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Kroniek 

Rechtspsychologie over leven en gedrag van criminelen 

Peter J. van Koppen en Ilse C. van Doom 

Met enige variatie is in elk land en voor veel 
soorten crimineel gedrag een patroon te zien 
waarbij vanaf vrij jonge leeftijd crimineel ge
drag sterk stijgt tot ongeveer het twintigste le
vensjaar, waarna dit gedrag aanvankelijk 
sterk, maar later iets minder sterk daalt. On
der de bevolking die ouder is dan dertigjaar 
is crimineel gedrag zeldzaam (Blumstein, 
Cohen & Farrington. 1988). Er zijn veel cri
minologische theorieën voorgesteld om de 
stijging tot het twintigste levensjaar te verkla
ren: andere theorieën waren juist gericht op 
de verklaring van de afname na die leeftijd. 
Tot voor kort was geen enkele theorie succes
vol in het verklaren van de gehele curve. Zij 
was tegelijkertijd de meest robuuste en de 
minst begrepen relatie tussen leeftijd en cri
mineel gedrag in de criminologie. De psycho
logie kan hier wellicht uitkomst bieden. 

binatie van neurologische afwijkingen. de 
aanwezigheid van een criminaliteit bevorde
rende omgeving en afwezigheid van een al
ternatieve levensstijl de oorsprong en motor 
van de criminaliteit. Bij de adolescentiege
bonden delinquenten is eerder sprake van so

ciale mimicry. In onze cultuur worden man
nen steeds eerder biologisch rijp, terwijl een 
serieuze deelname aan de maatschappij 
steeds later plaatsvindt.]n de tussenliggende 
periode ontbreekt een goed rolmodel dat in 
veel gevallen wordt ingevuld met het naboot
sen van de persistent criminele leeftijdsgeno
ten. Daarnaast zouden veel jongeren door het 
overtreden van de door ouderen gestelde re
gels hun persoonlijke identiteit zoeken en 
hun onafhankelijkheid benadrukken. Tegen 
de tijd dat hun eigen identiteit is vastgesteld 
en zij hun onafhankelijkheid werkelijk heb-
ben bereikt. is crimineel gedrag niet meer no

AdolescemiegebOlIdell 

criminelen 
en persistcllIe dig om dat te bevestigen. De sterke stijging 

en daling van crimineel gedrag in de tienerja

Recent heeft Moffitt ( 1993) een poging ge
daan een nadere verklaring te geven voor de 
opbouw van deze curve door een typologie 
van twee soorten delinquenten voor te stel
len, het zogenaamde TlI'o-Patll\l'ay model. 
Aan de ene kant zou er een relatief geringe 
groep zijn van delinquenten die vanaf hun 
jonge tienerjaren (en vermoedelijk al veel 
eerder. maar criminaliteit vanjongere kinde
ren wordt nauwelijks geregistreerd) crimina
liteit bedrijven en die dat lang volhouden na
dat zij twintig zijn geworden: de zogenaamde 
persistente (life-course-persistent) crimine
len. Deze groep levert ongeveer 5 procent 
van de criminaliteit. maar neemt van jongs af 
aan wel de ernstiger vormen voor haar reke
ning. Daarnaast bestaat 9S procent van de de
linquenten uit adolescenten die gedurende 
een korte periode van hun leven criminaliteit 
bedrijven, tie zogenaamde adolescentiege
honden (lidolescl'nce-limited) criminelen. 
Deze twee groepen verschillen niet alleen in 
de periode van het leven waarin zij delin
quent zijn. Interessanler is het verschil in oor
zaken van crimineel gedrag in beide groepen. 
Bij de persistente criminelen var/nt een com-
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ren is vooral te danken aan de kortstondige 
criminele carrières van deze groep. 

Het tlj/erell I'lIII criminaliteit 

Vanuit een psychologisch leerperspectief 
vergen beide groepen van Moflilt een ver
schillende aanpak. Voor de adolescentiege
bonden criminelen vormt crimineel gedrag 
een essentieel element in het leren van hu n 
onaJlmnkelijkheid. Het plegen van misdrij
ven, 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 geringe rol 
bij het bestrijden van criminaliteit: slechts 8 
tot 10 procent van dejonge delinquenten 
wordt. volgens hun eigen opgave. ooit ge
pakt (Junger-Tas, Kruissink & van der Laan, 
1992: vooral Tabel 18 op blz. 44) en minder 
dan 30 procent van ue geregistreerde misurij
ven wordt orgelost (Rccht in bell'l'ging. 

19lJO: 23). Als deze jeugdige delinquenten 
ouder worden, leren zij vanzelf dat criminali
teit niet loont. In dit geheel sreelt de lïnancië
Ie ophrcngst van criminalitCÎt sledlls een ge
ringe rol: alleen v()or het in stand hDuden van 



een onaflwnkelijke levensstijl gedurende de 
adolescentie zijn die financiën soms van be
lang. 
Voor het afleren van criminaliteit bij deze 
adolescentiegebonden criminelen kan het 
strafrecht dus nauwelijks een rol spelen; als 
op de juiste manier wordt gestraft. wordt een 
toch al korte criminele carrière hooguit enigs
zins bekort. Maar zij zullen vanzelf leren dat, 
zoals Gottfredson en Hirschi schrijven. de 
meeste misdrijven inderdaad 'trivial and 
mundane affairs' zijn die resulteren in 'Iittle 
105S' voor het slachtoffer en 'Iess gain': 

'Th""e are events whose temporal and spntial dis tri
butions are highly predictabie. that require linie pre
paration, leaye few lasting consequences. and aften 
do not produce the result intended by the affen
der'( 1990: 16). Het lijkt een redelijke hypothese dat 
voor de.ze groep criminelen de contingenties van de 
omgeving hen leert om criminaliteit afte zweren: 
zij leren hun plaats in de volwassen maatschappij 
en zij leren dat andere dingen in het leven een lang
duriger en grotere opbrengst opleveren dun crimina
liteit. 

Ook bij de andere groep. de persistente crimi
nelen, lijkt een geringe rol voor het strafrecht 
weggelegd, maar om een geheel andere re
den. Hun persoon en hun levensstijl is derma
te ingericht voor criminaliteit. dat vun effect 
van het strafrecht niets te verwachten valt. 
Laten wij daar eens meer in detail naar kij
ken. 

De persoolllijkheid 1'011 de persiste/lle 
crimineel 

Een belangrijke bijdrage alln het begrip van 
de persoonlijkheid van ue persistente crimi
neel wordt geleverd L100r Eysenck. Hij Olll

schreefde drie belangrijkste dimensies van 
de persoonlijkheid: extraversie, neuroticisme 
en psychoticisme (Eysenck & Eysenck, 
1985). Extrm'erte mensen zijn sociaal. heb
ben veel vrienden. houden er niet van om al
lecnte zijn. maar nemen risico's (zij houden 
van opwinding), zijn impulsief en agressief 
en kunnen hun emoties niet goed onder con
trole houden. IllIrol'crte mensen zijn daaren
tegen rustig. kunnen goed plannen, leiden 
een geordend leven en raken niet gauw van 
slag. Mensen die hoog scoren op lIeurotici.I·
me zijn gevoelig voor het ontwikkelen van 
neurotische stoornissen als zij onder stress 
staan. Neuroticisme gaat gepaard met angst. 
slapeloosheid, prikkelbaarheid, rusteloos
heid en andere emotionele symptomen. Men-
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sen die hoog scoren op psychoticisme zijn 
'onpersoonlijk. koud, vijandig, onsympa
thiek, onvriendelijk. onbetrouwbaar, 
vreemd, onemolÎoneel, niet hulpvaardig. an
tisociaal. tonen weinig gevoelens, zijn inhu
maan, koppig en vreemd, hebben weinig in
zicht en hebben paranoïde gevoelens dat 
iedereen tegen hen is' (Eysenck & Eysenck, 
1976. onze vertaling). 
Eysenck brengt deze drie persoonlijkheidsdi
mensies in verband met criminaliteit en gaat 
hierbij uit van een biologische benadering. 
Extraversie hangt samen met 'corticale 
arousa!' (Eysenck. 1996). Extraverte mensen 
hebben een relatieflaag niveau van 
'arousal', waardoor zij een sterkere stimula
tie nodig hebben en deze dan ook meer zoe
ken dan introverten. Een extravert zoekt van
wege zijn lage natuurlijke 'arousal' niveau 
naar extra stimulatie - hetgeen in de wande
ling 'sensation seeking' genoemd wordt - en 
is daardoor eerder geneigd tot crimineel ge
drag. Neuroticisme en psychoticisme kunnen 
dat effect versterken. Als een extravert bij
voorbeeld ook nog hoog scoort op neuroticis
me wordt de neiging tot delinquent gedrag 
versterkt. Neurotische extraverten zouden 
dus delinquenter zijn dan stabiele extraver
ten. 

Impulsiviteit 

Naast extraversie. neuroticisme en psychoti
cisme worden ook andere persoonlijkheids
kenmerken beschouwd als oorzaak voor cri
mineel gedrag. Eén daarvan is impulsiviteit. 
Hoewel impulsiviteit allang geldt als een be
langrijk kenmerk van untisociaal gedrag 
(Buss, 1966), wordt impulsiviteit pas recent 
gezien als een I 'eI'OOrzaker van antisociaal 
gedrag (Furrington. Laeber & Van Kammen. 
1990), overigens vaak in samenhang met an
dere factoren. Zo zorgt impulsiviteit ervoor 
dat untisociaal gedrag gedurende de gehele 
levensloop blijft bestaan (Moffitt. 1993). Een 
gebrek aan impulscontrole kan direct leiden 
tot delinquentie doordat hel invloed heeft op 
de vaardigheid van het kind om het eigen ge
drag onder comrole te houden en na te den
ken over de consequenties daarvan. Een ge
brek aan impulscontrole kan indirect leiden 
tot delinquentie doordat het succes op school 
in de weg staat. Kinderen die slecht presteren 
op school beëindigen hun opleiding vaker 
vroegtijdig en zijn dan eerder aangewezen op 
criminele activiteiten. 



De relatie tussen impulsiviteit en anti sociaal 
gcurag is niet geheel zonuer problemen (Whi
te et al., 1994), soms worut slechts een zwak 
(hijvoorheeld Unruh & GillilUTI, 1988), soms 
juist cen sterk verbanu gevonden (bijvoor
beeld Krueger et al.. 1994). Dat lijkt verband 
te houden met een onuerschciu uat gemaakt 
moet worden tussen cognitieve impulsiviteit 
- functies die te maken hebben met abstract 
redeneren en zelfcontrole (Smith. Arnett & 
Newman, 1992) -en gedragsimpulsiviteit
het al dan niet remmen van ongewenst ge
drag en gevoeligheid voor straf (Gray. 
Owen. Davis & Tsaltas. 1983). Geuragsim
pulsiviteit heert een sterker verband met de
linquentie gedurende de adolescentie en met 
serieuze delinquentie die stabiel is gedurende 
het leven; cognitieve impulsiviteit houdt 
meer verband met intelligentie. 

Psychopathologie 

Onuer delinqucnte jongeren worden meer 
psychiatrische stoornissen gevonden dan on
ucr normale jongeren: 65 procent van de de
linquel1lentussen 12 en 18 jaar functioneert 
op pathologisch niveau: bij normale jongeren 
is uat 10 procent (Doreleijers. 1995). De be
langrijkste stoornis die bij delinquentejongc
ren relatief vcel voorkomt. is ADHD IA trell

tirm-D,:fïcit Hyperactil"ity Disorder): 14 

procent tegen 3 tot 5 procent bij normale jon
geren (zic onk American Psychiatrie Asso
ciation. IlJlJ4). AD HO predisponeert vooral 
tot een levenslange ~riminele carrière als het 
samengaat met een antisociale gedragsstoor
nis - zoals zngenaamue 'conduct disorder of 
lJppositional devial1l uisorder' (zie Americ.:an 
Psychiatrie Association. IlJ94: 85,91) - het
geen bij 50 procent van de ADI-ID-ers het ge
val is (Doreleijers. 1996). 

Criminele cogllitie 

Delinquenten zijn minder intelligent dan niet
delinquenten; het verschil is gemiducld R IQ
punten (Lynam. Mol1itt & Stouthamer-Loe
ber, 1993). Dat betekent nog niet dat een 
gcbrek aan intelligemic criminaliteit veroor
zaakt. Ten eerste kan een derde factor - zoals 
sociale klasse of ras - beide veroorzaken. 
Dat wordt echter tegengesproken door onder
zoek van MolTitt ( 1981) en van Lynam et al. 
(1993) uie vlllluen dat ook als rekening wordt 
gehouden IJlct sociale klasse en ras de samen-
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hang tussen intelligentie en delinquentie 
blijft bestaan. 
Ten tweede zou de gevonden samenhang tus
sen intelligentie en delinquentie een arteract 
kunnen zijn, die veroorzaakt wordt doordat 
dit soort onderzoek meestal wordt uitgevoerd 
bij 'gepakte' criminelen. Misschien hebben 
juist de minder intelligente criminelen zich 
laten aanhouden. Moffitt en Silva ( 19H81 von
den echter geen verschil in intelligentie tus
sen twee groepen delinquenten die -toegege
ven - op basis van zelf-rapportage 
onderscheiden werden in gepakte en nooit ge
pakte delinquenten. Deze twee groepen vcr
schiluen niet van elkaar in intelligentie. !TIaar 
scoorden wel lager dan een niet-uelinquente 
controlegroep. 
Ten derde kan een delinqueme levensstijl 
een lagere intelligentie tot gevolg hebben. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat hoofdwon
den, opgelopen tijdens gevechten. de intelli
gentie doen afnemen of dat urugsgebruik zijn 
invloed doet gelucn (Hare. 1984). Deze ver
klaring is onwaarschijnlijk. want prospectie
ve stlluies bij aankomcnue jonge delinquen
ten en niet-delinquenten lieten reeds 
verschillen in intclligentie zien voordat de 
eerste criminele activiteiten werden onderno
men (Denno. 1990). Verschillen kunnen ove
rigens ook gevonden worden omdat uelin
quenten minder gemotiveerd zijn om een 
intelligentietest goed in te vullen. 
Ten I'iade - en dat is natuurlijk dc meest in
teressante optie - zou lage intelligentie delin
quentie kunnen veroorzaken. Deze mogelijk
heid wordt ondersteunu uoor relaties die 
recent tussen hersenfuncties en gedrag zijn 
gevonden. Neuropsychologische stoornissen 
beïnvloeden de vaardigheid om het eigen ge
urag te sturen (Mollïtt. 1990). Deze specilïe
ke neuropsychologische vaardigheden wor
den tegenwoordig 'executive fum:tions' 
genoemd (de stoornissen 'execlltive dysfllnc
tions'): het vasthouden van aandacht en con
centratie. abstract redeneren, het formuleren 
van doelen, anticiperen en planncn. doelge
richt gedrag op gang zetten en 'selr monito-. 
ring'. Als die 'cxeclItive fllnctions' bij een 
kind niet go cu runctioneren zal het impulsief 
zijn en moeite hebbcnmet opletten. Ook 
overziet hct kind de conseLJlIenti~s van de ei
gen daden niet. MolÏÏtt ( 19R8) meent dat hier
inllok een directe relatie ligt tussen lage intel
ligentie en delinquentie. Anderen menen 
echter dat intelligentie juist indirect tnt lidi n
quentie leidt (llirschi & Hinliclang. 1977). 



Een van de meest aannemelijke theorieën 
hierbij is dat intelligentie slecllt.~ via het falen 
op school delinquentie tot gevolg heeft. Jon
gens die het op school slecht doen. zijn eer
der geneigd tot delinquentie dan jongens die 
op school succesvol zijn. 

Tot slot 

De verklaring van criminaliteit of, meer in 
het algemeen, antisociaal gedrag is niet al
leen een sociaal probleem, maar ook een psy
cllOlogisch probleem. Het psychologische 
onderzoek van de afgelopen jaren heeft laten 
zien dat de psychologie een zinvolle bijdrage 
kan leveren aan de verklaring van crimineel 
gedrag. Toch ontbreekt het in dit veld niet 
aan mitsen en maren. Zo is het Two-Patlnvay 

model van Moffitt (1993) nog nauwelijks em
pirisch getoetst. Misschien blijkt het een 
fraaie. maar achteraf onhoudbare theorie. 
Als Moffitt echter gelijk heeft. is onderzoek 
van uitsluitend criminelen in de adolescentie 
een zinloze zaak. want in die levensfase lo
pen twee soortcn criminelen - met uiteenlo
pende oorzaken van hun criminaliteit - on
scheidbaar door elkaar. Dan is het onderzoek 
van persistente criminelen zinvoller en moet 
dat zo snel mogelijk na de geboorte dan wel 
in een latere fase van het leven plaatsvinden. 
Over de psychologie en pathologie van die 
categorie criminelen is inmiddels vrij veel be
kend, zoals hierbovcn bleek. Dat kan een 
goed uitgangspunt vormen voor verder on
derzoek. 
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Rechtspsychologie over leven en gedrag van criminelen 

Peter J. van Koppe/l enllse C. van Doom 

Met enige variatie is in elk land en voor veel 

soorten crimineel gedrag een patroon te zien 
waarbij vanaf vrij jonge leeftijd crimineel ge

drag sterk stijgt tot ongeveer het twintigste le

vensjaar, waarna dit gedrag aanvankelijk 
sterk, maar later iets minder sterk daalt. On

der de bevolking die ouder is dan dertigjaar 

is crimineel gedrag zeldzaam (Blumstein, 

Cohen & Farrington, 1988). Er zijn veel cri

minologische theorieën voorgesteld om de 

stijging tot het twintigste levensjaar te verkla
ren: andere theorieën waren juist gericht op 

de verklaring van de afname na die leeftijd. 

Tot voor kort was geen enkele theorie succes
vol in het verklaren van de gehele curve. Zij 

was tegelijkertijd de meest robuuste en de 
minst begrepen relatie tussen leeftijd en cri

mineel gedrag in de criminologie. De psycho

logie kan hier welliclu uitkomst bieden. 

Adolescelltiegebolldell 
criminelen 

ell persistellle 

Recent heeft Moffitt ( 1993) een poging ge
daan een nadere verklaring te geven voor de 
opbouw van deze curve door een typologie 

van twee soorten delinquenten voor te stel

len. het zogenaamde TII'o-Pathll'ay model. 
Aan de ene kant zou er een relatief geringe 

groep zijn van delinquenten die vanaf hun 

jonge tienerjaren (en vermoedelijk al veel 
eerder. maar criminaliteit vanjongere kinde

ren wordt nauwelijks geregistreerd) crimina
liteit bedrijven en uie Ua! lang volhouuen na
dat zij twintig zijn geworden: de zogenaamde 
persistente (!ife-course-persistent) crimine

len. Deze groep levert ongeveer 5 procent 
van de criminaliteit. maar neemt van jongs af 
aan wel de ernstiger vormen voor haar reke

ning. Daarnaast bestaat 95 procent van de de
linquenten uit adolescenten die gedurende 

een korte periode van hun leven criminaliteit 
beurijven, de zogenaumue udolescentiege
bonuen (ad(}/~scellce-/imited) criminelen. 

Deze twee groepen verschillen niet alleen in 

de periode van het leven wuarin zij delin
quent zijn. Interessanter is het verschil in oor
zaken Vlln crimineel gedrag in beide groepen. 

Bij ue persistente criminelen vormt een com-
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binutie van neurologische afwijkingen, de 

aanwezigheid Vlm een criminaliteit bevorde
rende omgeving en afwezigheid van een al

ternatieve levensstijl de oorsprong en motor 

van de criminaliteit. Bij de adolescentiege
bonden delinquenten is eerder sprake van so
ciale mimicry. In onze cultuur worden man

nen steeds eerder biologisch rijp, terwijl een 

serieuze deelname aan de maatschappij 

steeds later plaatsvindt. In de tussenliggende 

periode ontbreekt een goed rolmodel dat in 
veel gevallen wordt ingevuld met het naboot

sen van de persistent criminele leeftijdsgeno
ten. Daarnaast zouden veel jongeren door het 

overtreden van de door ouderen gestelde re
gels hun persoonlijke identiteit zoeken en 

hun onafhankelijkheid benadrukken. Tegen 
de tiju dat hun eigen identiteit is vastgesteld 

en zij hun onaOmnkelijkheid werkelijk heb
ben bereikt. is crimineel gedrag niet meer no

dig om dat te bevestigen. De sterke stijging 

en daling van crimineel gedrag in de tienerja
ren is vooral te dunken aan de kortstondige 

criminele carrières van ueze groep. 

Het aJlerell I'llll crimhla/iteit 

Vanuit een psychologisch leerperspectief 

vergen beide groepen van Moflitt een ver
schillende aanpak. Voor de adolescentiege

bonden criminelen vormt crimineel gedrag 
een essentieel element in het leren van hun 

onallmnkelijkheid. Het plegen van misdrij
ven, 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 geringe rol 
bij het bestrijuen van criminaliteit: slechts 8 
tol la procent van dejonge delinquenten 

wordt. volgens hun eigen opgave. ooit ge
pakt (Junger-Tas. Kruissink & van der Laan. 

1992: vooral Tabel 18 op blz. 44) en minder 
dan 30 procent van de geregistreerde misurij
ven wordt opgelost (Rccht iIlIJl'II'Cgillg, 
19!)(): 23). Als deze jeugdige uelinl]lIcnten 

ouder wordcn. leren zij vanzclf dat criminali
teit nict loont. In dit geheel speelt de financië

le ophrengst van criminaliteit slechts een ge

ringe rol: alleen voor het in stand houden van 



een onatllankelijke levensstijl gedurende de 
adolescentie zijn die financiën soms van be

lang. 
Voor het afleren van criminaliteit bij deze 

adolescentiegebonden criminelen kan het 

strafrecht dus nauwelijks een rol spelen; als 

op de juiste manier wordt gestraft. wordt een 

toch al korte criminele carrière hooguit enigs

zins bekort. Maar zij zullen vanzelf leren dat. 
zoals Gottfredson en Hirschi schrijven. de 

meeste misdrijven inderdaad 'trivial and 

mundane affairs' zijn die resulteren in 'little 
105S' voor het slachtofferen 'Iess gain': 

'These are events whose temporal und spatial dis tri
butions ure highly predictnble, that require Iiule pre

pamtion. leave few lasting consequences. and aften 
do not produce the result intended by the ofren
der'( 1990: 16). Het lijkt een redelijke hypothese dat 
voor deze groep criminelen de contingenties van de 
omgeving hen leert om criminaliteit afte zweren; 
zij leren hun plaats in de volwassen maatschappij 
en zij leren dat andere dingen in het leven een lang
duriger en grotere opbrengst opleveren dan crimina
liteit. 

Ook bij de andere groep, de persistente crimi

nelen, lijkt een geringe rol voor het strafrecht 
weggelegd. maar om een geheel andere re
den. Hun persoon en hun levensstijl is derma

te ingericht voor criminaliteit, dat van effect 
van het strafrecht niets te verwachten valt. 

Laten wij daar eens meer in detail naar kij

ken. 

De per.wolliljkheid \'(1/1 de persistellIe 

crimineel 

Een belangrijke bijdrage aan het begrip van 
de persoonlijkheid van de persistente crimi
neel wordt geleverd door Eysenck. Hij om
schreef de drie belangrijkste dimensies VlUl 

de persoonlijkheid: extraversie, neuroticisme 
en p~ychoticisme (Eysenck & Eysenck, 

1985). E,I'rr(l\'erte mensen zijn sociaal, heb

ben veel vrienden. houden er niet van om al
leen te zijn, maar nemen risico's (zij houden 

van opwinding), zijn impulsief en agressie!' 

en kunnen hun emoties nict goed onder con
trole houden.lllIrO\'ene mensen zijn daaren
tegen rustig, kunnen goed plannen, leiden 
een geordend leven en raken niet gauw van 
slag. Mensen die hoog ~coren op l1eurotici.\·

/lU! zijn gevoelig voor het ontwikkelen van 

neurotische stoornissen als zij onder stress 
staUll. Neuroticisll1e gaat gepaard met angst. 

slapeloosheid. prikkelbaarheid, rusteloos

heid en Ulll.lcre elnntillncIe symptomen. Men-
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sen die hoog scoren op psychoticisme zijn 
'onpersoonlijk, koud, vijandig, onsympa

thiek. onvriendelijk, onbetrouwbaar, 
vreemd. on emotioneel, niet hulpvaardig, an

tisociaal, tonen weinig gevoelens. zijn inhu

maan, koppig en vreemd. hebben weinig in
zicht en hebben paranoïde gevoelens dat 

iedereen tegen hen is' (Eysenck & Eysenck, 

J 976, onze vertaling). 
Eysenck brengt deze drie persoonlijkheid,di

mensies in verband met criminaliteit en gaat 

hierbij uit van een biologische benadering. 
Extraversie hangt samen met 'corticale 

arousal' (Eysenck, 1996). Extraverte mensen 

hebben een relatief laag niveau van 
'arousal', waardoor zij een sterkere stimula

tie nodig hebben en deze dan ook meer zoe

ken dan introverten. Een extravert zoekt van

wege zijn lage natuurlijke 'arousal' niveau 

naar extra stimulatie - hetgeen in de wande

ling 'sensation seeking' genoemd wordt - en 

is daardoor eerder geneigd lot crimineel ge

drag. Neuroticisme en psychoticisme kunnen 
dal effect versterken, Als een extravert bij
voorbeeld ook nog hoog scoort op neuroticis

me wordt de neiging tot delinquent gedrag 

versterkt. Neurotische extraverten zouden 
dus delinquenter zijn dan stabiele extraver

ten. 

Impulsiviteit 

Naast extraversie, neuroticisme en psychoti
cisme worden ook andere persoonlijkheids

kenmerken beschouwd als oorzaak vonr cri
mineel gedrag. Eén daarvan is impulsiviteit. 

Hoewel impulsiviteit allang geldt als een be
langrijk kenmerk van antisociaal gedrag 
(Buss, 1966), wordt impulsiviteit pas recent 

gezien als een \'croorzaker van antisociaal 

gedrag (Farrington. Laeber & Van Kammen. 
1990), overigens vaak in samenhang met an

dere factoren. Zo zorgt impulsiviteit ervoor 
dal nntisociaal gedrag gedurende de gehele 
levensloop blijft bestaan (MolTitt, 1993). Een 

gebrek aan impulscontrole kan direct leiden 

tol delinquentie doordat het invloed heeft op 
de vaardigheid van het kind om het eigen ge

drag onder controle te houden en na te den
ken over de consequenties daarvan. Een ge
brek aan impulscontrole kan indirect leiden 

tot delinquentie doordat het succes op schonl 

in de weg staat. Kinderen die ~Iecht presteren 
op school beëindigen hun opleiding vaker 

vroegtijdig en zijn dan eerder aangewezen op 

criminele activiteiten. 



De relatie tussen impulsiviteit en antisodaal 
geurag is niet geheel zonder problemen ( Whi
te ct al., 1994), soms wordt slechts een zwak 
(bijvoorbeeld Unruh & GillilUll, 1988), soms 
juist een sterk verband gevonden (bijvoor
beeld Krueger et al., 1994). Dat lijkt verband 
te houden met een onderscheid dat gemaakt 
moet worden tussen cognitieve impulsiviteit 
- functies die te maken hebben met abstract 
redeneren en zelrcontrole (Smith. Arnett & 
Newman, 1992) - en gedragsimpulsiviteit -
het al dan niet remmen van ongewenst ge
drag en gevoeligheid voor straf (Gray, 
Owen. Davis & Tsaltas, 1983). Gedragsim
pulsiviteit heeft een sterker verband met de
linquentie gedurende de adolescentie en met 
serieuze delinquemie die stabiel is geuurende 
het leven; cognitieve impulsiviteit houut 
meer verband met intelligentie. 

PS)'cho[Jalhologie 

Onuer delinquente jongeren wonlcn meer 
psychiatrische stoornissen gevonden dan on
uer normale jongeren: 65 procent van de de
linquementussen I} en 18 jaar functioneert 
op pathologisch niveau: bij normale jongeren 
is dat 10 procent (Doreleijers, 1995). De be
langrijkste stoornis die bij delinquentejonge
ren relatief veel voorkol11t. is ADHD (Altell
tioll-Deficit Hyperactirit)' Disorder): 14 
procent tegen 3 tot5 procent bij normale jon
geren (zie ook American Ps ychiatric Asso
dation. 1994). ADHD predisponeert vooral 
tot een levenslange criminele carrière als het 
samengaat met een alllisociaie gedragsstoor
nis - zoals zogenaamde 'conduct disorder of 
oppositional deviant uisorder' (zie American 
Psychiatric Association, I Y94: 85, 91) - het
geen bij 50 prDcent van de ADHD-ers het ge
val is (Doreleijers, 1996). 

Criminele cogllitie 

Delinquenten zijn minder intelligent dan niet
delinquenten; het verschil is gemiddeld 8 IQ
punten (Lynam, Mol1itt & Stouthumer-Loe
ber. 19Y3). Dat betekent nog niet dat een 
gebrek aan intelligelllic criminaliteit verDor
zaakt. Ten eerste kan een derde factor - zoals 
sociale klasse of ras - beide veroorzaken. 
Dat wordt echter tegengesproken door onuer
zoek van Moflïll ( 1'l81) en van Lynam ct al. 
( IlJY 3) uie vonden uat ook als reken i ng wordt 
gehouden met sociale klasse en ras de samen-
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hang tussen intelligentie en delinquentie 
blijft bestaan. 
Tentll'eede zou de gevonden samenhang lUs
sen intelligentie en delinquentie een artefact 
ku nnen zijn, die veroorzaakt wordt doordat 
dit soort onderzoek meestal wordt uitgevoerd 
bij 'gepakte' criminelen. Misschien hebben 
juist ue minder intelligente criminelen zich 
laten aanhouden. Moflïtt en Silva ( 1988) von
den echter geen verschil in intelligentie tus
sen"twee groepen delinquenten die -toegege
ven- op basis van zelf-rapportage 
onderscheiden werden in gepakte en nooit ge
pakte delinquenten. Deze twee groepen ver
schiluen niet van elkaar in intelligentie. muar 
scoorden welluger dan een niet-uelinquente 
controlegroep. 
Ten derde kan een delinquente levensstijl 
eenlagerc intelligcntie tot gevolg hebben. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat hoofuwlln
den, opgelopen tijdens gevechten. ue intelli
gentie ullen afnemen of dat urugsgehruik zijn 
invloed doet gelden (Hare. 198-1). Deze ver
klaring is onwaarschijnlijk, want prospectie
ve stuuies bij a~U1komenue jonge delinquen
ten en niet-delinquenten lieten reeds 
verschillen in intelligentie zien voordat de 
eerste criminele activiteiten werden onuerno
men (Denno. 199D). Verschillen kunnen ove
rigens ook gevonden worden omdat uelin
quel1len minuer gel110tiveerd zijn om een 
intelligentietest goed in te vullen. 
Tenl'ierde - en uat is natuurlijk cle meest in
teressante optie - zou lage intelligentie delin
quentie kunnen veroorzaken. Deze mogclijk
heid wordt ondersteund uoor rclaties uie 
recent tussen hersenfuncties en geurag zijn 
gevonden. Neuropsychologische stoornisscn 
beïnvloedcn de vaardigheid 0111 het eigen gc
urag te slurenlMollïtl. 1990"). Deze speciJïc
ke neuropsychologische vaardigheden wor
den tegenwoordig 'executive functions' 
genoemd (de stoornissen 'executive dysfunc
tions'): het v,Uithouden van aandacht en con
centratie. abstract redeneren. het formuleren 
van doelcn, anticiperen en plannen, doelge
richt gedrag op gang zetten cn lself rnonito-. 
ring'. Als uie 'executivc functions' hij cen 
kind niet go cu functioncrcn zal het impulsief 
zijn en moeite hcbhcn I11ct op lellen. Ook 
overziet het kind dc consequcnti~s van dc ei
gen uadcnniel. Moilïll ( I Y88) meent dat hier
in ook cen uirectc relatie ligt lUssen lage intel
ligentie en delinquentie. i\nuercnmencn 
echter dat intelligentie juist intlirecttot delin
qucntie leiut (llirschi & Hintlclang. 1977). 
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