H. Merckelbach, K.I.M. van Oorsouw, P.J. van Koppen
& M. Jelicic (2005) Weet er niets meer van,
edelachtbare: Over daderamnesie. Delikt en Delinkwent,
35, 11-30

H.L.G.J. Merckelbaclz, K.I.M. varz O o r s o ~ ~ P.J.
w , vaiz I<opperz en M.
Jelicic"'

Weet er niets ineer van, edelachtbare: Over daderainlPes,e:l::i
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E r bestaaiz oiztkeizrzeizde verdaclzteiz, nznar er zijn o o k verdaclzten die zeggeiz &t zij zich niets ineer k~~rzlzeiz
Izerirzrzerelz van
wat ze gedaarz lzebberz. I n jargoiz heet deze von7z vmz gelze~lgeizverlies ni7zizesie. Nogal wat i~erdaclzterzeiz daders beroepen ziclz
erop. I n dit artikel bespreken wij veiachillerzde vnrimzten van
ni7zizesie. W e betogen dat niet elke varinizt even plausibel is. Irz
izogal wat gevallerz is de nzeest voor de harzd liggeizde irzterpretatie dat de dader/verdaclzte zijiz nr7zrzesie veinst. Geh~ige-desk~uzdigeiz zo~ideizdaar 17zeel- oog voor i77oeteiz Izebberz. W e lnteiz
aaiz de Izmzd vaiz cas~Listielczien dat ar7zrzesie tot sprnakverwnrring in de reclztszaal kan leiden.

In a~igustus2001 speelde zicli i11Assen een eclitelijlc drama af waarbij
een man zijn vrouw wurgde. D e beide echtelieden waren veiwklceld
in een eclitsclieidingsprocedure en zo ontstond op een avond een hevige woordenwisseling tussen beiden. Daarbij zou de vrouw de man
hebben bescliuldigd van incest met hun dochter. 'Zijn oren begonnen
te suizen en het werd liem zwart voor de ogen. Toen hij weer bij zijli
positieven kwam, lag zijn vrouw dood op de grond en zat hij naast
liaar, met zijn handen losjes om haar lceel. De man zei tijdeiis de
reclitszitting zicli niets meer van de verwurging te lcunnen herinneren." Een psychiater en een psyclioloog bogen zicli in opdraclit van
de officier van justitie over dit geval van geheugenvei-lies.Later kwam
t:

:'::':
I

De auteurs ~ @resliectievelijk
z
hooglei-narpsycliologie, assisterzt i12opleidiizg, hooglernar reclztspsyclzologie ei1 r~riiversitairhoofddoce~ztpsyclzologie, Werlcgroep
Reclztspsycliologie Uiiiversiteit Maastricht.
Citeerwijze: H.L.G.J. Merckelbach, K.I.M. van Oorsouw, P.J. van Icoppen 6r M.
Jelicic, 'Weet er niets meer van, edelachtbare:Over daderamnesie', D D 2005,z.
De Teleginnh 13 juni zooz.
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daar nog een zenuwarts bij, die optrad op verzoek van de Assense
rechtbank. D e diie deskundigen waren unaniem in hun oordeel: de
verdaclite leed aan een vorm van gel-ieugenverlies die 'dissociatieve
amnesie' heet en hij kon ten tijde van het delict zijn wil niet meer bepalen. D e reclltbanlt maakte die redenering tot de hare en sprak de
mail vrij
Het Assense geval is typerend voor l.iet soort zaken waarin
verdachten zeggen aan geheugenverlies te lijden. Om te beginnen
gaat het vaalt om levensdelicten. Er is nog een andere categorie. Dat
zijn overtredingen die vooral gênant zijn. Een voorbeeld is de 84-jarige inwoner uit Vaals die zijn buurmeisje een tongzoen probeerde te
geven, maar later zei zicli dit niet meer te kunnen l-ierinneren omdat
hij deinent zou z i j i ~ . ~
Een ander kenn-ierlt vali zaken waarin verdachten aan gel-ieugeilverlies zeggen te lijdeii, is dat er veel psychologiscli vocabulaire
aan te pas ltoint. Verdacl~tenliebben niet alleen gel-ieugenverlies,
maar zij lijden ook aan acute stress, dementie, epilepsie, schizofrenie
van het parailoïcle type, ei-izovoort. Soms zijn de syndromen zo exotiscl-i dat zelfs lteimers van de literatuur ze niet thuis l t ~ ~ n n brengen.
en
Neem liet Syndroom van Mumentlialer. Voorzovei- wij kondei1 nagaan l-iacl liet haar première in een civiele zaak die in 1999 voor de
Maastriclltse recl-itbank diende. Daarbij ging het om een politieinedewerlter die zijn ontslag betwiste. De acl~tergroildvan het ontslag was
dat de man zijn auto als vei-mist had opgegeven nadat hij even daarvoor met die auto de gevel had geramd van café D e Tribunal. Het
venveer van de ontslagen politiemedewefier was dat liij die avond
mosselen had gegeten en vervolgens een black-out had gekregen.
Daardoor zou luj de macht over het stuur hebben verloren en de gevel l-iebben geramd. Door de ldap van de aanrijding zou liij tijdelijk
geheugenverlies hebben gekregen. In die toestand had liij zijn auto
als gestolen opgegeven. D e man nam een psycliiater mee die verltlaarde dat het verhaal 'naadloos past bij de Idassielte beschiijving
van M~lrnentl-ialer.'~
D e psycl~ologiscl-iebegrippen die in dit soort zalten opduiken
zijn allesbel-ialve willekeuiige vakteimen. Steeds gaat het om begiippeil die raken aan juiidisclie noties over opzet en sclluld. Men zou het
ook zo ltuimen zeggen: deze psycl-iologische begrippen weltlcen de
suggestie dat de verdachte buiten zijn wil om iets strafbaars deed.
2

3
4
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Rechttiarik: Assen 12 juni 2002, U N - I I I I I ~ Z I ~3911.
IWAE
Dngblnd De Li17lb~~~gei;
26 maart Zoor.
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Daaimee samenhangend - en dat is het laatste kenmerk van de zalten
waarover we l-iet hier hebben - worden zij vaal: op gezag van een deskundige ingebracht. Meestal is het een dokter die de rechter komt uitleggen dat de verdachte zicl-i niets meer kan l-iesinneren omdat lij aan
de een of andere aandoening leed.
In jargon heet het type gel-ieugenverlies dat hier ter discussie
staat daderamnesie ofwel delict-gerelateerde amnesie. D e term amnesie l-ioudt in dat het geheugenverlies omvangrijker is dan alledaags
vergeten. Nu bestaat amnesie in soorten en maten. Zo lijdt een patient met l-iet syndroom van ICorsakow ook aan amnesie. Het probleem
van deze patiënt is echter dat hij geen nieuwe informatie meer kan
vasthouden. Dat maakt dat de patiënt bijna alles vergeet van wat hij
's morgei-is in de krant heeft gelezen, maar wel nog kan vertellen over
l-ioe het vroeger was. Deze vorm van amnesie - ook wel anterograde
amnesie genoemd - is bel-ioorlijlt anders dan l-iet geheugenverlies
waaraan sonimige verdachten of daders zeggen te lijden. Zij zijn over
l-iet algemeen redelijk in staat om nieuwe informatie vast te liouden:
ze herinneren zicl-i het politiebureau, ze heiinneren zicl-i de recl-iterconimissaris ei1 ze kennen de naam van l-iun advocaat. Hun probleem
is - zo zeggen ze altl-ians - dat zij zich een speciíiek vooival uit het
vei-leden niet meer kunnen l-ierinneren Bij hen is de amnesie dus naar
achteren gelicht en heet om die reden ook wel retrograde amnesie.
2

Hoe vaak en wie?

Verdachten en daders die zeggen te lijden aan retrograde gel-ieugenvei-lies zijn sinds jaar en dag een bekend verscl-Lijnsel.Bij ei-nstige delicten beroept ongeveer 25% van de verdachten zich erop5 Maai- ook
vei-oordeelden zeggen vaalt geheugenverlies voor het delict te l-iebben. D e Canadese psycliaters Bourget en Bradfoi-d toonden bovendien aan dat daders die geheugenverlies claimen vaak meer aggressie-

5

Zie bijvoorbeeld: A. Leitch, 'Notes on amnesia in crime for the general practitioner', Tlze Medicnl Press 1938, p. 459-463; P.J. Taylor, P.J. 6: M.D. ICopelillan,
Mediciize 1983, p. 581-$8; G.H.
'Armlesia for criminal offences', Ps)~cl~ologicnl
Gudjonsson, M.D. ICopelman 6: J.A.C. MacKeith, 'Unreliable admissions to honiicide: A case of niisdiagnosis of amnesia and misuse of abreaction teclinique',
Britklz Jo~rriznlof Psyc/zinby ~gggb,p. 455-459; N.M. Pyzsora, A.F. Barlcer 6:
M.D. Kopelman, 'Amnesia for criminal offences: A study of life sentence prisoners', J o ~ r r ~of
~ nFore~zsic
l
Ps)icl~iat~y
13Ps~iclzolog~~
2003, p. 475-490.

DD 2005, afl. 112

13

ve delicten op hun naam hebben staan dan daders zondei- geheugenverlie~.~
Ii-i eigen onderzoek ondervroegen wij Nederlandse TBS-patienten en vergelijlcbare Duitse patiënten die op basis van de zogenaamde MaBregelvollzug vastzaten.' D e totale groep omvatte 308 patiënten. Daarvan beweerden er 72 (23 %) geen herinnering aan llet
delict te hebben. Wat opviel was dat patiënten die geheugenverlies
claimden ouder waren, er me& eerdere veroorde.lingen op hadden
zitten en valcer aan drugs of alcol-iol verslaafd waren dan patiënten
die geen gel-ieugenverlies claimden. Het waren dus vooral de oude
rotten in het vak die zeiden aan geheugenverlies te lijden.
Over daders met gel-ieugenverlies treft me.n in de valcliteratuur twee soorten portretten aan. Het ene is dat van de zielige, introverte, donmige persoon die onder druk van de omstandigheden zich
aan een delict schuldig maakte. In dat verband is wel gesuggereerd
dat timide mensen sneller overrompeld ralcen door bedreigende omstandigheden. Dit zou tot een soort neurologiscl-ie lcortsluiting leiden,
die zich dan weer uit in een delict waarvoor men latei- gelleugenvei-lies heeft.%et probleem met deze theoiie is die van het kip en het ei.
We willen best aannemen dat soinmige daders met gel-ieugenverlies
stille en timide mensen zijn, maar misscl-iien werden zij dat wel vanwege l-iet misdrijf en de dramatische gevolgen ervan - de dood van
l-iet slachtoffer, het politieonderzoeli en de gevangenisstraf.
Een tweede portret dat men in de literatuur tegenkomt, is dat
van de manipulatieve en tlleatrale crimineel die stelselmatig zijn vei-antwooi-delijlcl-ieidprobeert te bagatelliseren door zichzelf als slacl-itoffer te p~esenteren.~
Dit portret komt dicht in de buurt van de opvatting dat l-iet bij uitstek psychopate daders zijn die met (malafide)
claims van gel-ieugenverlieskomen aanzetten. Het pi-obleemmet deze

D. Bourget, & J.M.W. Bradford, 'Sex offenders w110 claim amnesia for their alleged offense', B~~lletirz
of tlze Ar7zericnrz Acndenzy of Psyclzintql aizd tlze Lai,i~1995,
P. 299-307.
7 M. Cinla, H. Nijman, H. Mercltelbacl-i, I<. IGemer & S. Hohaclc, Claims of crime-related amnesia in forensic patients', International Joumal of Law and Psycliatry', in druk.
S G.H. Gudjonsson, IC. Hamesdottk & H. Petursson, 'The relationslup behveen
anulesia and crime: The role of personality', Peisorzalify nizd Irzdividr~nlDiffererzp. 505-510.
ces 1999~1,
9 M. Cima, H. Merclcelbach, S. Hohiack & E. Ihauer, 'Charactenstics of psycliiatnc pnson inmates who claim ainnesia', Persoiznlity nizd Iizdividunl Diffei-erzces
2003. P. 373-380.
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opvatting is dat er zo weinig hard bewijs voor bestaat.'" We voegen eraan toe dat er nog weinig systematisch onderzoek is gedaan naar de
relatie tussen psycl-iopathie, geheugenverlies en recidive.
3

i'

Organisclie amnesie

Het geheugenverlies waaraan verdachten of daders zeggen te lijden,
kent verschillende verscliijningsvormen. Sommige daarvan zijn geloofwaardiger dan andere. Om te beginnen is er de organische amnesie. Het gaat dan om geheugenverlies vanwege een - soms tijdelijlte ontregeling van de hersenen. Daarbij valt te denken aan dementie,
hersenltneuzing ten gevolge van een ongeval, slaapwandelen of overmatig alcol-iolgebruik. Wat de precieze oorzaak ook is, organische
amnesie duidt op een ziek brein dat informatie over het delict niet
goed kan opslaan (encoderen). De ltern van de organische amnesie is
zodoende een encodeei-probleem. Dat probleein verdwijnt zodra het
brein zich heeft hersteld.
Of een verdacl-ite die organische amnesie voor l-iet misdrijf
claimt geloofwaardig is, hangt af van het geval. Nog niet zo lang geleden voltrok zich binnen de muren van een verzorgingstel-iuisl-iet volgende draina. Een 80-jarige demente bewoner van een psycl-iogeriatriscl-i verpleegliuis werd oin l.iet leven gebracht door zijn 81-jarige
eveneens ei-nstig demente ltainergenote." We mogen veilig aannemen dat de 81-jarige verdachte zich dat niet meer ltan heiinneren.
Dat iemand na een forse klap op l-iet hoofd tocl-i nog doelgericl-ite actie kan oi-idernemen- bijvoorbeeld hard ltan terugslaan - maar daar
later dan niets meer vanaf weet, bestaat ook. Zoiets valt te vergelijken met de voetballer die tijdens l-iet spel een hersenltneuzing oploopt, gewoon verder speelt, een goal maakt, en zich daar later niets
meer van herinnert."
Het is zelfs mogelijk dat iemand in een slapende toestand een misdrijf
pleegt en daar later geheugenverlies voor heeft. Dat was bijvoorbeeld
aan de orde in de Utrechtse slaapwandelzaalt. Daarbij ging het om
10

II
12

N.G. Poytliress, J.F. Edens S( M.M. Watlcins, 'Ti~erelationsliip between psychopatluc personality features and malingering sympton~sof major mental illness',
Lai,v nrzd H~uizmzBeliavior ZOOI,p. 567-582,
De Telegrnaf, g augustus 2003.
Het verhaal gaat dat dit de AZ-speler Max Huiberts zou zijn overkomen in een
wedstrijd tegen Helmond Sport. Naar schatting loopt ongeveer 50% van de profvoetballers met een mild hersenletsel rond, wat weer niet venvonderlijk is als
men bedenkt dat de gemiddelde speler 1000 ballen per seizoen kopt. Zie NRC
Harzdelsblnd, 21 oktober zooo.
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een minderjasig meisje dat 's nachts een bij haar logerende viiendin
met een mes stak. De vriendin liep daardoor letsel op. Vlak daarna
werd het meisje door de politie voor verhoor meegenomen. Tijdens
de eerste verhoren zei zij nauwelijks herinnelingen te hebben aan het
incident. Ze beschreef hoe ze wakker werd naast haar bloedende
viiendin. Het was pas in de daaropvolgende dagen dat de heiinneringen aan de gebeurtenis langzaam terugkwamen. Het meisje vertelde
toen dat ze tijdens het delict 'droomde dat een inbreker alles deed,
teiwijl ik het zelf deed'. Bij nader onderzoek kwam vast te staan dat
het meisje last had van een labiele slaap-waak cyclus (zie onder).
Soms kan in zullte gevallen worden gedocumenteerd dat de
verdachte tijdens zijn slaap afwijkende l-iersenactiviteit vertoont. Het
ltomt er dan op neer dat in de eerste twee uren na het inslapen hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor doelgeiicl-itehandelingen
wèl actief wol-den, maar hersengebieden die verantwoordelijk zijn
voor de controle van het gedrag uitgeschalteld blijven. Die discrepantie, die overigens nooit langer dan 30 minuten aanhoudt, zou ten
grondslag kunnen liggen aan agi-essieve uitbarstingen van sommige
slaapwandelaai-s.I3

l

I

i

I

1
l

4

i
i

Alcoliol autoniiatisme

Iemand met een ziek brein Itan een delict plegen en daar later organische amnesie voor hebben. Maai- zullte gevallen zijn bepaald zeldzaam. Daarom kunnen zij hooguit een fsactie verklaren van het toch
aanzienlijke contingent aan verdachten en daders dat geheugenverlies
zegt te hebben. D e belangsijkste overweging daarbij is de volgende.
Als het brein zo ontregeld is dat het geen infomatie meer opslaat,
dan kan het over het algemeen ook niet meer de doelgerichte actie
ontplooien die voor een delict nodig is. Dit voorbehoud geldt bijvoorbeeld voor verdachten die zeggen dat zij onder invloed van drugs of
alcohol een delict hebben gepleegd en dat vergeten zijn. Dat is apriori
een onwaarschjnhjlt scenasio omdat hoge doses drugs of alcohol die
l-iet geheugen plat leggen dat ook doen met motoriscl~ehersenkernen.'"
In een eigen studie vroegen we aan 256 volwassenen of ze
dooi- het drinken van alcohol wel eens een black-out hadden gehad.
13 C. Bassetti, S. Veiia, F. Donati, P. Wielepp 6r B. Weder, 'SPECT during sleepwaking', Lnrzcef 2000, p. 484-485.
14 H. ICalant, 'Intoxicated automatism: Legal concept vs. scientific evidente', Coiitel~zpornlyDrug Problei7z.s 1996, p. G3 1-648.
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Tweederde kende het fenomeen. Deze respondenten gaven aan dat
r
gezij bij die gelegenheid gemiddeld 15 drankjes binnen 4 u ~ i hadden
dronken. Ofschoon men voorzicl-itig moet zijn met zulke rapportages,
coil-esponderen de genoemde aantallen met een bloed-alcol-iolconcentratie van 2.6 p r o d e . Zulke concentraties zijn aanrnerltelijk hoger dan de concentraties die men in menig strafdossier tegenkomt.''
Neem de 32-jarige Ainhernrner die op een novembelmorgen naar het
café toog en daar tot ver in de middag verbleef, onderwijl 10 biertjes
drinkend. Later ging lij naar de flat van zijn vriendin en kreeg met
haar ruzie. De vriendin probeerde tot woede van de man weg te lopen. De h l - i e m m e r : 'ik heb wat gepakt en dat bleek achteraf een
mes. Ik kwam weer bij mijn positieven toen ik haar geheel en al onder
het bloed bij de koelkast zag liggen. Toen heb ilt ook zelf de politie
gebeld'. De psycluater die in dit geval de rechtbank moest voorlicl-itei-i
over de persoon van de verdachte verklaarde dat er spralte was geweest van een alcohol automatisme. Hij legde dat als volgt uit: 'dit is
een toestand waai-in redelijlte complexe handelingen worden uitgevoerd buiten de controle van de eigen wil en waarvoor later ailinesie
bestaat."'
De psychiatel- besefte blijlcbaar niet dat de bloed-alcoholconcentratie van deze geroutiiieerde di-inlter onder de 1.0 promille lag
toen lij zijn vriendin met een mes levei-isgevaarlijlt verwondde. Een
dergelijke concentratie is echt ontoereikend voor een blaclt-out. Een
betere interpretatie is dat de Arnliernmer met het verhaal over de
black-out zijn verantwoordelijltheid voor het delict probeerde te bagatelliseren. Dat een beroep op alcol-iolgebruilt een dergelijlte functie
'~
vaalt heeft, kwam ook in ons eigen onderzoek naar v o ~ e n .Daarin
keken we naar automobilisten die vanwege een aanrijding of opvallend weggedrag door de politie waren aangehouden. In al deze gevallen werden de automobilisten meegenomen naar het bureau voor een
bloedproef. D e a~itomobilistendie een black-out claimden hadden
geen hoger promillage dan diegenen zonder zo'n claim (respectievelijk 1.8 en 1.9). Maar diegenen die zeiden een black-out te hebben waren wel aanmerkelijk vaker betroltlten bij een ongeval dan diegenen
zoilder black-out (respectievelijlt 85% en 35.)O/'

15 IC. van Oorsouw, H. Merckelbacli,D. Raveli, H. Nijman &L I. Meldung-Pompen,
'Alcoholblaclc-out voor een delict: Bestaat dat?', De Ps~rclzoloog7004, p. 59-63.
16 We citeren liier uit het dossier dat ons door de raadsman ter besc1iild;ing werd
gesteld.
17 Van Oorsouw e.a. 2004, op. cit.
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D e strafrecl-itelijlte relevantie van de organiscl~eamnesie schuilt in het
leerstuk van de ontoerelteningsvatbaarheid. Scherper gezegd: strafrecl-itelijk gezien is organisch geheugenverlies enkel betekenisvol
voorzover aannemelijk is dat de verdachte ook al een ziek brein l-iad
toen lij het delict pleegde. Een ander mogelijk raakpunt is noodweer
en nood~veerexces(art. 41 Sr). Interessant in dit verband is l-iet geval
van de Utreclltse gevangenbewaarder die in augustus 2001 met zijn
busje een jonge crimineel bij een jeugdimichting moest afleveren.
Daar aangekomen kiijgt de bewaarder van de jongen een forse kopstoot. De bewaarder slaat terug, weet daar later niets meer van en
moet zich bij de politierecl-iter verantwoorden voor zijn gedrag. In deze zaak had de kwestie van noodweerexces aan de orde kunnen komen (zie onder).
c<

w
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E
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Recl-outs of dissociatieve aimesie

C
V)
,

w

'E!

Psychiaters spi-eken van dissociatieve amnesie als aan het geheugenverlies niet een hersenstoornis, maar een psycliische oorzaak ten
grondslag ligt. Terwijl organiscl-ie amnesie een goed gedocumenteerd
verschijnsel is, duidt de teml dissociatieve amnesie op een l-iypothetische toestand waarin handelingen, bewustzijn en hesinneringen ontkoppeld (gedissocieerd) zijn geraakt. De oorzaak daarvan is al even
1.iypotl-ietiscl-ien stoelt op de volgende aanname: niet alleen een fysieke, maas 001. een mentale klap kan tot geheugenverlies leiden. De
mentale klap moet dan wel de allure van een tra~imaof, zoals somrnige auteurs l-iet noemen, een red-out hebben. Want alleen de hoogoplopende emoties (reds) die kenmerkend zijn voor trauma's kunnen
later leiden tot geheugenverlies, aldus de aanhangers van deze hypotl~ese.'~
Psychiaters die de term dissociatieve amnesie gebruiken, menen dat deze vonn van geheugenverlies het gevolg is van een ophaalprobleem. Vanwege een acute bedreiging verkeert het brein iri een
staat van hyperactivatie. Geheugeninformatie wordt dan wel opgeslagen, maar zodi-a de persoon in een minder turbulente toestand komt,
is deze informatie moeilijk toegankelijk. Sommige experts sprelíen in
dit verband wel van toestandsafhankelijk geheugen en leggen ook
een relatie met alcoholgebr~~ilc:
de infol-matie over het delict zou pas

IS G. Swihart, J.C. Yuiüe 6c S. Porter, 'The role of state-dependent mernory in "redl arld Psycl~int~y
1999, p. 199-212.
outs"', Iizter~zntiorzalJ o ~ ~ r ~ofz nLal.ij
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hervonden kunnen worden als de persoon weer in een geagiteerde en
beschonken toestand aan het delict te~ugdenkt.'~
Het juridische aanknopingspunt voor dissociatief geheugenverlies is art. 40 Sr, dat handelt over psycliiscl-ie overmacht. Psychische oveimacht wordt dan opgevat als 'ee.n van buiten komende
kracht, dwang of drang waartegen weerstand bieden redelijltenvijs
niet mogelijk is. Daarbij wordt het exteine karakter van de kracht,
dwang of drang in de literatuur en de rechtspraak benadr~ltt'.~"
Maar komt het wel voor dat iemand dissociatief geheugenverlies heeft voor een ernstig delict dat hij pleegde? Ja, zegt de Britse
psychiater Micl-iael Icopelman, die soms als getuige-deskundige optreedt." Zijn belangiljltste argument is dat verdachten die aan dit type
gelieugenverlies zeggen te lijden vaalt zelf de politie inlichten. Daar
komt bij dat zij zelden een vluchtpoging ondernemen. ICopelman: 'dat
maakt een verklaring van l-iet gel-ieugenverliesin termen van veinzen
minder plausibel'.
Echt stel-k is Icopelmans argument niet. Want voor de verdachte die zich geconfronteerd weet met een overmaat aan belastend
bewijs kan l-iet veinzen van gel-ieugenverliesjuist grote voordeleil l-iebben. Door te zeggen dat je niets meer weet, ltuil je om te beginnen op
een coöperatieve manier van je zwijgsecl-itgebruilt maken. Bovendien
bestaat er de gerede kans dat men een arts als desltundige bij jo~lw
zaak betrekt. Als die ervan overtuigd raakt dat er sprake is van dissociatief geheugenverlies, zal lij in zijn rapport aan de recl-iter de situatie waalin l-iet delict plaatsvond portrettesen als een red-out of
trauma. Dan verwerf je als verdachte de sympathieke status van
slachtoffer. Als het eenmaal tot een veroordeling-plus-TBS is geltomen, dan kun je je in de TBS-ldiniek onttrekken aan tl-ierapiesessies
waarin hulpverleners over het delict willen praten. Je weet er immers
niets meer vanaf.

19 S. Porter, A.R. Birt, J.C. Yuiile & H.F. Herve, 'Memory for murder: A psychological perspective on dissociative amnesia in legal contexts', Iriteiizntio~zalJonmnl
of Lniu arzd Psyclzintiy 2001, p. 23-42,
zo Wij volgen hier de telcst van S. Janssen, 'Psycliische oveimacht: Naar een absolute wilsonvnjheid?', Necieilarzds Jr~iisfeizblnd2002, p. 1111. Zie ook G.G.J.
Eerz orzdeizoek /zaai de
Ihoops, (1998). Psyclzisclze over77zncht erz reclztsvi~z~ii~zg:
stinfi.eclztellce, forr~~sisclz-psyclzintiisclzeen psycl~ologisclzegielzzerz vali psycliisclle oveir~zaclzt(diss. Leiden), Arnhem: Gouda Quint 1998
21 M.D. ICopeln-ian,'The assessment of psychogenic amnesia', in: A.D. Baddeley 6i
B.A. Wilson &L F.N. Watts (red.), Hn~zdboolcof nzei7zoiy disordeis, New York:
Wiley 1995, p. 427-448.
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Los van deze overwegingen is de wetenschappelijke evidentie voor
dissociatief gel-ieugei-iverliesronduit zwak. Zo onderzocl-it de Canadese arts RJolf of aan deze vorm van amnesie toestandsafhanltelijlt geheugen ten grondslag zou kunnen liggen." Zijn proefpersonen waren
5 veroordeelde moordenaars, die beweerden dat zij zich helemaal
niets meer konden l-iesi~-~neren
van het delict omdat ze destijds teveel
alcol-iol hadden gedronken. Wolf voerde hen dronken en ging na of in
deze toestand l-iun herinneringen aan het delict terugkwamen. Dat gebeurde niet. D e proefpersonen werden geagiteerd en yessief, maar hielden vol dat zij zich niets van hun delict konden herinneren. Geen
toestandsafl-ianltelijk geheugen dus.
Ook het idee dat dissociatief geheugenverlies het gevolg is van
mentale klappen blijkt in de wetenschappelijke litei-atuur zeer omstreden te zijn. Als ergens mentale klappen werden uitgedeeld, dan
was het wel in de concentratiekampen van de nazi's. Zou het fenomeen van dissociatieve amnesie op eilige scl-iaal vooi-komen,dan verwacht men l-iet dus aan te treffen bij de overlevenden van die lampen. Maar daar wordt liet niet gezie~i.'~
Het tegendeel is eerder waar:
overlevenden hebben maar al te scherpe l-ieiinneringen aan deze
Itampen en lijden oolt onder deze intrusieve herinnelingen. Het feit
dat zij daar weinig over praten, betekent niet dat zij aan dissociatief
gel-ieugei-iverlies lijden. Er is een groot verschil tussen ergens liever
niet over willen praten en ergens geen l-ierinneringen aan hebben."
Dat ondersclieid is oolt voor de strafrecliterlijlte context relevant,
maar l-iet staat artsen die zich buigen over zaken waarin daders geheugenverlies claimen niet altijd even helder voor ogen. Ondertussen
mogen we aannemen dat liet aantal daders dat niet wil praten over
het delict vele malen groter is dan l-iet aantal daders dat aan dissociatieve arniesie lijdt, zo dat laatste überhaupt al voorltomt. Want welbeschouwd is er geen enkele reden te bedenken waarom een dader
met gezonde liessenen geheugenverlies zou hebben voor zo'n unielte
en indringende ervai-ing als iemand anders van het leven beroven.
Voos dat standpunt vallen nog een heleboel technische argumenten aan te dragen. Niet de minste daarvan zijn: (I) dat mensen
over het algemeen handelingen beter onthouden dan andere soorten
A.S. Wolf, 'Hornicide and blacltout in Alaskan natives', J o ~ ~ r tof~ nSh~dies
l
on Alcolzo11gS0, p. 456-4663.
23 R. Yehuda, A. Eikin, IC. Binder-Brynes, B. ICahana, S.M. Southwiclt, J. Schmeidler Sr E.L. Giller, 'Dissociation in a,@g Holocaust survivors', Atlzer-icnizJo~lrl~nl
of Psyclzintr-y1996, p. 935-940.
Cambridge: Harvard University Press 2003.
24 R.J. McNaily, Ra7zetiiber-itzgtra~~i7zn,
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informatie (action-superionty-effe~t)."~;
(2) dat mensen handelingen
die zij zelf hebben uitgevoerd beter onthouden dan handelingen die
zij alleen maar hebben gezien (self-reference-effect)."; en (3) dat
mensen dingen extra goed gaan onthouden als ze er niet aan willen
denken (white-bear-effect)." In geheugentermen valt een delict te dehiiëren als een action-supe~iority-effect+ self-reference-effect + wlite-bear-effect. Met die definitie in het acliterhoofd is het haast onrnogelijk dat iemand dissociatief geheugenverlies krijgt voor een delict
dat hij zelf heeft gepleegd en waaraan hij lieve,r niet meer denkt.

De derde vaiiant van geheugenverlies bij daders is de geveinsde amnesie. Dadel-s die hun amnesie veinzen, proberen anderen wijs te maken dat zij zich hun misdaad niet meer kunnen I-ielinneren.Soms proberen zij organiscl-i geheugenverlies te imiteren. Een f~-aaivoorbeeld
hiervan is de zich nog steeds voortslepende zaak van Scott Falater.
De 44-jalige Falater uit Arizona bracl-it zijn vrouw messteken toe en
verdronk l-iaar vervolgens in het zwembad. 'Hij deed 't zonder een bewuste gedachte. Hij deed het omdat hij slaapwandelde', zei zijn advocaat Micllael IGinerer aan het begin van het proces.'s Dit is twijfelachtige verdedigingstrategie omdat slaapwandelepisodes hooguit een
half uur duren, tenvijl Falater 50 minuten be,zig was met l-iet om het
leven brengen van zijn vrouw. Daar kwam bij dat zijn handelingen
werden gadegeslagen door een buurman. Falaters gedrag bleek een
logica te vertonen die slecl-it past bij de gedesorganiseerde staat waarin slaapwandelaars zich doorgaans bevinden. Zo was hij in de weer
met l-iet wegwerken van zijn bebloede kleding. Bovendien vond men
in l-iet slaaplaboratonum bij Falater geen harde aanwijzingen voor
hersenactiviteit die op een neiging tot slaapwandelen zou.lcunnen duiden.lgDaasin scl-iuíltook het gevaar voor degene die organisch geheugenverlies probeert te veinzen. Omdat deze vorm van geheugenverlies in psincipe via neuropsycl-iologische tests en andere metingen zoals bijvoorbeeld l-iet elektro-encefalogram (EEG) - op haar plausibiliteit valt te onderzoeken, loopt de simulant het aanmerkelijk risico
25 J. Engelkamp 6c H.D. Z i l e r , TIze A~~rizaiz
rizenzoiy, Seattle:Hogrefe 1994.
2G C.S. Symons 6c B.T. Jolinson, 'The self-referente effect in rnemory: A rneta-analysis', Psychological B~~lletìrz
1997,p. 371-394.
27 D.M. Wegner, D.J. Schneider, S.R. Carter 6r T.L. White, 'Paradoxical effects of
thought suppression', Jor~r-iialof Persorinlity ar~dSocinl Psyclzology 1987, p. 5-13.
20 oktober 2003.
28 De Voll~s/skrnrzt,
29 T. Jacobs, 'The big sleep', Fortealz Tiuzes 1993, p. 42-45.
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om te worden ontmaskerd. Vanuit dat gezichtspunt is het voor simulanten verstandiger om dissociatief geheugenverlies te veinzen.
Onderzoek van de Canadese psycholoog Nicholas Spanos laat
zien dat als mensen zicl-i moeten verantwoorden voor een gsove rnisstap, zij betrekkelijk snel op het idee komen om geheugenverlies te simuleren. Spanos' onderzoek bestond uit een shnpel rollenspel, dat
kort gezegd als volgt verliep. Studenten moesten zicl-i inbeelden dat
zij verdacl-it werden van moord en verlracl-itingen dat het forensische
bewijs tegen hen ovenveldigend was. Vervolgens kregen zij een gesprek met een psychiater. Zodra de psychiater 'de verdacl-itei-i' daarvoor de ruimte gaf, kwamen zij binnen de kortste Iteren met een verhaal op de proppen dat de contouren aannam van dissociatief geheugenverlies.'Wat heeft voor een deel te maken met het feit dat dit
type gel-ieugenverlies via films als Hitcl-icoclcs Spellbound (1945) deel
uitmaakt van een wijdverbreide folklore. Voor menige verdachte
komt daar nog bij dat hij op gsond van zijn excessief alcohol- of
drugsgebruik wel weet l-ioe een blaclt-out aanvoelt. Dat verklaart
waarom wij in onze eigen studie vonden dat claims van gel-ieugenverlies vooral worden aangetroffen bij recidivisten die een alcohol- of
drugsprobleem hebben.
Ondertussen zijn de imitaties die verdachten of veroordeelden
van gel-ieugenverlies proberen te geven vaak beroerd. Een patiënt
met bonafide gel-ieugenverlies zal doorgaans zeggen dat lij zicl-i sominige fragmenten wél kan herinneren en dat extra vingeiwijzingei-i
hem helpen om weggezakte herinnelingen te activeren. Simulanten
zijn daarentegen nogal dogmatisch over hun geheugenverlies: zij claimen dat het totaal en irreversibel is.3'
Verdachten die amnesie veinzen, l-ioeven niet bij voorbaat op
ongeloof te rekenen. Die welwillendheid hangt samen met de bij veel
leken diepgewortelde overtuiging dat mensen onaailgename l-ieiirineiingen verdringen. Soms zijn het de verdachten zelf die zich door deze
overtuiging op sleeptouw laten nemen en oprecht gaan geloven dat zij
'dissociatief geheugenvei-lies l-iebben voor een delict dat zij nooit
pleegden. Zo bescln-ijft de Britse recl~tspsycl-ioloogGisli Gudjonsson
l-iet geval van een soldaat die door de politie indringend werd onder-

30 N.P. Spanos, J.R. Weekes & L.D. Bertrand, 'Multiple personality: A social psycho~ogicalperspective', Joui.iznl of ADiiou7zal Psycliology 1986,p. 362-376.
31 S.-A. Christianson & H. Merclcelbach, 'Crime related amnesia as a fornl of deception', in: P.A. Granl-iag & L.A. Strörnwaii (red.), Deceptioiz irz fornzsic cor~tests, Camblidge: Carnbndge University Press 2004.
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houden over de moord op een 14-jarig meisje.31Tijdens de verhoren
kwam uitvoelig tel- sprake waar de soldaat twee maanden eerder, ten
tijde van de inoord, zoal was geweest. D e verdacl-ite vond het moeilijk
om daarover precies te zijn. Geholpen door artsen die hem onderzochten, ging hij zich hardop afvragen of hij misschien de mooi-d op
het meisje had vei-drongen. De verdachte ging dromen over het
slachtoffer, kreeg visioenen van haar en zei uiteindelijk: 'ik moet het
gedaan hebben want ik ltan een plaatje van haar zien'. Hij legde een
bekentenis af en werd op basis daarvan vei-oordeeld. Latei- ging de
verdachte twijfelen aan zijn bekentenis en in hoger beroep werd hij
viijgesproken. Het geval demonstreert hoe een verdachte zelf aan de
l-iypotl-iesevan dissociatieve anmesie ltan gaan geloven.
7

t

l
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Nognaals kopstoot

Het is zeer de vraag of er zoiets als dissociatieve amnesie voor een delict bestaat. Als het al voorkomt, is l-iet zo zeldzaam als vogelenpoep
in een koekoeksltlolt. Het Itomt wél, zij het niet vaak, voor dat een
dader organische anmesie voor zijn delict l-ieeA. Geveinsde amnesie is
daarentegen n11 over. tlzeplnce omdat l-iet tot l-iet standaard gedragsrepertoire van mensen behoort, die zicl-i voor een ernstige misstap moeten verantwoorden. Dat is, de valtlileratuur over het onderwerp samenvattend, de stand van zalten.
Men zou denken dat psycliaters daarmee rekening l-iouder,
op het moment dat zij als getuige-deskundigen onderzoek doen bij
een verdachte die gel-ieugenverlies zegt te hebben. Maar onze indruk
is dat psycliaters er een andere prioriteit op nal-iouden en wel een die
absolute voorrang geeft aan l-iet idee van dissociatief gel-ieugenverlies.
In het eerder aangehaalde geval van de Utrechtse gevangenbewaarder gooide de advocaat het over de boeg van psyclGsche ovemacl~t.
Twee psychiaters onderbouwden dat veiweer. Na onderzoel: concludeerden zij dat de black-out van de bewaarder een dissociatieve reactie was. D e politiei-echter veroordeelde de man wegens openlijke geweldpleging tot een maand vooswaardelijk en oveiwoog daarbij naar onze mening terecht - het volgende: 'De samenleving moet erop
ltunnen vestro~~wen
dat iemand met zo'n belangiijlte functie als die
van u niet terecl-itltomt in de situatie van psycliische o~eimacl-it.'~~
Maar ging l-iet in deze zaak wel om psycl-iische overmacht en, daaraan
32 G.H. Gudjonsson, M.D. ICopehnan, & J.A.C. MacICeith rgggb,p. 455-4559,
33 D e Vollcski.nizt, 20 oktober 2003.
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geltoppeld, dissociatief geheugenverlies? Onze inschatting is van niet.
De psycliiaters hadden de advocaat en de rechter dienen te wijzen op
de serieuze mogelijkheid van organisch geheugenverlies. Het is immess goed denkbaar dat iemand die een ltopstoot hijgt daar een hersenletsel aan overhoudt en in de nasleep daarvan dingen doet die hij
zicli later niet kan heiinneren. In tegenstelling tot de uitleg van de
psychiaters, is dit een toetsbaar scenario. Het had met neuropsychologische tests op haar merites kunhen worden beoordeeld. Stel dat bij
de verdachte een forse hersenkneuzing aantoonbaar zou zijn geweest.
Dan had de advocaat zich moeten afvragen of het optreden van zijn
cliënt een vorm van noodweei--exceswas.

8

Freudiaanse hydraulica

We begonnen dit artikel met de Assense wurgmoord. Hieronder
staan we wat langer stil bij de deskundigen in deze zaak. Allereei-st de
psychiater. Hij concludeert: 'Iii de li-ei-nis er spralte van een piimitief
menselijke, maar oolt dierlijke reactie (...). Indien iemand zich ei-nstig
bedreigd voelt treden deze reacties onmiddellijlt op ei1 vinden grotendeels los vaii de cognitieve controles plaats. Het is een min of meer
reflexmatig reageren als overlevingmeclianisme. Bij betroltli-ene lijkt
er spralte van zo'n reflexniatige (vec1it)reactie. Betroltltene ltan zicli
het gebeurde niet heiinneren, behalve zacht f l e n in de verte. In psychiatrische termen was er spralte van een acute dissociatieve reactie.'
Deze desltundige lijkt er vanuit te gaan dat een incestbeschuldiging
een acute bedreiging oplevert. Laten we hem voor het moment in die
discutabele aanname volgen. Is liet dan zo dat een acute bedreiging
een licliamelijlte reactie kan ontloldten die zicli onttrekt aan liet bewustzijn van de bedreigde persoon? Jazeker. Dat is althans wat de
Amerikaanse neurobioloog Josepl-i LeDoux liet zien3"Hij toonde aan
dat er twee paden in de hersenen zijn waarlangs emotionele informatie ltan worden omgezet in een handeling. Het ene, hoog in de liersenen gelegen, pad venverkt infomatie op een grondige, bewuste,
maai- dus ook langzame manier en initieert dan pas een handeling. In
acuut bedreigende situaties is dit pad te traag en dan wordt informatie
quick nrzd di* via een dieper in de hersenen gelegen pad verwerkt.
Dat pad kan een handeling ogenblildtelijlt en dus onbewust initiëren.
Het desltundigenbeiicht van de psychiater in de Assense zaak
is duidelijk schatplichtig aan het werk van LeDoux. De psychiater
34 J.E. LeDoux, Tlze ei~lotiorznlbrnirz. New Yorlc: Sirnon 6r Schuster 1996.
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vergeet echter een toch wel cruciaal punt in zijn analyse mee te nemen. Dat is dit punt: ook al wordt in een acuut bedreigende situatie
een handeling onbewust ge'ïnitieerd na 300 milliseconde raakt de bedreigde persoon volkomen doordrongen van wat hij aan het doen is
en zou lij tegenmaatregelen kunnen nemen3' De Assense wui-gmoord duurde aanmerkelijk langer dan 300 milliseconde, want de ruzie begon in de woonltamer en de veiwurging vond plaats in de tuin.
De psycholoog die optrad in de Assense zaak legt in zijn desltundigenbencl~teen ander accent. Hij schrijft over de verdachte: 'Hij
verkeerde in een verltokerde toestand van een overweldigende agsessie-~iitbarsting,een dissociatieve reactie. D e agressieontlading vond
plaats nadat betrokkene jarenlang veel onlustgevoelens heeft onderdrukt en toen op de bewuste avond het slacl-itoffer ltwetsende veiwijten en bedreigingen uitte ging betrokkene geheel door het lint.' Het
bericht van deze deskundige is scl-iatplicl-itig aan Sigmund Freud. De
Weense wonderdokter huldigde een hydraulische opvatting over
agressie: als agressie wordt onderdrukt, zal het accumuleren en op zeker moment leidt dat tot een explosie. 111 de academische psychologie
ltent deze opvatting sinds enige tijd geen aanhangers meer. Daar is
een goede I-eden voor. Ofschoon het llydrauliscl-ie model intuïtief
plausibel is, maakt onderzoek duidelijk dat mensen die hun woede
moeten inhouden op de langere termijn ook minder agressief zijn dan
mensen die hun woede mogen uiten. In de meest recente studie op dit
terrein liet de Ameriltaanse sociaal-psycl~oloogBrad Buslman Goo
studenten naar zijn laboratoiium komen. Ze werden allemaal gesard
over een essay dat ze hadden gesclueven. Daarna mocl-iten sommige
studenten tegen een soort bolcsbeugel telceer gaan, tenvijl anderen
rustig moesten blijven. Tenslotte liet Bushman de studenten op een
scllaal aangeven hoe woedend ze waren. Diegenen die te keer waren
gegaan, bleken woedender dan de studenten die rustig wasen gebleven. Onderzoek zoals dat van Bushman laat zien hoe stupide trainingsprogsarnn-ia's zijn waarin ciiminele jongeren eens
telteer
mogen gaan tegen de bolcsbeugel of tijdens de Ardennen sur~ival?~
En l-iet laat vooral zien dat het llydraulische model van agressie niet
klopt. Het is dan ook een raadsel waarom de psycholoog de Assense
rechtbank opscl-ieepte met zo'n hydraulische model.

35 McNaUy 2003, op. cit.
36 Zie B.J. Buslman, 'Does venting anger feed of extinguish the flarne?', Jor~i-iznlof
Perso~znlil)~
nild Socinl Ps)~clzology2002, p. 724-731.
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9

Cryptisch dieptepunt

De zenuwarts in de Assense zaak bestrijkt in zijn rapport niet alleen
de medische, maar ook de juridische aspecten van het drama. Oin
met dat laatste te beginnen, schrijft hij over de verdachte: 'Hij was ten
tijde van het delict en de minuten daaraan voorafgaande niet in staat
zijn wil en handelen te bepalen conform inzichten in de maatschappelijke onaanvaardbaarheid van zijn dissociatieve en agressieve acting
out. Het kan, met andere woorden, betrokkene niet worden verweten
dat hij min of meer plotselmg en op basis van genoemde heftige gemoedsbewegingen en reacties in een toestand van ernstige dissociatie
terecl-it kwam.' D e deskundige neemt hier ongevraagd op de stoel van
de rechter plaats. Misscliien dat de Assense magistraten dat niet erg
l-iebben gevonden. Want het medische deel van zijn deskundigenrapport is ook voor ons - als echte kenners - een cryptisch dieptepunt.
Hoe we ook 011s best doen, we snappen nauwelijks wat de zenuwarts
vanuit zijn expertise te melden heeft over de zaak. Zo schrijft hij over
de verdachte: 'Daarenboven heeft liij ook tijdens het delict min of
meer primitief-intentioneel en consequent gel-iandeld, dat wil zeggen
het meeslepen en veiwurgen van zijn echtgenote, confoin-i de heftige
(maar verdrongen) woede en afkeer ten aanzien van de door l-iem als
bedreigend ervaren realiteit (verlating). Daarin worden primitieve en
ontren-ide infantiele l-iechtingsreacties in de zin van aanldampen en
vastliouden zicl~tbaar,zoals dat in minder agressieve zin overigens
ook bij jonge primaten in de eerste levensfase postnataal onder situaties van d i - e i e g en stress kan worden geobserveerd.'
Wij citeerden zo uitvoerig uit de rapporten van de deslundigen in de Assense zaak om duidelijk te maken hoe sterk l-iet concept
van dissociatief geheugenverlies bij hen leefde. Ondertussen vond
geen van de drie deskundigen het nodig om te toetsen of de verdachte zijn amnesie misschien wel veinsde. Dat is des te opmerltelijlter
omdat voor dit doel goede instrumenten beschikbaar zijn.37Met dat
alles in het achterhoofd vinden ook wij dat de vlijspraak van de verdacl-ite in de Assense zaak getuigt van lef.38

37 H. Merckelbach, M. Cirna B H. Nijinan, 'Daders met geheugenverlies', in: P.J.
van Icoppen, D.J. Kessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (red.), Het recht
i~mzbi/.iize/~:
Psyclzologie v m /let recht, Deventer: IUuwer 2002, p. 667-685.
38 Om geheel andere reden vond ook de Nijmeegse strafrechtgeleerde Ybo Buruma het vonnis van de Assense rechtbank van lef getuigen. Zie Y. Buruma, 'Vnjspraak van moord', NJB 2002, p. 1503.
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Hoe liet anders kan

Dat laat de eerder beschreven Utrechtse slaapwandelzaak zien. Ook
hier buigen zich diie deskundigen over de zaak. Zij voeren tests uit en
maken een precieze reconstructie van de voorgeschiedenis van het
meisje. Ze wordt zelfs een aantal nachten ter observatie opgenomen,
waarbij men haar hersenactiviteit in kaart brengt. Uit het onderzoelc
blijkt dat in de familie van l-iet meisje slaapstoomnissen voorkomen. Al
eerder heeft zij tijdens het slaapwandelen doelgericht, maar bizar gedrag tentoon gespreid. Bij een van die gelegenheden knipte het meisje bijvoorbeeld haar eigen haren af. Het meisje heeft sinds kort een
baan in de horeca met onsegelmatige werktijden. Op de avond van
het drama had zij alcohol gedronken en sigaretten gerookt. Van deze
psycl-io-actieve stoffen is bekend dat ze de slaap-waak cyclus verder
ontregelen. Het drama zelf voltrok zich binnen twee uur nadat het
meisje was gaan slapen en nam slechts luttele minuten in beslag.
Voorts was er geen enltel motief om de logerende vriendin met een
mes te lijf te gaan. Al deze ingrediënten voldoen aan de eisen die de
wetenschappelijlte literatuur stelt aan slaapwandelen en aanveiwante
stooinissen.
Anders dan de Assense deskundigen voelen de Utrecl-itse deskundigen zich gehouden aan die literatuur. En andei-s dan de Assense
experts, zijn ze terughoudeild in hun oordeel. In deze zaalt, zo sclirijven ze, bestaat er de reële mogelijldieid dat het meisje tijdens het
slaapwandelen tot haar daad is gekomen. De Utrechtse rechtbank
volgt de deskundigen in die redenering en voegt daar op eigen gezag
deze overweging aan toe: 'Hieruit wordt afgeleid, dat de verdachte
niet willens en wetens heeft gehandeld nu zij verkeerde in een toestand van diepe slaap waardoor van onbewustl-ieid sprake was en
dientengevolge van wilsgencl~theidook geen sprake kan zijn.' D e
recllters spralten het meisje vrij.39
11

Tautologie

Het vonnis van de Utrechtse recl-itbanlt voert helder voor ogen waarom juristen het geheugenverlies van verdachten een punt van relevantie vinden. In hun opvatting zegt geheugenverlies imners iets over
of de verdachte willens en wetens tot zijn daad kwam. Wat precies,
daarovei- verschillen strafrechtgeleerden van mening. Een radicale
39 Rechtbank Utrecht 17 december 2002, UN-n~~ilznzer.
AF 205s.
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opvatting is te vinden bij het Bundesgerichtsliof.Dit Duitse rechtscollege schijnt te denlten dat ellte vorm van geheugenverlies erop duidt
dat de verdaclite liet delict zonder opzet pleegde." Op gsond van wat
wij hierboven schreven, valt snel in te zien waarom dit onhoudbaar is.
Elk paard heeft 4 poten, maar niet alles wat 4 poten heeft is een
paard. Zo is het ook met het geheugenverlies van verdachten en daders. Iemand die vanwege slaapwandelen of een hersenkneuzing lialf
bewusteloos is en in die toestand een delict begaat, zal later geheugenverlies hebben voor dat delict. Maar lang niet elke verdaclite of
dader die later gelieugenverlies claimt, zal ten tijde van het delict in
zo'n toestand hebben verkeerd. Wij zeiden het al: het veinzen van
amnesie behoort tot het vaste repertoise van mensen die zich voor
een ernstige misstap moeten verantwoordeil.
D e recl-iters die zich bogen over de Assense wurgmoord zagen
dit ook wel in. In haar vonnis schreef de Assense rechtbank dat geheugenvei-lies niet zonder meer betekent dat de verdaclite ten tijde
van liet delict in een willoze toestand verlteerde. Oni vast te stellen of
van zo'n willoze toestand ten tijde van de wurging spralte was, riepen
de Assense rechters nu juist de hulp van een aantal desltundigen in.
De vraag i-ijst echter of deze desltundigen zicli wel realiseerden wat
van hen werd verwacht. Wij vrezen van niet. Onze reconstructie is dat
de desltundigen liet gelieugenverlies van de vei-dachte automatisch
classificeerden als een vorm van dissociatieve amnesie. Vervolgens
herleidden zij op grond van een tautologiscl-ieredenering die dissociatieve amnesie tot een dissociatieve reactie ten tijde van de verwurging. Want hoe wisten de deskundigen dat de verdachte in een dissociatieve toestand verlteerde toen lij zijn vrouw wurgde? Omdat de
verdaclite later zei aan geheugenverlies te lijden. En waarom leed hij
dan later aan geheugenverlies? Omdat hij in een dissociatieve toestand was toen l i j zijn vrouw wurgde. D e laatste stap van de redeneiing bestond eruit.dat de desltundigen de dissociatieve reactie ten tijde van liet delict gelijk stelden aan een willoze toestand van de verdachte. Dat is een vertaalslag van liet psychologische naar het juiidisclie domein die naar onze mening nooit te malten valt.

40 Voor de liefliebber: 'Eine nachgewiesene Errinerungslosigkeitan die Tat - allein
oder zusamnleil rnit anderen Merkmale - ist ein Anzeichen fiir eine auf einem
Affelct beruhende Be~vusstseinsstörung.'BGH 4 StR zo71rzoS. Zie ook I. Barbey,
'Postdeliictische Erinnerungsstörungen: Ergebnisse einer retrospektiven Erhe1990, p. 241-259.
bung', Bl~~tnlkolzol
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Conclusie

Dat l-ieeft eimee te maken dat de psycl-iologie geen zinnig wooi-d te
zeggen heeft over de Vrije Wil. In de juridische besclxijving van de
werkelijltheid komen rationele mensen op basis van hun Viije Wil tot
hun handelingen. Als die handelingen een overtreding van de wet inhouden, dan ltunnen mensen daarvoor worden gestraft. Als zij de wet
ovei-treden,maar er is geen spralte van Vrije Wil, dan behoort het tot
de juiidiscl-ie mogelijltheden om hen niet te straffen.
Of verdacl-iten wel of niet vanuit hun Viije Wil handelden,
moeten juiisten vaststellen. Psycl-iologen en psycliiaters ltunnen dat
niet.4'In hun besclirijving van de werkelijkheid komt het brein op basis van routines tot handelingen. Net zoals het ha-t volgens bepaalde
principes bloed pompt, zo initiëren de hersenen volgens cognitieve regels gedrag. Die regels zijn de neerslag van de genetiscl-ie bagage en
de leei-geschiedenisvan een individu. Een gezonde persoon is zich bewust van het resultaat van deze regels - het manifeste gedrag - maar
de regels ze11 oi-itti-ekkenzicl-i aan introspectie.'" In deze beschrijving
van de realiteit l-ieeft het begrip Viij Wil geen enltele plaats. Toen u
gisteren langs de banlt liep en die niet beroofde, had dat te malteil
met de wijze waarop uw brein is gesocialiseerd en geconditioneerd.
De vraag of daaraan een wilsakt voorafging - 'neen, vandaag beroof
ik geen banlt' - is vanuit l-iet perspectief van de psychologie een volstrekt ovei-bodige. D e psycl-ioloog of psychiater die deze vraag toch
gaat beantwoorden, creëert daarmee alleen maar verwan-ing. In de
desltundigenbericl-iten van de Assense wurgmoord l-ieeft de lezer
daarvan enltele staaltjes gezien.
Wat moet een deskuildige een rechtbank vertellen over een
verdachte die geheugenverlies claimt? Er zijn eigenlijk maar diie dingen die zicl-i met droge ogen laten zeggen. Ten eerste, dat gel-ieugenverlies claiinen nog niet hetzelfde is als geheugenverlies hebben. Ten
tweede, dat bij mensen die zich in de nesten hebben gewerkt geheugeilvei-lies veinzen een vaalt verltozei-i rol is. Ten derde, dat organische amnesie soms voorkomt en in principe met bijvoorbeeld psychologiscl-ie tests te onderzoelten is. Als na toetsing blijkt dat de verdacl-i41 H.F.M. Crombag, 'Over opzet en schuld', in: P.J. van Icoppen, D.J. Hessing, H.
Merclcelbacli & H.F.M. Crornbag (red.), Het ieclzt i~nizDirzrzerz: Psyclzologie vnrz
het reclzt, Deventer: IUuwer 2002, p. 737-760. Zie ook P.J. van Koppen, 'Weg met
de toerekeningsvatbaarheid: Over rapportages over verdachten', Treiizn 2004, p.
221-22s.
42 J.R. Waldbauer, 6(M.S. Gazzaniga, 'The divergence of neuroscience and law',
J~iiB~zetrics
J o n r ~ z a l ~ op.o ~357-364.
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te organische amnesie voor het delict heeft, dan ltan er sprake zijn geweest van een bewustzijnsstoornis ten tijde van het delict. Of daarmee
ook de Viije Wil werd aangetast is voor psychologen en psychiaters
een onbeantwoordbare vraag.
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