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Psychologische benaderingen
Peter J. van Koppen; Ilse C. van Doorn; Andrea G. Donker; Francis Pakes

Patronen in antisociaal gedrag en criminaliteit • Twee soorten delinquenten • Biopsychologische factoren • Genetische invloed • Intelligentie en antisociaal gedrag + De persoonlijkheid van de persistente crimineel • Moreel besef· Het leren en afleren van criminaliteit + Daderprofilering + Tot slot
Er bestaat vooralsnog geen samenh.angende psychologische theorie voor de
verklaring van criminaliteit. Dit betekent nog niet dat de psychologie geen zinvolle bijdrage aan de verklaring van criminaliteit kan. geven. Hieronder geven
wij de huidige stand van zaken weer.
Bij onze beschrijving gelden drie waarschuwingen vooraf. Ten eerste hebben
psychologen het meestal niet over criminaliteit en crimineel gedrag maar, wat
algemener, over antisociaal gedrag of over deviant gedrag. Daarvoor is een simpele reden: wat crimineel is en als criminaliteit wordt benoemd, is geheel afhankelijk van hetgeen op een bepaald tijdstip op een bepaalde plaats strafbaar is
gesteld. Met psychologische theorieën wordt geprobeerd veel algemener het
gedrag te verldaren en dat sluit vaak slecht aan bij de aan plaats en tijd gebonden juridische categorieën. Om dit hoofdstuk echter een bee* leesbaar te houden, gebruiken wij antisociaal, deviant en crimineel gedrag gewoon door elkaar.
Ten tweede komt Freud niet aan de orde om de simpele reden dat voor diens
nooit enige empirische steun is gevonden. In een wetenschappelijk ververhandeling horen zijn theorieën daarom niet thuis (wie daarover
wil weten, leze Eysenck, 1985; Israëls, 1993).
Ten derde wordt crimineel gedrag hieronder steeds vanuit verschillende
benaderd, maar het zal de lezer opvallen dat men via verschilwegen vaak op hetzelfde uitkomt. Daarbij vallen termen als biologische
van crimineel gedrag, de levensstijl van criminelen, risicogedrag,
en hun korte-termijn perspectief. Om diezelfde
is het niet goed mogelijk een eenduidig onderscheid te maken tussen de
de sociale en de biologische grondslagen van deviant gedrag. Veel
tot stand door een interactie tussen biologische, psychologische en
In de tekst worden die dan ook door elkaar besproken.

Pah"onen in antisociaal gedrag en criminaliteit
Met enige variatie is in elk land en voor veel soorten criminaliteit een patroon te
waarbij vanaf vrij jonge leeftijd de criminaliteit sterk stijgt tot ongeveer het
ste levensjaqr, waarna de criminaliteit aanvankelijk sterk, en daarna geleidelijk
(zie Figuur 1). Onder de bevolking die ouder is dan. dertig jaar is crintinaliteit
tief zeldzaam (Blumstein, Cohen en Farrington, 1988). Er zijn veel
theorieën voorgesteld om de stijging tot het twintigste levensjaar te verklaren;
re theorieën waren juist gericht op de verklaring van de afname na die leeftijd. Tot
voor kort was geen enkele theorie succesvol in het verldaren van de gehele curve,
zodat deze relatie tegelijkertijd de meest robuuste en het minst begrepen was in de
criminologie. De psychologie kan hier wellicht uitkomst bieden.
Figuur 1
De typische relatie tussen leeftijd en criminaliteit zoals die, met variaties, in vele
landen en voor vele soorten misdrijven is gevonden
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Twee soorten delinquenten
Recent heeft Moffitt (1993) een poging gedaan een nadere verklaring te geven
voor de opbouw van de leeftijdscurve door een typologie van twee soorten
delinquenten voor te stellen, het zogenaamde twee paden-model (zie Figuur 2).
Belangrijk bij haar model is dat het niet alleen over criminaliteit gaat, maar veel
algemener over antisociaal gedrag. Officiële registratie van criminaliteit begint
immers in vrijwel alle landen pas vanaf het twaalfde jaar. Als andere gegevens
over antisociaal gedrag worden meegenomen, blijkt de curve aan de linkerkant
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van Figuur 1 niet stijl bij twaalf jaar te stijgen, maar al veel eerder, vanaf het
zevende jaar en ook veel geleidelijker. Deze vroege stijging zou veroorzaakt
worden door een relatief geril1.ge groep delinquenten die al op zeer jonge leeftijd criminaliteit bedrijven en ermee doorgaat ook nadat zij twintig zijn geworden, de zogenaamde persistente (life-course-persistent) delinquenten of criminelen. Deze groep omvat ongeveer 5 procent van alle delinquenten, maar zou verantwoordelijk zijn voor zeker 50% van. alle criminaliteit en met name van de
ernstigere vormen daarvan (Loeber, Farrington en Waschbusch, 1998; Moffitt,
1993). Daarnaast zijn 95 procent van de delinquenten adolescenten die alleen tijdens die periode van hun leven criminaliteit bedrijven, de zogenaamde adolescentiegebonden (adolescence-limited) delinquenten.
Figuur 2
Grafische weergave van het twee paden-model van Moffit (1993).
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groepen verschillen niet alleen in de levensfase waarin zij crimineel
gedrag vertonen. Belangrijker is het verschil in oorzaak van crimigroepen. Bij de persistente delinquenten vormt een combinatie
psychologische en sociale factoren de oorsprong en motor van
Bij de adolescentiegebonden delinquenten is voornamelijk sprafactor: onvrede met de onvolwassen status.
wereld zijn kinderen in de loop van de vorige eeuw steeds
geworden, terwijl tegelijkertijd de leeftijd is gestegen waar-
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op iemand als volwassene aan het maatschappelijke leven kan gaan
aldus Moffitt (1993). Daardoor is de periode tussen biologische en --'-'--U'-L
pelijke volwassenheid steeds langer geworden. In die periode ervaren veel
geren een maturity gap, hetgeen kan leiden tot frush·atie. In het overtreden van
door volwassenen gestelde regels benadrukken veel jongeren hun onafhanké_
lijkheid en verkrijgen zij serieuze (weliswaar negatieve) aandacht van volwassenen. Bij het ontdekken van hun eigen weg in het leven kiezen zij als rolmodel,
wat ongelukkig, de persistente delinquente leeftijdsgenoten, want dat zijn vaak
de stoerste binken uit de klas. Dat ligt voor de hand: die durven van alles (daar~
over later meer), zijn al met meisjes naar bed geweest en lijken altijd over geld
te beschikken. Tegen het einde van de adolescentie ontdekken zij dat een baan
uiteindelijk meer voordelen oplevert dan criminaliteit en een nacht bij je vriendin veel leuker is dan een nacht op pad voor een inbraak. Voor deze groep is criminaliteit een tijdelijk onderdeel van hun levensstijl. Omdat ze ook beschikken
over een sociaal gedragsrepertoire kUlmen ze ervoor kiezen om, nu dat aanh-ekkelijker is geworden, weer het rechte pad op te gaan. In de beperking van
hun criminaliteit tonen zij zich meester van hun eigen leven (Van Koppen, 1998).
De sterke stijging en daling van de criminaliteit in de tieneljaren is vooral het
gevolg van het tijdelijke criminele gedrag van deze groep.

Persistente delinquenten
Het leven van de life-course persistente criminelen zit iets anders in elkaar.
Criminaliteit en, meer algemeen, antisociaal gedrag is bij hen van jongs af
onderdeel van hun levensstijl (Walters, 1990). Deze levensstijl wordt onder
andere versterkt door twee persoonlijkheidskenmerken die zij hebben. Zij zijn
impulsief en zoeken spanning op - sensation seekers heet dat in jargon (Jefferson
en Jolulson, 1991; Zuckerman, 1996) - en zij maken korte-termijn keuzes (Go ttfredson en Hirschi, 1990). Mensen verschillen in de mate waarin zij behoefte
hebben aan externe prikkels. Voor de een is bungy-jumping zijn lust en zijn
leven, voor de ander is het spookhuis op de kermis al een enge ervaring, om de
twee uitersten te noemen. Voor veel criminelen, ook voor vermogensdelinquenten, vormt de kick een integraal onderdeel van het leven. Zij kopen de sportauto die 250 km/u kan rijden, en rijden dat ook. Hun leven bestaat uit walking 011
the wild side of life. Door te zoeken naar directe sensatie en naar heftige prikkels
richten zij zich in het leven op directe bevrediging en hebben zij een korte-termijn perspectief. Het geld dat zij vandaag verdienen, is morgen weer uitgegeven. Een klap is al gegeven voordat bedacht is of dat wel slim was.
De bewijzen stapelen zich op dat deze persoonlijkheidskenmerken - en een
aantal andere die ermee samenhangen - teruggevoerd kUlU,en worden op processen die al in de vroege jeugd plaatsvinden (Donker, Hessing en Michon,
1997). Sommige kinderen hebben vanaf heel jonge leeftijd neuropsychologische
problemen. Deze problemen kUIUlen veroorzaakt worden door genetische factoren, prenatale factoren, complicaties rond de geboorte en / of gebreken in de
verzorging na de geboorte. Volgens de theorie van Moffitt (1993) groeien kin96
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deren met dergelijke problemen relatief vaak op in ongunstige sociale omstandigheden die deze problemen eventueel veroorzaakt hebben. Hun moeder
gebruikte bijvoorbeeld drank en drugs tijdens de zwangerschap, na de geboorte krijgen zij ontoereikende voeding of weinig aandacht, terwijl hun ouders
hardhandig en inconsequent opvoeden. Daarnaast is er bijvoorbeeld sprake van
een laag opleidingsniveau en werkeloosheid bij de ouders, die spanningen veroorzaken in het gezin maar waardoor ook het inschakelen van hulp bij de problemen niet tijdig gebeurt. Bij een dergelijke opeenstapeling van risicofactoren
is de kans op het ontwikkelen van persistent antisociaal gedrag duidelijk vergroot (Farrington, 1995; Moffitt, 1993).
De theorie van Moffitt past in een benadering van processen (Samaroff en
Chandler, 1975) waarin wordt verondersteld dat biologische en sociale factoren
in samenhang invloeden uitoefenen gedurende de ontwikkeling van het kind.
Het biologisch en psychologisch functioneren reageert op de omgeving en de
omgeving reageert op haar beurt weer op het gedrag dat voortkomt uit het biologisch en psychologisch functioneren van het kind (Brem1an en Mednick, 1997).
Kortom, bij adolescentie gebonden delinquenten is de verklaring van antisociaal gedrag vooral sociaal, maar bij persistente delinquenten is meer aan de
hand. Naast sociale factoren zijn psychologische en biologische factoren van
invloed op de ontwikkeling van hun al vroege en persistente antisociale gedrag.

Biopsychologische factoren
Wouter Buikhuisen wees in 1979 in zijn Leidse oratie (zie Buikhuisen, 1979) al
op de mogelijke biopsychologische grondslagen voor antisociaal gedrag (zie
ook Buikhuisen, 1989). In persistent antisociaal gedrag zit een onmiskenbare
component die ook al in de vroege jeugd kenbaar is. Voor een deel zijn de gesignaleerde problemen van deze groep waarschijnlijk genetisch bepaald, maar de
manier waarop genetische aanleg tot ontwikkeling komt gebeurt altijd onder
van allerlei omgevingsfactoren. Dat begint al in de prenatale fase (moedie roken en drinken, bijvoorbeeld). Maar ook posh1ataal wordt de bioloontwikkeling van een kind beïnvloed door bijvoorbeeld de mate van
en verzorging die aanwezig zijn. Het niet goed verlopen hechtingspro(waarbij een kind zich aan zijn of haar ouders hecht en hen gaat beschouwen
veilige thuisbasis) wordt tegenwoordig als een belangrijke component
ter probleemgedrag gezien.
stabiliteit van agressiviteit is bij de persistentie van antisociaal gedrag
Agressief gedrag wordt gezien als de meest stabiele vorm van
(Tolan en Gorman-Smith, 1998). Natuurlijk is de manier waarop agreskomt bij een jong kind heel anders dan bij een adolescent of volMoffitt (1993) noemt dit in mooi jargon heterotypische continuïteit.
onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat kinderen die in de crèche anderelatief vaak met speelgoed op het hoofd meppen een grotere kans
carrière maken dan kinderen die dat veel minder doen (Vitaro,
en Pelletier, 1994).
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De vraag is waar de typische persoonlijkheidskenmerken van persistente criminelen vandaan komen die bevorderlijk zijn voor een criminele carrière. Wij
zullen hieronder verschillende invloedsfactoren, die eerder al even kort zijn
aangestipt, uitvoeriger behandelen. Voor zover mogelijk houden we daarbij een
clu'onologische volgorde aan. We begiImen daarom met de genetische invloed.

Genetische invloed
Er bestaan veel misverstanden over genen en erfelijkheidsonderzoek. Eén van
de belangrijkste misverstanden is het idee dat er voor elke eigenschap of ziekte
een apart gen bestaat. Alleen bij zogenaamde single gene disorders (zoals bijvoorbeeld de ziekte van Huntington of sikkelcelanemie) is er sprake van een directe
relatie tussen gen en ziekte. Door de veelal tendentieuze berichtgeving in de
media lijkt er ook zo'n directe relatie te bestaan tussen gedrag en genen. In reactie op het onderzoek van de Nijmeegse klinisch geneticus Brum1er werd bijvoorbeeld gesproken over de ontdekking van het agressie-gen'. Brum1er zelf
gebruikte die term echter helemaal niet. In zijn in Science gepubliceerde artikel
wordt er gesproken over het gen dat codeert voor het enzym monoamiI1eoxidase-A, dat door een zeldzame mutatie bij sommige mensen niet functioneert
(Brum1er, Nelen, Breakefield, Ropers en Van Oost, 1993). Eén symptoom van
deze zeldzame stofwisselingsziekte zijn agressieve uitbarstingen. Het is echter
volstrekt ondenkbaar dat deze ziekte ten grondslag zou liggen aan de meeste
agressie in de maatschappij. Het gebruik in de media van het begrip agressiegen is daarom onjuist en misleidend.
Niet alleen voor ziekten, maar ook voor gedragseigenschappen geldt dat de
factoren die een rol spelen bij de totstandkoming complex zijn en niet eenduidig. Onderzoek naar diergedrag heeft veel aan dit besef bijgedragen. Zo blijkt
bijvoorbeeld zelfs het relatief eenvoudige baltsgedrag van de fruitvlieg niet te
worden bepaald door een of twee specifieke genen maar door verscheidene
multifunctionele genen (Greenspan, 1995). Bij gedragsgenetisch onderzoek
wordt gekeken naar overeenkomst in gedrag tussen tweelingen of adoptiekiI1deren en hun ouders. Dit onderzoek kan informatie opleveren over de grootte
van de genetische iIwloed op het gedrag. Dit zegt niets over welke genen daarbij een rol spelen. Dat kan alleen met analyse van DNA worden onderzocht.
I

Tweelingstudies
TweeliI1gstudies zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat indien erfelijke factoren
belangrijk zijn, het gedrag van eeneiige tweelingen onderliI1g meer op elkaar zal
lijken dan het gedrag van twee-eiige tweelingen. Dit uitgangspunt is gebaseerd
op de aam1ame dat eeneiige tweelingen voor 100 procent identiek erfelijk materiaal hebben en twee-eiige tweelingen voor 50 procent, terwijl beide typen tweelingen worden verondersteld op te groeien iI1 een identieke omgeving. Eeneiige
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en twee-eiige tweelingen zijn volgens deze aanname alleen genetisch verschillend. Wat beh'eft de aanleg is dat juist, maar voor hun ontwikkeling is dit niet
waarschijnlijk (zie daarvoor Donker, 1998). De grotere overeenkomst in uiterlijk
en karakter van eeneiige tweelingen kan bijvoorbeeld een meer identieke reactie van de omgevll,g oproepen dan twee-eiige tweelingen doen. Een grotere
overeenkomst in gedrag van de eeneiige tweelingen wordt dan zowel door de
omgeving als door erfelijke factoren bepaald.
De meest bijzondere tweelingstudie is uitgevoerd door Tellegen en collegae,
want dit is de enige waarin tweelingen zijn onderzocht die apart van elkaar
opgroeiden (Tellegen, Lykken, Bouchard, Wilcox, Segal en Rich, 1988). Bij deze
opzet speelt de aaJmame dat omgevingsfactoren voor eeneiige en twee-eiige
tweelingen gelijk zijn een veel mll,der prominente rol. Alle ll,dividuen ll, het
onderzoek groeien immers apart van elkaar op. Door te vergelijken met tweelll,gen die wel samen zijn opgegroeid, wordt er gecontroleerd voor factoren die
bijvoorbeeld leiden tot uithuisplaatsing. In het onderzoek zijn 331 tweelll,gparen (217 eeneiige en 114 twee-eiige) die samen opgroeiden op antisociaal gedrag
vergeleken met 71 tweelll,gparen (44 eeneiigen en 27 twee-eiigen) die op jonge
leeftijd van elkaar zijn gescheiden. Dat gebeurde met de Multidimensionele
Persoonlijkheidsvragenlijst (MPQ), een vragenlijst die onder aJ,dere verbale en
fysieke agressie, driftbuien en prikkelbaarheid (agressieschaal) en zelfcontrole,
pijnvermijding en afwijzen van conventionele normen (beperkll,gschaal) meet.
Vervolgens werd de score van het ene deel van elke tweelll,g vergeleken met de
score van het andere deel. Dat leverde correlaties op die zijn weergegeven in
Tabel 1. Hoe hoger de correlatie, hoe meer het gedrag van de tweelll,g op elkaar
lijkt. Twee-eiige tweelingen die apart van elkaar opgroeiden, lijken veel minder
op elkaar dan twee-eiige tweelingen die samen opgroeiden, terwijl eeneiige
.tweelingen altijd op elkaar lijken of ze nu samen zijn opgegroeid of niet. Dit
kan worden beschouwd als een sterke aanwijzing dat een erfelijke facbij de ontwikkelll,g van antisociaal gedrag een rol speelt. Uit een meta-anaover achttien tweelll,gstudies bleek dat de gemiddelde genetische llwloed
50 procent bedraagt (Mason en Frick, 1994), maar zoals al eerder
is er op verscheidene studies kritiek geuit omdat alternatieve verldarinzijn uit te sluiten.

van de Multidimensionele Persoonlijld,eids-vragenlijst (MPQ) voor
samen opgegroeide eeneiige en twee-eiige tweelingparen (bron: TelleBouchard, Wilcox, Se gal en Rich, 1988).
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Adoptiestudies
Bij adoptiestudies wordt ervan uitgegaan dat indien erfelijke factoren een rol
spelen bij de ontwikkeling van antisociaal gedrag, het gedrag van geadopteer_
den meer lijkt op hun biologische ouders dan op het gedrag van de adoptiefou_
ders. De biologische ouders zijn immers verantwoordelijk voor het erfelijk materiaal en de adoptiefouders voor de omgevingsinvloeden.
De kritiek op de adoptiestudies richt zich met name op het uitgangspunt dat
biologische ouders alleen door hun erfelijk materiaal van invloed zouden zijn op
het kind. De omgeving is namelijk ook al voorafgaand aan de geboorte van
invloed op de ontwikkeling van een kind. Adopties vinden bovendien meestal
niet direct na de geboorte plaats. Biologische ouders vormen daarom gedurende de eerste levensfase de belangrijkste omgevingsfactor van een kind.
In de meest interessante adoptiestudie is gebruik gemaakt van een zogenaamde cross-fostering onderzoeksopzet (Hutchings en Mednick, 1975). Deze
methode maakt het mogelijk alle vier de mogelijke combinaties van wel of niet
antisociale biologische en adoptievaders op geadopteerden die zelf antisociaal
gedrag vertonen te vergelijken. In totaal zijn er van 662 geadopteerden (geboren
tussen 1927 en 1941) en hun biologische en adoptievaders de gegevens in het
Deense strafregister opgezocht. Van de 662 geadopteerden hadden 108 één of
meer veroordelingen. Uit Tabel 2 blijkt dat de biologische vader een sterkere
invloed op het gedrag van het kind heeft dan de adoptievader, maar het verschil
is niet statistisch significant (zie ook de uitgebreidere studie van Mednick,
Gabrielli en Hutchings, 1984).
Tabel 2
Resultaten van adoptiestudie met cross-foster-onderzoeksopzet. Weergegeven
wordt het percentage (en absolute aantal) geadopteerden (n=108) dat zelf voorkomt in het Deens strafregister uit een steekproef van 662 geadopteerden (bron
Hutchings en Mednick, 1975).

Komt de biologische vader
voor in het Deens Strafregister?
Ja
~ee
Komt de adoptie-vader
voor in het Deens
Sh·afregister?

100

Ja
~ee

36.2%
(21 van 58)
21.0%
(46 van 219)

11.5%
(6 van 52)
10.5%
(35 van 333)
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Enkele studies hebben tot nu toe aanwijzingen opgeleverd dat er een erfelijke
component is van antisociaal gedrag (Centerwall en Robinette, 1989; Cloninger,
Christiansen, Reich en Gottesman, 1978; Schulsinger, 1977; Tellegen, Lykken,
Bouchard, Wilcox, Segal en Rich, 1988). Op veel andere studies is er nogal wat
methodologische kritiek mogelijk, waardoor er ruimte blijft voor alternatieve
verklaringen. In de psychiah"ie zijn inmiddels meerdere onderzoeken gedaan
die aanwijzingen geven dat met name agressief gedrag een sterke genetische
component heeft (Van den Oord, Boomsma en VerhuIst, 1994).

Prenatale invloeden
Het gedrag en de gezondheid van de moeder is van invloed op de ontwikkeling
van het kind, zowel pre- als posh1ataal. Bij de adoptiestudies kwam al ter sprake dat niet alleen genetische invloeden van belang zijn bij de vroege ontwikkeling. Al in de baarmoeder krijgt een embryo te maken met omgevingsinvloeden.
Overmatig alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kan bijvoorbeeld leiden tot
het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Kinderen met FAS vertonen langzamere
postnatale groei, meer ontwikkelingsstoornissen, hebben vaker aandachtsproblemen (de zogenaamde ADHD; zie daarover hieronder) en meer zogenaamde
minor physical anomalies (MPA's, kleine afwijkingen in uiterlijke kenmerken,
Day, Goldschmidt, Robles, Richardson, Cornelius, Taylor, Geva en Stoffer,
1991). Ook is duidelijk dat tabak, drugs en stress tijdens de zwangerschap een
negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van een kind.
Zwangerschap- en geboortecomplicaties, zoals een laag geboortegewicht, lijken de kans op persistent agressief gedrag te verhogen, vooral in combinatie
sociale risicofactoren. De kans op het vertonen van algemeen crimineel
,""'_'.ua,," of op het plegen van vermogensdelicten gaat niet omhoog (Bre1U1an en
1997; Kandel en Mednick, 1991; Werner, 1987). Complicaties kunnen
tot beschadiging aan het centrale zenuwstelsel. De aanwezigheid van
of meer MPA's duidt op dergelijke beschadiging. MPA's kUlmen daarom
worden als een observeerbare indicator voor dergelijke beschadiKrr-'nt1l::ln en Mednick, 1997). Kinderen met een hoge score op de MP Azijn hyperactiever (zowel op twee-en-een-half jarige als op zeven jarige
en motorisch onhandiger (op zevenjarige leeftijd, Waldrop en
1971). Nog belangrijker is dat deze kinderen gevoeliger zijn voor
in hun omgeving - zoals de lage sociale klasse van hun ouders of
JOliemen tussen hun ouders - en daardoor een grotere kans hebben op
'Ul\J<U,~lt:! in de adolescentie, met name op gedragsstoornissen (Pine,
en Davies, 1997). Ook vertonen deze kinderen op 7-jarige
score op verbale intelligentie, wat net als de neuropsycholoin verband is gebracht met persistente delinquentie
Waldrop en Halverson, 1971).

101

Deel II - Het verklaren van criminaliteit: van micro naar macro
Biologische verschillen
Lombroso (1911) was in het begin van de vorige eeuw van mening dat een crimineel het simpele product was van zijn genetische profiel (Brennan en
Mednick, 1997). Tegenwoordig wordt daar veel genuanceerder tegenaan gekeken. Verondersteld wordt dat antisociaal gedrag het resultaat is van een interactie tussen biologische, psychologische en sociale factoren (Buikhuisen, 1988;
Moffitt, 1993).
Volgens de theorie van Moffitt veroorzaken factoren zoals erfelijkheid en
complicaties rond de geboorte neuropsychologische gebreken. Kinderen met
deze biologische problemen groeien vaak op in ongunstige sociale omstandigheden die deze problemen eventueel veroorzaakt hebben (roken, drinken tijdens de zwangerschap) en krijgen misschien slechte voeding of worden bijvoorbeeld mishandeld, terwijl hun ouders hardhandig en inconsequent opvoeden. Neuropsychologische gebreken kUlmen dan tot uiting komen in de vorm
van gedragsproblemen en cogrlitieve en motorische problemen bij het kind. Bij
een dergelijke opeenstapeling van risicofactoren is de kans op het ontwikkelen
van persistent antisociaal gedrag duidelijk vergroot (Farrington, 1995; Moffitt,
1993).
De theorie van Moffitt past in een benadering van processen (Samaroff en
Chandler, 1975) waarin wordt verondersteld dat biologische en sociale factoren
in samenhang invloeden uitoefenen gedurende de ontwikkeling van het kind.
Het biologisch en psychologisch functioneren reageert op de omgeving en de
omgeving reageert op haar beurt weer op het gedrag dat voortkomt uit het biologisch en psychologisch functioneren van het kind (Brennan en Mednick, 1997).
Het onderzoek naar de relatie tussen biologisch functioneren en antisociaal
gedrag heeft zich tot nu toe vooral gericht op de invloed van neurotransmitters,
hormonen en het activatieniveau van de hersenen.
N eu rotml1smi tters

In het meeste onderzoek naar een eventueel verband tussen neuroh"ansmitters
en antisociaal gedrag werd dopamine, serotonine en noradrenaline in de hersenen bestudeerd (Masters en McGuire, 1993). Deze neuroh"ansmitters spelen een
belangrijke rol bij emotie en motivatie, en dus bij gedrag. In dieronderzoek is
vastgesteld dat ze een rol spelen bij agressief, gewelddadig en defensief gedrag.
Het meeste onderzoek op dit gebied is gedaan naar serotonine. Uit de grote
variatie tussen diersoorten is gebleken dat de resultaten niet eenvoudig op de
mens kUill1en worden toegepast. Humaan onderzoek heeft echter al wel laten
zien dat serotonine ook bij de mens een rol speelt bij impulsief gewelddadig
gedrag (Miczek, Haney, Tidey, Vivian en Weerts, 1994; Miczek, Mirsky, Carey,
DeBold en Raine, 1994). De serotonineconcenh"atie in bloed blijkt significant
lager te zijn bij antisociale groepen dan bij niet-antisociale conh"olegroepen
(Raine, 1993).
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Hormonen
Het meeste onderzoek naar het verband tussen hormonen en antisociaal gedrag
is gericht op de rol van het maIU1elijk geslachtshormoon testosteron. Uit dieronderzoek is gebleken dat dit hormoon een belangrijke rol speelt bij agressief
gedrag van verschillende gewervelde diersoorten (Archer, 1991). Bij hogere
apen kunnen sociale factoren de testosteronspiegel beïnvloeden. Het testosterOlU1iveau neemt met 300 tot 500 procent toe na toeh"eding tot een hogere sociale klasse. Als de apen daarna geïsoleerd worden, zakt de testosteronspiegel
weer terug naar het niveau van de apen uit de lagere klasse (Schalling, 1987).
Ook bij mensen vinden dit soort processen plaats. Bij maIU1en verandert de
testosteronspiegel significant tijdens een agressieve of competitieve ontmoeting:
de winnaar krijgt een verhoogde spiegel, de verliezer een verlaagde (Archer,
1991). De testosteronspiegel blijft misschien permanent op een verhoogd niveau
nadat een aantal keren is gewOlU1en. Dat zou kunnen betekenen dat hoge testosteronspiegels bij gewelddadige gedetineerden niet één van de achterliggende
oorzaken van hun gedrag is, maar eerder één van de gevolgen ervan. De meest
gewelddadige gevaI1.genen hebben in de gevangenis het minst te vrezen en zouden daarom beschouwd kmu1.en worden als de dominante figuren van de
groep, aI1.aloog aan de hiëraI"Chie bij apen. Op het ogenblik blijft echter de precieze causale relatie tussen testosteron en agressie onduidelijk.
Er zijn wel syndromen die wijzen op een oorzakelijke relatie tussen testosteronspiegels en gedrag. Een ziekelijk lage testosteronspiegel leidt tot verminderde agressiviteit en seksualiteit. MalU1.en met het Klinefelter syndroom lijden
aan dit verschijnsel. Zij worden ook wel XXY -malU1.en genoemd omdat ze één
. X-chromosoom teveel hebben. Opmerkelijk is dat behandeling met testosteron
voor zover bekend wel de seksuele interesse verhoogt maaI" niet de agressiviteit
1987).
een aantal studies is geprobeerd juist het tegenovergestelde te bewerkstel(zie voor een overzicht Rubin, 1987): malU1.en met exh"eem seksueel gedrag
behandeld met een middel waardoor de testosteronspiegel daalde. Het
om malU1.en met compulsieve seksuele gedachten (de zogenaamde
pedofilie, masochisme, incest, exhibitionisme en h"avestie) en impulagressief gedrag. De behandeling bleek gedeeltelijk effectief te zijn: het
verminderde met 50 tot 100 procent en ook compulsieve seksuverminderden. Niet-seksuele agressieve uitbarstingen bleken echte worden beüwloed.
meeste testosteronstudies worden geen middelen toegediend, maar
gekeken naar de relatie tussen testosteronspiegel en agressief
studies worden gedaaI1. bij normale proefpersonen, die beoordeeld
agressie door middel van zelf in te vullen vragenlijsten, en bij gede-
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tineerden met een veroordeling voor een geweldsdelict. Op basis van het onderzoek met vragenlijsten bij gewone mensen kan niet geconcludeerd worden dat
testosteron een belangrijke rol speelt bij agressief gedrag (zie Archer, 1991;
Rubin, 1987). Bij gewelddadige gedetineerden vindt men wel meer testosteron
maar of dat hun gedrag veroorzaakt is nog niet zeker.

Activatieniveau van de hersenen
Er is geopperd dat een verlaagd activatie-niveau van de hersenen - in jargon
arousal-niveau genoemd - te maken heeft met activiteit van het behavioral il1hibition system (BIS, Gray, 1982). Een verlaagd activatie-niveau hangt samen met een
relatief laag angstniveau. Dit hangt weer samen met de neiging tot sensatie zoeken, wat eerder ter sprake kwam. Er zijn verschillende tec1mieken om bij benadering vast te stellen wat het activa tie-niveau van de hersenen is. Dat zijn huidgeleiding, hartslag, electro-encefalografie en beeldtec1mieken.
Een lage huidgeleiding duidt bijvoorbeeld op minder opwindll,g (verlaagd
activatie-niveau) en minder angst dan een hoge huidgeleiding. Veel huidgeleidll1gsstudieszijn uitgevoerd bij psychopaten, omdat psychopathie bij uitstek
geassocieerd wordt met een slecht functionerend ll1hibitiesysteem. Hare (1978)
concludeert op basis van een groot aantal onderzoeken dat er voldoende reden
is om aan te nemen dat psychopaten in een imichtlllg, in vergelijking met andere patiënten een lagere huid geleiding in rust hebben. Een hoge hartslag in rust
- tonische hartslag - wordt geassocieerd met angst, en een lage hartslag wordt
geassocieerd met onbevreesdheid (fearlessness, Raine, 1993). Er is geen enkele
aanwijzing gevonden dat psychopaten een lagere tonische hartslag bezitten ll1
vergelijking met een controlegroep (Hare, 1975; Hare, 1978). Wat blijkbaar niet
voor psychopaten opgaat, lijkt wel op te gaan voor mild antisociale jongeren.
Studies naar deze jongeren geven een heel sterke - robuuste - aanwijzing dat
deze groep gekarakteriseerd wordt door een lage hartslag in rust (Raine, 1993).
Er zijn honderden onderzoeken gedaan naar verschillen III de resultaten van
een electro-encefalografie (EEG) tussen criminelen en niet-criminelen, met één
algemene conclusie: criminelen hebben meer EEG-abnormaliteiten dan niet-crimlllele conhoolegroepen (Rallle, 1993). De interpretatie van EEG-studies wordt
echter bemoeilijkt door het feit dat tien tot vijftien procent van ogenschijnlijk
normale personen een abnormaal EEG-beeld heeft.
Met de opkomst van nieuwe verfijndere beeldtec1mieken zoals Computer
Tomography (CT), Magl1etic Resonance Imaging (MRI), Regional Cerebral Blood Flow
en Positron Emissiol1 Tomography (PET) wordt steeds meer mogelijk uitspraken te
doen over welke delen van de hersenen betrokken zijn bij bepaald gedrag. Een
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groot nadeel van deze teclmieken is dat ze erg duur zijn. Er zijn daardoor ook
nog niet veel studies verricht. Het PET-scan-onderzoek met het meest tot de verbeelding sprekende resultaat komt uit het laboratorium van Raine. Bij dit onderzoek werden 22 moordenaars vergeleken met een controlegroep (Raine,
Buchsbaum, Stanley, Lottenberg, Abel en Stoddard, 1994). Bij iedereen op één na
werd gereduceerde activiteit in de prefrontale cortex gevonden. De enige seriemoordenaar uit de steekproef vertoonde echter wel aanzienlijke prefrontale activiteit. Gezien het feit dat wordt aangenomen dat de prefrontale cortex een rol
speelt bij het maken van plillmen, kan worden verwacht dat een plill1matig werkende seriemoordenaar in tegenstelling tot meer impulsieve moordenaars wel
prefrontale activiteit vertoont.

Intelligentie en antisociaal gedrag
Delinquenten scoren op een intelligentietest gemiddeld acht IQ-punten lager
dan niet-delinquenten (Lynam, Moffitt en Stouthamer-Loeber, 1993). Dit verschil komt vooral naar voren bij de verbale vaardigheidstests (Moffitt, 1990;
Moffitt en Hemy, 1991; Prentice en Kelly, 1963; West en Farrington, 1973).
Delinquenten hebben ook vaker ongeschoolde baan~es (dead-end jobs) of zijn
werkloos (Nagin, Farrington en Moffitt, 1995). De vraag is nu wat de richting
van de relatie is tussen intelligentie en delinquentie. Lynam et al. (1993) stellen
drie mogelijke manieren voor waarop intelligentie causaal in verband zou kunnen staan met delinquentie.
Ten eerste kan er sprake zijn van een achterliggende variabele die zowel een
lage intelligentie als delinquentie veroorzaakt. Hiervoor komen twee variabelen
het meest in aanmerking: sociale klasse en ras. Jongens uit de lagere sociale klasse hebben vaker een lage intelligentie en zijn vaker delinquent (Lynam, Moffitt
en Stouthamer-Loeber, 1993). Zo hebben ook zwarte jongens een groter aandeel
groepen met een lage intelligentie en zijn vaker delinquent dan blanlce jonBeide variabelen leveren geen echte verklaring, want het blijkt dat de
tussen intelligentie en delinquentie blijft bestaan als sociale klasse
ras constant worden gehouden (Hirschi, 1969; Lynam, Moffitt en
Loeber, 1993; Moffitt, Gabrielli, Mednick en Schulsingel', 1981).
Een tweede mill1ier zou kUlmen zijn dat alleen de dommere delinquenten woropgepakt en dat onderzoek meestal wordt uitgevoerd bij gepakte' delinquenen Silva (1988) vonden geen verschil in intelligentie tussen twee groedie op basis Vill1 zelfrapportage onderscheiden werden in gepakgepakte delinquenten. Beide groepen verschilden niet Vill1 elkaill" in
~'Ó';llLlI;:, maar scoorden wel lager dill1 een niet-delinquente conh"olegroep"
I
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Een derde verklaring is dat een delinquente levensstijl een lagere intelligen_
tie tot gevolg kan hebben. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat hoofdwonden, opgelopen tijdens gevechten, de intelligentie doen afnemen of dat drugsgebruik zijn
invloed doet gelden (Hare, 1984). Deze mogelijkheid wordt weerlegd door studies bij jonge kinderen die al verschilden in intelligentie voordat de eerste criminele activiteiten werden ondernomen (DemlO, 1990). Het is overigens wel
mogelijk dat delirlquenten minder gemotiveerd zijn om op een intelligentietest
goed te presteren.
De vierde en meest interessante optie is dat lage intelligentie delinquentie
veroorzaakt. Deze mogelijkheid wordt ondersteund door relaties die recent tussen hersenfuncties en gedrag zijn gevonden. Neuropsychologische gebreken
beïnvloeden de vaardigheid om het eigen gedrag te sturen (Moffitt, 1990). Deze
specifieke vaardigheden worden in jargon executive junctions genoemd.
Daaronder vallen het vasthouden van aandacht en concentratie, absh'act redeneren, het formuleren van doelen, anticiperen en plannen, doelgericht gedrag
op gang zetten en self monitoring. Als deze functies niet voldoende werken, zal
een kind impulsief zijn, een korte termijn perspectief hebben en moeilijk kunnen
leren. Ook overziet het kind de consequenties van de eigen daden niet. Moffitt
(1988) meent dat hierin een directe relatie ligt tussen intelligentie en delinquentie. All.deren menen dat deze relatie indirect is en intelligentie slechts via het
falen op school delinquentie tot gevolg heeft (Hirschi en Hindelang, 1977). Bij de
bespreking van de persoonlijkheid van de persistente crimffieel zal in ieder
geval blijken dat impulsiviteit een belangrijke factor is.

De persoonlijkheid van de persistente crimineel
h1 de persoonlijkheidspsychologie bestaat tegenwoordig een redelijke consensus dat de persoonlijkheid van mensen vrij compleet kan worden beschl'even
met vijf dimensies (McCrae en Costa, 1997; Norman, 1963; Wiggins, 1996), die
daarom ook wel de Big Five worden genoemd. Elke dimensie omvat een verzameling van individuele verschillen, die staan voor meer specifieke persoonlijkheidsh'ekken (zie Tabel 3). De vijf dimensies worden meestal aangeduid door
een van de twee uiteinden van de dimensie te benoemen. Zo staat tegenover
exh'aversie introversie, enzovoort.
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Tabel 3
De 'big five' persoonlijkheidsdimensies en gedrag dat daarmee samenhangt.
Slechts één uiteil,de van elke dimensie wordt weergegeven (onvertaald naar
Jolm, Caspi, Robins, Moffitt en Stouthamer-Loeber, 1994; McCrae en Jolm, 1992).
1. Extraversion (E)
2. Agreeableness (A)
3. Conscientiousness (C)
4. Neuroticisrn (N)
5. Openess/lntellect (0)

Actiet assertief, energiek, enthousiast, praatgraag
Aanhankelijk, vergevingsgezind, genereus, aardig,
sympathiek, vertrouwensvol
Efficiënt, georganiseerd, planmatig, beh·ouwbaar,
verantwoordelijk, doortastend
Angstig, met zelfmedelijden, gespannen, lichtgeraakt,
instabiel, veronh·ust
Artistiek, nieuwsgierig, fantasierijk, origineel, geïnteresseerd

Van deze vijf dimensies wordt gezegd dat zij relatief stabiel zijn gedurende de
volwassenl,eid (McCrae en Costa, 1990) en de kindeljaren. Voor jongere leeftijdsgroepen heeft Digman (1989) de dimensies onderzocht en vijf equivalenten
van de volwassen 'Big Five' geconsh"ueerd. Van die Big Five zouden twee
dimensies relevant zijn voor deviant gedrag, namelijk extraversie en neuroticisme. Daarnaast spelen, zo lijkt het, psychoticisme en impulsiviteit een belangrijke rol bij het ontstaan van crimil,aliteit.

Extraversie, neuroticisme en psychoticisme
Een belangrijke bijdrage aan het begrip van de persoonlijkheid van de persistente crimineel is geleverd door Eysenck. Hij onderscheidde drie dimensies van
de persoonlijld,eid: extraversie, neuroticisme en psychoticisme (Eysenck en
Eysenck, 1985). Deze dimensies zijn grotendeels ook in de Big Five terug te vinen zijn nu net de dimensies die relevant lijken voor crimil,eel gedrag.
Extraverte mensen zijn sociaat hebben veel vrienden, houden er niet van om
te zijn, nemen risico's (zij houden van opwinding), zijn impulsief en
grl~ssiet en kUlmen hun emoties niet goed onder controle houden. De tegenvan extraversie is introversie. Inh"overte mensen zijn rustig, kunnen goed
leiden een geordend leven en raken niet gauw van slag. Mensen die
scoren op neuroticisme zijn gevoelig voor het ontwikkelen van neurotische
als zij onder stress staan. Neuroticisme gaat gepaard met angst, slaprikkelbaarheid, rusteloosheid en andere emotionele symptomen.
die hoog Scoren op psychoticisme zijn 'onpersoonlijk, koud, vijandig,
r,:-"-~", onvriendelijk, onbeh"ouwbaar, vreemd, weinig gevoelig of emohulpvaardig, antisociaat inhumaan en zijn koppig, hebben weinig
paranoïde gevoelens dat iedereen tegen hen is' (Eysenck en
onze vertaling).
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Eysenck brengt deze drie persoonlijld1eidsdimensies in verband met
liteit en gaat hierbij uit van een biologische benadering. Exh'aversie hangt
met de mate van activa tie van de hersenen, in jargon de corticale
(Eysenck, 1996). Exh'averte mensen hebben een relatief laag
waardoor zij een sterkere stimulatie nodig hebben en deze dan ook meer
dan introverte mensen. Dit is al eerder ter sprake gekomen en wordtsensation seeking genoemd, wat een snellere geneigdheid tot crimineel gedrag veroorzaakt.
Neuroticisme en psychoticisme kUlmen dat effect versterken. Als een exh'avert
persoon bijvoorbeeld ook nog hoog scoort op neuroticisme wordt de neiging tot
delinquent gedrag versterkt. Neurotische exh'averte personen worden daal'Offi
sneller delinquenter dan stabiele, niet-neurotische exh'averte mensen.

Impulsiviteit
Naast bovengenoemde persoonlijkheidskenmerken is in ieder geval impulsiviteit van belang bij de ontwikkeling van antisociaal gedrag. Hoewel impulsiviteit
al lang geldt als een belangrijk kenmerk van antisociaal gedrag (Buss, 1966;
Cleckley, 1976; Eysenck, 1977; Maher, 1966; Quay, 1964; Robins, 1978), wordt het
pas recent gezien als een veroorzaker van antisociaal gedrag (Farrington, Loeber
en Van Kammen, 1990). Vooral wanneer impulsiviteit samengaat met een relatief hoog agressieniveau bij kinderen, hebben zij een sterk verhoogde kans op
een ontwikkeling tot persistent antisociaal gedrag. Overigens wordt impulsiviteit ook in verband gebracht met een verlaagd functioneren van het behavioral
Înhibition system (het BIS, zie daarover Gray, Ow en, Davis en Tsaltas, 1983), en
daarvan is al eerder gezegd dat het samenhangt met een verlaagd activa tieniveau van de hersenen en met bijvoorbeeld exh'aversie.
Een gebrek aan impulsconh'ole kan direct leiden tot delinquentie doordat het
invloed heeft op de vaardigheid van het kind om het eigen gedrag onder controle te houden en na te denken over de consequenties daarvan. Een gebrek aan
impulsconh'ole kan ook indirect leiden tot delill.quentie doordat het succes op
school in de weg staat. Kinderen die slecht presteren op school beëindigen hun
opleiding vaker vroegtijdig en zijn dan geneigd tot criminele activiteiten.
Onder delinquente jongeren worden meer psychiatrische stoornissen gevonden dan onder normale jongeren: 65 procent van de delinquenten tussen 12 en
18 jaar functioneert op pathologisch niveau; van de jongeren uit de algemene
bevolking is dat 10 procent (Doreleijers, 1995). De belangrijkste stoornis die bij
delinquente jongeren relatief veel voorkomt heeft voor een groot deel te maken
met impulsiviteit. Deze stoornis wordt Aandachtstekorststoornis met Hyperactiviteit genoemd (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, zie ook
American Psychiatrie Association, 1994). ADHD is vooral een risicofactor voor
persistent antisociaal gedrag als het al in de kindertijd samengaat met een
gedragsstoornis zoals Antisociale Gedragsstoornis (Conduct Disorder, CD) of
Oppositionele Opstandige Gedragsstoornis (Oppositional Deviant Disorder,
ODD, Ameriean Psychiatrie Association, 1994). Dit is bij 50 procent van de jon-
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geren met ADHD het geval (Doreleijers, 1995). Agressief gedrag is luerbij bepalender voor de kans op toekomstig criminaliteit dan niet-agressief antisociaal
gedrag zoals diefstal en misleiding (Donker, 1999).

Moreel besef
Piaget (1932) stelt dat de morele ontwikkeling verloopt in stadia. Hij beschouwt
kinderen in het eerste stadium vonger dan drie jaar) als premoreel, nog niet in
staat tot moreel denken. Vanaf drie jaar wordt een kind een morele realist. Deze
fase van de heteronome moraliteit heeft drie kenmerken: (1) plichtsbesef is gefundeerd in autoriteit; (2) regels worden letterlijk opgevat; en (3) er is een objectieve opvatting van verantwoordelijkheid. Tussen 6 en 10 jaar komt ook de autonome moraal op. Met het ouder worden gaat de autonome moraal domineren.
Deze autonome moraal berust op een andere kijk op de oorsprong, functie en
bedoeling van regels. Deze regels staan niet langer vast als 'natuurwetten'.
Volgens Piaget ontwikkelt de autonome moraal zich vooral door de interactie
met leeftijdgenoten. Onder leeftijdgenoten worden in een onderlinge samenwerking conflicten opgelost. Volgens de theorie van Subbotsky (1983) vindt de
overgang van heteronoom naar autonoom al rond het vijfde jaar plaats)
Algemeen wordt in veel theorieën de overgang van heteronomie naar autonomie als de belangrijkste factor in de morele ontwikkeling beschouwd
(Reykowski, 1989). Bij een heteronome oriëntatie komt de morele sturing van
buitenaf (beloning, sh'af, autoriteit), terwijl bij een autonome oriëntatie de sturing van binnenuit komt en er sprake is van zelfsturend moreel gedrag.
Sociologen noemen dat socialisatie. Er is een aantal experimenten gedaan om de
ontwikkelingsstadia te toetsen wat betreft moreel realisme, eerlijkheid, bedrog
en de relatie tussen moreel oordeel en moreel gedrag (bijvoorbeeld Wolters,
IJr"n<:(.l'" en Zijderveld, 1991; Wolters, Withaar, Sh'eutker en Keyer, 1991). Hieruit
naar voren dat de overgang van heteronoom naar autonoom al bij de
kleuters wordt ingezet.
Interessant is de vraag of het moreel besef tot stand is gekomen bij mensen
antisociaal gedragspah'oon ontwikkelen, Mogelijk heeft bij deze mensen
van heteronomie naar autonomie niet of onvoldoende plaats geMensen zouden dan een antisociaal gedragspah'oon hebben doordat ze
onvoldoende beschikken over de zelfsturing, die kenmerkend is voor de
moraal. Basinger, Gibbs en Fuller (1995) vonden irlderdaad bij jonge
een geringe morele ontwikkeling.
zeer pop.ulaire theorie over moreel besef is voorgesteld door Kohlberg (1987). Hij
theone uit van een indeling in stadia, waarbij de eerste fase de heteronome moraliwaarbij in ieder stadium meer begrip komt voor verschillende perspectieven (indimaatschappij). De theorie van Kohlberg is in hoge mate abstract geforde relatie met het praktische handelen nauwelijks te leggen is. De theorie
geen voorspellingen, zodat de relevantie voor de studie van crimineel gedrag
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Het leren en afleren van criminaliteit
Val1uit een psychologisch leerperspectief vergen beide groepen van Moffitt - de
adolescentiegebonden delinquenten en de persistente criminelen - een verschil_
lende aanpak. Voor de adolescentiegebonden delinquenten vormt de criminaliteit een essentieel element in het leren van hun onafhankelijkheid. Het plegen
van misdrijven, de grote man spelen en het bewijzen van de eigen autonomie
ten opzichte van ouderen vormen de drijfveer en de beloning. Op die leeftijd
speelt het strafrecht een gerirlge rol bij het besh"ijden van criminaliteit: slechts 8
tot 10 procent van de jonge delinquenten wordt, volgens hun eigen opgave, ooit
gepakt (Junger-Tas, 1993, vooral Tabel 18 op p. 44) en minder dan 20 procent
van de geregish"eerde misdrijven wordt opgelost (Hirsch Ballin en Kosto, 1990).
Als deze jeugdige delinquenten ouder worden, leren zij vanzelf dat het meer
voordelen biedt om je niet crimineel te gedragen. Voor het afleren van criminaliteit bij deze adolescentiegebonden criminelen kan het strafrecht dus nauwelijks een rol spelen; als op de juiste manier wordt geSh"aft wordt alleen een al
korte criminele carrière enigszins bekort. Maar zij zullen vanzelf leren dat, zoals
Gottfredson en Hirschi seIu"ijven, de meeste misdrijven inderdaad '[are] trivial
and mundane affairs that result in little loss [for the victims] and less gain. These
are events whose temporal and spatial distributions are highly predictabIe, that
require Httle preparation, leave few lasting consequences, and bften do not produce the result intended by the offender' (Gottfredson en Hirschi, 1990: 16). Het
lijkt een redelijke hypothese dat voor deze groep delinquenten hun omstandigheden hen leren om criminaliteit af te zweren; zij leren hun plaats in de volwassen maatschappij en zij leren dat andere dingen in het leven een langduriger en
grotere opbrengst opleveren dan criminaliteit. Met het verwerven van een volwassen status is het demonstreren van onafl1ankelijkheid via stoer en antisociaal gedrag niet langer nodig.
Ook bij de andere groep, de persistente criminelen, lijkt een geringe rol voor
het sh"afrecht weggelegd, maar om een geheel andere reden. Hun persoon en
hun levensstijl zijn dermate ingericht voor criminaliteit, dat van het sh"afrecht
weinig effecten te verwachten zijn. Daarbij lijkt een rol te spelen dat persistente
criminelen minder gevoelig zijn voor straf (Eysenck, 1996; Eysenck en
Gudjonsson, 1989). Zoals hierboven al besproken is, zijn antisociale individuen
minder gevoelig Voor prikkels van buiten af en gaan zij om die reden op zoek
naar extra prikkels. Dit maakt hen tegelijk ongevoelig voor straf en voor het aanleren van wat wel en niet als sociaal gedrag wordt gezien, wat noodzakelijk is
bij de vorming van een moreel besef.
In de psychologie bestaat een lange h"aditie in onderzoek naar leren. Twee
leerprocessen worden onderscheiden. Het proces van leren door sh"af of beloning wordt operant conditioneren genoemd. Dat is eenvoudigweg het leren door
de consequenties van het gedrag. Gedrag dat altijd of meestal gevolgd wordt
door straf, wordt afgeleerd; gedrag dat altijd of meestal gevolgd wordt door
beloning, wordt versterkt (Crombag, 1981). Het andere psychologische proces
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heet klassiek conditioneren. Hierbij wordt een associatie geleerd tussen twee
gebeurtenissen in de tijd. De mate van. gevoeligheid voor deze beide processen,
de zogenaamde conditioneerbaarheid, is volgens Eysenck bepalend bij de vorming van een moreel besef (Eysenck, 1977). Persistente criminelen hebben een
lage conditioneerbaarheid, wat samenhangt met een laag activa tie-niveau van
de hersenen. Als bij hen de vorming van moreel besef in de kindertijd niet voldoende heeft plaatsgehad is het moeilijk via het sh'afrecht daar iets aan te veranderen. Vooral vanwege hun ongevoeligheid is het zeer belangrijk dat straffen
zo effectief mogelijk plaatsvindt.
Onderzoek naar operant conditioneren heeft ons geleerd dat een sh·af het
meest effectief is als die onmiddellijk na het gedrag gegeven wordt, niet te vermijden is, streng is en altijd wordt gegeven als het ongewenste gedrag voorkomt
(een overzicht wordt gegeven door Van Houten, 1983). De stap van psychologisch laboratorium naar de praktijk is natuurlijk niet geheel zonder problemen,
maar dat betekent niet dat uit het psychologisch onderzoek geen lering geh'okken kan worden. Zo zijn de voordelen van omniddellijk sh'affen inmiddels bij
iedereen wel bekend, maar deze zijn nog nauwelijks gemeengoed geworden in
het strafrecht. Door de lange procedures is het in de meeste strafzaken nauwelijks mogelijk snel te straffen.
Twee andere kenmerken van effectief straffen zijn in sh'ijd met de manier
waarop wij onze rechtsstaat willen inrichten. Altijd straffen als ongewenst
gedrag voorkomt, is alleen mogelijk als de burgers zodanig in de gaten worden
gehouden dat de pakkans bijna 100 procent wordt. Een dergelijke toestand is
illusoir (vergelijk Hirsch Ballin en Kosto, 1990; Slotboom, Koppe, Passchier, De
Jonge en Meijel', 1992) en zelfs daarbij in de buurt komen zou een politiestaat
vergen die in Sh'ijd is met andere waarden die wij hoog houden. In onze rechtsstaat is op deze manier effectief sh'affen dus niet mogelijk.
Binnen zekere grenzen geldt hetzelfde voor zeer strenge straffen. De intensiteit van de straf heeft een direct effect op de mate waarin het bestrafte gedrag
onderdrukt. Nu wij lijfstraffen hebben afgeschaft, is aan de intensiteit van
een maximum gesteld. Maar een hoge intensiteit zou vervangen kunnen
'i;W'of(1en door een langere duur van de straf.
meeste boeven hoeven echter helemaal niet zwaar gesh'aft te worden om
:rec:tlvlteit te bereiken. Psychologisch onderzoek (Hessing en Van Koppen,
voorspelt dat gefixeerde straffen, dat wil zeggen straffen die vooraf voor
'-"~~HIL zijn vastgesteld en consequent worden toegepast, effectief zijn.
straffen houdt dan in dat ook bij een first offender direct de eerste keer
wordt en dat bij elke herhaling van hetzelfde misdrijf steeds dezelfde
opgelegd. Psychologisch onderzoek laat zien dat het onverstandig is
milde straf te beguu1en en bij opeenvolgende keren de straf geleite voeren. De gesh'afte raakt gewend aan de straf - habituatie heet dat
- en men heeft uiteindelijk veel zwaardere straffen nodig om de
gedragsverandering te bereiken dan als men direct bij de eerste keer
met straffen.
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Sh"affen volgens een vast tarief is niet nieuw. Uit Verenigde Staten stamt de
zogenaamde just deserts-beweging die in de jaren zestig en zeventig een dergelijk strafschema al voorstelde (zie Von Hirsch, 1976; Von Hirsch, 1989).
Invoering van een dergelijk systeem heeft overigens in de Verenigde Staten tot
ongewenste neveneffecten geleid, zoals een algemene verzwaring van sh"affen
(Greenberg en Humplu-ies, 1980).
Interessanter is het om de bevindingen van psychologisch onderzoek te conh"asteren met de gebruikelijke praktijk in het Nederlandse strafrecht. Daar
wordt namelijk meestal precies het verkeerde schema gekozen. Eenfirst offender
komt er gemeenlijk met een berisping vanaf, zeker als de verdachte sh"afrechtelijk nog minderjarig is. Een tweede keer wordt een voorwaardelijke straf opgelegd en pas na enige keren volgt meestal een onvoorwaardelijke sh"af. Uit psychologisch onderzoek weten wij dat dit ongeveer de beste manier is om criminelen te leren dat misdaad loont: het verkregen voordeel uit het misdrijf - financieel of emotioneel - wordt aanvankelijk niet gecompenseerd door sh"af; later
wordt de langzame toename in sh"afintensiteit gecompenseerd door habituatie
van de gesh"afte aan de straf. Weuug effectief dus. Een betere manier om met
straffen effect te bereiken, lijkt te zijn om vanaf de eerste keer te straffen en bij
opvolgende keren voor hetzelfde misdrijf steeds dezelfde sh"af op te leggen. Die
straffen hoeven niet extreem zwaar te zijn, maar moeten wel consequent worden opgelegd - uiteraard na een deugdelijke bewijsvoering. Als deze stap van
het laboratorium naar de strafpraktijk gemaakt kan worden, zijn de voordelen
evident: recidive neemt af en als een crimineel toch voortdurend recidiveert, kan
men later met mUlder zware en dus minder kostbare sh"affen volstaan.

Daderprofilering
Bij daderprofilering - beter bekend onder de naam offender profiling - wordt
geprobeerd om op basis van kenmerken van een delict uitspraken te doen over
uldividuele daders. Het doel is niet het voorspellen van delinquentie, maar de
OpSporUlg van daders van ernstige delicten. De gedachte achter offender profiling
is dat de maluer waarop een delict wordt gepleegd aanwijzingen bevat over de
dader. De modus operandi, de selectie van het slachtoffer en de manier waarop
de dader omgaat met het slachtoffer bevatten allerlei informatie over de persoonlijkheid, sociale achtergrond en motivatie van de dader. Profilers trachten
deze uuormatie te achterhalen, om daarmee de politie van dienst te kunnen zijn
(Canter en Alison, 1999; Turvey, 1999).
De hulp van profilers wordt vooral ingeroepen bij ernstige delicten zoals
moord of verkrachting door een vreemde (Olfield, 1997). Dit zijn delicten waar
de meeste opsporulgsambtenaren maar zelden mee te maken krijgen. Daarom is
er bij hen vaak sprake van een gebrek aan ervaring en expertise. Profilers hebben
die ervaring doorgaans wel. Zij brengen daarom specifieke keruus te berde, en
kwmen hiermee een ulbreng binnen een onderzoeksteam hebben.
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Er zijn verschillende stromingen bumen de daderprofileru1g, waarvan wij de
volgende drie bespreken: klinische daderprofileru1g, de FBI benadering en de
specifieke profiel analyse.

Klinische daderpl'Ofilering
Profilers die een klinisch psychologische benaderu1g hanteren, zijn met name
gericht op het gevoelsleven van de dader. Zij concentreren zich vooral op diens
motivaties, fantasieën en frush·aties. Paul Britton, een ldinisch psycholoog uit
het Verenigd Koninkrijk, is een typisch voorbeeld uit deze sh·omu1g. Hij
gebruikt zijn ervaru1g in het behandelen van patiënten met ernstige seksuele
stoornissen om gevolgtreld<u1gen te maken over de denkwereld van daders. Hij
wordt geregeld ingeschakeld bij seksueel georiënteerde delicten en is hierbij in
verscheidene gevallen onmiskenbaar succesvol geweest (Britton, 1997). Klinisch
georiënteerde pl'Ofilers hebben vaak geen specifieke opleidu1g genoten, maar
werken op basis van ervaru1g. Zo ontwikkelen zij een individualistische stijl van

profil ing.
Hoewel kluusche daderprofielen geregeld een behoorlijke gelijkenis vertonen met de kenmerken van de later gevonden dader, is de werkwijze niet zonder kritiek. Van de aanwijzingen voor opsporing wordt wel gezegd dat ze weinig specifiek zijn en daarom dikwijls geen concrete aanknopu1gspunten voor de
politie bevatten. De uitspraak dat een gewelddadige verkrachter waarschijnlijk
gewelddadige fantasieën koestert, is bijvoorbeeld waarsclujnlijk correct maar
helpt de politie doorgaans weffiig. Een ander punt van kritiek behelst het feit dat
de weg waarlangs het profiel tot stand is gekomen weuug toetsbaar is: zijn de
onderliggende assumpties omh'ent het delict en de dader juist geweest? Waar
komen de gevolgh'ekkingen vandaan? Dergelijke vragen blijven vaak onbeant-

de Behavioural Science Unit (BSU) van de Federal Bureau of
(FBI) in de Verenigde Staten ontwild<elde benaderu1g versclult op
punten van die van kluusch georiënteerde pl'Ofilers. Deze benaderulg
gedoceerd door middel van groepsdiscussies waarUl onder leidrng van
experts - special agents - zaken worden geanalyseerd (zie ook Van den
Jackson en Nierop, 1997). In de filosofie van de FBI wordt pl'Ofiling
als een complexe vaardigheid, waarbij veel afhangt van de ervaring
van de pl'Ofiler. Die ervaru1g komt met name van
waarnemen van saillante details op de plaats van het delict en het
valide conclusies daaruit.
onderscheid wordt gemaakt tussen zogenaamde georganion g e()I.·2:anisPP1',-l (seksuele) moorden. Deze worden gepleegd door
die meer dan wel minder georganiseerd te werk gaan.
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Georganiseerde moordenaars plmmen hun delicten vooraf, hebben tijdens
plegen van het misdrijf een grote mate van conh"ole over de situatie,
ervoor dat de kans op betrapt worden klein is en laten geen sporen achter,
Ongeorganiseerde moordenaars opereren daarentegen meer opportunistisch,
nemen risico' s en laten bijvoorbeeld maah"egelen achterwege tegen het achterlaten van sporen of het open en bloot achterlaten van het lijk (Ressier, Burgess en
Douglas, 1988).
Georganiseerde moordenaars zijn waarschijnlijk ook georgm1iseerd in hun
dagelijks leven: zij hebben vermoedelijk een baan en zijn in staat om zich eenvoudig in de maatschappij te handhaven. Ongeorgm1iseerde daders zijn een
ander type mens: waarschijnlijk maatschappelijk minder succesvol, minder sociaal vaardig. Zij zwerven wellicht van het ene baantje nam" het andere. Dergelijke
onderscheiden kwu1en van groot belang zijn voor de profielanalyse.
In een profiel dat volgens deze benadering is opgesteld worden uitspraken
gedaan over daderkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, ras, beroepsgroep, huwelijkse staat, sociaal-economische status, opleidingsniveau, intelligentie en persoonlijkheid en bevat ook suggesties voor opsporing en verhoor. Er is geschat
dat in 46 procent van de gevallen het geschetste profiel een wezenlijke bijdrage
levert aan het pakken van de dader (Pinizzotto, 1984). Dat is een schatting;
harde cijfers zijn er niet. Het voornaamste verschil tussen de FBI-methode en de
door clinici gehanteerde werkwijze is door Canter als volgt verwoord: 'The BSU
focused on what actually happened in the crimes, not on the inh"ospections of
the crimina!. That was the FBI breakthrough' (Cm"lter, 1994: 64).
De ervaring vm1 profil ers voegt iets toe aan de manier waarop de rechercheurs geneigd zijn de plaats van het delict te benaderen. Rechercheurs zoeken
daar vooral naar forensische sporen; een profiler zoekt aanwijzingen die iets kunnen zeggen over de gedragspah"onen van de dader bij het plegen van het delict
(Jacks on, Van den Eshof en De I<Ieuver, 1997). Deze gedragspah"onen dienen
vervolgens als input bij het deductieproces voor de totstandkoming van het profiel.
Canter (1994) - die geruime tijd te gast is geweest bij de FBI - is enerzijds vol
respect over de benadering die daar wordt gedoceerd. Anderzijds spreekt hij
zijn verbazing uit over het gebrek aan empirische onderbouwing van de uitspraken die door de deskundigen worden gedaan. Hoewel de FBI-benadering
duidelijk minder idiosyncratisch en transparanter is dan de werkwijze van klinische profilers is ook bij de FBI van een wezenlijke empirische onderbouwing
nauwelijks sprake.
Canter ziet daar dan ook een taak voor de psychologie. Hij noemt dit het verrijken van de intuïtie van profilers (Canter, 1994). Door een statistische analyse
van kenmerken van grote aantallen delicten kwmen de vuistregels waarvanprofilers gebruik maken op hun waarde worden getoetst.
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Specifieke profielanalyse
Anne Davies, verbonden aan de Crime Analysis Unit van de Londense
Meh"Opolitan Police, noemt haar stijl van profiling specifieke profielanalyse.
Specifieke profielanalyse maakt gebruik van gegevensbestanden om algemene
waarschijnlijkheidsuitspraken te kUlU1en doen over delicten en delinquenten.
Deze uitspraken kUlU1en vervolgens worden toegepast in individuele zaken.
De specifieke profielanalyse is toegepast in een onderzoek gebaseerd op de
dossiers van 210 verkrachters. Dit heeft geleid tot, onder meer, de volgende uitspraken: 'Als een verkrachter maah"egelen neemt om te voorkomen dat sperma
kan worden aangetroffen, is het driemaal zo waarschijnlijk dat de dader antecedenten heeft op het gebied van zedendelicten' en 'Als een verkrachter maah"egelen neemt om te voorkomen dat vingerafdrukken kUill1en worden aangeh"offen, is het viermaal zo waarschijnlijk dat de dader antecedenten heeft op het
gebied van inbraak.'
Beide uitspraken zijn niet verrassend: een ervaren profiler zou deze waarschijnlijk ook op basis van intuïtie en ervaring hebben gedaan. De uitspraak
'Verkrachters die een wapen gebruiken, hebben minder vaak antecedenten voor
inbraak of zedendelicten en hebben ook minder vaak een gevangenisSh"af uitgezeten, dan de gemiddelde verkrachter', is echter wel verrassend. Zij die een
wapen gebruiken zouden, naïef geredeneerd, eerder tot de harde criminelen
worden gerekend. Bij hen past juist wel een uitgebreid sh"afblad met een gevangenisverleden. Wat plausibel klinkt is kelU1elijk niet altijd waar. Davies (1997)
stelt eveneens vast dat juist combinaties van kenmerken als betere voorspellers
kunnen fungeren voor het waarschijnlijke strafblad van de dader.
De idee dat clusters van daad- en daderkenmerken het meeste inzicht geven
wat voor daders wat voor delicten plegen, is de kern van een statistische techdie 'Smallest Space Analysis' wordt genoemd. Met gebruikmaking van
techniek worden dadertypologieën ontwikkeld. Een goed voorbeeld is het
van Canter en Heritage (1990) dat opnieuw verkrachting als thema
De gebruikte gegevens waren gebaseerd op 66 gevallen van verkrachting,
27 verschillende daders werden gepleegd. Uit de dossiers van de zaken
39 variabelen gescoord als aanwezig of afwezig. Onder deze 39 variabevonden zich gebruik van een wapen, vermolI1ffiÏng en het al dan niet
van het slachtoffer. Uit de analyse bleek dat bepaalde kenmerken vaak
met andere kenmerken voorkwamen, terwijl andere kenmerken
of nooit in eenzelfde geval van verkrachting optraden. Zo komen vasthet slachtoffer en het gebruik van een vermomming geregeld samen
andere kant komen vermomming en het uiten van verontschuldit s~achtoffer zelden samen voor. Vervolgens werd vastgesteld dat de
dIe gezamenlijk voorkomen ook een zekere thematische samenhang
Heritage onderscheiden verschillende aspecten die zij in vier zo gehebben gegroepeerd. Het thema 'intimiteit' in een verkrachting
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wordt gekenmerkt door het feit dat de verkrachter complimenteus is,
schuldigingen uit, en veel praat met het slachtoffer, en verlangt dat het
offer' actief meewerkt' aan de verkrachting. Het thema' sadisme' wordt
merkt door anale penetratie, het vernederen van het slachtoffer, en daar als
kan uitgebreid de tijd voor te nemen. Het thema' agressie' kenmerkt zich
al door een overmatig gebruik van zowel verbale als fysieke agressie. Het
de thema noemen Canter en Heritage 'criminaliteit'. Deze plegers verkrachten
niet alleen, maar beroven het slachtoffer eveneens (Canter en Heritage, 1990).
De voor de hand liggende volgende stap in het onderzoek is vaststellen of de
plegers van de verschillende typen verkrachtingen ook verschillen op andere
kenmerken, zoals antecedenten, Deze verschillen blijken niet bijzonder groot
(House, 1997), maar zijn soms wel verrassend: de 'sadistische' verkrachter blijkt
minder vaak met geweldsdelicten in verband te zijn gebracht dan de 'intieme'
verkrachter (56% versus 69%). Dit kan tegenintuïtief worden genoemd omdat
geweld een grote rol speelt bij het plegen van 'sadistische' verkrachtingen en
juist niet Ul 'intieme' verkrachtillgen.
Hoewel deze kennis zeker van nut is voor daderprofilering en politieonderzoek in het algemeen, wordt eens te meer duidelijk dat offender profiling geen
eenvoudige zaak is, waarvan bovendien niet al te veel mag worden verwacht.
Profil ers verschaffen assistentie, en brengen nieuwe ideeën Ul. Zelden verschaffen ze echter vanuit het niets in hun eentje de doorbraak UL een vastgelopen
onderzoek. In 1983 stelde Porter nog dat: '[ ... ] the day does not seem far off
when the police will be ab1e to identify a criminal by the psychic loops and
whorls he left at the crime scene, just as quickly and as surely as if he had covered the wall with fingerprints' (Porter, 1983: 51).
Het is duidelijk dat dit enorme optimisme ongerechtvaardigd is gebleken.
Vijftien jaar later stellen we vast dat de waarde van profilers vaak niet zozeer ligt
in het verschaffen van een profiel, maar in een intelligente' second opinion' van
de profiler, die met een verse blik het onderzoek doorneemt. Deze tweede opinie, ook als deze enkel de eigen ideeën van het team bevestigt, wordt zowel in
het Verenigd Koninkrijk (Copson, 1995; Gudjonsson en Copson, 1997), als in
Nederland (Jackson, Van Koppen en Herbrink, 1993) zeker gewaardeerd.

Tot slot
De verklaring van criminaliteit of, meer in het algemeen, antisociaal gedrag is
niet alleen een sociaal probleem, maar ook een psychologisch probleem. Het
psychologische onderzoek van de afgelopen jaren heeft laten zien de psychologie een zinvolle bijdrage kan leveren aan de verklarulg van crimineel gedrag.
Veel factoren die in dit hoofdstuk zijn besproken vallen in de criminologie
onder de noemer zelfcontrole. Het onvermogen de neigulg tot risicogedrag te
onderdrukken wordt in deze terminologie geweten aan een te lage zelfconh'ole
(Gottfredson en Hirschi, 1990; Jessor en Jessor, 1977). Crimulelen hebben duidelijk een gebrek aan zelfcontrole. Zelfconh'ole is echter een slecht gespecificeerd
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begrip: is het aangeboren, wordt het geleerd, is het een persoonlijkheidskenmerk? Als het geleerd wordt, waar komt dan de samenhang tussen criminaliteit
en ander risico gedrag vandaan? Psychologische termen als extraversie, impulsiviteit, een slecht functionerend BIS en gebrekkige executieve functies hangen
alle nauw samen met het begrip zelfcontrole, en vormen een begin van een verklaring ervan. Natuurlijk ontbreekt het ook in de psychologie niet aan mitsen en
maren. Zo is het twee paden-model van Moffitt (1993) nog te weinig empirisch
getoetst. Als Moffitt gelijk heeft, is onderzoek van grote groepen adolescente
delinquenten een zinloze zaak, want in die levensfase lopen twee soorten delinquenten - met uiteenlopende oorzaken van hun criminaliteit - onscheidbaar
door elkaar. Dan is het onderzoek van persistente criminelen zinvoller en voor
het onderzoek van hen moet je hetzij bij jonge kinderen, hetzij bij oudere criminelen zijn. Over de psychologie en pathologie van deze categorie criminelen is
inmiddels vrij veel bekend, zoals hierboven bleek. Dat kan een goed uitgangspunt vormen voor verder criminologisch onderzoek.
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