritatiebron. Daarmee wordt de toekomstige dreiging afgewend en we zullen het zeker overleven als wordt afgezien van straf. Ons rechtsgevoel, dat daarom roept, heet gewoon wraak en dat
is een primitieve emotie.
Terug bij de borderline persoonlijkheidsstoornis kunnen we dus constateren
dat het empathieproces weliswaar werkt, maar dat de parallelle emotie door
achterdocht ernstig wordt vertekend. Daarmee wijkt deze stoornis duidelijk
af van de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Bij die stoornis is het vooral de
wrok, die een echte verbondenheid in de weg staat. Daarom zal de parallelle
emotie gericht sterk subjectief worden vertekend. Het is echter vooral de reactieve emotie van `net goed' die bij het antisociale reageren opvalt. Het zich
verlustigen in het leed van anderen is kenmerkend.
6.g.

Samenvatting, preventie en heling

Het is zinvol de constateríngen nog eens op een rij te zetten om vervolgens
een aansluitend beleid te bepleiten.
Ons sociaal beleven is gegrondvest op een gevoel van verbondenheid. Dit
gevoel staat een ongebreideld egoïsme in de weg. Zodra wij dreigen een te
groot deel van de vrijheid van anderen te ontnemen, ontstaat een gevoel van
weerstand bij de ander, die exponentieel groter wordt naarmate wij hem dichter naderen. Die weerstand is het onlustgevoel van de ander, onder invloed
van dreigende onevenredige aanspraken. Weliswaar liggen de evenwichten,
die onder invloed van dit proces tot stand komen, bij ieder sociaal paar anders,
maar de gemeenschap heeft een gemiddelde met ruime marge vastgesteld als
bindend. Worden daarbij uitdrukkelijk gestelde grenzen overschreden dan
reageert die samenleving daarop ter correctie.
Alhoewel het evenwicht mede onder invloed van de ratio tot stand is gekomen zijn het toch voornamelijk de ondergane gevoelens die ons weerhouden.
De onlustgevoelens van de ander worden zelf ondergaan, wanneer wij ons
daarvoor hebben opengesteld. Dat proces van gevoelsoverdracht kunnen we
onderscheiden in een viertal fasen, waarvan de eerste de aandacht voor de
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ander is, met de bedoeling hem gevoelsmatig te verstaan. Dat vormt de essentie van empathie. Zodra het bewustzijn aldus op de ander wordt gericht komt
in de tweede fase een informatiestroom op gang waarvan alleen de gevoelens
fysiek worden ondergaan. Deze emotieoverdracht ontstaat door een beeldvorming ten gevolge van een door ons ingeleefde situatie van de ander. Dat
beeld wordt voornamelijk door non-verbale informatie overgebracht, maar
het is altijd subjectief De parallelle emotie, in de derde fase, zal bij normale
verwantschap (isomorfie) echter vrij groot zijn. Mensen zijn in staat deze
emoties te bezien en te evalueren, zodat een antwoord in de vorm van een
reactieve emotie kan worden verwacht.
Aandacht, perceptie, emotie zijn echter menselijke vermogens, die onderhevig zijn aan verstoringen. Aandacht heeft een beperkte capaciteit en kan door
vermoeidheid sterk inboeten aan kracht en precisie.~yZ Perceptie is het door
ons gevormde beeld aan de hand van een zintuiglijke sensatie, maar vooral
ook in overeenstemming gebracht met onze geheugeninhoud. Het verleden
zal dus het beeld mede bepalen en vertekenen. Emoties zelf tenslotte hebben
tal van eigenschappen die de intensiteit en kleur bepalen. Een emotie van een
net gemiste kans, bijvoorbeeld, is heftiger dan de emotie van het ruim er naast
zitten.
In verband met die verstoringen van het empathieproces is te verwachten dat
het sociaal evenwicht niet altijd goed tot stand komt. Is de verstoring tijdelijk
dan zal het eigen falen achteraf tot spijt en wroeging leiden. Daarmee kan
door lering, al of niet met hulp van buitenaf, herhaling worden voorkomen.
Omdat zo nu en dan alle mensen met verstoringen te maken krijgen, zijn wij
begripvol en behulpzaam bij het voorkomen van herhaling.
Het is echter ook mogelijk dat er geen verbondenheid wordt gevoeld en dan
staat een ongehinderd binnendringen in de levenssfeer van anderen open. Er
is dan geen empathie. ls dit gebrek aan verbondenheid structureel, dan vormt
dat een dreigend gevaar. We noernen dit boosaardigheid. Wroeging of spijt is
dan niet aan de ordc.
Om de samenleving binnen de marge te houden moet worden getracht het
empathieproces effectief te houden. Dit houdt in dat we de verstoringen in
beeld brengen en preventief en indien nodig curatief maatregelen nemen ter
voorkomen ervan. Mensen zijn echter vaak egoïstisch en kortzichtig en daar
valt moeilijk wat aan te doen. Zodra het echter mis gaat voelen ze spijt en
'yZ Parasuraman zooo.
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straffen heeft dan geen zin. Ze hebben zich immers al voorgenomen in het
vervolg anders te reageren. Daarbij kunnen ze gcholpen worden. Wel moeten
ze uiteraard de schade vergoeden, zoals ook in het verkeersrecht gebruikelijk
is. Het vaststellen van de mate van de normoverschrijding moet daarvoor
worden vastgesteld, de daadschuld. De gedragsdeskundige zou vervolgens de
intenties en empathiegebreken moeten inventariseren. Zodra spijt en wens
tot lering, ter voorkoming van herhaling, aanwezig zijn, kan worden volstaan
met vergoeding van de schade. Als de gedragsdeskundige echter vaststelt, dat
een normaal gevoel van verbondenheid niet aanwezig is, dan is er sprake van
boosaardigheid wat een toekomstige dreiging vormt. Ook al zouden we ons
realiseren dat deze houding niet verwijtbaar is, dan nog maakt dat de dreiging
niet minder. De antisociale persoonlijkheid blijft een gevaar voor de samenleving.
Dat brengt ons ertoe de aandacht te vestigen op de groep potentiële delinquenten, die door een achtergebleven empathieontwikkeling te cgoïstisch
zijn. Het zijn degenen, die wel de normen kennen en toepassen, maar alleen
als daar getuigen van zijn. Zij hebben zich het normbesef door internalisatie
nog niet eigen gemaakt. Deze groep is zeker gebaat bij een empathietraining,
die bijvoorbeeld start met een spel van het herkennen van emoties bij anderen.

Deze benadering, die uitgaat van intenties en motivaties en die empathie als
criterium verheft, staat of valt met het vaststellen van dat laatste.
De vraag is of de gedragsdeskundige al over een instrumentarium beschikt om
dit te meten.

Empathiemetingen in de vorm van vragenlijsten bestaan, maar deze zijn manipuleerbaar en weinig specifiek. Willen we een algemeen beeld van het empathisch gevoelen krijgen, dat tevens voldoende objectief kan worden vastgesteld, dan moeten we naar andere methodieken omzien.
Er ligt nu een project van de auteurs voor om een meetmethode te ontwikkelen, die aan de hand van psychofysiologische en eventueel neurofysiologische
metingen de empathisch opgewekte gevoelens meet bij een scala van filmbeelden.'~; Er zou op die wijze een systematisch diagram kunnen worden
geproduceerd, dat verstoringen in kaart brengt.

Als we met een dergelijke methode ontspoorden het stafrechtlabel kunnen
laten ontlopen (alsmede alle ellende) en de gevangenispopulatie drastisch

'y; Smith e.a. Zoo4, p.z47-z6o.
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kunnen verminderen, dan is het met die vermindering mogelijk de financiering van gedragsdeskundigen en verbeteringsinstituten te financieren.
De `problem solving courts' met hun `therapeutic jurisprudence', uit de USA,
kunnen daarbij als referentie worden gebruikt.~y~
Aanhangsel
6.io. Empathie, cognitie en affect
Een kind wordt met een bewustzijn geboren en gevoelens maken daar de kern
van uit.~'~5 Wij hebben gevoelens over wat we zien, over wat wij horen en over
wat we denken. Dat denken ontwikkelt zich zichtbaar vanaf de kindertijd, de
kernfimctie van gevoelens blijft daarin vrijwel constant.
Het is fascinerend mee te maken hoe dat denkvermogen van een kind groeit.
Voor een goed begrip van empathie is het dan ook nuttig om die ontwikkeling
te volgen. In het artikel Empathie en schuld wordt gewezen op het vermogen
van een negen maanden oude baby om het wijzen met de vinger te begrijpen,
het `joint attention', iets waar een hond nooit aan toe komt.

Relatie cognitie-affect
Belangrijker nog is dat een baby van twee maanden al onderscheid maakt
tussen levenden en levenloze dingen en aan die levenden (bij zes maanden)
ook doelgerichtheid toeschrijft.~~~fi
Wij moeten daar even bij stilstaan omdat deze vroege ervaring een puur inzicht geeft in de verhouding cognitie-affect. De doelgerichtheid, die het kind
al waarneemt, is de intentie die achter de handeling ligt en die door het kind
via de spiegelneuronen, kan worden geïmiteerd.~y' De imitatie ontwikkelt zich
van mimicry tot een meer bewust imiteren. Naast die intentie ervaart het jonge kind ook de waarde die de beweging bijdraagt aan de doelgerichtheid en die
varieert van negatief naar positief.~~~K Wij kunnen nu deze twee elementen, de
doelgerichtheid en de waardering zien als twee fundamentele elementen, de
cognitie en het gevoeL Wanneer we nu de doelgerichtheid aanduiden als cognitief, dan verwijst dat naar de wilscomponent en het doel. Dat waardering
~J4
~9ï
iy6
~9'
~yH
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affectief is dat blijkt, daar spelen gevoelens een duidelijke rol. De aanduiding
cognitief voor intentie behoeft echter nadere onderbouwing. Stel nu dat de
baby twee uitgestoken handen van de verzorger ziet, dan beseft het kind dat
wat komen gaat het uit de wieg tillen is. Er is een weten van het doel en dus
weten van een doelgerichtheid van de handeling. De waardering is een positief gevoel. Weten is cognitief, ontstaan uit een leerproces en weten van het
streven naar dat doel vanuit het bed halen ook. Maar begrijpen van het streven zelf, als mentale instelling, is een abstractie te ver. Doelen stellen (cognitief) betekent doelgericht handelen en dat doel willen bereiken is een intentie.
De wilscomponent vertegenwoordigt de motivatie en krijgt vorm door een
positieve bereidheid van het lichaam tot handelen. Hiermee zijn wij weer terecht bij de verknoping van cognitie en affect. Terug naar de wieg en het zal
niet lang duren of de baby steekt ook de handjes uit. Voor de aansturing daarvan werken de spiegelneuronen.
Wanneer we nu de ontwikkeling van de cognitie verder volgen, dan zien we
dat daarin een onbegrijpelijk snelle ontwikkeling plaatsvindt. Het belangenspectrum bijvoorbeeld wordt steeds ruimer en dieper en verschuift deels naar
niet-hedonistische bevredigingen. De waardering blijft en dit gevoel stuurt
daarmee onze handelingen.
Wanneer we nu naar de relatie cognitie-empathie kijken, dan zien we dat de
cognitie een belangrijke rol speelt bij empathie en dat is de rol van het begrijpen van intenties. Belangrijk voor de beeldvorming is de imitatie van de ander. Empathie is echter het overbrengen van de waardering van die ander in
die situatie en dat is de gevoelscomponent. In de literatuur wordt de situatie
die een beeld geeft van de intenties van de ander, cognitieve empathie genoemd. Daaronder schaart men gemakshalve ook onze kennis over de gemoedstoestand van die ander.

Dat is niet alleen verwarrend maar ook misleidend. Hetgeen affectieve empathie wordt genoemd is, naar onze mening, de echte empathie, het overbrengen van gevoelswaarden en met kennis heeft dat niets te maken. Wanneer we
in ons bewustzijn gebruik maken van coderingen, de taal, om onderscheid te
maken, dan moeten we dat niet verwarren met het onderwerp van die code.
De gevoelswaarde is de echte inhoud. Uw begrip en ervaring van het woord
stoel zijn niet dezelfde als die van mij.
Dat de ontwikkeling van de cognitie van uitermate groot belang is voor empathie zal wel duidelijk zijn. Het imiteren of de beeldvorming kan echter alleen
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maar accuraat zijn als we naast intenties ook de waarderingen kunnen overbrengen en dat kan alleen maar wanneer we wat meer weten over de totstandkoming van die intenties.'~~ Dit nu wordt mogelijk gemaakt door de zo
genaamde `Theory of Mind' (TOM), het begrip dat mensen cognitieve wezens
zijn met bewustzijnstoestanden als verwachtend, motiverend, voelend en
intentionaliteit, die niet altijd voor anderen toegankelijk zijn maar die het
handelen leiden.~""
Wij zullen de draad van de mentale ontwikkeling bij kinderen weer opnemen
om te laten zien hoe ons denken werd gevormd. Overigens mogen we er niet
vanuit gaan dat de TOM tenslotte een verworvenheid wordt die een onveranderbaar eindpunt betekent. Onderzoek heeft uitgewezen dat de TOM beïnvloed kan worden, in een experiment, waarbij de ene groep proefpersonen in
een mentaal ondergeschikte rol werd gemanoeuvreerd en daarna door de
superieure groep werd onderwezen. De ondergeschikten bleken een betere
TOM te hebben dan hun `bazen' eenvoudigweg door de noodzaak zich meer
te moeten inleven in de superieuren, dan de superieuren in de ondergeschikten.Z"' [n dit experiment wordt nog eens duidelijk hoe verwarrend de relatie
empathie en cognitie kan zijn.

6.ii. Mentale ontwikkelingen
Er zijn drie soorten ontwikkeling, die in dit geschrift belangrijk zijn voor een
beter begrip van sociale relaties en dat zijn de ontwikkeling van het denken en
de identiteit, de ontwikkeling van het vermogen tot identificatie en tenslotte
empadlie en de groei van het moreel besef.
Alhoewel door verschillende onderzoekers deze deelgebieden zijn verkend, is
er toch een verband te leggen. Alle soorten van mentale ontwikkeling hebben
uiteraard ook invloed op het sociaal functioneren.

Voor wat betreft de ontwikkeling van de cognitieve vermogens zullen we ons
richten op de schema's van Piaget, omdat die, ondanks onvolkomenheden,
nog steeds de basisdenkbeelden vormen.Z"~ Voor de schema's van het inne-

'99 Voor het inleven in het verdriet van een kind is niet onze waardering van de situatie van
belang, maar de kennis over hoe kinderen denken, mede gebaseerd op onze ervaringen.
Zo" Shaffer zooz, p. 4zz.
~"' Rutherford zoo4, p.y~.
Z"Z Shaffer zooz, p.zzz.
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men van het perspectief van een ander baseren we ons op Selman en voor het
moreel besef op Kohlberg.~~~3
De bedoeling van de bezinning op deze schema's is het verkrijgen van inzicht
in de structuren, die in het brein werken en die empathie mogelijk makcn.
Wanneer we met de pasgeborene beginnen dan is de eerste vraag of die baby
al tot gevoelsontvangst in staat is. De cognitieve vermogens zijn minimaal, er
is wel duidelijk een zweem van zelfbewustzijn, maar we constateren met verbazing dat het huilen van een andere baby terstond onlustgevoelens oplevert.
Opvallend is dat een recorderopname van het eigen huilen deze reactie niet
uitlokt, zodat er al enig onderscheid moet bestaan tussen het zelf en de ander.21~; Voorlopig is dit jonge mens nog niet in staat om zich bewust mct anderen bezig te houden, zodat het verlangen de ander gevoelsmatig te verstaan
nog nauwelijks een cognitieve component heeft. Het is nu nog puur gevoel en
we moeten veronderstellen dat de spiegelneuronen het huilen en daarmee de
onlust hebben gekopieerd; isomorfic maakt dit mogelijk.
Wij zullen nu een samenvatting geven van de drie schema's, te beginnen met
de cognitievc ontwikkeling van kindercn. Deze schema's moeten ondersteuning geven aan twee belangrijke veronderstellingen en tegelijkcrtijd laten zc
zien dat er samenhang bestaat tussen empathie, cognitieve ontwikkeling en
moreel denken.
De eerste veronderstelling is dat, naarmate de geestelijke ontwikkcling voortschrijdt, het individu zich steeds meer losmaakt van zichzelf en een sterkere
oriëntatie op anderen krijgt. De verbondcnheid wordt groter. Er is een verschuiving van egoïsme naar altruïsme.
Heel sterk met deze eerste veronderstelling verbonden is de tweedc mening
dat empathie op die wijze groeit en dat daarmee het moreel besef van een
simpel stadium geleidelijk aan toekomt aan de hoogste niveaus van moraliteit.

Cognitieve ontwikkeling
Piaget veronderstelt vier stadia van ontwikkeling tot kz jaar, die alle nog eens
zijn onderverdeeld.
Het eerste stadium, `Het scnsomotorische stadium' heeft bctrekking op kinderen van o-z jaar. ln deze periode is het bewustzijn in aanvang nog slechts
een component van het eigen lichaam. Reacties van beentjes en armpjes zijn

'~3 Hiiffman iooo, p.z73.
-"4 Shaffer zooz, P.4k8.
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rechtstreeks gerelateerd aan prikkels, die op het lichaam betrekking hebben.
Imitatie is reflexmatig en onbeholpen en daar komt pas na het eerste levensjaar verandering in.
De periode van ~z-i8 maanden is vervuld van onderzoekingsdrift. Er is inmiddels de mogelijkheid van planmatig handelen alsmede de coórdinatie van
handelingen. Imiteren wordt bewust nagestreefd. De wereld is nog concreet
en dat verandert pas in de fase van de symbolische probleemoplossingen, van
i8-24 maanden. De kleuter is nu in staat om via mentale experimenten problemen op te lossen. Het gebruik van werktuigen is daar een voorbeeld van.
Bedenken dat een stok een gewenst voorwerp dichterbij kan brengen betekent geestelijke exercitie vooraf. Ook wordt imitatie mogelijk aan de hand van
beeldvorming, dus niet rechtstreeks vanuit het reële object.
De tijd van 2- 7 jaar noemt Piaget `The Preoperational Stage'. Het is ongelofelijk wat er dan mentaal gebeurt. De symbolische functies worden uitgebreid
en de ontwikkeling van taal is er één van. Sociaal is het `alsof spelen belangrijk. Het verplaatsen in een ander begint daarin vorm te krijgen. Het spelen
(en imiteren) van de moeder en de dokter betekenen al een identificatie met
een ander. Wanneer een denkbeeldig kopje thee wordt aangeboden dan zal
het kind dit naar de mond brengen en zeggen dat het heerlijk is. Het perspectief blijft echter egocentrisch en daarin zit het kind gevangen. Wanneer twee
kinderen aan een tafeltje tegenover elkaar zitten en tegen een maquette aankijken, dan veronderstellen beiden, dat hetgeen zij zien ook door de ander
wordt gezien. Zo moet egocentrisme worden gezien, zich niet kunnen voorstellen dat een ander het anders ziet. Eerst bij 4 jaar komt daar verandering in
wanneer de intuïtieve periode aanbreekt.
Vanaf 3 jaar hebben kinderen al een TOM, een weten dat een ander denkt
zoals zij denken. Het is echter nog de periode van het wensen omdat zij veronderstellen dat mensen alleen door verlangens worden gedreven. Bij vier
jaar verandert dat naar het `belief-desire' niveau. Voor die tijd hebben zij er
nog geen idee van dat mensen ook handelingen kunnen verrichten op grond
van wat zij onterecht menen. Iets veronderstellen is voor hen een nauwkeurige reflectie van de werkelijkheid en niet een geïnterpreteerde grootheid. Menen veronderstelt echter dat de opvatting ook fout kan zijn en dat is een abstractie die jonge kinderen nog niet kunnen maken. De `false belieP taak
maakt dat duidelijk. Hierin wordt getest in hoeverre het kind voorbij het `desire'-stadium is. Er zijn twee trommeltjes, een rood trommeltje en een blauw

r48

E~IPATHIE EI~ SCHULD, VAti EEN RETROSPECTIEF NA:~R F.Eti PROSPECTIEF STR:~FRECHT

trommeltje. Jantje is het te testen ventje en Lieneke participeert (denkbeeldig)
bij de proef. Lieneke ziet dat moeder snoepjes doet in het rode trommeltje en
gaat vervolgens de kamer uit. Zodra zij weg is stopt moeder de snoepjes in het
blauwe trommeltje en als Lieneke terugkomt vraagt moeder aan Jantje in welk
trommeltje Lieneke een snoepje zal zoeken. Wanneer Jantje antwoordt: uit
het blauwe trommeltje, dan is dat een bewijs dat hij zich nog niet kan voorstellen dat Lieneke een verkeerd denkbeeld kan hebben.
Zodra kinderen het stadium van `belief-desire' hebben bereikt, zijn ze ook in
staat anderen te misleiden. Een negatieve vorm daarvan is liegen, een nieuwe
verworvenheid die mogelijk wordt door het besef dat er een verschil bestaat
tussen het `private self en het `public self.
In het begin van de tijdspanne van vier tot zeven jaar karakteriseren kinderen
voorwerpen nog naar hun meest opvallende eigenschap. Het is de situatie
waarin wordt verondersteld dat het water uit een smal glas, in een breed glas
overgegooid, minder is geworden. De hoogte is de opvallende eigenschap en
het begrip dat de hoeveelheden onveranderlijk blijven en dat bovendien omkeerbaarheid mogelijk is, gaat vooralsnog aan hen voorbij. Wel komen kinderen nu steeds verder in het symbolisch denken, hoewel ze aan algebraïsche
grootheden nog niet toe zijn.
De derde periode behelst de leeftijd van zeven tot elf jaar en die wordt de
`concrete operational stage' genoemd. Het is de periode van interne mentale
activiteit. Verregaande abstracties zijn nog niet mogelijk maar problemen als
Jan is groter dan Piet en Piet is groter dan Klaas, is nu Jan groter dan Klaas,
zijn binnen bereik. Het denken wordt abstracter en rationeler en dit heeft tot
gevolg dat de kinderen nu minder afgaan op wat ze waarnemen en meer op
hetgeen ze logisch voorkomt. In hun TOM wordt dat alles verwerkt. De orientering op het concrete en het perceptionele wordt steeds verder verschoven
naar het spirituele, hetgeen tot verdere ontwikkeling komt in de vierde fase,
die van `the formal operational stage'. Psychologische vergelijkingen kunnen
worden gemaakt en het wetenschappelijk denken komt nu binnen bereik. Het
brein heeft zijn voltooiing gevonden.
Omdat oordelen, gebaseerd op mentale vergelijkingen, nu mogelijk zijn, ontwikkelt zich ook het normbesef. Wij zullen dat in het verdere betoog uitwerken.
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Zich verplaatsen in een ander
Tot de leeftijd van zes jaar verplaatsen kinderen zich nog niet in anderen. Zij
hebben dan nog niet het gevoel dat andere gezichtspunten dan die van henzelf
mogelijk zijn.
Volgens Selman begint daarna het besef door te dringen dat andere standpunten eveneens mogelijk zijn, maar ze veronderstellen dat alleen omdat die ander kennelijk andere informatie heeft gekregen.Z~~~ Deze instelling wordt met
S jaar anders, dan begrijpt de jongen of het meisje inmiddels dat zelfs met
gelijke informatie ongelijke perspectieven mogelijk zijn, maar het begrip reikt
nog niet zover dat cr een evaluatie tussen de twee standpunten plaatsvindt.
Daartoe moeten ze mentaal doorgroeien tot to jaar en in de periode van to-~z
jaar zijn de kinderen zelfs in staat om zich in het standpunt van een hypothetische onafhankelijke beschouwer in te leven. De dan verworven mogelijkheden stellen hcn in staat om op grond van die inleving niet alleen reacties van
de andere partij te voorspellen, maar ook de reacties op hun eigen reacties.
In ieder geval niet later dan op vijftien jarige leeftijd, indien de ontwikkeling
normaal verloopt, is de ontwikkeling voltooid. Het anticiperen op de instelling van de ander wordt dan bijgesteld op grond van een vergelijk fnet de
normale anderen binnen de cultuurgemeenschap. Wat mag men verwachten,
gelet op het specifieke van die ander en ook op zijn verbondenheid met de
samenleving.
De geschetste groei loopt parallel aan de cognitieve ontwikkeling en deze
vormt de opmaat naar het volwassen empathisch communiceren. De beeldvorming is nu redelijk accuraat en de daaruit voortvloeiende emoties weerspiegelen de gevoelens van de ander. Ook de reactieve emoties zijn op de cognitieve evaluatie terug te voeren.

Ontwikkeling van gevoelens
Alvorens nu de derde ontwikkeling, die van de moraliteit te bespreken, moeten we misschien de vraag opwerpen in hoeverre er ook een ontwikkeling van
gevoelens valt waar te nemen.
We kunnen ons afvragen of de walging, die ook het allerjongste kind als aangeboren primaire emotie kan tonen, nog verder uit zal groeien. Wordt de
intensiteit anders, dat wil zeggen wordt bijvoorbeeld de walging groter? Kan
het kind later nog meer plezier ervaren dan toen het klein was?

~~s Shaffer zooz, p.44g.
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Allereerst moeten we ons realiseren dat de primaire emoties als verwondering, woede, droefheid, walging, angst en blijheid afgelezen worden uit gelaatstrekken. Deze zijn bij alle volken gelijk en waarschijnlijk onveranderlijk
in de tijd.21~ Wat zich wel ontwikkelt zijn de labels, die wij aan de emoties
hangen. Er ontstaan secundaire emoties als wroeging en naijver, trots en voldoening. Dat zijn weer nieuwe arousal combinaties die, afliankelijk van de
context waarin zij optreden, geëtiketteerd worden. Voor velc daarvan ontwikkelen wij met behulp van onze gelaatsspieren een uitdrukking, waarschijnlijk een combinatie van primaire emotietrekken. De arousal zelf zal ook onze
houding beïnvloeden en zo aan het arsenaal van non-verbale tekens een zinvolle aanvulling geven.
Dat de intensiteit van de emoties tijdens de groei groter wordt is echter niet
aan te nemen. Alleen de diversiteit wordt groter.
6.iz.

Moraliteit

Wanneer we over moraliteit spreken dan is Kohlberg de absolute autoriteit.
Dat neemt echter niet weg dat ook Piaget zijn gedachten over de ontwikkeling
van het morele denken heeft laten gaan en hij heeft geconstateerd dat een
discrete ontwikkelingsstructuur zichtbaar is.-"'
Hij begint bij de premorele periode, van kinderen die nog niet naar school
gaan. Wanneer hij die kleuters gadeslaat bij het knikkeren dan constateert hij
dat spelregels nog geen belangrijke rol spelen, maar allcen het plezier van
rollen en pakken.
Zijn tweede fase, bij kinderen van vijf tot tien jaar, noemt hij de heterogene
moraliteit.

Regels zijn heilige regels van de autoriteit, onbetwistbaar en onveranderlijk.
Overtreders worden altijd gestraft omdat rechtvaardigheid, hoe dan ook,
zegeviert.
Na het tiende jaar verandert dat. De periode van autonome en volwassen moraliteit wordt ingeluid. Regels zijn spelregels en veranderbaar met toestemming van de autoriteit. Overtredingen moeten op een zodanige wijze worden
gestraft dat de overtreder begrijpt en inziet dat regels gevolgd moeten wordcn.

~"~ Carlson zooo, p.4~6.
'"' Shaffer zooz, p.514.
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Ofschoon ook dit schema getuigt van het scherpe waarnemingsvermogen van
Piaget is de benadering te simpel en te weinig gedifferentieerd.
Kohlberg graaft dieper en komt dan tot drie niveaus, die ieder weer zijn onderverdeeld.Z~~R
Wij zullen een aantal daarvan bespreken, maar eerst het schema weergeven.
Level r: Preconventional Morality

Stage t: Punishment-and- obedience Orientation.
Stage z: Naiii~e Hedonisnt.
Level z: Conventional Morality
Stage,;: "Good Boy" or "Good Girl" Orientation.
Stage 4: Social-Order-Maintening Morality.
Level3: Posíconverttional Morality.
Stages: The Social-Coiitract Orientation.

(Stage 6: Morality of Individual Principles of Conscience.)
De laatste Stage 6 is tussen haakjes geplaatst omdat Kohlberg zelf twijfelde
aan de haalbaarheid van deze fase.
Level i is duidelijk de kinderlijke instelling. De mate van straf bepaalt de ernst
van de overtreding en straf moet uiteraard gemeden worden. Het straffeloos
blijven van de daad neemt ook de verwijtbaarheid weg en dus het verkeerde
ervan. Dit speelt in stage r.

In het tweede stadium op dit niveau (stage ~) is er al meer besef van vaste regels, maar wanneer het kind zich daaraan confirmeert, dan is dat om wat te
verdienen, bijval bijvoorbeeld en voldoening. Bijval wijst al op een begin van
oriëntatie op anderen en verwachtingen van reciprociteit spelen daarbij een
belangrijke rol.
Opvallend is de afwezigheid van de overtuiging `God ziet alles', zoals bij het
vroege stadium van Piaget, de overtuiging van een alomtegenwoordige gerechtigheid.
Level z vertegenwoordigt een niveau, waarin veel volwassenen blijven steken.
Zij erkennen de zinvolheid van regels en onderschrijven dat deze regels het
handelen moeten beperken. Straf voor het overtreden kan nu ook verwijt zijn,
wanneer anderen hun afkeuring laten blijken. Wanneer we constateren dat dit
"'~ Hoffman zooo, p.~z9, Shaffer zooz, P.5i8.
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vaak een eindstadium is, dan wil daarmee geen negatief oordeel zijn geveld. [n
tegendeel, deze mensen zijn sociaal volwassen en een samenleving zal met
hen uitstekend functioneren. In de stage 3 situatie is het oordeel van anderen
nog steeds heel belangrijk en sociale oordelen van goed- of afkeuring ondersteunen de bereidheid om zich te matigen. Het doen van gerechtigheid wordt
positief ervaren.
In het volgende stadium, sta~e 4, valt het belang en de noodzaak van die waarneembare sociale controle grotendeels weg. Men handelt nu uit de overtuiging dat de maatschappij gebaat is met spelregels en dat het volgen daarvan
tot de burgerplichten behoort. Straffen is onvermijdelijk, omdat het overtreden zonder consequenties tot een onleefbare situatie zal leiden.
De overgang naar let~el3, het laatste niveau, is toch nog weer een hele stap. Van
een collectieve verantwoordelijkheid wordt het individu op zichzelf terug
geworpen. Rechtvaardig en rechtmatig worden gescheiden. We zijn terug bij
de directe confrontatie van de ene burger ten opzichte van de ander en empathie wordt weer in de volle omvang bepalend voon c~t oordeel. Was in het
stadium 4 het beeld van de geobjectiveerde ander, een gemiddclde met ruime
spreiding, de referentie, nu moeten die algemene regels eventueel plaats maken voor een specifiek oordeel ontstaan in een directe confrontatie. De staat is
niet langer partij maar de verantwoordelijke burger zelf. Ook nu zal het cultureel gevormde gedragspatroon doorgaans zorgvuldig worden gevolgd in de
wetenschap dat de waarde van dat patroon niet straffeloos gedevalueerd kan
worden. Het is echter geen heilig moeten meer. De uitsluitend cognitieve
benadering gaat plaats maken voor aandacht van de eigen verantwoordelijkheid en gevoelens zijn dan niet mis te verstane aanwijzingen van het diepste
standpunt. `Armen mogen een brood stelen', zei bisschop Muskens en hij gaf
daarmee niet alleen blijk van zijn bewogenheid, maar ook van het inzicht dat
intermenselijke rechtsregels nooit tot een universele rechtvaardigheid kunnen
leiden.2C'~

Het verschil dat Kohlberg aanbrengt tussen de twee stadia van niveau 3 hebben betrekking op een algemene houding ten opzichte van een incidenteel
afwijkend reageren. In stage 5 wordt een wettelijk oordeelsrecht ontzegd, alleen bij een vermeende schending van de menselijke waardigheid. Stafle 6 ziet

Z!'y Kant meende dat het criterium voor een ethische handeling is dat men daar een algemene wet van zou moeten kunnen maken. Dat is hier schijnbaar niet zo. Neemt men
echter het specifieke van de situatie mee, dan is er weer een algemene ge(digheid.
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de burger met eigen leidende principes, niet alleen uitgedrukt in regels maar
ook gebaseerd op zijn diepste overtuiging van universele waarheden.
Een laatste opmerking sluit deze paragraaf af. Het betreft het oordeel van de
rechter, de vertegenwoordiger van de gemeenschap. Het is de rechter niet
toegestaan de wet terzijde te schuiven en in dit opzicht is hij ogenschijnlijk
gebonden aan de level z- moraliteit. Wij kennen echter geen minimum straf en
het is hem dus vrij om een oordeel naar menselijkheid te matigen en eventueel
geen straf op te leggen.
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7.

Criminaliteit

7.c.

Inleiding

In dit hoofdstuk willen we nagaan in hoeverre empathie een rol speelt bij deviant gedrag en dan met name bij gedrag dat als delinquent bestempeld wordt.
Het uitgangspunt zal daarbij zijn dat hij of zij, die via empathie negatieve gevoelens van een ander ondergaat, geneigd is tot zodanig handelen dat de oorzaak van die negatieve invloeden wordt weggenomen. Een ander leed berokkenen is dan zeker niet mogelijk.
In het algemeen zijn mensen zeker empathisch, maar de werkelijkheid laat
zien dat het reactieproces vaak niet zo werkt Het blijkt dan dat er verstoringen optreden, die veroorzaken dat er niet of maar nauwelijks een inleven
plaatsvindt of dat de ondergane onlust van de ander verdragen en geaccepteerd wordt. Het zal zaak zijn die krachten van verstoring te leren kennen om,
gewapend met deze kennis, methoden te ontwikkelen om dat verstoren en
weerhouden van empathie te voorkomen.

Laten we beginnen met vast te stellen dat het effect van het zich invoelen in de
ander niet zo wezenlijk en itrvloedrijk is dat dit fenomeen het dominante verklaringsmodel vormt voor alle sociale gedragingen. Daarvoor wordt het empathisch proces te gemakkelijk overstemd door andere krachten. Wel is het zo
dat, waar mensen elkaar ontmoeten, altijd gevoelens aan de basis van dat contact liggen.
We beginnen al met iemand vriendelijk tegemoet te treden, bereid als wij zijn
goede bedoelingen als uitgangspunt te nemen.Z~~ Ook is het mogelijk dat wij
voorzichtig achterdochtig de ander benaderen, ons onzeker voelend ten aanzien van zijn intenties. Als wij echter woedend op iemand afstuiven, dan zullen zijn gevoelens ons een worst zijn, verblind als we worden door de ons
overweldigende emotie.
Gevoelens spelen dus een belangrijke achtergrondrol bij de contacten. We
realiseren ons dat nauwelijks omdat het nooit anders is. De aanvankelijke
gevoelens zijn doorgaans welwillend; zonder voorgeschiedenis zien we de
ander als gevaarloze soortgenoot en die benadering is vriendelijk. Met een

21~ Van Stokkom ~997, p35.
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open mind lezen we zijn gezicht en houding en verdiepen ons in zijn sentiment.
Het is al een tikkeltje anders als de ander ons vreemd is, bijvoorbeeld door
huidskleur of een fi'sieke afwijking. Ook forsheid van postuur of verschil in
sekse geeft onze neutrale instelling al een specifiek accent. Als we er op uit
zijn kleding te taxeren dan is deze technische instelling voldoende om het
empathisch proces behoorlijk te verstoren. Onze aandacht is dan niet meer
uitsluitend op de persoon gericht.

Contacten tussen mensen zijn oneindig gecompliceerd. Empathie is daarbij,
evenals taal, een communicatieve kracht en sterk bepalend voor de interactie.
In de volgende paragraaf zullen een aantal factoren worden besproken die de
verstoringen op liet inlezen van andermans gevoelens veroorzaken.
ln dat verband zal er ook onderscheid worden gemaakt tussen twee vormen
van delicten en wel die misdrijven die hun ontstaan te danken hebben aan een
koel cognitieve benadering, dus crimineel gedrag dat uit berekening wordt
gepleegd en de affectieve misdaad.
Onder een affectief misdrijf willen we verstaan die normoverschrijdende
handelingen die hun oorsprong vinden in sterke emoties. Dat we in dit onderscheid te maken hebben met accentverschillen zal duidelijk zijn. Verstand en
gevoel zijn geen separate verschijnselen.
Gaat het bijvoorbeeld om diefstal of oplichting, dan spelen emoties een ondergeschikte rol, alhoewel de motivatie van hebzucht zeker meespeelt Bij
deze vorm van criminaliteit berekent de dader zijn baten en taxeert zijn lasten
en dat is een uitermate cognitieve aangelegenheid. We noemen dat dan ook
koele berekening, waarbij koel slaat op het ontbreken van emoties.
Overigens betekent dat zeer zeker niet dat empathie bij oplichting niet van
belang zou zijn. De oplichter zal, integendeel, de gevoelens van zijn slachtoffer ragfijn invoelen. Er is dan echter nog geen sprake van schade en dus zijn
die gevoelens niet belastend. De negatieve gevoelens, die bij het slachtoffer
zullen ontstaan na de constatering dat hij is opgelicht, kunnen alleen anticiperend, door verbeelding, door de dader worden voorvoeld en deze zal zich daar
niet voor inspannen. Hij zal niet geneigd zijn zich de wanhoop en ontreddering van zijn slachtoffer voor de geest te halen.

Cognitieve misdaad is dus misdaad uit berekening en gevoel voor het slachtoffer is nauwelijks aan de orde.
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Affectief deviant handelen
Geweld en mishandeling bij een woede-uitbarsting zijn duidelijk sterk affectief getint. Dergelijke ontoelaatbare handelingen hebben een geheel ander
karakter dan die uit berekening. Emoties zijn dan bepalend en wanneer we het
over emoties hebben dan is empathie potentieel een belangrijke factor. [n die
gevallen is het uitermate zinvol om na te gaan waarom het empathisch proces
niet of onvoldoende heeft gewerkt. Empathie zou immers de heftige negatieve emoties in een proces van tegenkoppeling moeten doen afnemen. In dergelijke gevallen, waarbij het empathisch proces goed blijkt te werken, is snel het
volgende stadium er één van: `Sorry, ik liet me even gaan, heb ik je pijn gedaan?' De geweldsuitbarsting dooft uit. Spijt is dan een zichtbare emotie, die
ook voor het slachtoffer waarneembaar is. Op zijn beurt zal dat slachtoffer,
om deze empathisch overgekomen gevoelde spijt bij de dader weg te nemen,
zijn aanvankelijk heftige tegenreactie achterwege laten. De positief ingezette
spiraal wordt zo voortgezet. Empathie werkt dus dempend op schadelijk intermenselijk handelen.
Ook een meekoppelingseffect is denkbaar. [n dat geval werkt de woede van de
één de woede van de ander op en het wordt hen beiden rood voor de ogen. De
tegenstander wordt een vernietigingsobject en alleen sterke signalen van pijn
en ontreddering kunnen het empathisch proces weer doen herstellen. Op dat
ogenblik wordt de ander weer als mens gezien.
De bovengeschetste situaties zijn voor ons zo evident dat we ons vaak niet
realiseren dat het de kracht van empathie is die stuurt. Ondanks die invloed
van empathie op het intermenselijk handelen is het uiteraard niet een allesbepalende factor bij de verklaring van deviant gedrag.

In dit hoofdstuk zal daarom, voor een verklaring van criminaliteit, aansluiting
worden gezocht bij de bestaande theorieën. Deze zullen achtereenvolgens op
hun empathiegehalte worden onderzocht, waarbij vooral de gevoelselementen en niet de rationele overwegingen de meeste aandacht zullen hebben.
Behandeld zullen worden de biologische en psychologische verklaringsmodellen, waarbij de persoonlijkheidsstoringen slechts even zullen worden aangehaald omdat deze in het artikel Empathie en schuld, hoofdstuk zes, uitvoerig
aan de orde kwamen.
Uitgebreid aandacht zal worden besteed aan de controletheorieën en de verschijningsvormen daarvan, die in de therapeutische benadering van het strafrecht veelvuldig worden gebruikt. De overgang naar de sociale modellen is
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dan al ruimschoots gemaakt en deze zullen daarna in relatie tot empathie
worden beoordeeld.
De spanningstheorie van Merton wordt uitgebreid besproken en we besluiten
de verklarings- en analysemodellen met de denkbeelden over de rationele
criminaliteitsbenadering.
7.2.

Belemmeringen in de empathie

Zou empathie altijd en bij iedereen voluit werken dan zou onze samenleving,
alhoewel saai, als een pastorale worden genoten.
Dat dit niet het geval is ervaren wij iedere dag. Gewoonlijk zijn wij in staat om
de gevoelens van onze medemens door aflezen ons eigen te maken en dat
`eigen' in de meest absolute zin. Zodra dat proces zich heeft voltrokken is de
mentale afstand zodanig verkleind, dat de ander geen schade meer toegebracht kan worden. Empathie is in dat geval het sociale bindmiddel.
Het werkt echter vaak niet zo. Hoe komt dat? Kunnen we dat acceptabel verklaren?

Er zijn vele oorzaken aan te wijzen voor die verstoring en we zullen trachten
deze tegenkrachten op een systematische wijze te verkennen.
We maken daartoe de volgende hoofdindeling:
i. Door een psychische of biologische oorzaak is het vermogen tot empathie niet of slechts beperkt mogelijk;
2. Het empathisch vermogen is (nog) niet voldoende ontwikkeld;
3. Sterke emoties verstoren de empathie;
4. Het verstand manipuleert door neutralisatiereacties de werkelijkheid.
5. Er is geen empathie door objectivering van de aandacht, de ander
wordt als een object gezien.
Psychisch pathologische of biologische oorzaken
Toegespitst op criminaliteit kunnen we constateren dat er een groep mensen
bestaat met een mentale afwijking die ons doet huiveren door de onverschilligheid ten opzichte van de medemens. We doelen hierbij op de psychopathie.
Bij de psychopaat werkt empathie niet of nauwelijks. Wat is daarvan de oorzaak?
Volgens Heginbotham moeten we onderscheid maken tussen primaire en
secundaire psychopaten.~i~ In het eerste geval ligt de oorzaak bij een psychiZ"
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sche belemmering, bij secundaire psychopathie zou er sprake zijn van een
fysiologische afwijking. In dit laatste geval worden de prikkels vanuit de prefrontale hersenen niet of beperkt doorgegeven aan het limbische systeem,
zodat de arousa) zich niet kan ontwikkelen.
De primaire psychopaat daarentegen wenst zich bewust niet in te leven in
anderen en dat zien wij als de antisocíale persoonlijkheidsstoornis. In het artikel Empathie en psychopathie, hoofdstuk zes wordt dit onderwerp nader uitgewerkt. Daarmee wordt ook dieper ingegaan op de classificaties van persoonlijkheidsstructuren, waarbij de nadruk komt te liggen op die verschillen
die het empathisch proces bevorderen of belemmeren. In het kader van deze
paragraaf, die hoofdzakelijk een inventarisatie beoogt, is het dus voldoende
vast te stellen dat de persoonlijkheidsstructuur een factor is bij het al of niet
gemakkelijk (of volledig) openstaan voor empathischc overdracht.
Naast het begrip psychopaat, dat als een ziekelijke afwijking moet worden
bcschouwd, kennen we ook het verschil tussen een warme, belangstellende
persoonlijkheid en de koele kikker. Er is dus kennelijk een affectief verschil
tussen mensen, maar daarnaast ook een verschil in belangstelling voor de
medemens.

Deze verschillen zijn deels genetisch bepaald en zij maken deel uit van de
onderscheiden persoonlijkheidsvormen.
Ontwikkeling van empathie
Empathie ontwikkelt zich vanaf de kinderjaren en wel vanuit de aandachtsvolle contacten met ouderen. De rcden dat criminaliteit bij jongeren aanzienlijk
hoger ligt dan die na de leeftijd van 3o jaar zou wel eens mede de oorzaak
kunnen zijn van een nog onderontwikkeld vermogen tot empathische communicatie. De aandacht van jeugdigen is doorgaans hoofdzakelijk op zichzelf
en hwi onmiddellijke omgeving gericht, zodat veel van de negatieve consequentics van hun handelen zich nog niet via empathische communicatie aan
hen opdringen. Vanzelfsprekend is dat niet de enige verklaring voor het fenomeen van jeugdcriminaliteit, maar de training in Leiden van jeugdige zedendelinquenten in empathie heeft wel laten zien dat het als een niet onbelangrijke factor moet worden gezien.212 De resultaten van deze training lijken
in icder geval zeer hoopgevend.

-~-
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In hoofdstuk 3 is uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen van normbesef en
empathie.
Emotionele verstoringen
In de twee bovenstaande situaties van jeugdige mensen spelen sterke emoties
en de mentale onderontwikkeling een beduidende rol bij het onvermogen tot
natuurlijk empathisch reageren.
Wanneer empathie echter normaal werkt kan desondanks het effect verloren
gaan door enerzijds een affectieve kracht, met name een sterke emotie, of wel
door een sterke afwerende gedachte met de daarbijbehorende emotie. In dit
laatste geval wordt de aanvankelijke, op empathische wijze verkregen emotie
(parallelle emotie) verdreven, om plaats te maken voor die plaatsvervangende
gevoelens.(reactieve emotie)
Samenvattend zijn er dus twee soorten emotionele verstoring mogelijk:
-

door een aanwezige sterke emotie;

- door een emotie die wordt opgeroepen.
Aan de hand van wat voorbeelden zal dit worden verduidelijkt.
Al eerder is gesteld dat het empathisch proces door bijvoorbeeld woede kan
worden belemmerd. Deze emotie wordt veroorzaakt door een concentratie
van de aandacht op bijvoorbeeld een vermeend onrecht. Die concentratie
verhindert dat in een verdeelde aandacht de perceptie kan werken en de gevoelens van de ander worden overgebracht. Blinde woede is dan een heel juiste benaming. De zegswijze `als een dolle stier erop af gaan' wijst ook op een
vernauwing van het bewustzijn, in dit geval een eenzijdige concentratie van
aandacht. Zoals in een eerdere paragraaf al is gesteld loopt dit proces af zodra
de sterke emotionele signalen van het object van de woede, een deel van de
aandacht gaan trekken. Op dat ogenblik wordt het object weer menselijk,
waarbij door communicatie gevoelens kunnen worden overgebracht.
Deze extreme situatie laat zien dat in toestanden, waarin van de aandachtscapaciteit niet meer voldoende over is om de omgeving en het voorwerp van de
emotie te laten meespelen, de empathie geen kans krijgt zijn bijdrage aan de
evaluatie te leveren.
OOk vermoeidheid kan dat aandachttekort opleveren. 'Nu even niet' kan veroorzaken dat wij belangrijke gevoelens van anderen niet overkrijgen. Zelfs
een moeder kan door vermoeidheid zoveel aandachtstekort hebben dat zij
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niet opmerkt dat haar kind lijdt. Zodra haar aandachtscapaciteit weer op peil
is verwijt ze zichzelf deze `onachtzaamheid'.
In bovenstaande situaties ontstaat het aandachtsbeslag niet willens en wetens.
Dat is anders met de neutralisatietechnieken. In die gevallen wordt een emotie
opgewekt door een cognitieve activiteit. Er wordt een gedachte ontwikkeld
met het doel de door empathie negatief geïnduceerde gevoelens te vervangen
door positieve of omgekeerd. Een gedachte ontwikkelen betekent voorrang
geven en dus aandacht. De daarbij behorende gevoelens nemen nu de plaats in
van de empathisch opgewekte emotie.

[n de volgende paragraaf zullen we ons met deze neutralisatietechnieken gaan
bezighouden.
7.3.

Neutralisatietechnieken

Van veel belang voor de verklaring van criminecl gedrag zijn de rechtvaardigingen.
In deze gevallen wordt een denkbeeld ontwikkeld, waarbij geen negatieve
gevoelens over het handelen meer mogelijk zijn.
De waarneming van de negatieve gevolgen van jouw daad, of dat nu een werkclijke perceptie is of een mentaal voorgestelde representatie, zal aanvankelijk
niet positief zijn. Duidelijk is waarneembaar dat een ander, ten gevolge van
jouw actie, leed ondergaat. Je kunt niet anders dan dat voelen (parallelle emotic), maar tegelijkertijd bedenk je een argument en dus denkwijze waardoor
jouw reactieve emotie positief of ten minste neutraal wordt ten aanzien van
het eigen handelen.

Matza en Sykes onderscheiden de volgende neutralisatietechnieken:Z'-;
-

Ontkennen van verantwoordelijkheid. `De klap, die ik heb gegeven kan
nooit zoveel pijn hebben veroorzaakt. Hij zal daar al wel iets gehad
hebben'.

-

Omkeren van daderschap. 'Niet die ander moet doen of hem iets is
aangedaan, ik ben tenslotte degene, die het meeste is getroffen'.
Ontkennen van het recht van oordeel. `Hij moet nodig iets zeggen, hij is
zelf begonnen'.
Gesanctioneerde taak. `[k moest dat wel doen om mijn vricndin te wreken'.

-'!
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Vanuit het psychoanalytisch perspectief gezien hebben we hier te maken met
afweermechanismen, die in dit geval geen angst maar onlustgevoelens moeten
onderdrukken.
Freud noemt de ander een motief toeschrijven projectie, in ons voorbeeld het
omkeren van het daderschap. Ook ontkenning komt in zijn lijst van afweermechanismen voor, evenals sublimatie, waarmee hij doelt op het kiezen van
een sociaal acceptabel object om de wensbevrediging gestalte te geven. Je hebt
je vrouw onheus bejegend en voelt empathisch haar verdriet. In plaats van die
onlustgevoelens kwijt te raken door excuserende handelingen ben je heel erg
inschikkelijk voor jouw kinderen en beschouwt dat als een ethisch betere vervanging.
Het ontkennen van het recht van oordelen door het verwijtend kijkende
slachtoffer over toegebracht leed door de dader, zou onder rationalisatie kunnen worden gebracht. In psychoanalytische zin: het zoeken van een redelijk
motief. De verontwaardigde ( reactieve emotie) zou dan zeggen: `Kijk maar
niet zo verongelijkt, je bent zelf ook niet zo'n lekker dier'.
Het zijn alle reacties op parallel gevoeld leed, die niet in fase zijn. Verdriet
parallel ondergaan leidt tot verdriet of inedelijden als reactieve emotie. In die
gevallen is de reactieve emotie in fase met de parallelle emotie en dat is de
normale situatie Gevoelde vrolijkheid van je vriendin leidt tot uitbundiger
gedrag door jou zelf Op gevoelde woede van een ander volgt vrees, maar een
verdere reactie kan vervolgens heel goed, in plaats van vluchten vechten worden. In het artikel `Empathie en agressie' wordt wreedheid beschreven als een
ziekelijke contraire reactie, de voldoening over het gevoelde leed van de ander, duidelijk niet in fase met dat leed.
Objectivering
Interessant is het afweermechanisme van de intellectualisering: koel omgaan
met emotionele zaken. Als duidelijk voorbeeld kan het werk van de chirurg
worden toegepast, waarbij het zowel instructief als zinnig is hier stil bij te
staan en het handelen te analyseren in het licht van het empathisch proces.
Hoe is het mogelijk dat een weldenkend en moreel onberispelijk mens een
ander pijn doet zonder zelf ineen te krimpen van plaatsvervangende smart?
We herinneren nog even aan de proefenscenering van Batson (en anderen)
die, om empathie te testen, de ene groep van testpersonen verzocht zich te
verplaatsen in het slachtoffer, maar de referentiegroep opdroeg analytisch te
kijken naar de vorm waarin de boodschap werd gebracht. Deze laatste instel-
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ling verhindert dat het empathisch proces in volle omvang kan werken. De
aandacht is anders gericht.

Zo is het ook met de chirurg. Diens aandacht is vrijwel volledig gericht op het
verrichten van de ingreep. De perceptie daarvan veroorzaakt totaal andere
emoties dan aandacht voor de mens zelf.
In het hoofdstuk over empathie hebben we deze instelling ondergebracht bij
de groep van mensen die niet willen empathisch zijn. Normaal is onze aandacht gericht op de persoon, we kijken hem aan en proberen te communiceren. De chirurg communiceert niet, op het ogenblik van dc ingreep is zijn
medemens een object.

Vertaald naar sferen van criminaliteit kunnen we hier denken aan de bankovervaller, die de employees slechts als obstakels ziet Komt het door tijdige
alarmering van politie tot een gijzeling, dan veranderen de bankmedewerkers
in de tijd langzamerhand weer in medemensen en empathie krijgt een kans.
Tijd winnen is dan een goede strategie.
Met bovenstaande uiteenzetting over de verstorende krachten op het empathisch proces wordt het duidelijk dat empathie bij criminaliteit een modulerende rol speelt. Vrijwel altijd is empathie een potentieel belangrijke factor in
het contact met anderen en een beetje medegevoel kan de balans doen omslaan en er voor zorgen dat al te schadelijk handelen wordt voorkomen. Aandacht trekken als mens, jezelf wel verplaatsen in die ander en dat doen blijken,
is altijd een goede tactiek
In dat licht gezien zullen de theorieën over criminaliteit worden doorgelicht.
Het uitgangspunt wordt dan niet gevormd door de vraag of empathie delinyuent liandelen altijd voorkomt, maar in hoeverre het empathisch proces
volgens die theorie wordt geremd of bevorderd.

7.4.

Empathiegehalte van criminaliteitstheorieën

Biopsychologische theorieën
[n een deterministisch perspectief kan gesteld worden dat de mens biologisch
is bepaald en dus moet reageren zoals hij reageert. Wij kunnen dat afzwakken
door te wijzen op alle vormende leerprocessen, waarbij de vrije wil keuzemogelijkheden benut.
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Na de bestseller van Anne Moir en David Jessel: `Brainsex' waarin vooral de
verschi(len in denkpatronen tussen man en vrouw door het grote publiek als
een belangrijke ontdekking werd ervaren, hebben zij, aangemoedigd door dat
overweldigende succes, aan de hand van uitgebreide literatuurstudies en interviews, een nieuw boek uitgebracht: `Geboren misdadigers'214
De kennelijke gedachte daarachter was te laten zien in hoeverre delinquent
gedrag van lichaamskenmerken afhangt.
Uiteraard wordt in het boek afstand genomen van de primitieve eerste benadering van Lombroso, die een atavistische retrograde verantwoordelijk hield
voor het optreden van misdadig gedrag.
Zorgvuldig zijn alle onderzoeken aan bod gekomen, zoals zekere veronderstelde relaties tussen criminaliteit en hormonen, de relaties met de werking
van neurotransmittersystemen, met hersenbeschadigingen en met prikkeldrempels en stimuliniveaus.

Hoe kijken wij aan tegen empathie als persoonlijkheidskenmerk? Wordt de
één geboren met meer empathie en heeft zich empathie bij de één beter ontwikkeld dan bij de ander?
Het antwoord is zeker bevestigend. Zowel een genetische bepaaldheid als een
individuele ontwikkeling, afhankelijk van de milieufactoren, is er verantwoordelijk voor hoe empathisch wij kunnen zijn. We menen dat zelfs te kunnen meten, maar tegelijkertijd moeten we ons hoeden voor overmoed. Wij
weten dat het empathisch proces afhankelijk is van de capaciteit van de aandacht en ook die is voor ieder individueel niet alleen verschillend, maar ook de
gehele dag door niet op hetzelfde niveau. Die kracht is afhankelijk van de situatie, maar ook van bijvoorbeeld vermoeidheid. Vervolgens zal niet iedereen
het waarnemen van emotionele, non-verbale uitdrukkingen onder alle omstandigheden even gemakkelijk doen plaatsvinden en interpreteren.

Wanneer er dus sprake is van empathie, als zijnde mede een bio-psychische
gegevenheid, dan is een zekere relativering op zijn plaats. De één is ontvankelijker voor de gevoelens van anderen dan de ander. Ons echter realiserend dat
de complexiteit van samenhang van factoren onkenbaar groot is, zijn we wel
genoodzaakt om niet te snel te veronderstellen dat wij, vanuit die wetenschap,
de invloed van empathie op individueel crimineel gedrag gemakkelijk kunnen
doorgronden en voorspellen. Het krachtenspel dat daarbij speelt kent vele

~'4 Moir 8c Jessel ~99~.
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facetten. In dat opzicht dient dan ook met enige scepsis het boek `Geboren
misdudigers' te worden gelezen.
Boosaardigheid
De benaderingen van delinquent gedrag zijn niet compleet zonder daar de
sociale component in te betrekken. Tenslotte hebben we het over de interacties tussen mensen.

Allereerst willen we nogmaals het uitgangspunt verduidelijken.
Empathie verhindert dat we de ander leed of schade toebrengen. Ernstige
overschrijdingen van die regel noemen we crimineel gedrag en we gebruiken
een sanctie om zodanig gedrag te ontmoedigen. Vooraf hebben we de grenzen expliciet vastgelegd, waarbij we ons er terdege van bewust zijn dat niet
alles voldoende gereguleerd kan worden. In ieder geval gaat het om het opzettelijk overtreden van de normen.
Omdat we nu vanuit het perspectief van empathie criminaliteit willen bekijken, gaan we uit van de criminele persoon, met daarbij de vraag of deze in
bovengestelde zin als slecht of boosaardig gekwalificeerd moet worden. In
feite proberen we daarbij de begrippen `bad' en `mad' beter inhoud te geven.
We zullen de abstractie laten varen en trachten het probleem scherp te stellen
door de vraag of u meneer A uw kind zou willen toevertrouwen; een middagje
oppassen bijvoorbeeld. Gewoon er op vertrouwen dat het goed gaat.

Is meneer A empathisch genoeg om door inleven te voorkomen dat uw kind
leed wordt aangedaan en, eveneens erg belangrijk, is deze voorwaarde voldoende?
Met het onderzoek over de empathische instelling van meneer A is het belangrijk aan de weet te komen of ineneer A wellicht agressief is of impulsief,
zodat hij, zonder dat te willen toch onaangenaam zou kunnen worden. Ook
een persoonlijkheidsstoornis zou ons terecht doen aarzelen.
Is er van dit alles echter geen sprake, dan lijkt het pleit beslist en is er geen
reden om toch bedenkelijk te kijken. Meneer A kan niet slecht zijn en waarom
zou hij uw kind dan kwaad doen?
Deze snelle conclusie is echter al dubieus. Over kwaad doen kunnen de meningen verschillen.
Meneer A vindt een fikse klap voor de billen soms zinvol. Hij doet dat met
pijn in het hart maar vindt dat voor de opvoeding gewenst. U vindt dat mishandeling.
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In de paragraaf over rechtvaardigheid en normen zal hier meer over gezegd
worden.
De mores verschilt dus, maar niet echt rampzalig. Uw kind zou nog steeds in
goede handen kunnen zijn.
Met boosaardigheid, het niet willen empathisch zijn in gedachten zullen nu de
verschillende theorieën en inzichten besproken worden.
7.5.

De spanningstheorie van Mertoni~s

De basisgedachte bij deze theorie is dat er in de gemeenschap doelen zijn gesteld, die iedereen zou moeten nastreven, welstand bijvoorbeeld. Deze doelstellingen maken een deel uit van de cultuur.
Daarnaast zijn er middelen beschikbaar om die doeleinden te bereiken. De
middelen die als verwerpelijk worden beschouwd, worden zo veel mogelijk
genoemd en uitdrukkelijk verboden.
De mensen binnen de gemeenschap conformeren zich aan die doelen en ook
aan de geaccepteerde middelen, maar niet iedereen. Er ontstaat een probleem
bij die mensen die de gestelde doeleinden niet kunnen bereiken.

Met meneer A in gedachten kunnen we dit concretiseren. Meneer A is arm en
krijgt daarmee niet het maatschappelijk respect dat wenselijk zou zijn. Hij ziet
ook geen kans om aan die situatie, via de normale wegen, verandering aan te
brengen.
We kunnen ons nu een matrix van reacties van meneer A voorstellen, betrekking hebbend op het al of niet accepteren van middelen en doel.
De innovatieven
Meneer A is innovatief (zoals Merton dat noemt), hij komt met de gesanctioneerde middelen niet tot welstand en dat wil hij wel graag. Hij zoekt daarom
naar alternatieven en op die wijze komt meneer A tot stelen.
Hoe zit het nu met de empathie van meneer A? Is uw kind nog steeds veilig bij
hem? Kan u meneer A met vertrouwen laten oppassen?
Het is zeer waarschijnlijk dat meneer A nog steeds een goed mens is. In de
schaarse ogenblikken dat hij zich bij een diefstal een voorstelling maakt van de
ontreddering van zijn slachtoffers, voelt hij die ontreddering zelf ook voor
een klein ogenblik. Dat is dan op het moment dat hij zich verplaatst in hun
situatie. Direct daarna komt hij echter met een rechtvaardiging: `Die rijkaard
Z'~
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zal al dat geld ook niet op een eerlijke manier verkregen hebben en ik ben nu
zo handig geweest om dat enigermate recht te breien', de neutralisatie uit ons
rijtje: degene die veroordeelt het recht van een veroordeling ontzeggen. Vanaf
nu beschouwt hij de rijkaard als prooi en hij wenst niet te worden geplaagd
met voorstellingen van ontreddering. Hij zet zijn empathie uit, dat wil zeggen
hij wenst geen gevoelens meer te ontvangen. Rijkaards als object hebben geen
gevoelens. Hij ziet nu in tevredenheid, een positief gevoel, terug op zijn handeling.
Nogmaals, is meneer A nu slecht? Laten we positief denken en nog steeds
veronderstellen dat meneer A best een goed mens is. Hij zal een ander niet
echt boosaardig kwaad kunnen doen. De vraag is dan echter wel hoe het met
onze eigendommen is gesteld bij het oppassen.

De empathie werd wel erg snel door hem geneutraliseerd. Er zijn vele aspecten aan deze vraag, we zullen er enkele uitlichten.
Afgezien van de taxatie van ontdekking (en sanctie), waarover we nog komen
te spreken bij de rationele theorieën, is de kans dat meneer A bij ons steelt
toch wel heel wat geringer.
Meneer A is weliswaar innovatief, maar ook normaal empathisch. Hij kan
zich heel goed voorstellen hoe de reactie bij het missen van onze bezittingen
zal zijn. Daardoor werkt die voorstelling scherper. Hij kent ons en ons kind en
die `eigenheid' versterkt de empathie. Zoals we eerder hebben gezien is isomorfie een sterke bevorderaar van de inlevingspotentie.Z~~

De kans dat hij bij ons dezelfde rechtvaardiging kan toepassen is dan gering.
Hij kan hoogstens de neutralisatie toepassen van: `die vaas zullen ze niet eens
missen', het ontkennen dat er schade is toegebracht.
Een ander facet betreft een relativering. We beoordelen meneer A op grond
van het feit dat hij steelt en we beoordelen hem als mens. Is hij door dat stelen
anders dan wij? Wat zouden wij doen in zijn situatie?
Hirschi heeft zijn bindingstheorie gestoeld op deze vraag en daarin nagegaan
waardoor wij weerhouden worden om deviant gedrag te vertonen. Om de
draad van het betoog niet kwijt te raken zullen we daarover later uitvoerig
terugkomen.

Alsvorens naar Merton terug te keren nog twee andere facetten.

-~c~ Volgens het sociobiologisch denken van Trivers (L97L) kan zonder verwantschapsgraad
altruistisch gedrag voorkomen gebaseerd op wederdienstverwachting. Een zekere mate van individuele herkenning zal dan wel een rol moeten spelen. Baerends Lq8t, p.iq6.

t67

HOOPUSTUK ]

In de eerste plaats het aspect van het etiketteren (labeling-theorie) en het
stigma.Z'?
Zodra wij weten dat meneer A gestolen heeft zou onze houding jegens hem al
heel anders kunnen zijn. Eens een dief altijd een dief. Door onze reactie om
hem verder te mijden, en dat is eigenlijk de meest voorkomende reactie, wordt
meneer A verder in de verbittering gedrukt. De rechtvaardiging voor schadelijk gedrag, schadelijk voor anderen, wordt door deze houding alleen maar
gemakkelijker. De spiraal is neerwaarts gericht. Meneer A komt daar niet zo
gemakkelijk meer uit.
Als vanzelf komen we dan bij de subculturele benadering. Het criminele milieu waarin meneer A nu mogelijk komt te verkeren heeft een geheel ander
normen- en waardepatroon. Dat heeft als gevolg dat zijn gedrag in de groep
nu niet meer deviant is en dat hij bovendien een uiterst nuttige opleiding
krijgt. Hij wordt niet alleen technisch bijgeschoold in het efficiënt voorkomen
om gesnapt te worden, maar hij leert zich ook te gedragen overeenkomstig
andere normen en zich te conformeren aan dat stelsel van waarden. Dit gaat
even iets doortastender dan in de dominante, maar minder masculiene cultuur
De theorie van de differentiële associatie en het sociaal leren is hierop van
toepassing.Z'R De kracht van het leerproces wordt mede bepaald door de fundamentele oorzaak: het ontberen van middelen in een sociaal ongelijke maatschappij en de sterke affiniteit tot gelijken. [n feite wordt meneer A dus weer
conformist in de subgroep en niet verder innovatief. Ook daarop komen we
terug.

Zou meneer A besluiten om vanuit deze subcultuur zich niet meer verbonden
te achten met de dominante cultuur en daarmee die anderen als object te gaan
zien, dan wordt de kwalificatie boosaardig op hem van toepassing.
De ritualisten
Keren we weer naar de mogelijkheden die er voor meneer A zijn ten aanzien
van doel en middelen, dan moeten we constateren dat meneer A, als alternatief, ook nog de mogelijkheid heeft om zijn aspiraties om in welstand te komen verkeren, opgeeft, maar als oppassend burger de maatschappelijke regeltjes blijft volgen. Merton noemt een dergelijke houding ritualisme.

21 Van Dijk e.a. iyy8, p.~zi.
~'S Lissenberg e.a. zoot, p.z3~.

t68

CRI~1I~:~LITFIT

Er zit dan weinig kwaad in meneer A, maar ook niet zoveel sprankelends. Als
oppas is hij uitstekend, maar ons kind zal door hem niet worden geïnspireerd.
De wereld zit vol ritualisten en omdat onze regels gebaseerd zijn op het voorkomen van schade en leed aan anderen kunnen zij ook empathisch uitstekend
uit de weg. Het collectebusje zullen zij niet negeren.
De retraitisten
Is meneer A echter niet uit het alledaagse hout gesneden dan resten hem twee
richtingen. In de eerste plaats kan hij moedeloos tot de constatering komen
dat het doel nooit gehaald wordt en hij heeft ook geen zin meer om toch maar
mee te lopen. Deze situatie houdt in feite in dat meneer A het niet meer zict
zitten en zo raakt hij aan de drank. Zijn motivatie is verder uitsluitend gericht
op de primaire behoeften en zijn aandacht reikt niet meer naar mensen en hoe
hij binnen de gemeenschap functioneert, maar op de fles. Mensen worden
objecten, soms dienstig voor het lessen van dorst. Empathisch stelt het dus
niet veel meer voor. Alleen de hond, die altijd meeloopt, mag zich verheugen
in een voortdurende en oprechte aandacht.

Deze retraitisten, zoals Merton ze noemt, hebben niet zoveel 'guts'.
De rebellerenden
Die geestdrift is echter duidelijk anders bij de zogenaamde rebellerenden. Met
deze groep mensen konden de doelstellingen van de dominante cultuur al of
niet worden gehaald, dat is niet belangrijk, want die doelstelling willen ze
helemaal niet. De maatschappelijk gestelde en na te streven waarden worden
verworpen. Daarvoor in de plaats stellen zij andere doelen.
Als voorbeeld nemen we het feminisme. Niet welstand, maar onderlinge verbondenheid is doel. Zorg moet het kernwoord worden cvenals empathie. Dat
zijn dan de middelen om die verbondenheid te bereiken. Zowel doel als middelen van de bestaande cultuur worden dus verworpen. Binnen onze maatschappelijke structuur kunnen vrouwen fundamenteel nooit echt scoren; de
signatuur van onze samenleving is typisch mannelijk. Kapitalisme is een uitvloeisel van mannelijk denken, het is denken in competitie en in een gelaagde
structuur. Geen wonder dat vrouwen zo weinig tot crimineel gedrag komen.
In feite doen ze niet echt mee in het krachtenspel van dominantie en individualiteit. Vrouwen zijn weliswaar niet bedrevener in empathie, omdat ze bijvoorbeeld beter gelaatsuitdrukkingen zouden kunnen lezen, maar hun aandacht is duidelijk meer op de medemens gericht en daarom is empathie voor
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hen veel natuurlijker.Z'9 Vrouwen zullen minder objectiveren in hun aandacht.
Ze zijn altijd belangstellend en geïnteresseerd in relaties. Zaken zijn minder
van belang.
Een vrouwelijk getinte samenleving zou andere accenten leggen, regels zouden minder abstract zijn en meer situatiegebonden. Er zou echter ook weer
deviant gedrag bestaan in een derge(ijke samenleving en dat zou ook noodzakelijk zijn voor vernieuwing en aanpassing. De vorm is dan wellicht minder
gewelddadig, maar zeker ook crimineel.
Uiteraard kunnen ook mannen rebelleren en de vanzelfsprekendheden van de
cultuur afwijzen. Het zal dan niet eenvoudig zijn om binnen het uitgebalanceerde systeem van wetten en regels te blijven en zo wordt het gedrag van de
praktiserend rebellist delinquent.

7.6.

De bindingstheorie van Hirschi

Eigenlijk zou men zich moeten afvragen waarom niet iedereen crimineel gedrag vertoont, waarom men zo consequent binnen het bestaande normenpatroon blijft functioneren.

Het is vrijwel uitgesloten dat men het altijd met de algemene culturele doelen
eens is en dat men de uitsluiting van niet-toegestane middelen onder alle omstandigheden accepteert.
Met genoemde probleemstelling geconfronteerd heeft Hirschi een aantal
verklaringen gezocht voor dat conformeren aan de bestaande normen- en
waardepatronen.ZZ" Het zijn goed te begrijpen krachten, die voorkomen dat
mensen naar illegale middelen omzien. We zullen bekijken wat empathie
daarbij betekent.
Normen zijn gebaseerd op empathie, maar we moeten tevens constateren dat
er vele mogelijkheden zijn om het evenwicht tussen mijn belang, of liever
mijn vrijheid, ten opzichte van de vrijheid van mijn medemens, in te stellen.
Uiteindelijk is het zo dat ik altijd, door mijn vrijheid, de vrijheid van de ander
beperk en overeenkomstig schadelijk voor hem ben. Met mijn empathie, het
ondergaan van zijn gevoelens, kan ik echter een evaluatie maken en zo, alvo-

Z'9 Koehn t99g, P.53
22~' Macionis8z Plummer t997, p'~5
I]O
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rens tot handelen te komen, de redelijkheid inbouwen. In dat cognitieve proces werken gevoelens als set-points van de ( hogere) doelstellingen.

Dit kernwoord, redelijkheid, zal blijken veelvuldig en prominent voor te komen in de paragraaf over rechtvaardigheid, wanneer we evenwicht van belangen aan de orde stellen.
Waarom dus conformeren aan het bestaande dominante stelsel?
Attachment
Als eerste factor noemt Hirschi 'attadiment', het zich verbonden voelen door
sterke sociale banden met anderen. Het is een emotionele binding en empathie speelt daarbij een duidelijke roL We zien onszelf door de ogen van anderen, zoals Herbert Mead stelde.ZZ' Dit is hetzelfde als wanneer wij ons verbeelden wat de gevoelens van bekenden jegens ons zouden zijn, wanneer zij
van onze wandaden zouden weten. Wij stellen ons die confrontatie voor en
we schrikken terug voor de negatieve gevoelens dic daarbij uitgestraald zouden worden.
Ouders kunnen daarbij heel belangrijk zijn. Naarmate we meer ingebed zijn in
de conventionele verbanden zal het moeilijker worden deze relatiepatronen in
de waagschaal te stellen.

Overigens spelen die sociale banden ook in deviante subculturen. Ook daar is
`attachment' dus bindende kracht. Om recidive te voorkomen moeten veroordeelden daarom uit het criminele milieu worden gehaald en zo mogelijk in
de conventionele verbanden worden ondergebracht.
Commitment
`Commitment' is de tweede factor die deviant gedrag bemoeilijkt. Dit begrip
heeft betrekking op de banden waarmee wij aan de samenleving vast zitten.
Wanneer we een goede baan hebben, dan zullen we niet zo gemakkelijk dat
werk in de waagschaal stellen. We bedenken ons wel twee keer voordat we
onszelf manoeuvreren in een situatie waarbij onze werkgever ons zal ontslaan. Deze kracht is heel rationeel, het is een afwegingsproces.
Uiteraard geldt deze beperkende factor niet alleen voor de baan. Ook het huis
waarin wij wonen en de buurt die ons eigen is geworden, al deze bindingen
worden voortdurend en onbewust bij de consequenties van ons handelen
betrokken. De twee factoren attachment en commitment hebben veel met
elkaar gemeen. In attachment gaat het om banden met mensen, in commit'Z'

Macionis Rc Plummer tyy7, p.t37.
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ment over banden met zaken. Het is goed om in herinnering te roepen dat
isomorfie een belangrijke factor is voor empathie.
Involvement en belief
Over de door Hirschi gebezigde derde beperking, `involvement', is niet zoveel
overeenstemming. Hij bedoelt met deze factor te wijzen op de agenda, onze
dagelijkse routines, onze bezigheden. We zijn zo druk in het legale circuit dat
wij eigenlijk niet toekomen aan iets geheel anders. Afwijken van de bestaande
paden vraagt niet alleen tijd, maar vooral ook een andere concentratie. We
komen daar niet zo gemakkelijk aan toe.

Meestal gebeurt zoiets als incident en menig crimineel is zo onbedoeld op het
slechte pad geraakt.
Van geheel andere signatuur is de laatste factor. Deze heeft betrekking op
onze persoonlijke overtuiging, op onze doelstellingen en op ons zelfbeeld.
Hirschi noemt dat `belief, de mate waarin wij geloven in de juistheid van ons
normen- en waardestelsel. Eerder hebben we daarover gesproken als het internaliseren van normen. Het maakt nog al wat uit of wij, bij een overweging
naar afwijkend gedrag, de mening hebben dat wij inderdaad de maatschappij
schade aanbrengen of dat we daarvoor een duidelijke reduvaardiging hebben
gevonden. Uiteindelijk is dit ook een zaak van empathie, namelijk hoe wij in
onze verbeelding het afwijkend handelen zien, of wij ons dan plaatsen in een
situatie waarbij de ander ons verwijtend aankijkt.

Zelfcontrole
De theorie van Hirschi wordt ook wel een controle-theorie genoemd. Een
andere, latere theorie van deze criminoloog, overigens in samenwerking met
Gottfredson, hecft een nog meer geconcentreerd uitgangspunt: de zelfcontrole.~ZZ
Deze zelfcontrole heeft vooral een planmatiger basis en behelst een coherent
handelen. Het veronderstelt lange-termijn denken.
[mpulsief handelen is gevaarlijk, gericht als het is op een onmiddellijke behoeftebevrediging
Afzien van een behoefte is bij uitstek menselijk omdat het te maken heeft met
ons vermogen om te plannen en te anticiperen en dat verdraagt zich niet met
impulsief consumerend gedrag.

ZZ' Lissenberg e.a. zoo~, p.~46.
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In het geval van een zwakke zelfcontrole, vaak neerkomend op impulsiviteit
en gerichtheid op de directe verwezenlijking van behoeften, komt er van een
op planning gebaseerde regulatie niet veel terecht.
Direct al hebben we meneer A getaxeerd op de impulsiviteit in zijn gedrag.
Een impulsief inens behoeft niet ongunstig te reageren, maar het gevaar zit er
in. Wel moet impulsiviteit worden onderscheiden van spontaniteit. Dit laatste
begrip heeft een inherente empathische vector omdat het duidelijk is gericht
op mensen en niet op zaken.

Omdat meneer A uit een goed nest komt, regulier werk heeft en in het gesprek blijk geeft van een overtuigde conformering aan onze cultuur, hebben
we op grond van de controletheorie, en gebaseerd op ons gezond verstand,
geen beletsel gevonden om meneer A bij ons kind te laten oppassen.
7.7.

Jongeren en criminaliteit

Uiteindelijk zijn we met onze analyse nog niet erg ver opgeschoten. Empathie
als uitgangspunt nemend hebben we geconstateerd dat negatieve gevoelens,
veroorzaakt door het invoelen in andermans leed, door andere emoties onwerkzaam kunnen worden gemaakt of, wanneer de volle omvang van dat leed
ons wel duidelijk wordt, we dit accepteren met een neutralisatiegedachte. Zo
is het probleem dus alleen maar verschoven. Wanneer emoties en wanneer
rechtvaardigingen?

Aan de hand van de typologie van Merton zullen we dit probleem nogmaals
bekijken, maar we zullen nu ook de andere theorieën daarbij betrekken.
Allereerst de persistente crimineel, wie is dat en hoe word je dat?ZZ~
Wanneer we de grafiek criminaliteit f leeftijd bekijken dan zien we dat jongeren verantwoordelijk zijn voor het grootste aandeel in het asociale gedrag.
Met enige terughoudendheid hebben we het op jeugdige leeftijd nog niet volledig werkend empathie-mechanisme mede daarvoor verantwoordelijk gehouden. Deze jongeren leven zich nog niet zo in ten opzichte van anderen, ze
zijn nog teveel gericht op het ontvangen van aandacht in plaats van het geven
daarvan.

~2z Watt e.a. Zoo4.
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Daarnaast is uitgelatenheid en opwinding te wijten aan de intense emoties van
nieuwe ervaringen en diepe belevingen en ook dat staat empathische overdracht in de weg.
We kunnen echter nog wel wat meer over ontsporingen bij jongeren zeggen.
Wat blijken in die gevaarlijke jongeren-subcultuur de sleutelwaarden te zijn?
In ieder geval is dat de reeds eerder genoemde neiging tot onmiddellijke lustbevrediging en dus ook tot een korte-termijn denken. Die hedonistische instelling is niet direct empathie bevorderend. De aandacht wordt nauwelijks
gericht op een ander, zeker niet als die ouder is. Die ouderen interesseren
deze jongeren niet zo; zij streven autonomie na en gezag waarderen ze al helemaal niet. Aandacht gaat echter wel uit naar gelijkgestemden en leeftijdgenoten. Hoe zien die anderen hen? Dat trekt hun belangstelling, in die richting
richten zij hun schaarse empathie.

Om een plaats in de mannelijke hiërarchie te verwerven zoeken ze de confrontatie. Zij zoeken daarmee bevestiging van het zelfbeeld van stoere en
slimme vent. In die gevallen begint ook de empathie te werken, omdat er een
noodzakelijke aandacht is voor die opponent.
Het is uitermate belangrijk om te weten of de tegenstander zich zelfverzekerd
opstelt of twijfelend overkomt. Het geschetste beeld is niet zoveel anders als
die van de niet- criminele jeugdige, het zijn alleen accentverschillen.
Een verschil is overigens wel dat over het algemeen de criminele jongeren van
mening zijn dat de toekomst niet maakbaar is, ze zijn fatalistisch en geloven in
het (nood)lot. Niet-criminele jongeren zien toekomst.
De jeugd, die uit een conformerend gezin komt en daar zorg en bescherming
heeft ervaren, zal dat anker niet gemakkelijk ophalen. Hier kunnen we refereren aan Hirschi met de factor `attachment'. Verder hebben deze jongeren
geleerd om aandacht te hebben voor de medemens. Met zijn differentiële
associatie theorie heeft Sutherland (t947) er reeds op gewezen dat wij vooral
leren binnen intieme persoonlijke relaties. Mocht in de rumoerige adolescentietijd het afzetten tegen de bestaande waarden hier en daar hebben geleid tot
onaanvaardbaar deviant gedrag, in rustiger vaarwater gekomen werken toch
die traditionele banden weer als normbakens. De brand is uitgewoed en de
wonden worden gelikt. De interesse voor de medemens is gegroeid met het
besef van de afhankelijkheid, vooral de afhankelijkheid van de warmte van de
gemeenschap en de geborgenheid binnen de groep. Met de gezinsvorming
wordt de aandacht verlegd naar de medemens en verantwoordelijkheid voor
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kinderen noopt tot het overdenken van toekomstscenario's. Empathie neemt
zijn instrumentele plaats in en het sociale proces voltrekt zich als gewenst.
Een aantal van de jongeren is echter terecht gekomen in een delinquent milieu
en zij kunnen zich daar niet meer uit bevrijden.
Voor zover het in hun aard lag om bewust, gemakzuchtig en consumerend
deze richting te kiezen, is er in beginsel sprake van een bepaalde mate van
persoonlijkheidsstoornis. Dit is het begin van boosaardigheid, de gemeenschap loopt permanent gevaar. Deze criminele ontwikkeling betekent een niet
willen empathisch zijn en het eind van die ontwikkeling is dan niet in het
zicht. Moeten we dan rekening houden met het aspect dat deze jongeren, via
de reguliere weg, weinig kansen kregen om aan de verwachtingen van de dominante cultuur te voldoen? We moeten ons dan wel realiseren dat het bij die
gevaarzetting en de verdediging daartegen niet gaat om verwijtbaarheid maar
om veiligheid.

7.8.

De subcultuur

Cloward en Ohlin (t96o) wijzen nog op het feit dat niet alleen de onbereikbaarheid van de legale middelen tot het gebruik van illegale middelen uitdaagt
maar ook de beschikbaarheid van die illegale middelen.~~4 Allereerst is het
zich bevinden in een criminele subcultuur een bron van mogelijkheden tot het
ontwikkelen van delinquent gedrag. Ouders, vrienden en bekenden nemen het
niet te nauw met de wet. De normerende voorbeeldfunctie is verschoven. De
jongeren conformeren zich keurig, maar wel aan dat afwijkende normenpatroon. Illegale middelen liggen onder handbereik.
Empathisch is er niets mis. Voor het gevoel zijn er nooit slachtoffers, er is
alleen prooi en deze prooi is dus uitgesproken object. Deze neutralisatietechniek wordt met de paplepel ingegeven.
Niet iedereen kan prooi zijn, isomorfie werk ook hier. De eigen gemeenschap
benadelen is wel een bijzonder lage streek.
De doelgroep van potentiële slachtoffers wordt in de dagelijkse gesprekken
nauwkeurig geklasseerd en haatdragendheid maakt daar geen deel van uit.
1ongeren, zoekend naar opwinding, komen ruimschoots aan hun trekken.
Competitieve sportbeoefening is daar niet voor nodig. Het jachtinstinct motiveert. Dit milieu is doorgaans warm en beschermend en zo direct in tegenstelling tot een door Cloward en Ohlin onderscheiden conflictsubcultuur.
z-~ Macionis 8c Plummer 1997. p-ZIZ.
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Daar zijn de gezinsbanden autoritair en koel. Er is geen identificatie met ouders maar zeer uitgesproken met de leiders van de jeugdgroep. Deze leiders
onderscheiden zich door kracht en geweld. De groep biedt de deelnemer een
tijdelijke bescherming en bevestigt het ego. Empathisch worden slechts gevoelens van kracht en macht overgebracht, gevoelens van angst en onzekerheid worden als zwak krampachtig gecamoufleerd.
Het is een straatcultuur, provocerend om de masculiene kernwaarden uit te
dragen.
Eén van de meest sprekende voorbeelden is de conflictsubcultuur, waarin
Marokkaanse jongeren opereren.22s Niet alleen is het gebruik dat de jongeren
veel tijd buitenshuis doorbrengen, ook de vaders zijn zelden thuis te vinden;
hun invloed is dus gering. De referentiegroep is de vriendenkring, waarbij
werd vastgesteld dat er eigenlijk geen sprake is van vriendschappelijke verhoudingen. Kracht, durf en minachting zijn belangrijke ingrediënten en slimheid kan daarbij compenserend werken. Deze slimheid zal dan kennelijk niet
op school te gelde zijn gemaakt, omdat de schoolresultaten doorgaans ver
onder het gemiddelde liggen. Ook zal dit belangrijke culturele leerinstituut
dus nauwelijks corrigerend kunnen werken; het schooldoel (één van de maatschappelijke doelen van de dominante cultuur) wordt niet onderschreven.
Door de geringe invloed van gezin en school wordt de geweldscultuur uitvergroot. Bij geweld hoort woede en agressie maakt de woede mogelijk. De
groep zweept zichzelf op om de empathisch gevoelde angst van slachtoffers te
overschreeuwen.
Het valt niet mee om door dat pantser van stoer gedrag en agressiviteit heen
te breken maar wie daar in slaagt merkt dat de basis van die gevoelens angst is.
Ook bij dieren geldt vechten of vluchten en vluchten is voor deze jongeren
geen optie. Alleen als ze de mogelijkheid zien om bij een andere groep te horen, in een ander, beter milieu te worden opgenomen, dan zullen ze bereid
zijn aan hun hulpeloosheid en eenzaamheid aandacht te schenken. Jeugdwerk,
sport en scholing en vooral aandacht en respect zijn hier de kernbegrippen.
Empathie om de juiste toon te vinden is voor hulpverleners even essentieel als
voor psychotherapeuten. Jongeren, die in feite uiterst eenzaam zijn en door
een gebrek aan echte vriendschap nooit hun zwakheden konden tonen, kunnen door een open en kwetsbaar opgestelde ander soms uit hun isolement
worden verlost. Empathisch aflezen van hun gevoelens is door hun pantser

ZZS Junger t9yo, p.i78.
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van afsluiting alleen in schaarse ogenblikken mogelijk. Deze subcultuurproblematiek wordt ook besproken in het artikel 'Empathie en agressie'.

De gevolgen van een stigma
Nog triester is de situatie, wanneer een ontsporing in jeugdige overmoed leidt
tot een stigma, waarbij het traditionele milieu, de oorspronkelijke inbedding,
de jongere niet meer voldoende accepteert Rancune is het resultaat en anderell benadelen of schaden vindt gemakkelijk een rechtvaardiging. In tegenstelling tot het primaire deviant gedrag, dat vaak nauwelijks een eenduidige oorzaak heeft, is deze secundaire deviantie direct te wijten aan dat stigma, zodat
dit mechanisme het afwijkend gedrag versterkt.
Vaak is het ook nog zo dat het oorspronkelijk deviante gedrag op zichzelf niet
boosaardig was. Door een gebrek aan inlevingsvermogen werd de ander
kwaad gedaan. Ongewild werd het delinquent handelen, in een ogenblik van
verwarring of onnadenkendheid, spontaan ontlokt. Het afwijkend gedrag
werd vervolgens strafrechtelijk geëtiketteerd en het oorspronkelijke milieu
spuugde de getekende uit. [n het alternatieve milieu vindt de verstotene vervolgens een schuilplaats en een andere bestaansvorm.
Het gevaar, dat uit de jeugdige uitspattingen een permanente crimineel groeit
is echter niet zo groot. De veel te snel, met kapotte uitlaat rijdende jonge
bromfietsrijder is, wat aandacht betreft, kennelijk (nog) niet gericht op zijn
medemens. Waarschijnlijk heeft hij ook nog niet genoeg ervaringsbeelden om
de gevolgen van zijn handelen op anderen `zichtbaar' te maken. Jongeren
hebben genoeg aan zichzelf, terwijl juist veel ouderen, ondanks hun verminderde aandachtscapaciteit, veel gevoel hebben voor anderen. De beschikbare
aandacht wordt door de senioren bij voorkeur op anderen gericht, materiële
zaken en egoversterkingen verliezen hun belang.
Veroorzaakt de jonge overmoedige evenwel een ernstig ongeluk, dan is hij
voor zijn leven getekend. Dat stigma van onverantwoordelijkheid kan hem
blijven achtervolgen en dat zal hem verbitteren. Verbittering is een sentiment
dat virulent in sociale contacten mee blijft spelen en aldus het empathisch
proces stoort. Afglijden naar criminele niveaus is echter niet zo snel het geval,
zodat doorgaans de schade beperkt zal blijven.
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7.9.

Ontwikkelingen bij jongeren

Een voorwaarde voor het existeren als permanent crimineel is het verkeren in
een crimineel circuit. De mens is een sociaal wezen en contacten met anderen
die ons bevestigen, is een wezenlijke behoefte.
Het individu, dat op basis van een rationele keuze, het middel van diefstal en
oplichting hanteert en verder als een traditioneel huisvader door het leven
gaat, is voorstelbaar maar uitzonderlijk. Doorgaans verkeren deze mensen in
een crimineel milieu, waar de zelfstandig werkende oplichter zijn bewonderaars heeft en de inbreker zijn afzetconnecties. Zelfs de stelende drugsverslaafde die op zichzelf teruggeworpen is, zal medestanders zoeken.
Gezien het bovenstaande is het dus belangrijk dat de jeugdige emotioneel
dolende niet door zijn verwanten en traditionele, sociale omgeving wordt
losgelaten. De `attachment' moet hem terugvoeren in de schoot van de gemeenschap. Verder dienen de escapades uit de `Sturm und Drang'- periode de
postadolescent niet verder te achtervolgen, zodat alternatieve afdoening van
eventuele strafbare feiten de voorkeur heeft. In de paragraaf over `mediation'
zal daar nog iets over worden gezegd.
Na eenmaal in de rustiger 3of periode terecht te zijn gekomen is conformering aan de cultuur, het accepteren van de waarden en normen, het werken
naar sociaal geaccepteerde doelen, voor de meesten een evidente en gewilde
weg. Aandacht voor anderen groeit, te beginnen voor de vriend of vriendin en
later voor de kinderen. Daarmee komt er ook besef van het bestaan van anderen tot leven, terwijl bovendien door die ervaringen het verbeeldingspotentieel groter wordt. De knetterende uitlaat roept nu beelden op van ouders, die
verstoord kijken omdat de kinderen slapen. Gevoelens van afkeer voor deze
inbreuk op de rust worden ongemerkt bij de voormalige veroorzaker opgewekt en geven als negatieve emotie aanleiding om iets daaraan te doen.

Commitment en involvement, betrokken zijn bij de sociale gemeenschap en
daar ook steeds mee bezig zijn, veroorzaken dat de jonge oudere in de regel
conformist wordt, zich schikt naar de gebruiken. Normaliter zal hij ook het
belief hebben, het geloof dat de maatschappelijke regels uiteindelijk zijn vrijheid verzekeren, met overigens alle beperkingen.
Dat geloof in de rechtvaardige samenleving stoelt op het inzicht dat negeren
van die regels de ander onevenredig zou schaden en dat besef is niet anders
dan het zich voorstellen hoe de ander zich zou voelen bij die onevenredige
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aantasting van zijn rechten. Het is niet de calculatie, de cognitieve evaluatie
zelf die deze onevenredigheid afwijst, maar het gevoel dat bij het oproepen
van die beelden en de gevolgen daarvan optreedt. Onze gevoelens sturen ons,
onze emotie zegt of we in overeenstemming handelen met onze doelstellingen en dan zijn we met het bovenstaande weer terug bij empathie in een dynamisch, cybernetisch systeem, dat ons door bijsturen op de juiste weg houdt.

7.co. Permanente criminelen
Wederom hebben we kans gezien om empathie in het sociaal gebeuren als een
essentieel kenmerk voor te stellen en nogmaals kan de vraag worden gesteld
welke groep mensen dan permanent crimineel worden. De empathische
commtmicatie met anderen moet dan wel voortdurend gestoord zijn ofwel in
het geheel niet werkzaam.
Dat laatste is goeddeels het geval met die categorie criminelen, die op rationele gronden, pakkans en baten afwegend anderen benadelen. Er is geen emotie
die stuurt, er is ook nauwelijks een neutralisatie van empathisch opgewekt
ongenoegen, er is eenvoudigweg geen inleven in de slachtoffers. De benadeelden zijn anoniem, hebben geen gezicht en zijn, zoals eerder gezegd,
slechts prooi. Een directe confrontatie wordt doorgaans vermeden om de
pakkans niet te vergroten en empathie via deze sterke stimuli kan dus niet
plaatsvinden. De verbeelding zou dat beeld moeten oproepen en dat is een
bewust gewilde handeling, die niet zal worden nagestreefd.
Wanneer we het Wetboek van Strafrecht bezien, dan zijn de meeste misdrijven op rationele criminaliteit terug te voeren.
De eerste titels van boek twee gaan over de veiligheid van de staat. Deze vorm
van criminaliteit, staatsondermijnende activiteit, kan heel goed permanent
zijn, maar het is niet direct een voorbeeld van het werk van rationele delinquenten. Gevoelens en empathie zullen aanvankelijk goed bij deze daders
werken, maar de schade, bewust aan anderen toegebracht, wordt geneutraliseerd door de gedachte aan het hogere doel van een betere staat. Ze sluiten
zich af voor verbondenheid en er is dus geen wens meer om de gevoelens van
anderen te ondergaan. Deze mensen zijn uitermate gevaarlijk.

Er zullen ongetwijfeld veel terroristen zijn, die anderen doden om de kick.
Anderen die aanslagen plegen, zullen dat echter veeleer met afschuw doen en
het zien als een ethische keuze waarbij dat negatieve gevoel verdrongen wordt
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door voldoening, omdat zij hebben voldaan aan een opdracht. Hier wordt dus
bewust de negatieve emotie vervangen door een positieve. Die vervanging
verhinderen of bemoeilijken is dus uit empathisch oogpunt de uitdagende
opdracht.
Wanneer we, om een antwoord te vinden op de vraag naar permanente delinquentie, nu in vogelvlucht een aantal delicten de revue laten passeren, dan
zien we inderdaad veel cognitieve delicten die een permanent karakter kunnen hebben. We noemen: valsheid in geschrifte (titel XII), afpersing en afdreiging ( titel XXIII), verduistering (titel XXIV), bedrog en oplichting (titel XXV).
Mishandeling ( titel XX) is doorgaans een affectief delict, waarbij de agressie
en dus ook het bijbehorend crimineel gedrag heel goed permanent kan zijn.
De meeste delicten, vanuit gevoelsoverwegingen gepleegd zijn echter incidenteel, zoals belediging en smaad (titel XVI), misdrijven tegen leven (titel XIX),
veroorzaken van dood of lichamelijk letsel door schuld (titel XXI). Misdrijven
tegen de persoonlijke vrijheid (titel XVIII) stoelen gewoonlijk op een rationele
basis.
Discriminatie:
In titel V van boek twee strafrecht komt discriminatie aan de orde. Bij deze
houding jegens anderen wordt de werking van empathie gestoord door een
vermeend gebrek aan gelijkheid. We weten dat isomorfie een voorwaarde is
voor communicatie van emoties.
Bij visueel contact met vreemden ontstaat discriminatie, omdat de aandacht
wordt getrokken door verschillen in uiterlijk. Deze technische beschouwing,
zoals we dat hebben genoemd, verhindert of bemoeilijkt een gevoel van verbondenheid en daarmee de empathie. We weten nauwkeurig dat de ogen anders zijn, maar we merken niet op dat ze ons vriendelijk toelachen. We blijven
geobsedeerd door de verschillen. Soms kunnen we ook nog de gelaatsuitdrukking moeilijk lezen. Als we teruggaan naar een fundament van empathie,
onze afhankelijkheid van de groep bij gevaar en voedselverwerving, dan zien
we dat vreemdheid bedreigend is. Nu, na de fylogenetische ontwikkeling, is
het ook een vreemde cultuur die ons vrees aanjaagt. Alle ontwikkelingen die
een afwijking veroorzaken van onze doelstellingen, veroorzaken een emotie.22s De signalen van angst maar ook de aangename spanning bij het vinden
van voedsel worden tussen de soortgenoten gemakkelijk overgedragen. Dat
-Z6 Frijda ~9yo, P.472.
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waarschuwingssysteem was ook van levensbelang. Eveneens van levensbelang was het herkennen van vreemdheid.
Wanneer we echter niet te veel via vaste circuits denken, maar in staat zijn met
een `open mind' te onderzoeken, dan blijkt al heel snel dat de emotionele signalen van die vreemde op zijn minst eenzelfde oorsprong hebben en het discriminerende verdwijnt. Na enige tijd zien we de verschillen zelfs niet meer.
Mensen zijn uitstekend in staat met hun hond te communiceren. De wederzijdse afliankelijkheid (en aanhankelijkheid) heeft gemaakt dat emoties van de
hond als blijdschap, wens tot uitgaan, gevaar, onzekerheid, feilloos worden
afgelezen en gevoeld. Zelfs het torretje, dat angstig wegschiet bij het verwijderen van zijn beschutting, doet ons de angst voelen. Ook nu weer is het onze
perceptie en interpretatie, die ons een als juist beoordeelde parallelle emotie
geeft.

Het simpele je afvragen of je ook kunt zien of de ander je welgezind is, blijkt
vaak al voldoende om het empathisch proces op gang te brengen en daarbij
discriminerende gedachten te doen verbleken. De juiste vorm van aandacht
wordt dan op de ander gericht.
Heel wat lastiger is de discriminatie zonder direct contact. We hebben in het
hoofdstuk over empathie gezien dat verbeelde situaties altijd een gestileerd
beeld geven, dat detailleringen in het algemeen niet binnen het geheugenpotentieel beschikbaar zijn.
Beelden krijgen dan vaak een karikaturaal uiterlijk en bij discriminatie is dat
niet anders.

Omdat de werkelijkheid niet kan corrigeren, is deze discriminerende houding
veel bestendiger. Er is ook nu weer een simpele oplossing; door mensen met
elkaar in contact te brengen, verdwijnt de discriminatie.
7.ii. Schuldvormen van brandstichting
Over brandstichting (titel VII boek 2 Sr) moet hier nog wel iets worden gezegd. Bij dit delict hebben we te maken met een opzet en een schuldvariant.
Daarnaast kunnen we ook nog onderscheid maken tussen de pyromaan en de
brandstichter die op rationele gronden tot zijn daad komt.

De onweerstaanbare drang tot ontoelaatbare activiteiten door een mentale
verstoring, waaronder pyromanie geschaard moet worden, is wellicht niet
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verwijtbaar maar wel bedreigend. Zouden we zekerheid daarover kunnen
verwerven dan moet dat schadelijk handelen een halt worden toegeroepen.
De opzet bij brandstichting kan met empathie in verband worden gebracht,
omdat heel bewust schade aan anderen wordt aangedaan. De brandstichter
kan zich die schade verstandelijk realiseren, maar de vraag is of hij zich die
ook kan verbeelden.
Het voorbeeld van je buurmans huis in brand steken zal nog vaker worden
gebruikt. In een dergelijke situatie is het al heel vreemd wanneer niet de reactie van je buren, die je goed kent, je voor ogen komt. Hun verwildering, hun
ontzetting, hun wanhopig rondlopen, iets daarvan moet je toch voor de geest
komen. Hoe beter je ze kent hoe gedetailleerder dat beeld zal zijn en hoe sterker `hun gevoelens jou beroeren'. Dat beroeren is dan een empathische reactie.

De dader van brandstichting, die uit is op de verzekeringspenningen, heeft
zijn aandacht volledig gericht op de doeltreffendheid van zijn actie en de taxaties van de pakkans.
De schade is doorgaans materieel en er is al heel veel fantasie voor nodig om
de directeur van het verzekeringsbedrijf vertwijfeld in zijn haar te zien grijpen. Empathisch zijn er dus geen belemmeringen.
Het is duidelijk dat de verwijtbaarheid in beide gevallen niet gelijk is. In het
eerste geval is de dader slecht, omdat hij willens, wetens en voelens zijn daad
doorzet; in het tweede geval is de dader onjuist bezig, mogelijk zonder diepe
gevoelens van de schadelijkheid van zijn handelen voor anderen. Deze laatste
uitspraak verdient enige nuancering. Buurmans huis in brand steken hebben
we immers in twee variaties geschetst, de ene situatie waarbij de verbeelding
voldoende was om empathie te doen werken en waarbij dus kennelijk door
een emotie of neutralisatie toch tot de wraakbare daad werd gekomen. In het
andere geval was er slechts sprake van een objectivering van de aandacht en er
werden dus geen onlustgevoelens overgebracht.
Kunnen nu deze twee vormen van opzet over één kam worden geschoren, een
opzet waarbij de dader zich niet realiseert (en misschien moeilijk kan realiseren) het psychisch leed dat hij de ander aandoet en de opzet waarbij de onlustgevoelens van de slachtoffers gevoeld worden en hij de brandstichting
nochtans of juist daarom start? Willens, wetens en invoelend zou een verdere
nuancering kunnen aanbrengen.

i8z

CRL111NALITEIT

In 'Psyc{tiatrie, recht en de menselijlee ntaat, over verantwoordel~l~heid' stelt Antoine Mooij dat in opzet de inwendigheid van de daad, in de zin van vormen van
weten, in de schuld wordt betrokken.21' We hebben het dan over categorieën
van schuld, te weten dolus en culpa. Dolus is dan van toepassing op beide
gevallen, maar daarmee wordt het onderscheid tussen de eerste, slechte daad
en de tweede, onjuiste daad geen recht gedaan.
In de tweede betekenis van schuld, niet oorzaak- of daadschuld maar faalschuld komt aan de orde in hoeverre de dader zelf kon bepalen wat hij deed.
Dit is, in het strafrecht, het gebied van schulduitsluitingsgronden. Ontoerekenbaarheid is daar een voorbeeld van.
Bij noodweer en noodweerexces hebben we te maken met een excuus, dat het
doen van schade aan de ander vergoelijkt omdat een geaccepteerde sterke
emotie het `weten' van Mooij en voor ons het empatisch invoelen van onlust,
verhindert. Maar kunnen de etnotie als verhinderaar van empathie en de neutralisatie, als de andere verhinderaar, op één lijn worden gesteld?

De introductie van het begrip schuld in de tweede macht, schuld aan schuld,
moet bij Mooij het begrip nog verder concentreren.
In hoeverre kan de brandstichter die slechts `wetens' brand sticht, schuld hebben aan het gebruik van een neutralisatie?
Wij willen dit probleem nog op een andere wijze benaderen, door het begrip
boosaardigheid of verdorvenheid in de discussie te betrekken.
Vraag de moeder haar mening over haar zoon, die in de `fout ging', en je krijgt
de volgende antwoorden:

-'Hij is nog zo jong en onverstandig, maar slecht is hij beslist niet'.
Dit antwoord slaat op het feit dat de jongen het besef van goed en kwaad nog
niet zo goed kent. Dat betekent dat zijn empathische vermogens nog niet
voldoende ontwikkeld zijn om de draagwijdte van zijn gedrag in de volle omvang te kunnen beseffen.
-`Hij is nog zo onbezonnen, maar hij bedoelt het niet kwaad'.
Door impulsiviteit, een belangrijke factor bij delinquent gedrag, werd de jongen tot de daad gebracht, zonder voldoende tijd voor een evaluatie te nemen.
Is er sprake van 'willens en wetens'? Ja. Was er ook sprake van willens en wetens en de aangedane smart invoelend? Hoogstwaarschijnlijk niet.

Was dat wel het geval, dan handelde de jongen boosaardig, maar de meesten
doen dat niet!

::~ Mooij iyy8, p.59.
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7.i2. Willens, wetens en affect
De schuld, waarop de gemeenschap reageert met eisen van vergelding, is
hoofdzakelijk de vereveningsschuld, aldus door Mooij gesteld. Deze schuld
heeft betrekking op de aard en omvang van de daad en dat bepaalt in hoge
mate de geschoktheid van de rechtsgenoten. De dader speelt dan niet de
hoofdrol. Met betrekking tot het begrip empathie kunnen we de objectivering
van het begrip schuld nog wat verder uithollen.
Willens en wetens zijn kernbegrippen in het strafrecht. Het willen daarin
laten we even voor wat het is, maar het weten heeft een specifieke betekenis
die het voelen niet heeft. Weten is immers objectief ineetbaar en vergelijkbaar
en dat kan van emoties en zelfs het al of niet aanwezig zijn daarvan, niet worden gezegd. Willens en voelens zou, vanuit empathisch perspectief, een betere
maat voor boosaardigheid zijn.ZZH Zijn de jongeren die in de fout gingen en
zich later voegden naar de mores van de gemeenschap, als `verdorven' te kwalificeren? Het komt ons voor dat boosaardigheid en verdorvenheid te maken
hebben met een persoonlijkheidsprofiel en de persoonlijkheid kan maar heel
moeilijk veranderen door omgevingsinvloeden.
Nog een enkele overweging tot slot. Wellicht kan ook nog het `geweten' in
deze discussie worden betrokken als zijnde een metaweten, dat regelsystemen
volgt zonder noodzakelijkerwijs de ontwikkeling van specifieke gevoelens
daarin te betrekken. We zullen in de paragraaf rechtsfilosofie zien dat de consensus van de rechtsgenoten geen betrekking behoeft te hebben op de afzonderlijke rechtsregels maar slechts op het systeem.

In die zin sluit `wetens' beter aan bij de praktijk van het recht. Het gevoel dat
bij het geweten speelt, is een onlustgevoel dat ontstaat bij het loslaten van het
systeem. Dat is niet hetzelfde als het gevoelsmatig ondergaan van schending
van de regel zelf, maar een aanvoelen dat de nu voorgenomen handeling en de
uiteindelijke doelstellingen niet harmoniëren.
7.i3.

Samenvatting

Omdat het in dit hoofdstuk naast criminaliteit ook over empathie ging werd
de affectieve kant van daad en dader sterker belicht.

ZZR Vl'e detiniëren boosaardigheid alti de ~mwil om empathisch te zijn of anders geformuleerd, om zich met anderen verhonden te voelen.
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Bij de daad werd daarom onderscheid gemaakt tussen affectieve en cognitieve
delicten.
Bij affectieve delicten spelen de emoties van de dader een belangrijke rol en
deze ontsporingen zijn dan ook zelden gepland. Jongeren, die uit de band
springen, doen dat in de opwelling van dat ogenblik en onder invloed van
sterke gevoelens. Vernielingen worden niet gepleegd om het gewin.
De inbreker daarentegen weegt opbrengst tegen pakkans af en is emotioneel
nauwelijks betrokken. Diefstal is dus een koele zaak.
Wat betreft de dader gaat de onderverdeling verder. We onderscheiden in de
eerste plaats de incidentele criminaliteit, een dader die onder omstandigheden
tot zijn daad komt. De meeste jongeren tot dertig jaar lopen een verhoogde
kans om over de schreef te gaan. Na de dertig zijn de omstandigheden dusdanig anders dat de criminaliteit drastisch terugvalt.
Er zijn ook permanente criminelen en die bewegen zich doorgaans in een
crimineel circuit. Door conformering komen zij daar niet zo gemakkelijk uit,
ook al omdat zij het bijbehorend normen en waardepatroon hebben omarmd.
Vaak hebben we ons afgevraagd of de crimineel nu echt slecht is of dat het
ondanks alles een aimabele persoon kan zijn. Voor dit onderscheid hebben we
het criterium van de empathie gebruikt, uitgaande van de gedachte dat een
empathisch mens de ander eigenlijk geen schade kan berokkenen.
Het empathisch proces leidt echter niet altijd tot inschikkelijk gedrag waarbij
onder inschikkelijkheid wordt begrepen een zodanig handelen dat de reactieve emotie het evenwicht vormt tussen de parallelle emotie en het eigenbelang.
Het is zeer wel mogelijk een reactieve emotie op te roepen die de belangen
van de ander op een abnormale wijze schaadt. De gedachten hebben dan in
evaluatie een argument gevonden om die negatieve parallelle impuls te vervangen door een positieve. Dit zijn de zogeheten neutralisatietechnieken,
zoals de gedachte een hogere zaak te dienen. De reactieve emotie is dan niet in
fase met de parallelle emotie.
Daarnaast is het ook mogelijk dat het empathisch proces niet of onvoldoende
werkt.

Empathie ontwikkelt zich bij het opgroeien, zeker samenhangend met de
aandacht die verschuift van een kleine doelgroep (ouders, vrienden) naar
mensen in het algemeen. Ook kwalitatief treedt een verbetering op door het
latere en betere communicatie-instrumentarium.
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Wanneer die mindere werking berust op een persoonlijkheidsstoornis, dan
hebben v`~e in het algemeen te maken met een permanente situatie.
De vraag, hoe mensen er toe komen om crimineel gedrag te vertonen, is
daarmee voor een deel beantwoord. Wanneer empathie niet werkt, dan kan
het rekening houden met anderen ernstig worden gestoord. Schadelijk gedrag
wordt dan niet belemmerd.
Binnen de bestaande theorieën over ontstaan en voorkomen van criminaliteit
werd dit empathieaspect waar mogelijk ingepast.
Mertons matrix werd uitgewerkt, waarin enerzijds de maatschappelijk gestelde individuele doelen worden geplaatst, anderzijds de maatschappelijk aanvaarde middelen om die te bereiken. Hij liet zien dat er, naast de conformisten, vier categorieën deviant handelenden ontstaan, de innovatieven, de ritualisten, de retraitisten en de rebellerenden. De innovatieven en de rebellerenden verwerpen de normale middelen en kunnen vervolgens met hun aanpak
de grens van het acceptabele overschrijden. Voor zover ze daarmee anderen
schaden gebruiken ze neutralisatietechnieken om het empathisch ondergane
parallelle leed te vervangen door positieve gedachten en gevoelens.

De verschillende neutralisatics werden besproken.
De verklaring, die Hirschi geeft voor conformisten en ritualisten (zich houden
aan de legale regels zonder nog verder het bereiken van de doeleinden na te
streven) heeft betrekking op een binding met die maatschappij. Voor zover er
sprake is van binding aan personen uit die traditionele cultuur (attachment)
lijkt het vooral de isomorfie dat de sterke empathische binding veroorzaakt.
Commitment (binding aan zaken), involvement (te geoccupeerd zijn om andere wegen te zoeken) en belief (geloof in het vigerend normen- en waardestelsel) zijn andere bindingskrachten, waarvan alleen de laatste een duidelijke
etnpathiecomponent bevat.
Primaire en secundaire labeling en stigmatisering kunnen grote invloed hebben op een toekomstig gedragen. We zien onszelf door de ogen van de ander
en als we daarbij een vooroordeel herkennen, dan worden we steeds meer in
die rol gedrukt en naar een ander milieu gedrongen, een milieu waarin we wel
een bevestiging krijgen.

Ook deviante subculturen vragen om conformeren, echter nu met andere
normenpatronen. Dat bracht ons op de theorie van de differentiële associatietheorie, waarin onder meer wordt gezegd dat wij vooral leren van onze intie-
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me relaties. Daarin herkennen we ook weer duidelijk de werking van de isomorfie.
Bij de innovatieven is het vooral de rationele theorie, die zegt dat wij kosten
en baten calculeren en daarop ons gedrag afstemmen. Is de pakkans bij deviant gedrag gering, althans onevenredig klein ten opzichte van het gewin, dan
is er rationeel geen belemmering voor dat gedrag. We hebben geconstateerd
dat empathie dan niet zal werken, omdat deze cognitieve instelling bevordert
dat de betrokken mensen in dat proces als object worden gezien. Voor zover
de aandacht toch wordt opgeëist door de potentiële slachtoffers, zal bij deze
vorm van criminaliteit die gelegenheidsobjectivering worden ondergraven.
Empathie zal zijn regulerend werk gaan doen.
Relatief veel aandacht werd besteed aan het substantieel aandeel van de criminaliteit gepleegd door jongeren. Als belangrijke oorzaak daarvoor werd
impulsiviteit en emotionaliteit aangedragen. Impulsiviteit: het korte-termijn
denken van de hedonistische instelling, maar ook door de agressiviteit onder
invloed van biologische ontwikkelingsprocessen. Empathie kan die instelling
op deze leeftijd maar beperkt afzwakken omdat de aandacht van deze jongeren vooral op de eigen leeftijdsgroep is gericht en bewust zo min mogelijk op
ouderen. Bovendien moet de empathie zelf nog groeien. Door de emoties
wordt bovendien de ruimte voor parallelle emoties geblokkeerd. De aandacht
wordt te zeer opgeëist door slechts één ding: vechten voor een identiteit.

Voor zover impulsiviteit een persoonlijkheidseigenschap is kan het crimineel
gedrag een permanent karakter krijgen. Die permanentie kan ook ontstaan
door ernstige incidenten in de jeugdperiode, waarbij het stigma de heropname
in de traditionele gemeenschap in de weg staat.
Tussentijds werden aan de hand van voorbeelddelicten nog enige gevallen van
crimineel gedrag uitvergroot op hun empathisch gehalte.
Een van deze delicten betrof discriminatie, waarbij werd gewezen op het belang en de kracht van het isomorf zijn. Ongelijkheid in uiterlijk of cultuur kan
het empathisch proces zodanig verhinderen dat egoïsme door vooroordeel
gaat woekeren.

Betrekkelijk eenvoudige middelen zijn reeds doeltreffend om empathie te
activeren, vooral in een rechtstreekse ontmoeting.
Brandstichting werd als springplank gebruikt naar overwegingen bij het begrip schuld.
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Er werd een verdere verfijning aangebracht bij de intentie. Enerzijds kan de
brandstichter een zakelijk beeld voor ogen staan en gefocust zijn op het geldelijk gewin, zonder zich via verbeeldingsempathie te realiseren welke ps}'chische schade aan mensen wordt toegebracht, anderzijds kan het zijn dat deze
brandstichter, ondanks het zich realiseren van aan te brengen leed, toch toeslaat.
De problematiek, hierin vervat, is de gouden draad van dit hoofdstuk. Hebben
we het bij criminaliteit over slechte mensen?
We hebben getracht de gevoelswaarde van dit begrip te ondersteunen met de
vraag of we meneer A ons kind kunnen toevertrouwen. Dat zouden we beslist
niet doen bij een boosaardig mens!
Uit de confrontatie van meneer A met de verschillende criminaliteitstheorieen bleek ons dat deviant gedrag puur menselijk is en dat criminaliteit beslist
niet een teken van verdorvenheid behoeft te zijn. Een verstoring van empathie
kan worden geanalyseerd en begrepen. Niet te begrijpen valt wreedheid en
waarlijk plezier in het leed van anderen.
In die gevallen ktmnen we niet anders dan constateren dat er geen normale
empathie is geweest doordat reactieve emoties in tegenfase met de parallelle
emoties zijn ontwikkeld.
Niet willen empathisch zijn betekent koel egoïstisch handelen, waarin medemensen tot object zijn geworden. Ook dit is een vorm van boosaardigheid en
zeker van onmenselijkheid.
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8. Rechtvaardigheidsgevoel
8.i.

Rechtvaardigheid van normen

Als normoverschrijding het onderwerp is, hoe staat het dan met de onaantastbaarheid van die normen? In hoeverre zijn normen rechtvaardig?
Ook aan deze vragen zal aandacht worden besteed. Dat empathie daarin een
sleutelpositie inneemt is duidelijk. Het gaat bij normen immers om het reguleren van intermenselijke contacten en die sturing kan slechts het goede voor de
mens voorstaan.
Alhoewel met alle benaderingen wordt uitgegaan van de verwerpelijkheid van
normoverschrijdingen en de noodzaak deze terug te dringen, moeten we toch
ook oog hebben voor de nuttige functies van dat deviant gedrag. We doelen
daarbij allereerst op de openbare veroordeling van gedrag door de samenleving. Die afkeuring bevestigt daarmee de heersende normen en maakt de
rechtsgenoten nogmaals duidelijk dat deze regelingen onze menselijke waarden beschermen. De veroordeling werkt motiverend om de normen te accepteren.
Heel belangrijk is ook nog het volgende. In de rechtsstaat worden de overtreders gestraft, nadat door rechters is vastgesteld dat het geldende recht werd
geschonden. Het is dus zeker dat dit afwijkend gedrag aandacht krijgt en kritisch wordt gewogen. Ook is het zo dat de vermeende overtreder zijn motivatie tot dat gewraakte handelen uiteen mag zetten. Een onvoorzien gevolg van
deze dialoog met de samenleving is dat afwijkende inzichten zullen bijdragen
tot een actueel houden van het recht. De overschrijdingen van de nonnen
ktmnen dus de noodzakelijke d,ynamiek bewerkstelligen. Eén van de grondleggers van de sociologie, Durkheim (i858-t9i7) had al op de vernieuwingsfunctie van deviant gedrag gewezen.2Zy

In de paragraaf over rechtvaardigheid zal blijken dat ook de moderne rechtsfilosofie deze functie benadrukt.
`Restorative justice':
Sprekend over rechtsspraak kunnen beschouwingen over de sancties op inbreuk op de rechten en vrijheden niet achterwege blijven.

-zy Macionis 8c Plummer ty97, p.2oy.
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Sedert de staat zich dat recht van bestraffing heeft voorbehouden, hebben de
ontwikkelingen in onnatuurlijke zin en verre van adequaat geleid tot een crisis
in de strafrechtspleging.
De hoofdstraf van gevangenneming is onvoorstelbaar kostbaar, onnatuurlijk
en contraproductief. Het bouwen van steeds meer gevangenissen is een heilloze weg. De kritische criminologie vindt in het herstelrecht een deel van een
antwoord.
Binnen dat herstelrecht wordt beoogd de verstoorde verhoudingen met de
samenleving, maar vooral met de slachtoffers, te herstellen.
Binnen dat herstel van verhoudingen speelt niet alleen de geldelijke compensatie een rol, maar ook het herstel van het geschokte vertrouwen in de medemens. Bij dit proces is empathie de drijvende kracht en aan deze zogenaamde
`mediation' zal in dit hoofdstuk dan ook veel aandacht worden geschonken.
Dat empathie bij rechters een onontbeerlijk instrument is behoeft nauwelijks
betoog. In dat opzicht verschilt het werk niet zo veel van de psychotherapeut,
die via het inleven in de gevoelens van zijn cliënt moet trachten zich een beeld
te maken van diens diepere motieven. Ook rechters doen dat, want opzet en
schuld hebben daar immers alles mee te maken.

Het hoofdstuk zal besloten worden met een samenvatting.
8.z. Rechtvaardigheid
Wat is empathie en hoe zou recht omschreven kunnen worden, maar bovenal:
wat hebben deze twee begrippen met elkaar te maken? Dat is de inhoud van
dit hoofdstuk en het bestrijkt een terrein dat tot dusver in het rechtsdenken
nog niet erg veel aandacht heeft gekregen, het gebied van de gevoelens.
Recht heeft te maken met rechtvaardigheid en rechtvaardigheid met redelijkheid. De natuurrechtaanhangers zeggen dat het recht met de rede kan worden
gevonden. Natuurrecht is universeel, van alle tijden en ieder mens kan met
zijn ratio achter de waarde ervan komen.
Met de rede te vinden, dat wil zeggen dat we spreken over een cognitief proces.
Nu moeten we verder vaststellen dat recht over mensen gaat, over verhoudingen tussen mensen en er is uiteraard alles voor te zeggen om die verhouding
als redelijk te kwalificeren. De mens is behept met verstand en dat zal best tot
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uitdrukking komen in zijn gedrag ten opzichte van de ander. De vraag is alleen: is die cognitieve component de enige factor die dat gedrag bepaalt?
Het is zonneklaar dat het sociale proces niet uitsluitend een verstandelijk proces is. Gevoelens spelen daarbij een grote rol en wellicht een veel grotere rol
dan waarvan we ons doorgaans bewust zijn. We kunnen daarbij denken aan
het grote belang van de non-verbale commtmicatie.

Wanneer we spreken over recht dan hebben we het altijd over positief recht,
dat wil zeggen over normen die kenbaar zijn uitgevaardigd.
De morele inhoud van die normen is dan een gegeven Het oordeel daarover
kan slechts subjectief zijn. De natuurrechtaanhanger zegt dat wij rechtvaardigheid kunnen beoordelen en dat de verbindendheid van de norm mede afhangt van het belang dat wij hechten aan het bijbehorende rechtssysteem. In
de praktijk moet soms dan ook het vermeende onrechtvaardige recht worden
gehoorzaamd om een ordelijke samenleving niet te frustreren.

Tegenover het natuurrecht staat het contractrecht. Recht en moraal worden
gescheiden. De wetgevende instantie bepaalt, op grond van haar mandaat, wat
dienstig is en dat hoeft niet hetzelfde te zijn als algemeen aam~aarde rechtvaardigheid.2jc~
Omdat ook rechtsfilosofen maar slecht uit de voeten konden met een normenpakket dat in principe immoreel zou kunnen zijn (nazi-Duitsland) zochten ze naar wegen om toch dat morele gehalte enigermate in te bouwen.
Wanneer we nu een aantal rechtsfilosofische richtingen over de verhouding
tussen recht en moraal bekijken en onderzoeken op de waarde die ze daarbij
toekennen aan de affectieve component, dan blijkt dat de spreiding groot is.
De rechtsrealist gelooft slechts in causale verbanden en verheft daarmee de
ratio tot bepalend voor het recht terwijl de emotionist de normatieve discussie over rechtvaardigheid als een uitdrukking van gevoelens ziet.

Uiteraard is dit een constatering op het eerste gezicht. Bij nadere beschouwing valt er veel te relativeren. Ook de rechtsrealist erkent de emoties, hij
brengt die alleen onder in een psychologisch- of sociologisch verband, in een
voorspelbare setting.

Z-;" Volgens Hume staan ons geen rationele mogelijkheden ten dienste staat om die moraal
te kennen. Wij kunnen uit het verleden en zeker uit de feiten geen behoren at7eiden.
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8.3.

Natuunecht

Laten we starten met de filosoof Finnis (t98o), chronologisch gezien niet de
meest voor de hand liggende keus maar gekozen omdat hij één van de weinige
natuurrechtsfilosofen is.~3~
Finnis is dan ook de pleitbezorger van de redelijkheid.
Bij Finnis is er dus niet een instantie, een autoriteit, die bepaalt wat de `heersende' moraal zal zijn, het is niet een soeverein die als vertegenwoordiger van
de rechtsgenoten een keuze maakt. Goed en kwaad worden bij Finnis bepaald
aan de hand van een doelstellingscriterium en de praktische redelijkheid.
Allereerst onderscheidt Finnis een aantal 'basic goods' waarvan hij zegt dat dit
onveranderlijke principes zijn. Hij noemt daarbij: leven, kennis, spel, esthetische ervaringen, sociaal gedrag of vriendschap, praktische redelijkheid en
religie.
Zolang handelingen zijn gericht op één van deze doelen dan is het gedrag
juist. Wordt daarentegen de uitvoering tegengewerkt, dan wordt dat gekwalificeerd als verkeerd.
Het voert te ver om deze elementen stuk voor stuk uitvoerig op hun algemene
waarde te onderzoeken. [n het kader van dit geschrift zullen we ons beperken
tot de vraag in hoeverre empathie daarin een essentiële rol speelt.
Finnis staat vooral bekend als de aanhanger van de praktische redelijkheid. De
genoemde andere doelstellingen zijn instituties. De praktische redelijkheid is
het oordeelsinstrument.
De `basic goods' zijn zelfevident, zegt Finnis, en als zodanig niet te vangen
onder de door Hume onder kritiek gestelde deductieve syllogismen.Z;Z

Zij dienen zich aan als patronen in de geest, gevormd door gedragservaringen, de interactie met de gemeenschap en op grond van het menselijk karakter.z-;3 Het moreel oordeel wordt nu in overeenstemming met deze patronen
gebracht.
Het is niet moeilijk om hierin de dragende waarde van empathie te ontdekken.
De gedragservaringen, de interactie met de gemeenschap en het menselijk
karakter hebben empathie als gemeenschappelijke noemer, in ieder geval
voor een belangrijk deeL. Het generaliseren van ervaringen, waarbij de ander
werd ontzien op grond van een inleven in zijn gevoelens, vormt de grens van

Z;' Freeman i994. P~i63-;Z Een major premisse als feit kan geen conclusie van behoren opleveren.
Z;; Finnis i98o; p.zt9.
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mijn vrijheid. Dit is geen grens die contractueel tussen mij en de ander werd
vastgesteld. Dit is de grens die ik zelf wens te trekken.
Omdat ik mij zowel mijzelf als de ander voel, ga ik niet verder. Mijn grens
uitbreiden ten koste van die ander zou betekenen een grotere nood bij die
ander veroorzaken en daardoor dus ook bij mijzelf. Deze evenwichtssituatie
van eigen- en anders belang stelt zich automatisch in. Daarbij wil ik niet anders meer handelen; het is zelfevident.

De praktische redelijkheid is een krachtig instrument en zeker individueel
geldend. Het is echter zeer de vraag of dit als een onveranderbaar principe in
kwantitatieve zin mag worden gezien. Waar ligt mijn grens of liever: hoe sterk
was de invloed van mijn empathie? En die van mijn buurman?
We raken verstrikt in het probleem van de overeenstemming.

8.4. Consensus tussen rechtsgenoten
Wanneer het waar is wat het natuurrecht beweert, dat rechtvaardigheid zelf
kan worden gevonden, dan nog levert dat weinig praktisch nut op. De gevonden rechtvaardigheid is niet de objectieve, ultieme rechtvaardigheid, maar die
van één persoon. Wat doe je daar dan mee?
Wat begin je met je overtuiging als jouw buurman het niet met je eens is.
Zijn rechtsregels daarom nodig? En wiens opvatting geldt dan als leidraad?
Uiteraard is het duidelijk dat er een redelijke consensus moet zijn over de
grenzen waar mijn vrijheid ophoudt en die van de ander begint.

[n rechtsregels zijn die grenzen vastgelegd. De vraag is vervolgens wie dat
heeft vastgesteld en met welk mandaat.
Laten we beginnen met te constateren dat Von Savigny (t779-i86t)~34 waarschijnlijk goeddeels gelijk had met zijn uitspraak dat het bij het recht niet gaat
om de wil van het volk maar om de geest van het volk. De traditie bepaalt hoe
recht zich ontwikkelt, een paradigma over de in casu geldende rechtvaardigheid zal de inhoud van de rechtsregel bepalen. Doorgaans komt die regel achteraf, wanneer zich al een zekere consensus heeft afgetekend.

Daarmee is tegelijkertijd veilig gesteld dat dit recht past in het geheel van wetgeving omdat de tradities mede die consensus bepaalden. Ook wetgeving is
organisch en dynamisch.

Zi~ Duits Filosoof en grondlegger van de Historische Rechtsschool. Freeman t994: p-799.
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In principe zal de samenleving zich dus volgens deze richtlijnen gedragen en
gaan gedragen.
Dit is codificatie en één van de functies van regelgeving.
Een andere functie is: richtsnoer zijn bij het oplossen van geschillen. Een samenleving is uitermate gecompliceerd. Ieder ogenblik van de dag zouden
nieuwe regels gemaakt kunnen worden voor het handelen tussen al die
rechtsgenoten. Alleen echter bij botsingen die de rechter halen wordt jurisprudentie gevormd. Het adagium `niet alleen wat de rechter zegt is belangrijk,
maar vooral wat de rechter zal gaan zeggen' geeft duidelijk het belang van
rechtsspraak aan. De rechtsgenoten anticiperen op uitspraken van de rechter.
Hiermede wordt het recht geactualiseerd en bijgestuurd, maar tegelijkertijd
wordt de werkingssfeer enorm verruimd.
Recht als interpretatie. Wij zijn terecht gekomen bij het vrij recente rechtsdenken op het Europese vasteland en dat vervolgens samengevat en verwoord
is door de Angelsaksische rechtsfilosoof Dworkin.

5.5. Dworkin, Fuller en Hart
In de filosofie van Dworkin (t982) speelt de rechter dus een essentiële ro1.-3s
Niet zomaar een rechter, maar de door Dworkin opgevoerde hypothetisch
ideale rechter Hercule.
Alvorens daar wat meer over te zeggen eerst nog enkele algemene opmerkingen.
Sedert het rechtspositivisme, waarbij werd erkend dat in het uitgevaardigde
recht goed en kwaad keuzematig (politiek) waren vastgelegd, ontstond dus de
behoefte aan een check op het morele gehalte van die keuze.
Een eerste resultaat werd bereikt door Fuller, die regels vaststelde waaraan
rechtsregels moesten voldoen.z3~ De moraliteit van deze regels zit in de logica,
in de beperkingen die aan regelgeving wordt opgelegd. Zo mogen bijvoorbeeld wetten niet met elkaar in tegenspraak zijn en mag er voor voorschriften
geen terugwerkende kracht gelden. Het zijn praktische voorschriften die de
rechtsgenoten bescherming bieden en die inmiddels in de meeste wetgevingen zijn opgenomen.
Ook Hart (t954) geeft regels over hoe met rechtsregels om te gaan, metaregels dus, die als secundairy rules een lakmoesproef bevatten om na te gaan

~3~ Harris i997, p.~~7.
z36 Harris ~997~ p.i45.
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of het morele gehalte van de regel voldoet.~3' Hart begint met een natuurdoctrine. De major premisse is dat de mens wil overleven en de minor premisse
bestaat uit een aantal constateringen of, zoals door Hart genoemd,'truïsm'.
Onder die `truïsm' komt voor dat de mens een beperkt verstand heeft, kwetsbaar is en ook beperkt altruïsme vertoont. [n de einddiscussie zullen we nagaan of Hart niet het overleven te beperkt heeft gezien en nu al stellen we dat
Hart met een beperkt altruïsme waarschijnlijk empathie heeft bedoeld. Empathie kan leiden tot altruïsme maar doorgaans zal het slechts het egoïsme afzwakken en op die wijze nauwelijks worden opgemerkt.

In ieder geval luidt de conclusie van Hart dat er regels moeten komen ten aanzien van geweld, eigendom en overdracht.
7.ijn `rule of recognition', de lakmoesproef of deze regels het goed en kwaad
binnen de politieke gemeenschap goed uitdrukken, bereikt dit doel door de
voorschriften te vergelijken met de `in de groep als zinvol aanvaarde praktijken.' Dit is het reflexieve element binnen de verplichting om deze regels te
gehoorzamen. Het gezag van de regel is dus uiteindelijk passeerbaar.~3R
Ook nu weer zien we dat het recht beoordeeld wordt en het is duidelijk dat
empathie er een belangrijke rol in speelt wanneer we constateren dat die als
zinvol aanvaarde praktijken de sociale relaties betreffen. Empathie springt
daar niet bovenuit maar bepaalt wel hoe mensen rechtvaardig met elkaar om
gaan.
De lakmoesproef is dus niet een behoren, maar een constatering die te analyseren valt.
Keren we nu terug naar Dworkin met zijn ideale rechter Hercule.
De centrale vraag bij Dworkin is: wanneer mag publieke dwang worden opgelegd. Dat is de vraag die rechter Hercule heeft te beantwoorden en dat ant~voord moet passen in het systeem van wetgeving (de traditie) en verder de
best mogelijke rechtvaardigheíd opleveren. De morele waarden waarop gecheckt moet worden zijn: vrijheid, gelijkheid, zekerheid en respect. De waarde
van de `fraternity' speelt ook een grote rol. Zo geeft rechter Hercule een permanente, constructieve herinterpretatie van de morele waarden binnen de

~~i' Harris 1997, p.I17.
-iK Overeenkomstig de derde fase van moraliteit van Kohlberg. Zie ook de opmerkingen
hierover op onder 6.IZ.
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politieke zelfopvatting van de gemeenschap en dat met een grote mate van
empathie.~3y
8.6. Fundamenteel recht
Van de vele denkrichtingen zijn hier slechts enkele oppervlakkig aangehaald,
met name om de waarde van empathie in het recht te demonstreren.
De feministe Catherine Mac Kinnon (t98t) beweert dat het recht een uitgesproken mannelijke signatuur heeft en waarschijnlijk heeft zij gelijk.z~~~ Verstandelijk redeneren wordt vaak als mannelijk ervaren en gevoelens als vrouwelijk. Zelf ziet zij een vrouwelijk georiënteerd recht dat gebaseerd is op verbondenheid en zorg, hetgeen voldoende aangrijpingspunt biedt voor een beschouwing over `empathie, feminisme en recht'. Dat voert hier echter te ver
en wij zullen ons beperken tot de besproken rechtsfilosofen en terugkeren
naar een mening van Hart. Harts major premisse in de natuurdoctrine was
overleven. Is overleven inderdaad ons belangrijkste doel? Heeft Hobbes gelijk
met zijn strijd van allen tegen allen? Is egoïsme de enige en bepalende drijvende kracht? Zijn wij op overleven aangelegd?

Evenals Finnis, die via Thomas van Aquino teruggrijpt op Aristoteles, willen
wij bij de opvattingen van deze laatste denker stilstaan.
Aristoteles heeft het over `het van nature gerechte', het uiteindelijk verband
waarop de mens is aangelegd.z~' Deze doelordening bepaalt zijn filosofie en in
de visie van Aristoteles is het de polis waarin de mens zijn vervulling vindt.
Het handelen vindt dan zijn motivatie in het dienen van die polis. Ook Finnis
concretiseert een doelordening met zijn `basic goods'.

Sedert Descartes hebben wij echter te maken met de hegemonie van de ratio.
Gevoelens worden verlegen gecamoufleerd. Samenhangend daarmee voltrekt
zich een proces naar verregaande individualisering. Het lijkt of egoïsme de
enige drijvende kracht is, dat narcisme de toon zet. Dit beeld is onjuist. Dat is
heel gemakkelijk in te zien wanneer we ons een gemeenschap voorstellen die
echt alleen op eigen voordeel uit is. Met individuen die geen wroeging kennen
en geen consideratie hebben met anderen. Het enige dat dan moet worden
voorkomen is om zelf slachtoffer worden. Steek je buurmans huis in brand,

~3y Veel van de redacties zijn ontleend aan de Reader Rechtsfilosofie Van Roermund, UvT,
faculteit wijsbegeerte ~999.
~4" Harris tyy7. p-295~4~ Van Roermund t99o~ p.~~3-
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voor de opwinding en het vrije uitzicht. Werkt dat zo? Is een normaal mens
daar toe in staat? In gedachten zie je al je buren wanhopig en verdwaasd rondlopen. Met empathie ben je ook uit op het goede voor de ander. Mensen zijn
niet uitsluitend egoïstisch; er is een tegenkracht, dagelijks en in alles: empathie. Zo zijn mensen mentaal uitgerust en het is mogelijk dit gevoel dat Finnis
bedoelt als hij zegt dat de `basic goods' en de praktische redelijkheid zelfevident zijn, van binnenuit worden gevoed en zich onttrekken aan de syllogistische verwarring.Z42
Deze constatering geldt echter niet alleen voor de puur natuurrechtelijke opvatting, die ligt ook ten grondslag aan het recht als interpretatie. Wij interpreteren situaties in het licht van onze dualistische egoïsme~altruïsme krachten
en dat doet ook de ideale rechter Hercule. Die weet bovendien net zo goed als
Hart dat de `als zinvol ervaren praktijken' op dat dualisme zijn terug te voeren.
Wanneer wij echter de moraal een hechtere basis willen geven dan moeten we
ons nog iets meer in de ideale rechter verplaatsen. Hercule zou niet ideaal zijn
als hij in zijn wijsheid niet in zou zien dat de mens zelfs is aangelegd op de
ander, uiteindelijk eerst in de ander (als in de polis) zijn bestemming vindt:
`het van nature gerechte'.

8.7. Correctieve instellingen op crimineel gedrag
Wanneer we in deze paragrafen de mogelijkheden aftasten om de dader van
ontoelaatbaar deviant gedrag te corrigeren, dan moeten we ons uit doelmatigheidsoverwegingen beperken tot die mogelijkheden, die door empathie
worden geboden. Naast afschrikking beoogt de overheid via het strafrecht de
dader te veranderen, in die zin dat recidive wordt voorkomen.

Wat kunnen we dan met empathie bereiken? Moet de dader meer empathisch
worden en heeft hij de mogelijkheden daartoe. Hoe zit dat met onszelf, moeten wij veel meer empathisch worden om zijn motieven en neutralisaties trefzekerder te doorgronden?

za-

Dat onze morele opinie afhankelijk is van persoonlijke ervaringen en omstandigheden,
het extreem relativisme, wordt door Hume afgewezen. Daarentegen stelt hij wel dat de
rede de slaaf is van onze passies en universeel gedeelde emoties normatieve premissen
kunnen geven. Harris zegt dan: van een normatieve premisse kun je een normatieve
conclusie afleiden, Harris t99T. p.t3-t4-
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De Rogeriaans ingestelde psychotherapeuten proberen via empathie de mentale problemen van hun cliënten te achterhalen.243 Daarbij is niet alleen het
kennen van de gedachtegang van belang, maar vooral ook het blijk geven aan
de cliënt dat hij wordt begrepen. Daardoor komt een echte dialoog op gang.
Voor zover dat `begrijpen' te zeer de cognitieve component benadrukt moeten we ons haasten om duidelijk te maken dat het met name gaat om via verbale en non-verbale uitdrukkingen weer te geven dat de gevoelens van de client juist zijn overgekomen. Dat tonen van begrip betekent voor de meeste
mensen een wereld van verschil; het veroorzaakt de blijdschap om zo begrepen te worden. Een goede therapeut is dan verder niet halfslachtig, maar verwoordt duidelijk wat hij wil zeggen. Bovenal accepteert hij en moraliseert
niet.

Ook een rechter is in zekere zin een therapeut. ln dit geval is het wel de bedoeling dat hij moraliseert. Het is daarvoor niet alleen zinnig dat hij de beweegredenen van de dader leert kennen, maar ook om deze dader duidelijk te laten
zien waar de gemeenschap een handelen niet accepteert. Daarmee geeft hij, in
tegenstelling tot de Rogeriaanse psycho-therapeut, dus wel een oordeel.
Door de oprechte aandacht en het blijkbare meevoelen wordt de afstand tussen de participanten in het empathieproces kleiner en daarmee krijgt de relatie warmte. Ook dat is een essentie van het Rogeriaans onderzoek en bij de
rechter kan een zekere warmte leiden tot acceptatie door de verdachte van de
rechter als rechter. Erkenning van diens oordeelsbevoegdheid op grond van
gezag en niet van alleen macht is therapeutisch gesproken een belangrijk resultaat. Ook aan de betrokken maar bestraffende vader wordt, ondanks mokkend verzet, het recht toegeschreven om te oordelen.

Voor zover de resocialisatie een doel van het strafproces is, wordt met empathie een fundament gelegd. Evenals bij de psychotherapie is het begonnen om
het verhelderen van gevoelens ter wille van een stimulering van zeltbeleving:
de dader moet zijn daad leren zien in een helder perspectief. Slechts dan kan
het besef doorbreken dat de gemeenschap in het algemeen en het slachtoffer
in het bijzonder, onjuist werden bejegend.
Een probleem bij deze wijze van afdoening van crimineel gedrag is nog steeds
het feit dat er sprake is van slechts een vertegenwoordiging van het slachtoffer. De staat heeft het strafproces aan zich getrokken, ook al omdat door de

~43 Carver á Scheier zooo, p.37y.
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daad de orde is verstoord. We zullen in de volgende paragraaf nagaan welke
beweegredenen tot dat monopolie van zwaardmacht heeft geleid.
Daarbij zullen we aangeven dat door de overgang van het accusatoire proces
naar het inquisatoire, met name ten aanzien van de empathische component,
veel moest worden ingeleverd. Dat de gelaedeerde niet meer rechtstreeks de
dader kan aanspreken heeft zeker ten aanzien van de verevening en daarmee
de resocialisatie, een onnatuurlijke hindernis opgeworpen. Niet alleen is de
afdoening in vreemde handen gekomen, ook die verevening heeft steeds duidelijker poenale aspecten gekregen. Ook dat element zal nog nader worden
bediscussieerd. De crisis in de strafrechtspleging van dit ogenblik, met de
noodzaak om steeds meer gevangenissen te bouwen zonder dat de criminaliteit daardoor positief wordt beïnvloed, noopt om uit te zien naar andere wegen.

Eén van de deeloplossingen ligt in een verschuiving (terug) van de relatie dader-staat naar dader-slachtoffer. We zullen zien dat empathie dan weer het
mildere klimaat kan scheppen, waarmee zowel dader als slachtoffer positief
verderkunnen.
Omdat inderdaad empathie bij mediation de essentiële rol vervult zal hieraan
uitvoerig aandacht worden besteed. Onder mediation wordt verstaan de bemiddeling tussen slachtoffer en dader, met het doel tot verevening te komen.
8.8. Rechtshistorische analyse van de verevening
Hugo de Groot maakt in zijn `Inleidinge tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid',3,3z,7 een onderscheid tussen twee verbintenissen uit misdaad, een civiele component tot `weder-gheving van de onevenheid' en een `verbintenis tot
straP.2aa
De strafcomponent stoelt op de wet, het positief recht zoals hiervoor werd
besproken en wel op grond van het feit `dat men in deze boosheid des werelds
de misdaden niet en kan verhinderen, te zy dan door schrik'.
De taak tot straffen was overgenomen van het slachtoffer door de staat, maar
het recht op schadevergoeding als zoengeld bleef bestaan zoals dat van oudsher had gegolden.

Als Hugo de Groot dit schrijft heeft zich al een ingrijpende ontwikkeling
voorgedaan vanuit de primitieve samenleving. De essentie van zijn rechtskundige thema is dat de straf gebaseerd moet zijn op `tusschen-komste van
'~4 Feenstra 198z, p.;y.
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eenig verstand ende wille'. Die redelijkheid was nodig omdat de straffen willekeurig en disproportioneel werden opgelegd.
De eerste samenlevingsvormen kenden de talio, de vergelding van het oog om
oog en tand om tand. Dat was een proportioneel reageren in de meest pure
vorm. De verevening was daarmee compleet en voldoende omdat de dader in
het algemeen bekend was. Binnen deze kleine groepen was de `pakkans' vrijwel honderd procent.

Een probleem vormde de escalatie, een bij bloedwraak geen uitzonderlijke
consequentie. De samenlevingen waarin deze bloedwraak tot ontwikkeling
kwam, zullen echter al groter en gecompliceerder zijn geweest, zeker omdat
er separate families bij betrokken waren.
Een logisch vcrvolg was dat de gemeenschap paal en perk wilde stellen aan
deze uitwassen en de talio langzamerhand werd vervangen door een vrijwillige compositie. Hierbij werd de tegenwaarde van het leed in onderling overleg
vastgesteld en uitbetaald in goederen. De groep was immers niet gebaat bij
uitgestoken ogen en gebroken ledematen.
Een volgend probleem dient zich vervolgens aan wanneer er sprake is van een
vermeend disproportioneel reageren. De partijen konden het niet eens worden. De toegebrachte schade weed door het slachtoffer te hoog ingeschat. Dit
probleem vraagt om een onafhankelijke en wijze derde, die de partijen bij
elkaar brengt. De gemeenschap deed nu definitief zijn intrede, omdat deze
bemiddelingsfunctie uitstekend door de groep kon worden vervuld.
Als efficiënt gebruik en overwegingen van rechtsgelijkheid kwam de invoering van deels vaste afkoopbedragen tot stand, een schaap voor een gebroken
arm bijvoorbeeld of 30o as bij de Romeinen (os fractum).~4~ Dat scheelde tijd.
Dat de bemiddelaars ook een deel van de compositie opeisten was niet onredelijk.
De objectivering van de verevening wordt steeds groter en er is duidelijk een
samenhang met de steeds groeiende en ondoorzichtiger wordendc gemeenschappen.
Met het leenstelsel kwam ook de jurisdictie geheel en al buiten het slachtoffer
te liggen.~3~

Z~s Kaser 8c Wubbe ~y7~, p.z4y.
zqó `Aan het begin van de twaalfde eetnv treffen we nog overal, zij het met locale variaties,
het strafproces van Germaanse oorsprong als heersend aan. Het kenmerkt zich door
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De edelen werden met rechtspraak belast en omdat daar weinig controle op
was leidde dit tot willekeur. Er was geen sprake meer van proportionaliteit en
het was begrijpelijk dat Hugo de Groot de objectivering in een ruimer verband wilde zien.
Het is speculatief de invloed van empathie op de talio te bepalen. Het is zeker
dat men in die tijd in staat was tot invoelen. Het is immers de sociale bindingskracht bij uitstek. Verder weten wij ook dat de maatschappij ruwer was,
dat de mensen dichter bij de dood stonden en dat geweld nog niet die afkeer
opwekte die we nu kennen. Hoe moeten we dan het breken van een arm voorstellen als vergelding voor een gebroken arm? Kon men eenvoudigweg deze
handeling verrichten terwijl de woede al lang was weggeëbd? Het is zo goed
als zeker dat de vrijwillige compositie altijd al naast de talio heeft bestaan. De
gevallen van bloedwraak zijn, naast `eerwraak', te wijten aan een opgezweepte
agressiviteit, een blind makende woede, waarin empathie geen kans kreeg.
Enig overleg zal echter door empathie al snel moedwillige mutilatie hebben
verhinderd.
Wat dat betreft was het proces, ten overstaande van een onbevoordeelde derde en alleen tussen dader en slachtoffer de meest aanvaardbare vorm van verevening. Dat daarnaast de dader, wegens het verstoren van de maatschappelijke orde en ter afschrikking ook nog gestraft moest worden, gaf potentieel
een verstoring van het empathisch proces. De beoordelaar schiep daarmee
een afstand en niveauverschil tussen hem en de dader.

Het Romeinse rijk is niet vergelijkbaar met de primitieve en kleine beschavingseenheden die hoofdzakelijk met het bovenstaande zijn aangeduid.
Desondanks zien we een overeenkomstige ontwikkeling, die echter niet leidde tot excessen van disproportionele aard. Van meet af aan is deze bevolkingsgroep sterk civielrechtelijk ingesteld geweest. De lex Aquilia, de voorloper van onze onrechtmatige daad, speelde als poenale actie een milde rol.Z~~
Als poenaal element kan het duplum of triplum, verdubbeling of verdrievoudiging van de schade worden beschouwd. De instelling tegenover recht en
rechtvaardigheid was overeenkomstig de volksaard rationeel en pragmatisch.

een irrationeel, formalistisch, accusatoir en subjectief karakter. De positie van de rechter in dit proces is passieF. Van de Vrugt t9gz, P.4.
~4' Feenstra t98z, p.t3.

zot

HOOFDSTUK ó

Wanneer we nogmaals de ontwikkeling van ons strafrecht bekijken dan zien
we in fase één het private uitoefenen van wraak met daarnaast de vrijwillige
compositie dienst doen als verevening. Daarna wordt de één op één verhouding verlaten en krijgen we de invloed van de georganiseerde gemeenschap,
die zich eveneens aangesproken voelde.

Het uitoefenen van individuele wraak wordt met die tweede fase grotendeels
uitgesloten, maar de private talio, uitgeoefend door het slachtoffer, blijft bij
ernstige misdaden, afkoopbaar door compositie. Misdrijven, schadelijk voor
de gehele gemeenschap, worden publiek bestraft.
In de laatste fase komt er een algemeen stelsel van publieke straffen.
Met dit bovenstaande zien we twee belangrijke veranderingen zich voltrekken, allereerst de verschuiving van de persoonlijke betrokkenheid van het
slachtoffer naar een volledig publiek geleide strafrechtspleging. Het slachtoffer zelf komt dan nauwelijks nog in beeld.
Als tweede verandering zien we het accent van de straffen, de verevening,
naar een vorm van leedtoevoeging verschuiven. Voor zover een boete wordt
opgelegd is dit bedoeld als leed voor de dader en dat is niet een genoegdoening voor het slachtoffer als compensatie.
We zien nu recent de rol van het slachtoffer weer in de belangstelling komen
te staan. Men erkent dat hij in de eerste plaats werd getroffen en een sleutelfiguur is.
Het zal duidelijk zijn dat het sociale bindmiddel, de empathie, niet bij het huidige strafrecht kan werken. Wel is er al een lans gebroken voor een empathische instelling van de rechter, maar deze representatie kan toch niet een
rechtstreekse confrontatie vervangen.
Recentelijk is er een procedure ontwikkeld die wel dat rechtstreekse contact
tussen slachtoffer en dader voorstaat: mediation of wel bemiddeling De verevening die tijdens dat proces plaatsvindt, heeft niet alleen betrekking op de
compositie, de afkoop van de geleden materiële schade, maar ook op een herstel van het ps,ychisch trauma, dat tengevolge van de aanranding van rechten
werd opgelopen.
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8.9.

De `Kpelle Moot', een intermezzo

In de literatuur wordt verwezen naar een artikel in `Law and Warfare', studies
in `the Anthropology of Conflict', waarin een vorm van mediation, het op
informele wijze oplossen van conflicten door de betrokken gemeenschap zelf,
wordt beschreven.2~H Het betreft hier een Afrikaanse stam van ca.t7S.ooo
rijsttelers in centraal Liberia, gekenmerkt door een hoge ontwikkeling van
recht en procedures. Het artikel is zeer instructief en beschrijft een zitting van
de `moot', een huispalaver, over een tweede vrouw met kinderen, die tengevolge van het overlijden van de broer van Wama Nya, aan zijn gezin is toegevoegd. Deze vrouw wordt verstoten omdat er voortdurend problemen zijn.
Wama Nya vraagt ter ondersteuning om de moot, waaraan vervolgens familie
en buren deelnemen.
De mediator, de man die de vergadering leidt, is een stamoudste en dus begiftigd met ervaring ten aanzien van het oplossen van conflicten. De bijeenkomst begint met het uitspreken van goede wensen door een van de oudsten.
Iedere zin wordt door de vergadering herhaald waarmee een sterk saamhorigheidsgevoel wordt bereikt.

`This rnan has called us tofix the matter between him and his wife.
May Yala (the supreme, creator) change his heart and let his household be in
a good condition. May Yala bless the farnily and make them fruitful. May He
bless them so they can have food this year. May he bless the children and the
rest of the family so they may allvays be healthy. May he bless them to have
good luck. When Wama Nya takes a gun and 8oes in the bush, may he kill big
animals. May Yala bless us to enjoy the meat. May He bless us to enjoy life
arul always have luck. May Yala bless all those who come to discuss this matter.'

De zegeningen richten de aandacht op de zorg voor handhaving van de harmonie en het welzijn van de groep als een geheel.
Gedurende het palaver krijgt iedereen volop de gelegenheid om te zeggen wat
hij wil, zij het dat er een bepaalde volgorde wordt aangehouden. Door elkaar
spreken of voor je beurt gaan wordt afgestraft door de overtreder te belasten
met, bijvoorbeeld, het halen van rum voor de vergadering. Het geheel loopt
dus zeer ordelijk.

In deze toch emotioneel geladen sfeer komen de participanten tot een volledig
uitspreken van hun grieven. Daarbij blijkt dat de gemaakte fouten niet uitslui'4R Gibbs ~y63, p.~-~o.
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tend bij één partij kunnen worden gelegd, maar dat er alleen sprake is van een
hoofdschuldige.
De vaststelling daarvan leidt tot de eis van het vragen van verontschuldiging,
onder het aanbieden van geschenken aan het slachtoffer. [n antwoord daarop
verontschttldigt ook het slachtoffer zich, weliswaar in mindere mate, maar
ook onder het aanbieden van een kleine gift voor het deel eigen schuld. Daarmee wordt de goede wil getoond en het gezichtsverlies wat gecompenseerd.
De verliezende partij, in dit geval Wama Nya zelf, wordt, ~vegens zijn misplaatste achterdocht over ontrouw en gebrek aan inzet, ook nog `beboet' met
het verstrekken van rum en bier aan de vergadering. Ook het nuttigen daarvan
vervult een taak bij de `reconciliation'.
Het onderzoek werd gedaan in t957-~95g- Er bestond toen ook een normale
rechtspraak, gebaseerd op het westerse model. Ook deze rechtsgang vormde
een integrcrend deel van de Kpeller sociale cultuur. Er is dan meer sprake van
aanvulling van beide procedures dan van concurrentie. Duidelijke verschillen
met de officiële rechtspraak zijn:
-

De grieven worden over en weer veel breedvoeriger uitgesproken, waardoor de uiteindelijke oplossing meer harmonieus is dan bij de rechtbankuitspraak;

-

Deze informele rechtsgang vindt plaats onmiddellijk na het gebeurde,
zodat feiten zonder vervorming kunnen worden weergegeven; ook de motivatie van de getuigen uit de omgeving is groter;

-

-

De zitting vindt plaats in het huis van degene die de moot aanhangig heeft
gemaakt, onder familiaire omstandigheden dus;
De pressie die in het gerechtsgebouw wordt uitgeoefend ontbreekt hier.
Weliswaar wordt de bijeenkomst strak geleid, maar dit vormt geen belemmering voor de aanwezigen om voluit voor hun mening uit te komen.
De mediator heeft geen machtspositie. Zelden wordt een opmerking als
niet ter zake doende van de hand gewezen;
De uitspraak in het officiële recht wordt gedaan door de adjudicator, in de
groep komt deze in consensus tot stand.

Zeer essentieel is het feit dat niet één persoon alle schuld krijgt toegewezen,
maar dat er veeleer sprake is van een attributie van schuld naar beide partijen.
Dit komt ook tot uitdrukking in de verontschuldigingen, waarover zo dadelijk
meer;
- De sancties zijn nooit `ondraaglijk', dit zou in de gemeenschap opnieuw tot
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spanningen en conflicten kunnen leiden. Ze zijn echter wel reëel, het is niet
luuter symboliek;
`They are sigitificant enou~h to touch the pocketbook a little; for the Kpelle
say that if an apology does not cost sontethirtg other than words, the ivroit~doer is more likely to repeat the offettding actiort.'
[n dit geval was de boete 4 kippen en tien flessen rum.
De verontschuldiging, het excuus, wordt op een rituele wijze gemaakt, zodat
het duidelijk de consensus van de groep onderstreept.

`Iri the moot orte vf the most important rewards is the droup approval witch
~oes to the wron~ed person tvho accepts an apolo~y aru~ to the person who is
ma~nanimous ertough to rru~ke one.'
Men drinkt samen om daarmee de "restored solidarity" te symboliseren. Opvallend is dat ook de naaste familic van de veroordeelde kleine geschenken
aanbiedt en dat ook de beschadigde partij op haar beurt de veroordeelde iets
geeft waardoor gezichtsverlies van een enkele persoon goeddeels wordt verduezeld.
Zou men het verschil tussen de officiële rechtsgang en deze reconciliation,
deze restorative justice, willen karakteriseren dan ligt het voor de hand om het
eerste een verstandelijk proces te noemen en de moot het emotionele geding.
Door de rituelen en verdere omstandigheden (niet in het minst wellicht de
rum) komen de emoties los waardoor alles wordt gezegd wat er te zeggen valt,
terwijl er gewoonlijk waarschijnlijk een te hoge drempel is. Vooral het ontstaan van een sfeer, waarin men met elkaar verder wil, is karakteristiek. De
uitdrukkelijke wens om alles uit te spreken en alles weer goed te maken is bij
iedereen aanwezig in een overweldigend saamhorigheidsgevoel.
Het is duidelijk dat deze, meer emotionele benadering ook ten grondslag ligt
aan de mediationtechniek zoals wij die nastreven. De overecnkomsten zijn
opvallend evenals overigens de overeenkomst met het oplossen van ruzies
binnen gezinnen. Ook daar ligt er de sterke emotionele wil ten grondslag om
met elkaar verder te gaan. Die eigen vrije wil om weer met de maatschappij en
met het slachtoffer in het reine te komen moet dan ook de basisvoorwaarde
zijn om tot een reconciliatiepoging te besluiten. Deze moet zowel bij de dader
als bij het slachtoffer aanwezig zijn.
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8.io. Therapeutische werking van de mediation
Het verhaal van de Kpelle moot is op zichzelf al instructief genoeg. Er is echter meer. De schrijver van het artikel komt in zijn analyse tot de conclusie dat
het gunstige resultaat van de moot ook te danken is aan een eigen therapeutische werking:
`The coercive tone of the courtroom hearings limits the court's effectiveness in
dealing with rnatrim.oniaí disputes, especially in effecting reconciliation. The
moot, on the other hand, ís particularly effective in bringing about reconciliations between spouses. This is because the moot is not only conciliate, but
therapeutic. Moot procedures are therapeutic in that, like psychotherapy,
they re-educate parties throuBh a type of social íearning brought about in a
specially structured interpersonal setting.'
Deze therapie omvat vier essentiële elementen, te weten:
t. ondersteuning;
De groep wordt als steunend ervaren, zelfs woede is een teken van betrokkcnheid.

z. tolerantie;
De sfeer is stimulerend voor het uiten van gevoelens. De deelnemers voelen
zich voldoende op hun gemak om vrij alle uitspraken te doen. Deze tolerante
sfeer wortelt in een afwezigheid van machtssymbolen en hinderlijke openbaarheid.
3. de-escalerend;

Er wordt niet gereageerd op brutaliteiten door een toegevende, op herstel van
betrekkingen gerichte sfeer.
4. manipulatie met beloning.
De instemming van de groep wordt als beloning gezien voor het erkennen
van de schuld, het excuus en het geven van geschenken aan het slachtoffer.
Deze beloning staat in contrast met de negatieve sancties van het geïnstitutionaliseerde recht.
De therapeut dient twee sociale systemen,enerzijds zichzelf en de cliënt, anderzijds de gemeenschap in ruim verband. Onderstreept moet echter nogmaals worden dat de moot-bijeenkomst zinloos is, evenals psychotherapie,
zonder gemotiveerde participanten. Daarom hebben zowel de formele rechtspraak als de informele conflictbeheersing ieder een eigen plaats.
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8.II. Mediation
De reden, dat hier zo uitvoerig werd stilgestaan bij deze vorm van rechtspreken, is dat de tegenstelling tot het strafprocesrecht wel heel duidelijk wordt
geëtaleerd.
Uiteraard kunnen we niet voorbijgaan aan de gecompliceerdheid van onze
maatschappelijke verhoudingen, met zijn gedetailleerde regelgeving, maar
toch is het schrijnend om ons dit grote onderscheid te realiseren. Door onze
verregaande behoefte tot objectivering is de ziel uit onze rechtspraak gesneden. Ons procesrecht is verstandelijk, waarbij overigens niet het invoelingsvermogen van de rechters wordt ontkend. De gehele procedure, grotendeels
buiten het slachtoffer om, leidt niet meer tot harmonie met de gemeenschap.
Na de omslag van ons rechtssysteem, van een affectief en op herstel van de
verhoudingen gericht primitief compensatierecht, waarbij partijen rechtstreeks contact hadden, naar een cognitief, bijna abstracte afschrikking, hebben de rechtsgenoten niet meer het idee van een rechtvaardige en voldoening
schenkende rechtsafdoening.
[nmiddels is de noodzaak tot alternatieven voor gevangenisstraf zo groot
geworden, dat er een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn ontstaan. Ook is er de
steeds luidere roep om de rechtstreekse participatie van het slachtoffer in het
proces.
Toen de overheid het strafproces aan zich trok, waren het in de negentiende
eeuw voornamelijk lijfstraffen, met daarnaast boete en verbanning, die het
poenale instrumentarium uitmaakten. Daarna, tot t96o, na de zogeheten
`Great Transformation', waren het de gevangenisstraffen, die bepalend werden voor het afschrikkings- en vergeldingsdoel.Z4~ Resocialisatie, hoewel nagestreefd, heeft vanuit deze situatie nooit noemenswaardig resultaat gehad.
Van alle nieuwe ontwikkelingen die nu gaande zijn, willen we met name die
van het herstelrecht, het `restorative justice', nader bezien in samenhang met
`therapeutic jurisprudence'.

Het herstel van de verhoudingen, van de harmonie, de verevening, heeft daarbij in eerste instantie betrekking op de geldelijke genoegdoening aan het
slachtoffer. Daarnaast echter ook, via mediation, op een herstel van het aangedane psychisch leed.~s~~
We zijn dan terug op ons onderwerp empathie, omdat hiermee de affectieve
z~y Cavadino 8c Dignan ty93. P-i87.
~~" Wright 8c Galaway ty8y, p.loo.
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componenten van het strafproces weer de verdiende aandacht krijgen. In
groter sociaal verband ligt deze aandacht binnen de zich ontwikkelende
`community correction movement' en `community care'.Zs'

Binnen het civiel recht is mediation (bemiddeling) zich stormachtig aan het
ontwikkelen.
Het resultaat van de traditionele rechtspraak is een rechterlijke uitspraak en
daarbij wordt één van de partijen veroordeeld. Het gevolg is rancune en het
herstel van de harmonie heeft daarbij uitsluitend betrekking op een economische waarde. Binnen het civiel recht valt daar nog wel mee te leven maar in het
strafrecht ligt dat anders. Hoe vreemd het ook klinkt, niet de materiële schade
heeft doorgaans de grootste impact op het slachtoffer, maar vooral de psychische schade. Na een inbraak is van het gevoel van thuis verdwenen en dat
thuis is niet meer dan huis geworden. Daarnaast is er angst ontstaan voor een
onpersoonlijk, dreigend gevaar, dat zich in de geest nestelt en jarenlang blijft
kwellen. Veel andere misdrijven richten een nog veel grotere psychische schade aan.
In een rechtstreekse confrontatie van dader met slachtoffer krijgt het gevaar
een gezicht, maar dat is niet alles. In de communicatie die volgt kunnen gevoelens worden uitgewisseld en daarbij zal doorgaans blijken dat het monster
inenselijk is en vaak zelfs niet verdorven.
Het komt voor dat het slachtoffer, met een angstige, teruggetrokken houding,
gedurende de mediation verandert in een actieve begrijpende ouder, bereid
om de dader met zijn problemen te helpen en die soms zelfs grootmoedig van
compensatiebetaling afziet. Vooral bij jongere daders geldt een dergelijk scenario.
De confrontatie moet begeleid worden door een mediator. Het is een bemiddelaar, die de procedure in de hand houdt en de dialoog gaande. Zo nodig
onderbreekt hij voor een samenvatting. Het doel is om de achtergronden van
daad en dader naar voren te brengen en in antwoord daarop ook de invloed
van die daad op het slachtoffer. Veelal is de dader stomverwonderd over de
enorme geestelijke schade die zijn handelen teweeg heeft gebracht. ZsZ

Niet alleen krijgt het psychische aspect aandacht, ook de schadevergoeding
wordt vastgesteld. Daaruit blijkt al dat de mediation op vrijwillige basis plaats
moet vinden.
Zowel slachtoffer als dader moeten de bemiddeling willen, waarbij het nog al
'~' Cavadino ~ Dignan, p.iyt.
~s~ Herlé i993, p.i8.
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eens voorkomt dat van een werkelijke vrijwilligheid van de dader niet echt
sprake is, maar dat het alternatief, het uitzicht op een strafrechtelijk circuit,
nog minderaanspreekt.
Overigens kan in verschillende stadia tot een reconciliatie worden besloten,
zoals:

-

na een officiële waarschuwing (caution) van de politie, die de
doorgaans jeugdige en bekennende verdachte overdraagt aan een
mediationgroep;

-

als voorwaarde voor een seponeren door het O.M. waarbij schadevergoeding een voorwaarde kan zijn;

-

na het schuldig bevinden, maar vóór een veroordeling door de rechter,
waarbij het resultaat van de mediation mede bepalend wordt voor de
strafmaat;

- na een veroordeling en eventueel het ondergaan van een straf.
Alleen bij de laatste situatie kunnen we spreken van een volkomen vrijwilligheid.
Na afloop van een geslaagde mediation sessie kan men zeggen dat de harmonie weer hersteld is met zowel het slachtoffer als met de gemeenschap. Het
rechtstreeks uitwisselen van gevoelens heeft een verbindend effect, de menselijke unificerende verhouding is hersteld. Het oudere slachtoffer heeft tenslotte de jeugdige dader vaderlijk vermanend toegesproken en die jeugdige heeft
die vermaning als terecht ervaren. Over de schadevergoeding, die doorgaans
zeer genereus wordt geclaimd, bestaat volledige overeenstemming. Na afloop
is alles koek en ei.
Hoe dan verder? Het is gebleken dat de recidive, zeker bij jongeren, niet veel
minder wordt.Zs3 Dat is teleurstellend maar ook wel logisch, omdat de omstandigheden die tot jongerencriminaliteit leiden niet anders zijn geworden.
Na deze verzoening is de dader nog steeds impulsief en hormonaal gepredisponeerd. De wilde haren zijn nog niet verloren. Dat het merendeel niet slecht
is hadden we reeds eerder geconstateerd. Dat er met hun empathische vermogens en hun in beginsel kritische instelling ten opzichte van neutralisatie
niets mis is, bleek wel uit de gang van zaken bij het proces van mediation. Die
jongeren zijn ook niet slecht, het moet alleen nog allemaal goed komen.

De kritiek op deze natuurlijke wijze van afdoening ligt ook vooral in de recidivegraad. Dat criterium wordt vaak gebruikt maar het is niet altijd terecht dat
Z~; Herlé 1993. p.3~.
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daarop zoveel nadruk wordt gelegd. Noch de speciale preferentie, noch de
resocialisatie is in het algemeen ook maar enigszins doeltreffend. Dat kan veel
beter, zeker met een stevige aanpak. Aan de determinanten, die het deviant
gedrag bevorderden, kan doorgaans niet echt wat worden gedaan maar beheerstechnieken en empathietraining zouden kunnen mitigeren. Bovendien
is, in het geval van mediation, de grote winst vooral gelegen in het feit dat het
slachtoffer verlost is van de ongrijpbare, moeilijk te plaatsen chronische
angstgevoelens. De harmonie werd echt hersteld en de werkelijk boosaardige
dader zal moeilijk overtuigend spijtgevoelens hebben kunnen overdragen, een
enkele manipulerende psychopaat daargelaten.
Weer stuiten we op de tweedeling, waarbij boosaardigheid als één van de extremen wordt gebezigd. In het volgend hoofdstuk zullen we daar uitvoerig op
terugkomen.
Wat is het persoonlijkheidsprofiel van de slechterik? Is dat uitsluitend een
gebrek aan empathische vermogens of spelen ook de mogelijkheden tot emotionele verstoring en de cognitieve neutralisatieontwijkingen een rol? Hoe
hangt dit alles met persoonlijkheid en met persoonlijkheidsstoornissen samen? Dat zullen de kernvragen zijn.

8.i2. Het belang van mediation
Wanneer we een balans opmaken en de sterkte en zwakte van mediation nagaan, dan kunnen we constateren dat in aanleg de vrijwillige compensatie en
zelfs de verplichte compensatie met vaste vergoedingsbedragen (Romeinse
recht) beter aansluiten bij het doel van herstel van harmonie dan de huidige
professionele afdoening met de gevangenisstraf als kern. Dat laatste staat
naast het maatschappelijk gebeuren en niet daar middenin.
Gezien deze vaststelling kunnen we vervolgens, met behulp van die sterke en
zwakke punten, nagaan in hoeverre mediation een deelantwoord kan geven.
[n ieder geval is het zo dat de verregaande rationalisatie van het poenale stelsel
te kort doet aan een doelstelling van het strafrecht: het herstel van harmonie.
Daarvoor zijn ook en vooral gevoelens in het herstelproces te betrekken.
Ovex de mogelijkheden van afschrikking moeten vraagtekens worden geplaatst Binnen een humaan strafrecht werkt dat nauwelijks. Bij het onmenselijke afhakken van de hand bij diefstal lijkt wel effect te worden gesorteerd,
getuige het feit dat een koffertje, achtergelaten op de immens drukke souk in
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het Midden-Oosten, daar ongestoord blijft staan. Deze primitieve en veelal
religieus-fundamentalistische benadering moet uiteraard resoluut worden
afgewezen. Het talio-principe hebben we toch wel achter ons gelaten.
Mediation met vrijwillige compensatie is van oudsher de natuurlijke wijze van
herstel bij deviant gedrag. In hoeverre we in deze gecompliceerde samenleving ook daarop terug kunnen vallen is echter de vraag. Laten we bezien onder welke randvoorwaarden dit nog steeds werkt. Een eerste voorwaarde is
dat de dader in staat moet worden geacht om tot verzoening te komen. Daarvoor is op zijn minst nodig dat hij bekent, maar daarnaast ook nog dat hij berouwvol is. Dat is al een stevige beperking.
Ook moet het slachtoffer bereid zijn een confrontatie niet uit de weg te gaan.
Wraak- en angstgevoelens kunnen vaak zo overheersen, dat een verzoening
op voorhand moet worden uitgesloten. Tenslotte is het ook voor het onverschillige slachtoffer, die keurig door de verzekering alles kreeg vergoed, volstrekt oninteressant om aan dergelijke sessies zijn medewerking te verlenen,
met name wanneer hij of zij geen enkele verplichting jegens de dader voelt.
Het vaststellen van schuld is kenmerkend voor het strafproces. Bij het verzoeningsproces speelt dat een geringere rol; het zijn hoofdzakelijk beweegredenen en gevoelens die worden uitgewisseld. Neutraliteit is dan ook een sleutelwoord voor de mediator en zijn instelling van gelijkheid van de partijen is
van het grootste belang. Vooral in de civiele mediation is dit belangrijk, omdat
daar wordt uitgegaan van een niet volledig correct handelen aan beide zijden.
Recent is er ook in het strafrecht een tendens merkbaar om de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van crimineel gedrag mede bij het slachtoffer te
leggen. Een verdere constatering is dat mediation allereerst betrekking heeft
op de relatie slachtoffer~dader. De staat speelt niet mee, maar het herstel van
de harmonie straalt wel naar de gemeenschap uit.
Mediation betekent herstel van de inbreuk en is dus niet retributief. Wraakgevoelens kunnen dus nauwelijks worden geëffectueerd, alhoewel schadevergoeding voor de dader zeker een retributieve gevoelswaarde zal hebben. Na
de mediation blijft de dader in de regel met een kater zitten.
De confrontatie heeft zeker ook tot gevolg dat stereotypen voor dader en
slachtoffer worden vervangen door een meer met de werkelijkheid overeenkomend beeld. De mening dat de gestileerde dader een monster is en het
slachtoffer uitermate zielig, wordt bijgesteld.

Een probleem is dat de werkingssfeer van verzoening beperkt blijft tot een
bepaald gebied van crimineel gedrag.
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Jean-Pierre Bonafé-Schmitt (t989) noemt in zijn artikel `Alternatives to the
Judicial Model' de volgende categorieën.Zs4
- Burenruzies, lawaaioverlast, verwaarlozing van gemeenschappelijke
ruimten en bestrating;
-

Gewelddadigheden, resulterend in een arbeidsongeschiktheid van niet
langer dan acht dagen;
Beledigingen, bedreigingen en scheldpartijen;
Kleine winkeldiefstallen, diefstallen uit auto's, kelders en schuurtjes;
Familie-vetes.

Een dergelijke beperking stemt niet vrolijk over de mogelijkheden van vrijwillige compensatie en we moeten ons afvragen waarom vroeger wel vrijwel alle
delicten bilateraal konden worden afgedaan. Het antwoord is waarschijnlijk
dat wij in de eerste plaats te veel verwachten van het afschrikkend effect van
ons strafrecht, maar ook dat de gevoelens en zeker die van het slachtoffer,
onterecht worden geïgnoreerd.
Empathie moet weer erkend worden als ons primaire, sociale instrumentarium, dat dus dient te worden aangewend altijd waar die sociale verhoudingen
in het spel zijn.
Telkens maar weer nagaan waar het in dat opzicht aan heeft geschort en hoe
daar, ook weer op empathische wijze, achter te komen, om tot een natuurlijker herstelmechanisme te leiden. Laten we niet vergeten dat uiteindelijk de
gevoelens de motivatie uitmaken en niet de verstandelijke overwegingen. De
cognitieve evaluatie mondt uit in een emotie.

S.t3. Samenvatting
In de paragrafen over rechtvaardigheid en recht werd aangegeven dat het
normen- en waarden stelsel geen vaste vorm kent. De wijze waarop de vrijheid van de één de vrijheid van de ander mag beperken is een politieke keuze.
Er dient daarover een consensus tussen de rechtsgenoten te zijn.

Natuurrechtaanhangers zeggen dat rechtvaardigheid met de rede te vinden is,
maar voor afstemming moeten al die cognities dan wel gelijk gericht zijn. Dat
wordt gevonden door een aantal strevingen als goed te zien en het verhinderen daarvan als verkeerd, zegt Einnis.
[n de praktijk hebben we echter te maken met positief recht, in kenbaar uitgez~4 Bonafé-Schmitt ~9g9~ p.g.
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vaardigde rechtsregels, die ons handelen beperken ten behoeve van de vrijheid van de ander. We herkennen hierin de werking van empathie. Ook bij
empathie zal de reactie van de ander ons weerhotlden van onbegrensd egoïsme, maar ook hier zijn de grenzen niet absoluut. Niet iedereen zal deze grenzen op dezelfde wijze beoordelen.
De consensus dient tot een acceptabel compromis te leiden. Dat is wat Hart
uitdrukt in zijn `Rule of Recognition': `De in de groep als zinvol aanvaarde
praktijken'.

~

Naast leefregels dienen de voorschriften ook als richtsnoer voor het oplossen
van geschillen. Dit geeft de noodzakelijke dynamiek aan het positieve recht.
Aanpassingen aan de actualiteit worden door rechters geëffectueerd. [n anticipatie daarop wordt echter het handelen van de rechtsgenoten reeds door de
te verwachte uitspraken van rechters gestuurd en dat is wat het moderne recht
als dynamische rechtvaardigheid ziet.
Een dieper liggende richting van het rechtsdenken werd overigens al door
Aristoteles verwoord in het `van nature gerechte' waaronder we in dit geschrift een aanleg, niet specifiek op de polis, maar op onze medemens willen
verstaan.

Uiteindelijk kan alleen dat verklaren waarom we niet volledig egoïstisch willen zijn en waarom empathie als menselijke eigenschap zinvol is.
[n de praktijk van het rechtspreken hebben we een grote variatie van uitvoeringen gezien, evenals bij de vormen van de sancties. Altijd echter werd de
afwikkeling tussen dader en slachtoffer door een derde of derden gecontroleerd. Was het aanvankelijk de familie of de stam die participeerde, later werd
het de adel of de geestelijkheid die recht spraken. Tegenwoordig is dit aan de
staat voorbehouden, waarbij jammer genoeg de rol van het slachtoffer nauwelijks nog speelt.
Ook het sanctiebeleid is zeer rigide geworden met een nadruk op de gevangenisstraf, een zeer inefficiënte afschrikking en zeker niet resocialiserend. Ook
de reconciliatie is door de verregaande afwezigheid van het slachtoffer en de
afstand van de gemeenschap tot het strafrecht, een farce.
Om de inzichten weer op de natuurlijke wijze van afdoening van geschillen
terug te brengen werd als voorbeeld van rechtspraak de zeer ontwikkelde en
tegelijkertijd primitieve Kpelle stam opgevoerd. Naast de `moot', een huis-
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palaver voor geschillen, waarin de stamoudste als bemiddelaar functioneert,
maakt men ook gebruik van de geïnstitutionaliseerde rechtspraak met beroepsrechters. In dit voorbeeld van een moot is duidelijk de evenwichtigheid
tussen gevoel en verstand te zien. De rechtsgenoten reageren weer als totaal
mens, niet gedrongen in het keurslijf van uitsluitend rationaliteit.zss Het gevolg is dat het geschil tot aller tevredenheid wordt opgelost en dat gezichtsverlies wordt vermeden. Daarnaast is het `proces' zelf, door de feestelijke
accenten, een aangename tijdspassering.
De verevening heeft, zoals ook vroeger de talio en de vrijwillige compositie,
een logische en een gevoelsmatig bevredigende afloop. Deze verevening moet
zich dan primair tussen dader en slachtoffer voltrekken, waarbij vanzelf de
inbreuk op de gemeenschapsvrede is hersteld. De compositie is de tegenwaarde van de aangerichte reeële schade, maar niet de enige component. Ook
de psychische schade moet worden erkend en vergoed. In één van de alternatieven voor de huidige strafrechtelijke afdoening, de mediation als `restorative
justice', komen beide componenten voluit aan bod. Ook binnen deze procedure worden gevoel en verstand beide aangesproken en wel via de uitdagende
confrontatie van dader met slachtoffer en ten overstaan van de bemiddelaar.
Omdat tot dusver hoofdzakelijk jonge daders, in verschillende stadia van het
strafrechtelijk circuit, tot mediation werden gebracht, is de kritiek dat de recidivegraad niet veel verbetert, weliswaar terecht, maar niet relevant. De oorzaken van het deviant gedrag (leeftijd) werden immers niet weggenomen. Bovendien ligt een groot deel van de winst bij het slachtoffer, die doorgaans verlost raakt van zijn angst voor een onbekend gevaar. Dat empathie bij mediation voluit tot zijn recht komt mag duidelijk zijn.

Z~~ Forgas zooo, p.38y.
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Samenvatting en aanbevelingen

9.i.

Samenvatting

In dit werkstuk werd getracht om via de invalshoek van empathie en met behulp van dat begrip nieuwe inzichten te verkrijgen over crimineel gedrag en
strafrecht.
Gelegen op de scheiding van recht en psychologie lag deze benadering het
dichtst bij de forensische psychiatrie. Dat één van de conclusies van het onderzoek een verdere ontwikkeling naar een medicalisering inhoudt, zal dan
ook geen verwondering wekken. In feite is deze benadering niet nieuw omdat
ze ook wordt toegepast bij het ter beschikking stellen van de regering, met
dwangverpleging.
Naast het wezensvreemde van de maatregel van TBS binnen het huidige strafrecht zijn er nog wel wat meer bedenkingen op dat recht mogelijk. In dit geschrift worden drie belangrijke kritiekpunten uitgewerkt en ook hier wordt
het begrip empathie aan die overwegingen dienstig gemaakt.

Het eerste punt van kritiek is gericht op het dualistisch karakter van ons recht.
Enerzijds worden gevoelens en intenties afgewezen, vooral wegens de onbewijsbaarheid en de bezorgdheid over deterministische tendensen, anderzijds
is er een toenemende neiging delinquenten `in het hoofd te zien'. De forensisch psychiater en de psycholoog nemen dan een sleutelfunctie in.
Het tweede kritiekpunt is met het eerste punt sterk verweven. Ons strafrecht
is een retrospectief strafrecht, dat genesteld is rondom het begrip schuld.
Verwijtbaarheid en straf hebben betrekking op het verleden. In onze moderne
samenleving hebben wij echter veel meer behoefte aan bescherming en dat is
dan ook de primaire taak van de overheid. Deze heeft destijds de zwaardmacht aan zich getrokken om het primitieve talio een halt toe te roepen, maar
het retrospectieve uitgangspunt is gebleven. In dit opzicht is het canonieke
recht ons ver vooruit. Canoniek recht is gericht op vergeving en verzoening,
overigens wel na een spijtbetuiging. Ook ons strafrecht pretendeert een verevening met de rechtsgemeenschap, maar faalt daarin hopeloos met haar vrijheidsstraffen en daarop volgende labeling. Therapeuticjurisprudence en restorative justice kunnen als mogelijke gunstige ontwikkelingen worden genoemd.
De generale preventie, die ook als doel van het straffen wordt genoemd, schiet
zijn doel voorbij wanneer het gaat om de belangrijkste doelgroep, die van de
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impulsieve wetsovertreders. Zij denken niet aan verder weg liggende negatieve gevolgen.
Een derde punt van kritiek betreft de rechtvaardiging van het straffen. De
generale preventie heeft al aandacht gehad, maar de belangrijkste reden van
straffen in het huídige recht is toch het just deserts, de retributie. Nu worden
gevoelens bijna krampachtig buiten het strafrecht gehouden, maar men vergeet dat de retributie, met haar vergelding, geheel en al op gevoelens is gebaseerd.
Veel van de bovengenoemde problemen konden, met empathie als instrument
voor het achterhalen van intenties, worden onderkend. Het was dan wel nodig
om het begrip empathie opnieuw te formuleren en daarbij terug te keren tot
de oorspronkelijke betekenis en dat is het overdragen van gevoelens. Dat
vereiste tevens een bezinning op de grondslagen van empathie, die in de biologie via de spiegelneuronen en in de psychologie met de need to belong werden gevonden. Daaruit bleek dat empathie niet alleen de uitdrukking van verbondenheid is, maar die verbondenheid ook mogelijk maakt. Empathie wordt
zo gezien als een communicatiemiddel, dat evenals het luisteren informatie
overbrengt, maar nu voor het delen van gevoelens. Door identificatie wordt
het gemeenschappelijk platform gevormd dat, naarmate de isomorfie tussen
de betrokkenen groter is, een solider basis verkrijgt.
In de nieuwe definitie, die geformuleerd wordt als de wens de ander gevoelsmatig te verstaan, komen alle elementen van de gevoelsoverdracht tot uitdrukking. Het verstaan verwijst naar het communicatieaspect, de wens naar
de mogelijkheid om naar willekeur die vermogens van gevoelsdetectie aan te
spreken.
Het proces, waarlangs die overdracht van gevoelens loopt, begint met aandacht. In de aandacht, die het richten van het bewustzijn betekent, is de intentie reeds gevangen. Wanneer de aandacht op een ander wordt gericht, met de
bedoeling om zijn gevoelens te kennen, komt vooral die non-verbale informatie over, die de uitdrukking van die gevoelens inhoudt. Gevoelens kennen is
echter niet het juiste woord, omdat gevoelens worden ondergaan. Gevoelens
zijn fysieke grootheden die via een cognitief etiket tot kennen worden gebracht. De totale fysieke beleving wordt arousal genoemd en deze heeft een
negatieve of positieve valentie. Die fysieke toestand is samengesteld uit
bloeddruk, spierspanning, I~uidgeleiding, en zo meer, hetgeen dus uitstekend
meetbaar is.
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De overdracht van de non-verbale informatie wordt subjectief vervormd en in
overeenstemming gebracht met alle constructen, schema's en scripts, evenals
visuele perceptie.
De arousal vertegenwoordigt de emotie, die in dit geval de parallelle emotie is.
De reactieve emotie wordt door evaluatie gevormd, met het eigen beoordelingspatroon. Strikt genomen is het empathieproces echter met de parallelle
emotie beëindigd.
Uitvoerig werd gewezen op de functie van empathie bij het tot stand komen
van een sociaal evenwicht. Een culturele neerslag van die compromissen is in
de vorm van normen en waarden terug te vinden. Waar deze normen bindend
zijn en schriftelijk uitgevaardigd, leidt een overtreden daarvan tot sancties. De
reden voor dat overtreden kan velerlei zijn en verklaringen ervoor is het gebied van de criminologie. Is er boosaardigheid in het spel, waarbij boosaardigheid wordt gekenmerkt door een niet willen empathisch zijn of beter gezegd een niet verbonden willen zijn, dan is er een potentieel gevaar voor de
rechtsgemeenschap. Bij een delinquent spreken we van de risicotaxatie van
recidive. In het betoog over boosaardigheid is steeds verwezen naar de mogelijkheid om dat gebrek aan empathie te meten. Het concrete voorstel voor de
ontwikkcling van een dergelijk instrumentarium zal in de volgende paragraaf
worden gedaan.
Verder wordt er bepleit om rechtsgenoten, die ten gevolge van een ongewilde
verstoring van empathie tot een schending van de wettelijke normen kwamen
en die dan ook spijt betuigen, via een therapeutische weg te wapenen tegen
herhaling. Schuld is in dit verband alleen interessant om de aangebrachte
schade via een boetedoening te kunnen vereffenen. Deze benadering is alleen
mogelijk binnen de werkingssfeer van de restorativejustice en de therapeutic
jurisprudence.

Naast het opsporen van boosaardigheid is die heling dus uiterst belangrijk om
labeling te voorkomen. Het instrumentarium om dat alles te kunnen realiseren is echter dermate specialistisch, dat we aan een verdere medicalisering en
psychologisering van het strafrecht niet zullen ontkomen. Wanneer dan ook
een aanzet wordt gegeven voor drie nieuwe studiegebieden dan is dat een
poging om, via deze weg, bij te dragen aan een helend strafrecht dat tevens
onze toekomstige veiligheid dient.
Voor het omgaan met boosaardigheid is tot dusver nog geen goede oplossing
gevonden. Long stay is een niet erg elegante methode van onschadelijk maken.
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Ontwikkelingen in de elektronische bewaking kunnen wellicht op termijn een
menswaardiger oplossing bieden. Het detecteren van boosaardigheid betekent voor de samenleving in ieder geval potentieel meer veiligheid.
9.i.

Empathietraining voor kinderen

Piaget heeft destijds het ontwikkelingsproces van kinderen in discrete stappen
op een voortreffelijke wijze beschreven. Zo rigide als hij zich die fasen voorstelde zijn die opeenvolgingen echter niet. Vygotsky heeft nadien vastgesteld
dat de omgeving ontwikkelingsprocessen kan doen vervroegen.Z~~
Zoals we in hoofdstuk 4 hebben gezien gaat de ontwikkeling van normbesef
en internalisering van normen ook via een getrapt proces, in leeftijdscategorieën. Reeds heel vroeg leren kinderen via beloning en straf wat wel en niet
geoorloofd is. Waarom regels zo zijn wordt aanvankelijk nog niet goed begrepen.Zs' We weten dat jonge kinderen geheel van zichzelf zijn vervuld en
nog maar een begin van sociaal gevoel hebben ontwikkeld. Naarmate ze ouder worden krijgen ze meer zicht op intermenselijke verhoudingen en door
een gelijktijdige ontwikkeling van empathie wordt het normbesef ondersteund.

In plaats van de ontwikkeling van empathie over te laten aan de traditionele
ontwikkelingsinvloeden, zouden we ook hier in schoolverband instructief
kunnen zijn.Zsg
De school is immers het vormingsinstituut bij uitstek, waar, temidden van
vriendjes en vriendinnetjes, volwassenheid wordt gevormd. Gevoel voor anderen hoort daar bij. Wanneer we empathie als essentieel voor het sociaal
reageren zien, dan is het niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk dat in
de primaire opleiding aandacht aan de vorming van empathie wordt besteed.
Kinderen begeleiden van hun puur egocentrisme naar inleving in de gevoelens van anderen behoort aandacht te krijgen.

~5~ Shaffer zoo2, p.z46.
~~- Ashcroft zoo~, p.t53.
z~8 Matsuzawa zoo~.
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boosheid

verwondering

verdriet

angst

vrolijk

Kiki van Amelsvoort (tI jaar) drukt emoties uit.
Om deze aanbeveling wat meer te concretiseren volgt hieronder een plan van
uitvoering. Vanzelfsprekend is het zo dat de voorstellen door professionele
pedagogen moet worden bekeken, maar de richting aangeven kan een goede
start betekenen.
Er zijn drie aspecten aan deze empathietraining die in aanmerking komen om
te worden geoefend. Bij voorkeiir moeten deze oefeningen in spelvorln worden aangeboden.
Aflezen van gevoelens
De eerste bedreverLheid, die geoefend kan worden, is die van het aflezen van
gevoelens uit gelaatsuitdrukkingen en iut houdingen. Het belang ligt niet alleen in de fase van het empatlueproces, die we als perceptie hebben gedtud,
maar vooral ook in het leren schenken van aaudacht met de bedoeling in de
schoenen van de uider te gaan staau. Kleine oefeningen, in het herkennen van
gevoelens, aan de hand van plaatjes van kuideren, die allereerst primaire emoties uitbeelden, kunnen competitief worden aangeboden. Deze primaire emoties zoals vreugde, angst, walging, venvondering, droeflieid en woede, die ook
heel jonge kinderen al kunnen herkennen, lenen zich om te worden verwerkt.~59

~59 Carlson e.a. zooo, p.4S7.
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In een verder stadium kunnen de wedstrijdjes worden uitgebreid naar een
groepsgewijs uitdrukken en raden van emoties. Een verdere progressie kan
worden gevonden in de uitbreiding van de aard van de emoties, naar de meer
samengestelde gevoelens als spijt, dankbaarheid, trots en schuldgevoel. Door
te proberen die gevoelens uit te drukken ontstaat vanzelf begrip en belangstelling en kinderen zullen het fijn vinden om dit soort toneelstukjes te doen.
Deze meer gecompliceerde emotionele uitingen vereisen immers een aanloop
in de vorm van een verhaal. Dit verhaal kan in eerste instantie door de onderwijskracht worden verteld, maar later kan ook aan de kinderen zelf worden
gevraagd om bij een emotie een verhaaltje te verzinnen. Verdieping in emotionele signalen kan nog worden gevonden in het tonen van emoties in de houding. Te denken valt aan emoties van ernstig verdriet, opgetogenheid en uitdaging. In die gevallen moeten de gelaatstrekken niet zichtbaar zijn.

Trainen van aandacht voor de ander
Aandacht schenken, met de bedoeling de ander gevoelsmatig te verstaan, is
een tweede belangrijk trainingsdoel. Dit is empathie per definitie en aandacht
vertegenwoordigt in deze vorm de wil om te luisteren alsmede een aspect van
het hoorproces.
Het is niet moeilijk de belangstelling in deze zin bij kinderen op te wekken.
Wanneer wordt gevraagd om te vertellen in welke stemming deze ochtend
vriendjes en vriendinnetjes waren, dan wordt die nieuwsgierigheid al geprikkeld. Het consequent doorborduren op dit thema zal de belangstelling voor
anderen bevorderen, zeker als de te beoordelen groep wordt uitgebreid.
In dit stadium is het dienstig niet alleen te vragen naar de parallelle emotie,
maar ook naar de reactieve emotie. Hoe reageren ze zelf op het verdriet van
de ander, op de walging van een vriendin voor een aangeboden toch lekker
snoepje, op woede van een andere grotere, respectievelijk kleinere jongen?
Een aanzet tot het beheersen van gevoelens kan al vanuit deze voorstelling
worden getraind.
Het zal met dit voorbeeld duidelijk zijn dat empathietraining een springplank
vormt naar het onderrichten van gedragstrainingen. Later, wanneer de hormonen gaan spelen, kan een verworven sociale reflex geweldsuitbarstingen
helpen voorkomen.

zzo
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Trainen van verbeelding
De verbeelding is het derde punt van aandacht. In heel veel gevallen moet
empathie worden opgewekt in denkbeeldige situaties. Hoe moet ik me voorstellen dat mijn vriendje zich voelt als hij merkt dat zijn nieuwe fiets werd
beschadigd? Hoe zal dat ene vriendinnetje zich voelen als zij niet wordt uitgenodigd voor mijn verjaardagsfeestje? Wanneer dat echt niet mogelijk is, hoe
moet ik dat dan aan haar vertellen? Ook hier wordt dus weer een link gelegd
van het sociaal aanvoelen en de daarop volgende handeling.
[n een speelse vorm is ook nu wcer veel te variëren. Wanneer zijn mensen
teleurgesteld?

Hoe voelt mijn tante als ik afwijzend reageer op haar snertcadeau? Hoe kan ik
dus beter reageren?
Veel misdrijven worden gepleegd zonder dat er sprake is van een directe confrontatie met de slachtoffers. Het zich voorstellen van gevolgen, niet alleen
die van materiële aard, maar vooral van psychische, is belangrijk. Niet alle
kinderen zullen eenzelfde voorstellingsvermogen hebben en het zal heel interessant zijn daar onderzoek naar te doen. Ook de mogelijkheid van een verdere training in verbeelden zou moeten worden onderzocht.

Ontwikkelen van moraal
Alhoewel de internalisering van normen eerst op latere leeftijd plaatsvindt,
kan enige training op school geen kwaad. Het gaat er dan om een norm, die
een evenwichtssituatie tussen intermenselijke belangen voorstelt, na te voelen. Je mag niet stelen. Welke belangen zijn daarbij betrokken? Wat voelen die
betrokkenen daarbij? Hoe is het met ontvreemden, wanneer je dus het goed al
bezit? Hoe zou je verleidingen anders kunnen regelen en welke rechten spelen
er? Op welke hogere rechten steunen die rechten en voel je rechtvaardigheid?
Ben je van mening dat alle voorschriften altijd moeten worden nageleefd?
Zijn er situaties voorstelbaar waarin je niet iedereen laat meespelen? Vertel
dan eens in iedere situatie hoe jij en dat andere kind zich voelen en hoe toch je
uiteindelijk houding kan zijn.
Wellicht gaat dat laatste te ver omdat nu al blijkt dat veel mensen die laatste
fase van moraliteit nooit zullen bereiken. Zij blijven dan steken in het trouw
en kritieklo~,s volgen van de regels, hetgeen overigens een prijzenswaardige
mcntaliteit is.
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Uit de laatste aanbevelingen blijkt dat de empathietraining niet beperkt behoeft te blijven tot de lagere school. Ook in het voortgezet onderwijs zal trainen van sociaal besef uiterst nuttig zijn. Training van empathie is al een gevolg
van de recente slachtoffergerichtheid.Zfi~~

9.3. Onderzoek naar het vóórkomen en de invloed van de tijdshorizon
Onder het kopje impulsiviteit is in hoofdstuk 3 het onderwerp tijdhorizon
aangesneden. Dat die tijdhorizon bestaat weten we uit het gedrag van kinderen. Een snoepje nu of twee snoepjes over vijf minuten zal ten gunste van het
snoepje nu uitvallen. Alhoewel we allen dit verschijnsel bij kinderen kennen,
realiseren we ons niet dat een dergelijk keuzecriterium ook bij ouderen voorkomt. In het bedrijfsleven wordt wel aandacht aan dit fenomeen geschonken,
omdat die horizon een grote invloed heeft op de wijze van denken. Het incalculeren van effecten op de langere termijn, van verder liggende consequenties,
maar vooral het gericht zijn op lange-termijn doelen, is een voorwaarde voor
management. We noemen dat een helikopterview, een boven het alledaagse
kunnen uitstijgen en overzicht houden.
Stellen we ons anderzijds iemand voor met een tijdhorizon van een dag, dan is
het volstrekt duidelijk dat deze mentale instelling zijn gevolgen heeft.
Hier komen we als vanzelf op een eerste onderzoeksonderwerp. Hoe definiëren we de tijdhorizon en op welke wijze kunnen we uitzoeken wat is de dimensie daarvan is? Met dimensie willen we uitdrukken de aard van de maat,
die van toepassing is. Zo wordt lengte uitgedrukt in meters, maar snelheid in
meters per seconde. Is een maataanduiding van een tijdhorizon in dagen correct? Het is duidelijk dat hier al een probleem ligt. In de eerste plaats zal er
geen sprake zijn van een discrete grootheid en verder zal de situatie mede
bepalend zijn. Een adolescent zal, onder invloed van zijn kornuiten, zich niet
voldoende realiseren hoe desastreus zekere verboden handelingen voor hemzelf kunnen zijn. Anderzijds is het heel goed denkbaar, dat hij zijn uiterste
best doet zodanige schoolresultaten te boeken dat die aansluiten bij zíjn wensen voor een bepaalde latere positie. Ondanks die onzekerheid over de eenduidigheid van de planningshorizon, zijn er toch heel duidelijk verschillen in
tijdgerelateerd denken.

Concreet gesproken komen de voorgestelde onderzoeksdoelen er op neer
dat:
zb~ Lissenberg e.a.ZOOt, p.28.
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-

Allereerst wordt vastgesteld hoe de definitie van een tijdhorizon zou
moeten luiden. Een aanzet daartoe zou kunnen zijn dat die horizon de periode is waarin het dagelijks evalueren zich afspeelt.

-

Tegelijkertijd is er een noodzakelijk beraad op de gevolgen van de onderscheiden horizonperioden. Vooral de gevolgen van een korte horizon
voor het crimineel handelen zouden uitgewerkt moeten worden.

-

De volgende taak wordt gevormd door het ontwikkelen van een mectmethode voor de periode, die de tijdhorizon van individuen beslaat.

-

Aan de hand van de uitkomsten kunnen analyses van de tcstresultaten
leiden tot nieuwe inzichten. Vooral de samenhang met sociale kenmerken
is van belang voor een mogelijke beheersing van evaluatiepcrioden.

-

Tenslotte zal, mede afhankelijk van de resultaten van het voorafgegane
onderzoek, nagegaan moeten worden of door training de tijdhorizon te
beïnvloeden is. Als uitgangspunt geldt dat doelstellingen, op de wat langere termijn, leiden tot richtinggevende invloeden op de dagclijkse beslissingen. Het helpen opbouwen van realistische maar filndamentele doelstellingen zou effectief kunnen zijn.

9.4. Meetmethode voor empathie
Het sluitstuk van dit hoofdstuk en tevens het slot van dit proefschrift vormt
de aanbeveling om een meetmethode voor empathie te ontwikkelen.
Veel van de voorgestane richtingsveranderingen in het strafrecht staan of
vallen met de mogelijkheid om, objectief, verstoringen in de empathische
vermogens van delinquenten op te sporen. lntenties van mensen kunnen vaak
uit hun handelen worden afgeleid. Het zijn dan aanwijzingen, maar veelal zal
het niet mogelijk zijn om op grond van objectieve criteria die vermoedens ook
voldoendc aannemelijk te maken. Mensen voelen kwaadaardigheid vaak aan
en dat is voldoende om vergeldingsgedachten op te wekken. De rechter kan
wel begrip hebben voor die sociale reactie, maar moeilijk op deze 'zachte feiten' zijn reactie baseren. De uitgangspunten van het strafrecht laten dat trouwens niet toe.
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In het hoofdstuk `Empathie en strafrecht' is aangetoond dat het rechtsgevoel
wordt gefrustreerd, wanneer die kwade intenties niet meewegen. Wanneer
het strafrecht bovendien geen rekening houdt met een voelbare en permanente dreiging die uitgaat van de delinquent of van boosaardigheid door zijn onverschilligheid voor de rechten van anderen, dan wordt ook dat als een onrechtvaardighcid gevoeld. Met de maatregel van TBS of het plaatsen in een
psychiatrische inrichting doen we daar wel iets aan, maar jammer genoeg
alleen wanneer er sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis van de geestvermogens. De rechter steunt nu wel op het oordeel van
deskundigen.
We hebben ons afgevraagd of we niet een klein stapje verder zouden kunnen
gaan. Als deskundigen, psychiaters en psychologen zouden ktmnen vaststellen dat iemand gevaarlijk is, is dat dan alleen van belang voor geestelijk gestoorden. Kunnen niet gestoorden van geest ook gevaarlijk zijn of moeten we
boosaardigheid als een stoornis van de geest erkennen?
Het zou al een belangríjke stap zijn wanneer we konden vaststellen op grond
waarvan iemand tot zijn verwerpelijke daad is gekomen. Was dat een incidentele ontsporing of is de daad een uitvloeisel van een structureel zich niets aantrekken van de medemens. Was er sprake van een niet kunnen empathisch
zijn of van een niet willen.
Als tegenwicht voor deze uitbreiding van het strafrecht is te verwachten dat
de behoefte aan vergelding in een groot aantal gevallen verschrompelt. Het
uiten van spijt (objectief vastgesteld) en de bereidheid maatregelen ter voorkoming van herhaling te ondergaan, zal de rechtsgenoten emotioneel voldoende bevredigen. Straf is dan niet meer nodig en vaak zal worden voorkomen dat levens worden verwoest door een uitglijder.
Voordat we echter maar kunnen denken aan een dergelijk prospectief strafrecht, een strafrecht dat dus primair op een bescherming van de maatschappij
is gericht, dienen deskundigen te besdiikken over niet manipuleerbare methoden om intenties en motivaties van delinquenten te achterhalen.
Wanneer we ons bezinnen op een redelijk Objectieve methode voor het vaststellen van empathie, die bovendien niet manipuleerbaar is, dan hebben we al
één belangrijk aanknopingspunt ter beschikking. Ondergane gevoelens hebben een fysieke component en gevoelens zijn zowel de basis als de uitwerking
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van empathie. In plaats van het meten van empathie zouden we dus ook emoties kunnen gaan meten.Z~~
Stel dat we de delinquent, met behulp van filmbeelden, weer in een vergelijkbare situatie als van het delict kunnen brengen en we zouden zijn emoties
leren kennen, zowel kwalitatief als kwantitatief, dan zouden we daaruit zijn
intenties kunnen afleiden. Een voorbeeld moet dit verduidelijken.
Een delinquent heeft zijn vrouw ernstig mishandeld en we vragen ons af of hij
door emoties was overmand of dat die mishandeling een uiting was van een
permanente behoefte zich te doen gelden. We laten de meting naar de oprechtheid van eventuele spijt nog even voor wat het is. We beginnen de betrokkene in alle rust een film te vertonen, die indringend meeleven met de
hoofdpersoon uitlokt. [n eerste instantie zal de betrokkene alert zijn en trachten een goed beeld van zichzelf te etaleren. Ondanks die pogingen zal hij torh
in de ban raken.z~Z Nu komen er kleine scènes voor, waar onderwerping
wordt opgevoerd, maar ook situaties die, vergelijkbaar met het dclict, wocdc
zouden kunnen uitlokken. Een analyse van de psychofysiologische meetgegevens kunnen nu een eerste aanwijzing geven voor de werkelijke reden voor de
mishandeling.2~~ Nieuwe filmfragmenten moeten steeds verder de veronderstelling onderbouwen tot een acceptabele waarschijnlijkheidsgrens.
Uiteraard vraagt een dergelijke methode nog heel veel onderzoek. Zo kennen
we nog niet erg goed de samenhang van specifieke emoties en hun psychofysiologische uitwerking.Z~~ We zullen in de volgende paragraaf een poging
doen om daar een beginnende inventarisatie van te maken. De materie is echter zo complex dat brainstorming met deskundigen de weg naar de effecticve
research verder zal moeten uitzetten. Bovendien zullen meerdere disciplines
bij de uitwerking moeten worden betrokken. Specifieke scenario's schrijven is
een taak voor specialisten en filmfragmenten produceren eveneens.

Het belangrijkste werk ligt echter in het meten en ontcijferen van fysiologische kenmerken als bijvoorbeeld hartslag, huidgeleiding, bloeddruk en spier-

Ook voor kinderen is deze methode geschikt te maken. Zie ook: Matthys zoo5~ P.k54.
Zelfs bij autistische kinderen bleek via de huidgeleiding een empathische reactie te
meten, terwijl deze kinderen geen (motorische~) empathie zouden kennen. Blair 1999~
P-477Raine zoo5, P.14z.
Er w'ordt meer gebruikgemaakt van de psychofysiologische respons met beelden, zoals
bijvoorbeeld van het International Affective Picture System ( IAPS) door Blair en Francisco Anguilar de Acros. Blair 19yy, p.48o en Aguilar de Arcos e.a. zoos, p.k6o.
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spanning.Z~s Een emotie van vrees moet een meetprofiel opleveren dat anders
is dan de metingen bij een vrolijke lachbui. Beide emoties zijn met beschikbare filmbeelden gemakkelijk op te wekken.Zfi~ Een eerste test zou moeten uitwijzen of de profielen van de metingen, afgenomen bij verschillende proefpersonen, herkenbare gelijke karakteristieken vertonen.~fi~ Juist in het samenspel van de onderscheiden fysieke bronnen moet significantie ontstaan. Alleen steunen op de metingen van huidgeleiding, zoals bij de leugendetector
het geval is, vormt een te smalle basis.Zf~s Bovendien werkt iedere emotie ook
weer anders op de te meten variabelen uit. Emoties zijn voorbereidingen op
actie. Die voorbereiding is niet alleen mentaal maar ook fysiek, daar doet het
gehele lichaam aan mee. Wanneer we nu in staat zijn de samenwerkende
meetgegevens als geheel te zien, dan is het onderscheidend vermogen hopelijk, maar ook waarschijnlijk, voldoende om primaire emoties te herkennen.
Het onderzoek naar dit analyse-perspectief kan op zichzelf al een waardevol
wetenschappelijk doel zijn. Wanneer we uitgaan van de veronderstelde dimensies van emoties als gespannenheid en kalmte, energie en uitputting, dan
kunnen met de meetgegevens zeker uitspraken worden gedaan over de realiteitswaarde van de veronderstellingen.
Voor het meten van empathie is een verbijzondering naar de aard van de emotie waarschijnlijk niet eens nodig, een kwalitatief oordeel is al voldoende.
Wanneer we constateren dat aan het leed van een ander volkomen wordt
voorbijgegaan, doordat er geen diepe uitslagen komen, dan is dat al voldoende
indicatief. Uiteraard moet vastgesteld zijn dat andere emoties zich wel manifesteren.
Het is gevaarlijk al te veel op het onderzoek vooruit te lopen. Een eerste
proefperiode, gebaseerd op experimenten overeenkomstig de richtlijnen van
een college van wijze en deskundige mannen en vrouwen, zal de weg naar een
vervolgonderzoek aangeven. Dat is de gebruikelijke gang van zaken en het zal
c~ngetwijfeld een wetenschappelijk genoegen zijn om mede richting te geven
a.u~ clit ~~ndcrzoek.

-r,r,

zfizfiR
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Hempel e.a. maken gebruik van het hartritme, de ademhalingssnelheid, de huidgeleiding en de diastolische en systolische bloeddntk bij hun gebruik van IAPS. Hempel e.a.
zoo5, p.5oy.
Geralds-Hesse e.a. (~yy4) vergeleken vijf groepen van `mood induction procedurec'
(MIP), o.m. film~ston~ MIPs.
Volgens Kenrick is dat niet altijd het geval. Kenrick e.a (red) Zooz, p.4~.
In dit geeaf worden met de gegevens van een poh.graaf ineer mogelijkheden verkregen
voor een gerechtvaardigde conclusie.
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9.5.

Concept praktische uitvoering

Allereerst worden in deze paragraaf aanbevelingen gedaan voor de samenstelling van de verschillende stuur- en werkgroepen Vervolgens zullen een viertal
fasen van onderzoek worden voorgesteld, waaruit voldoende de beoogde
richting van het onderzoektraject wordt aangegeven.
Medewerking moet worden verkregen op grond van de interessante wetenschappelijke uitdaging van het onderwerp. Daarnaast zullen alle deelnemers
op de hoogte worden gesteld dat zij bijdragen aan een maatschappelijk heel
belangrijke ontwikkeling, die praktisch tot uitvoering moet worden gebracht.
Van Lmiversitaire- en hogeschooldocenten kan worden verwacht dat zij het
onderwerp belangrijk genoeg vinden om aan het project hun medewerking te
verlenen. Die medewerking wordt op twee fronten verwacht. In de eerste
plaats is betrokkenheid nodig bij het opzetten van de experimenten. Het gebruik kunnen maken van de bijzondere expertise kan dan uitlopen op publicaties, waarin verslag wordt gedaan van de bevindingen. Naast die van docenten
wordt voor de uitvoering van de experimenten de medewerking van studenten verwacht. Veel van de experimenten zullen zo diep graven, dat afstudeeropdrachten binnen de mogelijkheden komen. Literatuuronderzoek, opzet van
het experiment en (statistische) verwerking kunnen een afgerond geheel vormen. Ook het schrijven van scenario's kan als werkstuk didactisch van nut
zijn. De faculteit letterkunde zal dit ongetwijfeld kunnen plaatsen. Alleen de
samenwerking tussen psychologen en letterkundigen is al een motivatie voor
deelname; deze voldoet aan het gewenste interdisciplinair over-de-grenskijken.
Geld voor onderzoek is niet gemakkelijk te verkrijgen, zodat dit onderzoek
low-cost moet worden opgezet. Voor het verkrijgen van de gewenste filmbeelden moet dus wel een beroep worden gedaan op opleidingsinstituten. Een
poging om zowel de toneelschool als de filmacademie voor het project te interesseren, ligt dan voor de hand. Die medewerking zal zeker kansrijk zijn, omdat het bijzonder motiverend moet worden geacht aan een dergelijk multidisciplinair project deel te kunnen nemen. De praktische training krijgt daardoor
een hoge maatschappelijke waarde.

Wanneer, waarschijnlijk na vele jaren, resultaten in de praktijk moeten worden uitgetest, dan zullen Forensisch Psychiatrische Diensten ook zeker willen
participeren.
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Fasering
Achtereenvolgend zullen nu de vier fasen van het onderzoek puntsgewijs
worden aangegeven.
Fase i:
In deze fase moet de vraag worden beantwoord of en hoe specifiek emoties
zijn te meten.

a.

b.

Literatuuronderzoek naar de brttikbaarheid van fysiologische (eventueel neurologische) meetresultaten voor het
vaststellen van de aard en de intensiteit van emoties;
Opzetten van een experiment, met meerdere proefpersonen, om de fysiologische reacties te meten van een beperkt
aantal sterk positieve en sterk negatieve emoties, opge-

c.

wekt met filmbeelden;
Evaluatie en bijstellen van het experiment;

d.

Het verzamelen van gegevens over een groot aantal proefpersonen en het evalueren van de uitkomsten;

e.

Nagaan in hoeverre bij bepaalde emoties specifieke meetkarakteristieken behoren.

Fase z:
Nu gaat het erom een aantal specifieke situaties te ontwerpen, die dienst kunnen doen om het al of niet ontstaan van een emotie te bepalen. Die situaties
moeten provocerend zijn en uitnodigen tot een al of niet respectvolle reactie.
a.

Vaststellen welke situaties bij onderscheiden soorten cri-

mineel gedrag representatief zijn. Daarbij bepalen wat
normale en misdadige reacties kunnen zijn en hoe die vertaald kunnen worden naar aard en kracht van een emotie.
b.

Opstellen van een programma van eisen voor de te verfilmen scènes.

c.

In samenwerking met de faculteit letteren komen tot een
vertaling naar scenario's.

Fase 3:

De scenario's moeten tot een filmfragment worden omgezet. Daar zijn twee
disciplines bij betrokken: van de toneelschool toneelspelers en regisseur en
studenten van cíe filmacademie.
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a.

In samenwerking met de toneelschool komen tot een cast,
welke in staat is de scenario's overtuigend te spelen.

b.
c.

Verfilming van de scènes door studenten van de filmacademie.
De specifieke en voor de test bestemde scènes in een neutraal algemeen filmfragment verwerken.

Fase 4:
Nu moet de bruikbaarheid worden vastgesteld. Vanzelfsprekend moeten alle
medewerkers in de gelegenheid worden gesteld om, op zijn minst, op de
hoogte te komen van de resultaten.
a.

Testen van de bruikbaarheid en het onderscheidend vermogen van de test. Zo veel als mogelijk is zal deze try-out
met studenten moeten plaatsvinden. Omdat deviant reageren dan niet kan worden verwacht, moeten alleen de normale reacties als voorlopige check worden geaccepteerd.

b.

Ten slotte moeten praktijkproeven, in samenwerking met
de Forensisch Psychiatrische Dienst, de bruikbaarheid in
de praktijk aantonen.

c.

Valt de test positief uit dan kan een groot scala van specifieke filmscènes het mogelijk maken heel breed en heel
specifiek testen te verrichten. Omdat op dat ogenblik het
nut van de methode wel is bewezen, zullen er zeker ook
middelen beschikbaar komen om professionele krachten
aan het werk tc zetten.

Het samenstellen van een stuurgroep, onder leiding van de forensisch psychiater, waarin een hoogleraar of wetenschappelijk medewerker sociale psychologie en fysiologische psychologie zitting hebben alsmede de activiteitencoordinator, moet de eerste stap zijn.
De beschikbaarheid van studenten, mogelijk voor een afstudeeropdracht,
moet de trein in beweging zetten. Voor het verwerven van proefpersonen zal
een lobby onder de psychologiestudenten nodig zijn.
Een enthousiaste co~rdinator, met geloof in het onderzoek, kan de weg bereiden en alle wetenschappelijke medewerkers zullen zonder meer interessante
resultaten kunnen publiceren, zelfs wanneer het onderzoek anders verloopt
dan verwacht.
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Slotbeschouwing

De bedoeling van dit proefschrift was om de aandacht te vestigen op het grote
belang van de geestgesteldheid van de delinquent voor de strafrechtspleging.
Daarmee werd enerzijds een uitbreiding naar een prospectief strafrecht beoogd, anderzijds een sterke reductie van straffen voorgestaan voor degenen
die incidenteel ontspoorden en daarover spijt betuigden.
Empathie werd geëtaleerd als kenmerkend voor sociaal gedrag en een grootheid die geschikt is voor het achterhalen van intermenselijke motieven en
intenties. Daartoe werd naast een theoretische grondslag een praktische aanbeveling gepresenteerd voor het ontwikkelen van een redelijk objectief ineetsysteem voor empathie.

Een onderzoek is nooit af en in die zin kan ook een proefschrift worden gezien. Een logisch vervolg voor de auteur is dan een participatie in het tot stand
brengen van die meetmethode voor empathie.
De weg naar een toepassing in het strafrecht zal weliswaar nog lang zijn, maar
in ieder geval onmisbaar bij de ontwikkeling naar een verder daderstrafrecht.
Daarbij zal geen plaats meer zijn voor vergelding, maar slechts voor een gerirhtheid op bescherming van de gemeenschap, onder erkenning van het bestaan van dc onvolkomen mens.
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Empathy and psychopathy:
`bad' and `mad' in legal thought
A.F.Herlé and T.LOei

Enrpathy, the silent power behind norms and values, is the subject of this article.
Seen as an exchange offeelings through identifu-ation, the empathic cornponent of
treatment is used to discover what motivates delinquent behavior.
As sentencing relies (too) heavily on the cognitive aspects ofguilt, we argue herefor
attention to be given to affect in penal law ín order to irnprove criminal jnstice.

We present a plan in which rnalice is differentiatedjroni pou~erlessness; this provides
a better basis to examine the retributive aspects of requital. {n order to place these
ideas within a legalframework, afurther nredicalization ofpenal law is unavoidable.
A fairly objective method to measure empat{iy is presented in order to demonstrate
this.
A detailed eluboration of psychopat{ry is used by way of example. We arguefor a
rnore nuanced view of the generally accepted position that a psychopath is incapable of empathy. A`two factor model' of psychopat{ry is developed in order to proi~ide better insight into the `bad' and `rnad' cornponents of the psychopath.

i. Introduction and definition of the problem
Empathy involves an exchange of feelings. Despite being accustomed to sudden scientific developments, it should come as no surprise that the term empathy - although almost a century old - has only recently received its just attention.Z~y Since the Enlightenment logic has been so dominant whereas feelings have received little attention, if any at all. Now that we understand that
affect effects motivation, we are strongly motivated to research this primitive
part of our consciousness.z~"
We cannot rationally explain why people sometimes behave altruistically. We
observe with surprise that many social phenomena can be explained via empathy. Our sense of values, for example, has much to do with this.Z'~ Elabora-

zby Duan 8t Hill ty96, p.z6~.
~7~ Feelings come from the limbic system, the subcortical part of the frontal lobe. Kalat,
iqy8, p.86.
~~' Hoffman, zoot.
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tion of this point is beyond the scope of this article, although we shall comprehensively examine the sources of aberrant behavior.
Empathy must be defined such that it can serve as an explanatory model for
deviant behavior and also as an instrument to permit analysis of delinquents'
intentions and motivations. This latter component will also include a clear
differentiation between `bad' and `mad'.~'~

Communication
verbat

communicatíon~
~
~
Non-verbal

cognitive
content

'
~
affective~
content

Good aftemoon!'
(Read as if in ecstacy)
- knowing what a(eelíng is is nol (he same as
.- feeling what that feeting fs

Figure 1

First, a definition is presented. The empathic process derived therefrom must
further elucidate the general picture. The elements of that process will be
briefly disaissed using psychopathy as an example. We will show that this
approach to the conccpt of empathy is more nuanced and varied than many
current approaches. Heavyweights in the field of empathy such as Hoffman
(`Empathy is: An affective response rnore appropriate to another's situation tlum
one's own') and Eisenberg (`Empatlly is: A vicarious emotional response that is
identical or very siniilar to that of the other person') define empathy as an emo-

~,z `Bad' and `mad' are terms which, to be sure, take prominent place in people's sense of
justice, but are not (yet) recognized in law. A set of reasonable rules of evidence have
not yet been developed. T1ie method to measure empathy presented in this article can
be seen as an attempt toward a legal construction in that sense. This would certainly
mean a further medicalization of criminal law.
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tion. In this paper empathy is seen as the desire to understand another instinctively. This desire then leads to a process which evokes emotion.~';

Because it is part of the human desire for contact, empathy does not lend itself
to a clear-cut approach. People are alternately empathic and self-absorbed
depending on the situation and their mood. This is certainly also true for psychopaths. The question is: is a psychopath's lack of empathy a question of will
or ability? This is in fact a difference between inability and egoism.
Disruptions in the empathy process can become permanent in which case
such behavior is generally considered `mad'.
This article closes with a scheme to explain the lack of empathy in which emphasis is placed on a dichotomy between `bad' and `mad'.

2. An approach to the term empathy
We define empathy as the desire to understand another instinctively. This is a
form of commtmication and this kind of information transfer generally includes two dimensions.~i4 The first of these is the transmission of data, the
rational content of the information. There is, however, another transmission
which is fundamentally different from rationality: sentiment. Sentiment differs from data transfer in that feelings are not only recognized, but also experienced. Affect has a physical component. (See figure t.)
"Good afternoon" cannot be said in ecstasy because feelings cannot be simply
called up on demand. Diction permits poets to call forth emotion, but in fact
they call up images which are often distant from the literal meaning of the
words they use. [n order to tap emotions images are thus needed.
Empathy takes place via identification that is, imagining oneself in another's
place. This enables interpretation of another's (mostl}') non-verbal signs
which are then translated into presumptions of the other person's feelings.
Furthermore, the other person's situation is also taken into consideration.

`Putting oneself in another's place' is a particular and special feeling. By definition, standing in another's shoes means that you can no longer see him or her

Desire is a motivation. Motivation is a difficult concept which in practice can be seen as
a(non-dispositional) emotion. This emotion is, however, the driving force. It is not an
emotional answer. See also: Frijda in the 'Hnrtdbook of Ernotioru', zooo, p.59.
This is not exactly the same differentiation as Watzlawick means by literal and relational meaning in communication. Watzlawick, et al. r967.
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as an object.2JS The importance of this is enormous, because it means that
there is a social medium that permits people to peacefully coexist.

We can now put forward a sliding scale with maximal empathy (complete
compassion) at one end and a total lack of empathy at the other end.
A great deal of empathy can even give rise to altruism, as Batson believes he
has shown.Z?~ Little or no empathy is then naturally synonymous with egoism
and this can lead to deviant behavior and even delinquency.

Before proceeding further, an important condition for empathy must be considered, namely isomorphism. Isomorphism indicates uniformity. Empathy
with a dog can only go so far. The feelings you have for your pet are not the
same as those it feels. In addition, the desire to intuitively understand another
decreases the more that person is distant from you. Empathy with one's children is obviously far easier than with an earthworm. Interest in changing
places with such a creature is not great.
Furthermore, when speaking about isomorphism one should not think only
about physical commonalities, but also cultural similarities. Putting oneself in
the shoes of a gypsy or someone from China is more difficult than doing so
with your neighbor.

3. Empathy as process
In order to better clarify the term empathy - the desire to understand another
instinctively - an analogy can be employed, the difference between listening
and hearing. Listening is active and has intentionality. Empathy is a desire to
be connected. Hearing is an ability and is passive.
To be able to listen one must be able to hear however, and in this case that
means being able to receive and translate others' feelings - or better said, their
signs.

In order to hear empathically we use normal human abilities in a set order and
these constitute the `empathic process'.
The first thing required is attention, focused consciousness on aspects of our
environment. This attention represents intentionality and is also colored by
the desire to understand another instinctively. When we focus attention on
another person a flood of information begins, (possibly) verbal but more
important still is the non-verbal information. From this flood of information

Z'S Even after the identification process is broken, its influence continues.
Z'~ Batson tqqt.
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we form an image and we call this part of the perception process.Z~~ When we
speak of an adequate or sufficient isomorphism then an image is created, a
neural pattern, which corresponds to what is perceived. Because every image
also calls forth an accompanying feeling, an emotion is generated which we
can denote as a parallel emotion.Z'R

This constitutes the inductive phase, tuning into another.
Something rather strange then happens. We are able to differentiate our own
identity from that of another. It is as if you know you are playing a role, because you have two identities: `[' and `me'.Z'y
Imagine a friend is in terrible circumstances and you Feel his pain. You think,
however, `Actually, he's only got himself to blame' and with this thought
comes a certain anger: `The fool!'

Empathy: the desire to understand
another instinctively
`Listening' component

identification~
'Hearing' component - disposition and process
r

~

~---- - -

r

; Attention ~~ perception
`
~ ~-

~

parallel Í
~
emotion I

~

reactive
emotton

Figure 2

This welling anger is a reactive emotion and is normal. More common, however, is a reactive emotion of concern, pity and an inclination to help.ZK~

Perception is subjective, the `worked' sensation which is brought into consonance with
our entire coherent system of experiences.
z-R An emotion manifests itself as an arousal, a physical preparation for action. The physical condition is experienced and we interpret it by naming it fear or lightheartedness,
for example. The emotion itself is a readiness to take action in a siruation (Frijda, ~yyg).
z~y Macionis 8z Plummer, ~gy7, p.i;8.
zRa In this case anger is in counterphase with the parallel emotion.
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Many social psychologists today only view positive reactive emotions as empathy.Zs~ We explain below how this limits explanatory possibilities.
The empathy process is composed of the sequence: attention, perception,
parallel emotion, and reactive emotion, where attention is motivated by the
desire to understand another intuitively.'HZ (See figure z.)
4. Is the psychopath missing empathy?
If we accept the empathy process in the form presented above, then we can
ask why psychopaths are not empathic. After all, they too have these normal
human abilities such as attention, perception and emotion.
This question is complicated by a trio of further considerations.
Research has revealed that children who are unable or able only with difficulty to decipher non-verbal signs suffer an enormous disadvantage at
school.Zs3 This is understandable as an important part of pedagogic information (the intuitive part) is then lost.
Furthermore, the psychopath is manipulative and manipulating people requires being minutely sensitive to them. Sensitivity is however not always
identical with empathy.

Finally, there is the matter of cruelty, to which we shall return. Taking pleasure in others' suffering presumes being able to submerge oneself in it. [t is
from this that the feeling of pleasure develops.Zg4
5. Basic questions and psychopathy
Attention, perception, parallel emotions and reactive emotions form the empathic process. One can imagine that during this processes many things can
go wrong. Two principle questions come to the fore when seeking to present
an explanation for a lack of empathy:
Why did the person concerned not want to listen empathically?
or

-

Why could he not hear empathically

's'

Empathy presumes a compassionate reaction. See also the cired detinitions in Hoffman
(zooo) and Eisenberg (zooo) under [.
Zs' "I'his approach is borrowed in part from Hoffman (Hoffman, zooo) and Davis (Davis,
~994).
Zs3 Nowicki tyyz, P.385, Volden zooz, p.4.
zs4 The true psychopath seldom evidences cruelty, however. (Hare, [yyy, p.4~).
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We now wish to develop a qualification in deviant behavior, that between
malicious (`bad') and inability (`mad').
It is clear that those in the first group chiefly represent the `bad' effect. Indeed
it is a question of not wanting to be connected, the egoistic side of the sliding
scale. Those incapable of being empathic then represent the `mad' component.
This bifurcation brings us back to psychopathy whose 'two factor model'
makes a similar division.-H~ (See figure 3.)

Two factor model for a psychopath

The crlminal psychopath
Figure 3

The `two factor model' is based on factor analysis and indicates that there are
two separate factors each of which consists of a cluster of characteristics
which are not mutually reducible, are found in every instance, and determine
the profile of the psychopath.ZRfi
The first factor deals with an emotional dysfunction, probably a lack of fear.Zs?
Fear is the anticipation of danger, discomfort or punishment and thus not of
direct danger. Direct confrontation with danger is frightening and psycho-R~ Frick 8t Hare, zoot.
-Rh "I'his concerns the factors `callous~unemotional' (Cf U) and 'impulsivity~conduct problems' (I~CP) which have now also been tixed fix psychopathic voungsters. See Tavlor,
et al., zoo3, Pardini, et al., zoo3, Salakin, et al., zool.
~H- Hare, ty99. P.54. LeDoux, IqyB, p.lz8 ff.
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paths know this welL-sn This defect can probably be traced back to a biological
cause, possibly something to do with a projection failure from the frontal
cortex to the amygdala. On this basis we can qualify this factor as `mad'.
The other factor is composed of components of anti-social behavior including
impulsiveness, for example. This is clearly the `bad' factor.
Now it is easily presumed that any given psychopath is a random overlap of
both factors. After all, research into psychopathy is commonly conducted on
prison populations which are obviously anti-social.

If this hypothesis is correct, then there is also a large group of people who
have learned to live with their emotional dysfunction and adapt to society.
They have no contact with the justice system because they lack the anti-social
disposition.
On the other hand, there should be anti-socials with no lack of empathy and
we find these too.
The anti-social personality disorder differentiates itself from psychopathy as
this group plays cards normally, where psychopaths take longer to draw in an
increasingly dangerous situation.~Ky Here too a lack of fear can be fundamental and the attitude displayed while playing cards is then the defeat of the partial emotional defect.

In sum, we can say that whenever an anti-social personality experiences reduced fear this creates a dangerously unpredictable situation.
This is the (criminal) psychopath.

6. Analysis of empathy defects: `don't want'
We now rentrn to our systematic analysis of the lack of empathy. We can answer the first question posed earlier thusly: 'We can supply three reasons why
someone does not listen empathically.'

The frustrated ones:
This first group displays a fundamental malice toward everyone indicating a
lack of trust and connection. This group would certainly include those who
misuse or mistreat children. It is terribly sad that lack of connection and safe
haven have distorted the development of these peoples' thought patterns

x88 Direct danger provokes a physical reaction following the direct and yuickest path of
amygdala perception. Anticipation c~f danger reynires the mediation bv the frontal cortex. See LeDoux lyq8.
z8q Fisher 8c Blair IyyB, p.zo.
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which, after a certain age, is irreversible.~9~~ Naturally there are also less poignant examples of victims of negative envíronmental factors. The usual attitude
is one of, `serves them right'. These people have no need to identify themselves with others. This and their deeply rooted mistrust generate feelings of
being misunderstood. A feeling of mutual connectedness, the foundation of
empathy, is never fully developed.
We once must again recognize that this attitude is not absolute. Empathic
behavior can develop undiminished in a positive way (out of affection) or also
in a negative way (into cruelty). People are often unpredictable and situations
multifaceted. The result is that anything goes, but merely in terms of probability. In general we speak however of `bad' behavior.
Regarding cruelty, a certain modesty is in order however. We have all taken
pleasure in another's suffering - and indeed as schadenfreude. There is thankftdly a fundamental difference with cruelty. Pleasure is immediately turned
into compassion as soon as a very low threshold of suffering is crossed. In
addition, we can experience schadenfreude regarding those close to us. In any
case the basis is not malice, but competition.

The evaders:
A second group is those who do not permit themselves to be empathic as they
prefer to see people as objects. As a rule the}' look ottt only for themselves and
this egoistic motivation results in `predatory thinking'.
Others are seen as a means to advance their own interests."~'
As with the first group, a certain reserve is evident here.
People are not always seen as objects and not every situation produces reprehensible behavior. How about doctors and nurses? Even the punishing parent
has trouble not being empathic.

The primitives:
Finally there is the group who is indifferent to others. The desire to understand others empathically is not (yet) developed. The inner conviction that
others are important by virtue of their existence is not yet developed.

This kind of egocentric thinking is present in children, but there is encouraged
to develop into an appreciation of being connected to society. Children still

2y" Shaffer zooz, p.56~ ff.
zy1 Not using others as a means to your own ends is Kantian ed~ics.
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think that the world turns around them and it must be said that a great many
adults barely move beyond this stage.ZyZ
This likewise offers the opportunity to indicate a general difference in dispositional empathy. The former is more bound up with feelings than the latter.
This initial, raw division answers the yuestion: `Why do they not listen empathically?' It is clear that the entire group mainly represents `bad' thinking
and that this is not so in all cases.

7. Empathy defects: `unable'
The second principle yuestion regarding why they cannot hear empathically
bears mainly on the 'mad' source. A defect has developed in one or more of
the process variables (attention, perception, or emotion). Disorders frustrate
developmental progress in empathy.
When furious are you still capable of rational thought?
The expression `blind rage' makes one think. You look, but you don't see. An
angry person cannot be empathic.
An important characteristic, attention has its limits. For example, attention
wanders when tired. Most people turn off their radio when driving into a city
center. One needs one's `full attention'. This is certainly so when dealing with
spoken language, for it demands attention. That is yet another characteristic
of attention, it can be drawn. In all of these cases empathy has a difficult time
developing.
This discussion of psychopathy has thoroughly dealt with emotional deficiencies. In relation to empathy we must realize that the psychopath who knows
no fear cannot feel fear as a parallel emotion.Z~33 It is evident that in those cases
the reactive emotion will also be very improper, to put it mildly. It is difficult
to imagine the (literally) inhuman situations created by that partial defect.

S. Summary and recommendations
In this article we have taken as a point of departure `the desire to understand
another instinctively' to define empathy. Empathy is thus a desire and that
desire begins a process. That process consists of attention, perception, parallel emotion and reactive emotion.

~9~ Brand zoo~, p.8z ff.
~93 Regret and compassion are two other emotions linked with not knowing fear.
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This desire can develop as the opportunity presents itself. If we are interested
in others, then we make use of the process. The former personality is, however, rather more inclined to feel bound to others than the latter. There is a
difference in dispositional empathy and as a rule this develops positively with
age.

As soon as I identify with another I can no longer see him or her as an object.
We then speak ot true connectedness.
Even when freed from the reactive emotion, its influence remains. [n healthy
reactions the reactive emotion is in phase with the parallel emotion; when I
sce others in trouble I sympathize. When being cruel and abusive the reaction
is in counter-phase, as it is also when resentful. Connectedness is denied out
of frustration or dissatisfaction with social status.
The lack of a desire to identify oneself with others and the denial of one's
connectedness to others constitute disorders of normal empathic reactions.
Empathy is the cxponent of social order and a lack of empathy is in general
qualified as `bad'.
Disorders can also appear in any of the process variables (attention, perception and emotion), but their development is in general involuntary and these
disorders are therefore not qualified as malicious. One can speak of attribution when someone maneuvers themselves into a similar situation. Aggression and anger are less easily assigned without falling into deterministic thinking. An emotional deficiency of biological origin is clearly `mad', however.
The contrast between `bad' and 'mad' is important for criminal policy. Punishment fitting the crime presumes knowledge of intention. Discovering this
leads to a further psychologicalization and psychiatricization of criminal research as well as more complete information for district attorneys and judges.
Because it makes sense to find out what went wrong in the empathy process,
an empathy analysis method is presented. This analysis must provide better
insight into the motivation and intention behind delinquent behavior and
provide a basis for culpability. In order to avoid the manipulation of questionnaires we have tried to develop a more objective method (which will be
presented elsewhere in due course) that better fits the requirements of an
honest criminal proceeding. This system works with clear physiological process variables based on psychophysiological (and neurophysiological) measurements. Film images depict a situation or situations which elicit empathy.
Heartbeat, skin conductivity, blood pressure, muscle tension all react to these
images and give the practiced researcher insight into the development of em-
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pathy. A robust arsenal of films permits visualization of appropriate situations. Using specific scenes, the empathy process can be objectively investigated.Zy~

~94 Murray's Apperception Test reveals motives by having testees make up stories based
on images. This test is thus clearly psychological. The method presented here ad~.ocates
a more objective approach by using physiological measurements.
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Summary and recommendations
The aim of this project has been to gain fresh insight into criminal behaviour
and criminal law from the perspective of empathy and with the help of that
concept.
Being on the border between la`v and psychology, this approach came closest
to forensic psychiatry. That is why it will come as no surprise that one of the
study's conclusions implies a further development to medicalization. In fact,
this approach is not new, since it is also adopted in cases of detention under a
hospital order, with compulsory treatment.
In addition to the alien nature of the hospital order within the present criminal law system, more objections can be raised against the system. This paper
goes into three important points of criticism, also based on the concept of
empathy.
The first point of criticism is aimed at the dualistic character of our legal system. On the one hand, feelings and intentions are dismissed, particularly because of their unprovability and out of worry of deterministic tendencies. On
the other hand, there is an increasing trend to 'look into the mind' of offenders with the forensic psychiatrist and the psychologist occupying a key position.
The second point of criticism is closely knit to the first one. Our criminal law
is a retrospective type of criminal law, established around the concept of guilt.
Culpability and punishment relate to the past. In our modern-day society,
however, our need for protection is far greater, and is therefore the government's principal task. At one time, the government claimed the sole right to
use violence in order to stop primitive retaliation, but the retrospective principle remained. In this respect, canon law is way ahead of us. Canon law is
aimed at forgiveness and reconciliation, though only following an expression
of regret. Our criminal law also professes equalization with the community
under the rule of law, but desperately fails with its prison sentences and subsequent stigmatization. Therapeuticjurisprudence and restorativejustice can be
named as positive developments. General prevention, whirh is also said to be
one of the objectives of punishment, overshoots itself where the most important target group is concerned, namely the impulsive offenders. They do not
consider any negative consequences further down the road.

A third point of criticism is the justification of punishment. We briefly mentioned general prevention already, but within the present legal system, the

~43

til'~tS1AR5' ANC) RPCOV ~fE~D:~TIUNS

most important reason for punishment is still the just deserts, the retribution,
with its retaliation, based solely on emotions.
We have been able to acknowledge many of the abovementioned problems
with empathy as an instrument to discover intentions. It was necessary, however, to reformulate the concept of empathy and to turn back to its original
meaning, which is the communication of feelings. This also required a reflection on the principles of empathy, which were found in biology through the
mirror neurons and in psychology with the need to belong. This showed that
empathy is not merely the expression of solidarity, but also makes this solidarity possible. This way, empathy is regarded as a means of communication,
which besides listening, also transfers information, but now for sharing feelings. Through identification the common platform is created, which gains a
more solid base as the existence of isomers between the parties involved increases.
In the new definition, which is formulated as the wish to understand the other
instinctively, all elements of the communication of feelings are expressed. The
understanding refers to the commtmicative aspect; the wish refers to the possibility to draw on these capacities to detect feelings at will.
The process of this communication of feelings starts with attention. The intention is already captured in the attention, which means focussing the consciousness. When the attention is focussed on another person, with the intention of knowing his feelings, especially this nonverbal information gets
across, which is the expression of those feelings. Knowing feelings is not the
right term, however, because feelings are experienced. Feelings are physical
variables that are converted into knowledge through a cognitive label. The
total physical experience is called arousal w~hich has either a negative or a
positive valency. This physical condition is made up of blood pressure, muscular tension, skin conductivity and so on, and thus perfectly measurable.

The transfer of the nonverbal information is formed subjectively and is
brought into line with all structures, frameworks and scripts as is visual perception.
The arousal represents the emotion, which in this case is the parallel emotion.
The reactive emotion is formed bv evaluation, with the personal assessment
pattern. Strictly speaking, the empathy process ends with the parallel emotion.
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The role of empathy in the development of a social balance was pointed out in
detail. A cultural retlection of those compromises can be found in the form uf
principles and values. If these principles are binding and issued in writing, a
violation of these principles results in sanctions. There can be many reasons
for this violation and it is up to criminologists to ftnd explanations for it. If it
is a matter of malevolence, with malevolence being characterized by the unwillingness to be emphatic or to be more accurate, the unwillingness to be
solidary, this constitutes a potential danger to the community under the rule
of law. In case of an offender we call this assessment of the risk of recidivism.
In the argument of malevolence we continuously referred to the possibility of
measuring this lack of empathy.

Furthermore, there is a plea to arm fellow citizens under the rule of law who
violated the legal standards as a result of an unintentional empathy disturbance and who express their regret against recidivism by therapeutic means.
In this context, guilt is only interesting to settle the damage inflicted by way of
a penance. This approach is only possible within the scope of restorativejustice
and therapeuticjurisprudence.
In addition to tracing malevolence, this healing is thus of mayor importance in
order to prevent stigmatization. However, the instrumentarium needed to
realize all this is so specialist, that we will not be able to get away from a further medicalization and psychologization of criminal law. Therefore, when an
initial impetus is given to three new fields of study, this is an attempt to contribute in this way to a healing criminal law system that will also serve our
future safety.
Thus far, no proper solution has been found for dealing with malevolence.
Long stay is a not very elegant method of rendering harmless. Perhaps developments in electronic surveillance will offer a more dignified solution in the
course of time. In any case, detecting malevolence potentially means more
safety for the society.
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