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Inleiding 

Motivatie onderwerpskeuze 

De interesse voor het onderwerp is reeds ontstaan tijdens de eerste lessen Criminologie aan 

deze faculteit. De biologische criminaliteitstheorieën intrigeren omdat ze een apart 

criminaliteitsbeeld schetsen en omdat ze doen nadenken over mogelijke toekomstperspectieven. 

Van alle criminologische theorieën is misschien deze stroming wel het meest besproken, net 

omdat het iedereen aanspreekt en ook iedereen kan overkomen. Het plegen van criminaliteit 

hangt niet af van je opvoeding of omgeving: het crimineel zijn zit in je lichaam. Dergelijke 

standpunten roepen verschillende vragen op: ‘Is iedereen diep van binnen een crimineel?’, ‘Is 

een crimineel ziek en kan hij genezen worden?’, ‘Is een resocialisatie een nuttig idee indien de 

criminaliteit toch in de persoon zit?’, ‘Is criminaliteit nog te voorkomen?’… Tijdens de 

opleiding criminologische wetenschappen wordt multidisciplinariteit het uitgangspunt, hoewel 

er natuurlijk steeds voor- en tegenstanders zijn van ideeën. 

 

Deze inzichten werden opgerakeld tijdens de stage toen ons de kans geboden werd om het 

assisenproces van Kim De Gelder van dichtbij op te volgen. De vrijwel belangrijkste zittingsdag 

van het proces vormde de dag waarop de psychiaters hun deskundigenverslag openbaar 

maakten. De grote vraag die doorheen het proces beantwoord diende te worden was immers: 

wist Kim De Gelder wat hij deed en deed hij wat hij wou? Het verloop van deze dag van het 

proces vormde de aanleiding naar het idee voor de masterproef. De conclusies van het college 

van psychiaters, aangesteld door de onderzoeksrechter, en de conclusies van de psychiaters die 

op vraag van de verdediging een tegenexpertise uitvoerden verschilden enorm. Vooral het 

gebruik van de SPECT-scan zaaide enige verwarring, maar bracht ons tevens bij de vraag of 

een rechtbank klaar is voor hersenscans als bewijs voor ontoerekeningsvatbaarheid. In de 

eindfase van de studie Criminologische Wetenschappen willen wij om deze reden nagaan waar 

de wortels van dit idee liggen. Het brein als dader: waar komt men vandaan en waar gaat men 

naartoe? Ondanks kritieken vroeger en nu vinden hersenscans wel degelijk ingang naar het recht. 
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Probleemstelling 

Heden ten dage is er een brede interesse waar te nemen in de samenhang tussen gedrag en 

hersenfuncties. Vanuit criminologisch en juridisch oogpunt wordt deze interesse vertaald naar 

de samenhang tussen hersenen en criminaliteit. Deze belangstelling voor het crimineel brein is 

niet nieuw. Reeds twee eeuwen geleden ontwikkelde zich een nieuwe stroming die van bij haar 

ontstaan de dubbele reactie uitlokte van enthousiasme en kritiek, namelijk de frenologie. De 

hersenen bestaan uit afzonderlijke organen die elk verbonden kunnen worden met bepaalde 

karaktereigenschappen, aldus de hersenonderzoeker en arts Franz Joseph Gall, die als 

grondlegger van dit nieuwe denken kan beschouwd worden. Men kan het karakter lezen aan de 

hand van de schedel die door bepaalde uitstulpingen gekenmerkt wordt (Rafter, 2008; van 

Wyhe, 2002). Het idee dat de kern van gedrag in de hersenen terug te vinden is, stelt 

verschillende denkbeelden die voorheen vaststonden in vraag, zoals bijvoorbeeld het geloof in 

het bestaan van een almachtige God. De frenologie gaf aanleiding tot een wetenschappelijke 

studie van criminaliteit. De interesse in hersenlokalisatie nam toe, net zoals de discussie tussen 

voor- en tegenstanders ervan. Binnen de criminologie kent het positivisme een bloei waardoor 

de dader centraal wordt gesteld en een gedetermineerd karakter krijgt. Lombroso en de Italiaans 

antropologische school zetten de traditie van Gall verder. 

 

Dezelfde discussies en vragen herrijzen sinds de mogelijkheid bestaat om de hersenen in beeld 

te brengen via hersenscans. De daarmee samenhangende discipline, namelijk de 

neurocriminologie, tracht technieken uit de neurowetenschappen te verbinden met de studie van 

criminaliteit (Raine & Glenn, 2013). Vooral wanneer men deze bevindingen in verband wil 

brengen met het strafrecht en de penologie laait de discussie op. De basis van het strafrecht, 

namelijk het klassieke denken en de rationele mens die kosten-batenanalyses maakt, wordt 

bedreigd. Biologische criminaliteitstheorieën met specifieke aandacht voor de hersenen stellen 

juridische concepten zoals schuld en toerekeningsvatbaarheid in vraag. Het gevaar van deze 

theorieën schuilt in uitspraken als ‘my brain made me do it’. Wat doet het strafrecht hiermee? 

Rechters kunnen geconfronteerd worden met hersenscans. Een recent voorbeeld hiervan is het 

assisenproces van Kim De Gelder waarin gerechtspsychiaters de voor- en tegenargumenten 

voor het gebruik van hersenscans belichaamden. De inzichten worden op de maatschappelijke 

agenda geplaatst, maar wordt het onderwerp steeds met de noodzakelijke achtergrond en kennis 
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benaderd? Een biologische gedachtegang over de oorzaken van criminaliteit impliceert ook een 

nieuw denken over de reactie die dient te volgen op crimineel gedrag. 

 

Boeken van auteurs als Adrian Raine bleven tot een tijdje geleden ongeopend in het boekenrek 

staan, terwijl ze nu weer een grote ingang vinden. Ideeën die hun oorsprong kenden aan het 

einde van de achttiende eeuw en de daarmee samenhangende kritieken zijn nu brandend actueel. 

De frenologie leeft voort in zijn moderne vorm en met zijn voor- en tegenstanders. Maar als dit 

denkbeeld zo contestabel is, hoe komt het dan dat er in verschillende denkrichtingen en 

wetenschappen nog steeds elementen uit de frenologie terug te vinden zijn en dat de gedachte 

van een crimineel brein op de een of andere manier blijft bestaan? In plaats van de schedel af 

te tasten op zoek naar uitstulpingen is men nu op zoek naar dat ene bepaalde zwarte puntje op 

de hersenscan. 

Doelstelling 

De masterproef bestaat in het voeren van een theoriegericht onderzoek naar het ontstaan van 

dit idee, de evolutie ervan tot op de dag van vandaag en de mogelijke toekomstperspectieven 

die het met zich mee brengt. Wat is de ‘state of the art’ en hoe is men hiertoe gekomen? 

De twee hoofdonderwerpen van de masterproef zijn de frenologie en de neurocriminologie. 

Voor beide deeldomeinen van de criminologie worden antwoorden gezocht op dezelfde vragen. 

Door een bestudering van de literatuur wordt op zoek gegaan naar de ontstaansgeschiedenis, de 

grondleggers, de definities, de uitgangspunten, de evolutie en de discussiepunten. Vooral op de 

tegenstanden en kritieken wordt de nadruk gelegd. Op deze manier wil de masterproef een 

overzicht creëren van gelijkenissen en verschillen tussen de wetenschappen uit heden en 

verleden en vooral ook een beeld schetsen van de evolutie tot op de dag van vandaag, ondanks 

de ontelbare kritieken. 

 

Frenologie en neurocriminologie zijn echter brede domeinen waardoor enige afbakening 

noodzakelijk is. Ideeën uit de frenologie en hersenscans kennen een toepassing binnen meerdere 

takken van de wetenschap, zo kan men bijvoorbeeld ook denken aan de geneeskunde of de 

psychologie. De aandacht wordt in de masterproef echter gevestigd op deze disciplines binnen 

de criminologie. Neurologie en dus ook neurocriminologie bestuderen ziekten in de hersenen, 

het ruggenmerg en de zenuwen. In de masterproef staan de hersenen centraal: het accent ligt op 
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het brein. Daarenboven wordt op zoek gegaan naar abnormaliteiten in de hersenstructuur en 

verdwijnen zenuwcellen en hormonen in deze verhandeling eerder naar de achtergrond. 

Genetica of erfelijkheidsleer heeft een vaste plaats binnen de neurowetenschappen, maar ook 

deze wetenschap wordt niet uitvoerig besproken. Het hart van de masterproef is het brein. 

 

Naast het creëren van een overzicht van de evolutie en van de standpunten en kritieken, wil de 

masterproef een beeld schetsen van de huidige discussiepunten. De kritieken nemen namelijk 

nog een bijkomende wending wanneer men zich afvraagt of hersenscans een plaats kunnen 

innemen in de rechtszaal. De kritieken raken vele terreinen en vormen een brandend vraagstuk 

voor de toekomst. 

 

Ter voorbereiding van de masterproef werd een onderzoeksmodel opgesteld. De lezer kan met 

behulp van deze schematische weergave in een oogopslag het opzet van de masterscriptie 

begrijpen. 
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frenologie 

neurocriminologie 

crimineel brein 

hersenscan 
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Het doel van de masterproef is het verenigen van standpunten en kritieken verbonden aan het 

idee van criminele hersenen. Verleden, evolutie, heden en mogelijke toekomst worden 

bestudeerd. Door een duidelijke lijn te tekenen wil de masterproef een klein draagvlak zijn voor 

de huidige discussie. 
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Criminologische relevantie 

De theoretische relevantie van deze masterproef bestaat erin een overzicht te creëren van een 

bepaalde tak binnen de biologische criminaliteitstheorieën, namelijk deze die zich richt op de 

hersenen. Hoewel de biologische criminologie doorheen haar geschiedenis aan veel kritiek 

werd onderworpen, blijft dit domein vandaag een belangrijke plaats innemen. Kritieken op 

biologische criminaliteitstheorieën komen vanuit verschillende hoeken en het zijn deze 

verschillende uitgangspunten die de masterproef in kaart wil brengen. Hersenscans vinden 

steeds vaker hun ingang in de rechtszaal, wat de actualiteit van het onderwerp aantoont. In 

welke mate herhaalt de geschiedenis zich? Door de evolutie van oude denkbeelden te schetsen 

tot huidige ideeën die leven binnen het vakgebied is een beter begrip van voor- en 

tegenargumenten mogelijk en ook beter te plaatsen in een correcte context. Door terug te gaan 

naar het prille begin, een evolutie te schetsen en de huidige discussiepunten op een rijtje te 

zetten wil de masterproef bijdragen aan het denken over een crimineel brein en de consequenties 

die daaraan verbonden zijn. 

 

Om het in een volzin te stellen: het doel van dit onderzoek is een overzicht creëren van de 

ideeën over een crimineel brein door de bestudering van biologische criminaliteitstheorieën die 

de hersenen centraal stellen. 

 

De praktische relevantie van de masterproef bestaat voornamelijk in de aanzet tot nadenken. 

Het idee dat de oorzaak van criminaliteit in de hersenen te situeren is, heeft geen directe invloed 

op het klassieke strafrechtssysteem. Er is echter wel een meer directe dreiging wanneer 

hersenscans daadwerkelijk hun intrede doen in de rechtszalen. Hoe kan men in de huidige 

context reageren op daders met een crimineel brein? Door standpunten en discussiepunten uit 

de literatuur te destilleren, wil de masterproef een beeld creëren van toekomstmogelijkheden. 

Indien men anders denkt over de oorzaken van criminaliteit zal men ook anders denken over de 

reactie die dient te volgen op crimineel gedrag. Hierdoor wordt niet enkel het strafrechtssysteem 

aangesproken, maar ook andere vangnetten zoals hulpverlening en psychiatrische instellingen. 

Verschillende terreinen worden door dit onderwerp aangeraakt. De masterproef wil aanzetten 

tot nadenken zodat de eeuwige twijfel of hersenscans mogen gebruikt worden in de rechtbank 

misschien ooit vervangen kan worden door een klaar en duidelijke richtlijn. 
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Afbakening van het onderzoeksonderwerp 

Biologische criminaliteitstheorieën situeren de oorzaken van criminaliteit in het individu: 

criminaliteit en lichamelijke factoren worden met elkaar in verband gebracht. De biologische 

stroming kent verschillende subdisciplines met een eigen aandachtspunt, zoals bijvoorbeeld 

erfelijkheid, genetische afwijkingen, somatypes, hersenafwijkingen, chemische processen en 

vroege gezondheidsrisico’s (Cullen & Wilcox, 2013).  In deze masterproef wordt een enkele 

subdiscipline uitgelicht, namelijk deze die zich richt op hersenafwijkingen. Centraal in deze 

masterscriptie staan de organische hersendysfuncties, dus de abnormaliteiten in de structuur 

van de hersenen en niet chemische processen die zich in de hersenen plaats vinden. 

 

Hersenscans kunnen de hersenen in beeld brengen op twee manieren: via structurele en via 

functionele beeldvormingstechnieken. De structurele technieken maken de hersenanatomie 

zichtbaar, terwijl de functionele technieken de hersenactiviteit in beeld brengen. Binnen elke 

categorie wordt nog verder onderscheid gemaakt tussen specifieke soorten scans, zoals 

bijvoorbeeld CT, MRI, SPECT, fMRI, PET… Elk type scan heeft eigen kenmerken (Anderson, 

2007). In de masterproef krijgen beide technieken een plaats. 

 

Hersenscans kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden in een juridische context. 

Een beeld van de hersenen kan aantonen of een verdachte al dan niet liegt: men gebruikt een 

hersenscan als leugendetector (Farrell, 2010). Hierbij gaat het echter niet om een afwijking in 

de hersenen die ertoe leidt dat men crimineel gedrag stelt. Dit laatste vormt het onderwerp van 

de masterproef, waardoor hersenscans als leugendetector niet worden bestudeerd. Het gaat om 

theorieën die stellen dat men door abnormaliteiten in de hersenstructuur niet meer in staat is 

normaal te denken en te handelen, waardoor de toerekeningsvatbaarheid bij een crimineel feit 

onder vuur komt te liggen. 

 

Een laatste afbakening bestaat in een verbijzondering naar plaats en tijd. Deze blijft in de 

masterproef zeer ruim. Er wordt onderzocht op het mondiaal niveau omdat het gaat om 

inzichten en theorieën. Daarnaast wordt zowel verleden, heden als toekomst bestudeerd om op 

basis hiervan een duidelijke lijn uit te tekenen. 
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Onderzoeksvragen en theorie 

Op basis van de probleem- en doelstelling, werden volgende onderzoeksvragen geformuleerd. 

Welke standpunten en kritieken worden ingenomen ten opzichte van een crimineel brein en hoe 

is men doorheen de geschiedenis tot deze inzichten gekomen? 

- Wat zijn de uitgangspunten van de frenologie en aan welke kritiek wordt de 

wetenschapsdiscipline onderworpen? 

- Wat zijn de uitgangspunten van de neurocriminologie en aan welke kritiek wordt de 

wetenschapsdiscipline onderworpen? 

- Welke discussiepunten bestaan er op het gebied van het gebruik van hersenscans in een 

juridische context? 

In welke mate is de huidige discussie betreffende hersenscans in de rechtszaal nieuw? 

 

De eerste centrale onderzoeksvraag is van beschrijvende aard. Op basis van de kennis die als 

antwoord op deze eerste vraag wordt vergaard, kan op zoek worden gegaan naar een antwoord 

op de tweede centrale onderzoeksvraag die eerder verklarend van aard is. ‘Herhaalt de 

geschiedenis zich?’ is een vraag die hier bij te plaatsen is. 

 

De theorie speelt een centrale rol in het beantwoorden van de onderzoeksvragen. De 

antwoorden worden gezocht in bestaande literatuur. De masterproef bestaat erin door middel 

van een studie van theorie een kader te scheppen waarin de huidige discussie die zich voordoet 

in de praktijk geplaatst kan worden. Ook de onderzoeksgegevens zijn sterk theoriegeladen. De 

kritieken die worden bestudeerd zijn telkens geformuleerd op een theorie of een standpunt, 

hoewel de kritiek an sich niet noodzakelijk theorievorming beoogt. 

Theorie speelt een belangrijke rol doorheen het gehele onderzoeksproces. Tijdens de bepaling 

en afbakening van het onderwerp van de masterproef werd de bestaande literatuur een eerste 

maal bestudeerd waarbij ook enkele theorieën aan bod kwamen. In de volgende fasen worden 

theorieën die geponeerd worden binnen verschillende stromingen besproken. Ook in de 

eindfase van het onderzoek wordt nogmaals teruggekoppeld aan de theorie: waar komt de 

huidige discussie vandaan? 

 

De voornaamste wetenschappelijke discipline die aangewend wordt is de criminologie, meer 

bepaald de biologische criminologie. Daarbinnen worden specifiek de frenologie en de 
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neurocriminologie bestudeerd. De standpunten en kritieken die bestudeerd worden kunnen 

echter vanuit even welke discipline opduiken. Zo kunnen argumenten geformuleerd worden 

vanuit de neurowetenschappen, gedragswetenschappen, biologische wetenschappen, 

gezondheidswetenschappen, rechts-wetenschappen… Er wordt bij de analyse van de kritieken 

met een verschillende achtergrond een multidisciplinaire houding aangenomen. De standpunten 

worden naast elkaar geplaatst, maar er kan sprake zijn van overlapping of gedeelde ideeën. 

 

De facto gaat het om zowel normatieve als verklarende theorieën. De theorieën of disciplines 

die worden bestudeerd, namelijk de frenologie en de neurocriminologie, trachten verklaringen 

te bieden voor criminaliteit. De theorie wordt alternerend gebruikt voor de ware verklaring van 

fenomenen. De kritieken die hierop geformuleerd worden zijn dan weer eerder te situeren 

binnen normatieve theorievorming: ze schetsen een beeld van hoe het behoort te zijn.  

De meerderheid van de theorieën die worden aangewend om de onderzoeksvragen te 

beantwoorden zijn te situeren binnen een positivistisch wetenschapsprogramma. De objectieve 

sociale werkelijkheid kan gemeten en gekend worden. Menselijk gedrag vertoont een 

gedetermineerd karakter.  

Een werkelijke volledige integratie van theorieën wordt niet beoogd. Wel heeft de masterproef 

tot doel ideeën uit theorieën bij elkaar te brengen om op deze manier de juiste achtergrond in 

kaart te brengen, om een kader te scheppen. 

Onderzoeksmethode 

De onderzoeksstrategie van de masterproef bestaat in een bureauonderzoek, meer bepaald een 

literatuuronderzoek (Verschuren & Doorewaard, 2007). Er wordt gebruikt gemaakt van door 

anderen geproduceerde kennis en de bestaande vakliteratuur wordt bestudeerd. Een probleem 

dat zich hierbij stelt en dat reeds ondervonden werd bij het afbakenen van het onderwerp is dat 

de literatuur niet steeds met dezelfde doeleinden is verzameld wat ertoe leidt dat begrippen niet 

steeds op eenzelfde manier worden afgebakend. Oplettendheid, nauwkeurigheid en een 

kritische kijk bieden hier een oplossing voor. 

Het is de literatuur die de basis vormt voor deze masterproef. Diepgaande inzichten die reeds 

verworven zijn kunnen op deze manier verkend worden. Een voorwaarde hierbij is dat de 

literatuur nauw aansluit bij de doel- en vraagstelling. Een ander aandachtspunt bestaat erin om 

auteurs die een zekere autoriteit uitstralen niet blindelings te volgen of een te groot vertrouwen 
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te ontwikkelen in de bestaande literatuur. Een kritische houding staan hierbij centraal zodat 

correcte inzichten kunnen opgebouwd worden. 

 

Het meest frequente doel van een literatuuronderzoek en ook het doel van de masterproef is het 

integreren van literatuur die verband houdt met een gemeenschappelijk onderwerp (Cooper, 

Hedges, & Velentine, 2008). 

Het startpunt voor dit onderzoek is een ‘systematic review’. Sweet en Moynihan (2007) geven 

een duidelijke definitie: “Systematic reviews are a methodology using a systematic, transparent 

process for gathering, synthesizing, and appraising the findings of studies on a particular topic 

or question. They aim to minimize the bias associated with single studies and nonsystematic 

reviews”. Een systematic review is een uitgebreid overzicht van alle gepubliceerde artikelen 

geselecteerd op basis van een specifieke vraag. Een systematic review kent verschillende 

sleutelfasen. Na het formuleren van een duidelijke onderzoeksvraag kunnen er zoektermen 

geëxtraheerd worden en inclusie- en exclusiecriteria worden opgesteld. Elk document wordt op 

basis van deze criteria op kwaliteit beoordeeld en al dan niet mee opgenomen in de review 

(Jesson, Matheson, & Lacey, 2011). 

Op basis van de begripsafbakening kwamen we tot enkele zoektermen die frequent en in 

verschillende combinaties gebruikt werden: brain, crime, phrenology, neurocriminology, 

biology, history, moral insanity… Deze zoektermen werden ingevoerd in verscheidene 

databanken, de voornaamste databanken waren ‘Web of Science’ en ‘Sociological Abstracts’. 

Ook binnen de databank van de Universiteit Gent, Aleph, werden opzoekingen verricht. 

Belangrijk is dat deze onderzoeksmethode louter als startpunt kan gezien worden. De resultaten 

van deze eerste bestudering van de literatuur leidden naar vooraanstaande auteurs en belangrijke 

studies. We kunnen stellen dat, hoewel deze term gehanteerd wordt in het zoeken naar 

respondenten, een sneeuwbal-effect optrad. De systematic review opende de deuren naar het 

onderzoek, maar nadien werd er een eigen weg gebaand doorheen de literatuur. Wel werden 

nog steeds de begripsafbakening en inclusie- en exclusiecriteria voor de bronnen gehanteerd. 

 

Naast een literatuurstudie werden gedurende het academiejaar 2013-2014 enkele lezingen 

bijgewoond die een mooie aanvulling vormden voor de masterscriptie. Verschillende 

professoren vanuit verschillende wetenschapsdisciplines benaderden in een gespreksavond het 

onderwerp vanuit hun eigen invalshoek. Om die reden werden deze uiteenzettingen opgenomen 

in de masterproef. 
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In het kader van het opleidingsonderdeel ‘Kritische Criminologie en de Strafrechtsbedeling’ 

werd in april 2014 een Common Session bijgewoond te Londen, Middlesex University. Tijdens 

deze conferentie werden verscheidene onderwerpen kritisch benaderd en bediscussieerd. Door 

gesprekken met andere studenten en professoren werd de interesse in het masterproefonderwerp 

vergroot en werden ook nieuwe inzichten aangereikt. Voornamelijk de kritische kijk op 

onderzoeksonderwerpen en op de criminologische theorievorming werden ter harte genomen 

bij het schrijven van deze masterproef. Het crimineel brein wordt in deze masterscriptie dan 

ook vanuit een kritische invalshoek benaderd. 

 

Gezien dit literatuuronderzoek gekaderd dient te worden binnen een masterproef heeft het een 

belangrijke beperking: een periode van één academiejaar. Zoals reeds gesteld wil deze 

masterproef voornamelijk aanzetten tot nadenken zodat de eeuwige discussie of hersenscans 

wel of niet mogen gebruikt worden in een juridische context minder uitzichtloos wordt. 

Hoofdlijnen 

In het eerste deel van deze masterproef wordt een theoretisch kader geschetst. Op die manier 

kan de ontwikkeling van het idee van een crimineel brein op een juiste manier en in een juiste 

context begrepen worden. Het denken over criminaliteit heeft doorheen de geschiedenis 

verschillende gedaantes aangenomen. Zo sprak men in een eerste periode over zondaars, daarna 

over rationele daders en later over gedetermineerde daders. Ook het ontstaan van de 

criminologie als wetenschap en de biologische criminologie worden in dit eerste deel belicht, 

aangezien de wortels van de huidige ideeën hier te situeren zijn. 

 

In het tweede deel van de masterscriptie staat de volgende stelling centraal: het idee van een 

crimineel brein is niet nieuw. Het bestond reeds voordat men de mogelijkheid kende om de 

hersenen in beeld te brengen. Het ontstaan van het onderzoek naar de schedel en de hersenen 

brengt ons bij een bespreking van de frenologie en haar opvolgers. Na deze historiek wordt ook 

een opmerkelijke parallelle ontwikkeling van de notie ‘moral insanity’ besproken. Na een 

woelige periode ontwikkelde de discipline zich tot een meer biosociale criminologie. De 

historische lijn wordt in dit deel verder beschreven om te komen tot de neurocriminologie van 

vandaag. Dit tweede deel bestaat in een weergave van verschillende oude ideeën en opvattingen 
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omtrent het criminele brein waaruit af te leiden is dat de aandacht voor de schedel en hersenen 

niet nieuw is, maar in tegendeel, reeds enkele eeuwen heeft overleefd. 

 

Het derde deel van deze masterproef richt zich op de praktijk: hersenscans vinden hun weg naar 

de rechtszaal. Deze ontwikkeling trapt verschillende denkbeelden op het hart en roept daarnaast 

belangrijke vragen op voor de toekomst. De verschillende vraagstukken die door het 

verschijnen van hersenscans in een juridische context worden geconstrueerd, worden in dit deel 

besproken. Er mag veel waarde gehecht worden aan de nieuwe wetenschappelijke 

ontwikkelingen op het terrein, maar ze mogen niet blind gevolgd worden. Doorheen de 

verschillende onderdelen tracht deze masterproef de noodzakelijke kanttekeningen of 

mogelijke valkuilen te schetsen. 
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Een crimineel brein 

I. Theoretisch kader 

In het domein van de criminologie kan men geen lijn van theoretische ontwikkeling waarnemen 

doorheen de tijd. De geschiedenis van de criminologie wordt gekenmerkt door verschillende 

theoretische perspectieven die relatief onafhankelijk van elkaar ontstonden en zich nadien 

verder ontwikkelden. Daarnaast is er een bijkomende barrière in de bestudering van de 

geschiedenis van de criminologie, namelijk het feit dat de term ‘criminologie’ niet gehanteerd 

werd tot aan het einde van de negentiende eeuw, laat staan dat de criminologie aanschouwd 

werd als een academische discipline of wetenschap. Men zou kunnen stellen dat het irrelevant 

is om de voorgeschiedenis van de criminologie als wetenschap te bestuderen omdat deze niet 

uit wetenschappelijke verklaringen bestond, maar niets is minder waar. Het is namelijk van 

belang om te weten in welk klimaat deze verwetenschappelijking plaatsvond en welke ideeën 

zich nog steeds in eenieders achterhoofd bevonden. 

 

Om die reden trachten wij in dit eerste deel een theoretisch kader te schetsen. Op die manier 

kan de ontwikkeling van het idee van een crimineel brein op een juiste manier en in een juiste 

context begrepen worden. 

1.1 Ideeën over criminaliteit 

Tot in de zeventiende eeuw, nog voor de criminologie op het toneel verscheen, kon men twee 

voorname stromen in het denken over criminaliteit herkennen. De ene baseerde zich op 

naturalistische verklaringen die de aandacht vestigden op deze wereld, terwijl de andere zich 

baseerde op spiritistische verklaringen die zich focusten op krachten vanuit een andere wereld. 

Ondanks het feit dat ze niet gefalsifieerd konden worden omdat ze niet te observeren waren, 

vonden vele mensen voldoening in deze spiritistische verklaringen. Men kan stellen dat de 

naturalistische verklaringen de basis vormden voor de verdere ontwikkelingen binnen het 

domein, omdat enkel zij de mogelijkheid boden tot verwetenschappelijking. Er zijn echter 

verschillende raamwerken van waaruit vertrokken kan worden binnen dit perspectief. Een 

eerste klassiek raamwerk beschrijft crimineel gedrag als vrij gekozen door het individu, terwijl 
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een tweede positivistisch raamwerk de oorzaak legt bij krachten waar het individu geen controle 

over heeft. Een derde, kritisch raamwerk legt de focus eerder op het recht dan op de crimineel 

en bestudeert de manier waarop de strafwet is geschreven en wordt gehandhaafd. Vanuit deze 

drie raamwerken kenden de criminaliteitstheorieën een verdere ontwikkeling (Vold, Bernard, 

& Snipes, 1998). 

 

In wat volgt zal de lijn, die niet vastligt, worden geschetst en gevolgd zoals die zou kunnen 

leiden tot de ideeën over een crimineel brein. Van de spiritistische verklaringen wordt 

overgegaan naar het klassieke denken waarna het positivisme besproken wordt. 

1.1.1 Van zondaar tot dader: spiritistische criminaliteitsverklaringen 

Lange tijd werden bovennatuurlijke criminaliteitsverklaringen als waarheid beschouwd. In de 

oudheid en de middeleeuwen werd ervan uitgegaan dat mensen die afwijkend gedrag stelden 

dit deden omdat God hun geloof op de proef wilde stellen, hen wilde straffen of een boodschap 

wilde geven aan anderen. Criminelen werden gezien als zondaars die niet langer Gods genade 

kenden, maar werden verleid of zelfs bezeten door de duivel of andere kwade krachten. 

Voornamelijk in het concept van de zonde, zoals geformuleerd door de dominante christelijke 

kerk, zouden we de diepe wortels van de criminaliteitsverklaringen kunnen plaatsen (Sylvester, 

1975). 

 

Binnen de christelijke leer is een zonde een vorm van opstand, van rebellie tegen Gods wil, 

tegen Gods wet. De zondaar plaatst zichzelf vrijwillig buiten Zijn orde bij het overtreden van 

Zijn wet. God heeft de wereld immers geschapen en heeft daarbij zijn schepsels de nodige 

intelligentie en kracht meegegeven: de intelligentie om Gods wet te kennen en de kracht om 

goed boven kwaad te verkiezen zoals de wet dicteert. Als iemand een zonde begaat, doet hij dit 

bijgevolg vanuit een intentionele ongehoorzaamheid ten aanzien van Gods wil. Maar niemand 

kan voortdurend veroordeeld blijven, omdat de wereld op die manier enkel en alleen zou 

bewoond worden door zondaars. Daarom ontstond het idee van boetedoening: door berouw en 

Gods genade kan de zondaar vergeven en gered worden. 

De christelijke doctrine klinkt zeer herkenbaar in de huidige oren, waardoor het naar onze 

mening zeker niet onwerkelijk is dat het idee van de zondaar mee aan de wieg stond van het 

idee van de crimineel. De kracht om goed boven kwaad te verkiezen doet namelijk sterk denken 

aan het latere classicistische idee van de rationele mens. “The consideration of sin gives us the 
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advantage, that we may gain knowledge of the oldest and most time-honored approaches to the 

crime problem” (Bianchi, 1956, geciteerd in Sylvester, 1975, p. 227). 

1.1.2 De dader maakt keuzes: klassieke criminaliteitsverklaringen 

In de achttiende eeuw ontstonden de geschriften van Beccaria, Bentham en de 

verlichtingsfilosofen Montesquieu, Rousseau en Voltaire. Het is dit gedachtegoed dat vorm 

gegeven heeft aan het klassieke denken over criminaliteit. Het belangrijkste uitgangspunt is hier 

dat iedere persoon meester is over zichzelf, een vrije wil bezit en niet gedreven wordt door 

duivels of geesten. Criminaliteit is een product van de vrije keuze van het individu, waardoor 

de misdadige mens niet essentieel verschilde van normale mensen. De rationele dader maakt 

een kosten-batenanalyse en de uitkomst daarvan vormt de basis van het gedrag dat hij stelt. Op 

deze uitgangspunten is het klassieke strafrecht, waar het huidige strafrecht de erfenis van is, 

gebaseerd (Burke, 2009; Henry & Lanier, 2004; Vold et al., 1998). 

1.1.3 De dader is gedetermineerd: positivistische criminaliteitsverklaringen 

Gedrag is gedetermineerd door factoren die het individu niet kan controleren. Dat is de visie 

van waaruit het positivisme vertrekt. Na een dominantie van het classicisme, vormde dit nieuwe 

positivistische perspectief een mooie verklaring voor het niet slagen van de zekere straffen van 

het klassieke strafrecht: als crimineel gedrag gedetermineerd wordt zonder dat een individu daar 

controle over heeft, dan heeft het straffen van dat individu geen effect. Binnen de positivistische 

visie zijn mensen die regels overtreden anders dan mensen die dit niet doen: criminelen 

verschillen wezenlijk van normale personen. Het doel bestaat er daarom in deze twee types 

personen te vergelijken door een aantal functies te meten waarna de verschillen kunnen 

geïdentificeerd en gecatalogiseerd worden. Op deze manier kunnen verklaringen ontwikkeld 

worden over hoe deze abnormaliteiten die de crimineel vertoont leiden tot crimineel gedrag. 

Naar het voorbeeld van de natuurwetenschappen trachtten positivisten namelijk te komen tot 

een identificatie van de oorzaken van crimineel gedrag via observatie, via empirische 

bevindingen die konden vertaald worden naar algemene wetmatigheden (Henry & Lanier, 2004, 

2006; Vold et al., 1998). 

Oorspronkelijk werd voornamelijk gekeken naar biologische factoren. Een van de meest oude 

wetenschappelijke benaderingen binnen de criminologische theorievorming beschouwde 

fysieke en biologische abnormaliteit als het kenmerk dat de crimineel van de normale mens 

onderscheidt. In deze benadering leidt de biologische inferioriteit van de crimineel ertoe dat hij 
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anders is dan de normale mens. Later ontstonden er ook meer psychologische en sociologische 

takken van het positivisme, waardoor de stroming twee varianten kent die respectievelijk hun 

focus leggen op individuele factoren en op sociale factoren (Burke, 2009). Het is binnen dit 

individueel positivisme dat we de frenologie kunnen situeren. 

1.1.4 Classicisme en positivisme: tegengestelde perspectieven of 

slingerbeweging in balans? 

Staan deze visies werkelijk lijnrecht tegenover elkaar? In de huidige tijd lijken we tot een 

synthese van beide perspectieven te komen. Iedereen wordt verondersteld keuzes te kunnen 

maken tussen goed en kwaad. Wanneer iemand voor het kwaad gekozen heeft, tracht men na te 

gaan of de persoon controle had over zijn daden of niet. Met andere woorden: was de dader 

gedetermineerd tot crimineel gedrag? Men zoekt naar het antwoord op deze vraag door gebruik 

te maken van hersenscans. Zijn er abnormaliteiten waar te nemen in de hersenen die erop wijzen 

dat de dader geen controle had over zijn daden of zich in een toestand bevond waarin hij geen 

onderscheid meer kon maken tussen goed en kwaad? De algemene notie blijft met andere 

woorden klassiek, maar wat het toerekeningsvatbaarheidsvraagstuk betreft, menen we het 

positivisme te herkennen. 

1.2 De criminologie als wetenschap 

Sommigen plaatsen het ontstaan van de criminologie bij het klassieke denken, anderen zijn de 

mening toegedaan dat de wetenschappelijke benadering van het criminaliteitsvraagstuk startte 

bij het positivisme en meer bepaald bij de leer van Cesare Lombroso. Hij wordt gezien als een 

van de eerste geleerden die de wetenschappelijke methoden aanwendde voor de studie van 

criminaliteit. De oorsprong van de criminologie als wetenschap, onafhankelijk van het recht, 

wordt dus gesitueerd bij Lombroso. Met zijn criminologische antropologie plaatste hij de 

aandacht niet langer op het recht, maar werd de misdadiger het studieobject. De crimineel zou 

uiterlijke kenmerken vertonen, stigmata, die doen denken aan de primitieve mens. 

Deze aandacht voor de misdadiger opende deuren voor andere academici om theorieën te 

ontwikkelen die zich op het individu richten. Binnen het individueel positivisme worden 

fysiologische, psychologische en milieufactoren bestudeerd die de menselijke wil kunnen 

beïnvloeden en op die manier aan de basis kunnen liggen van crimineel gedrag. Een belangrijke 



16 

 

tak binnen dit individueel positivisme bestaat in de biologische verklaringsmodellen die de 

oorzaak van crimineel gedrag plaatsen bij lichamelijke factoren (Burke, 2009; Vold et al., 1998). 

 

Tot vroeg in de twintigste eeuw kende de biologische theorieën een sterke dominantie binnen 

de criminologie, waarna ze aan de kant werden geschoven door sociologische 

criminaliteitsverklaringen. Een belangrijke katalysator voor deze aandachtsverschuiving 

binnen de criminologie kan gezien worden in de Tweede Wereldoorlog: biologische theorieën 

werden misbruikt om de meest gruwelijke oorlogsdaden te stellen. De Nazis verspreidden de 

overtuiging dat de samenleving ondermijnd kon worden door vreemde elementen, als een 

gezond wezen dat door parasieten verziekt wordt. De eugenetica is de wetenschap die achter 

deze stelling ligt en doet onderzoek naar het verbeteren van de genetische samenstelling van 

een populatie. Men beoogt hierbij te komen tot rasverbetering op basis van biologische 

kenmerken. Met andere woorden: bedreigingen voor het superieure, Arische ras dienden 

onschadelijk gemaakt te worden. Gruweldaden werden gesteld vanuit een te sterk geloof in de 

eugenetica. Omdat hierbij biologische eigenschappen centraal stonden, werden biologische 

theorieën na de tweede wereldoorlog vaak al snel geassocieerd met de oorlogse gruwelijkheden. 

De eugenetica kan beschouwd worden als een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de 

biologische wetenschap, wat echter niet betekent dat biologische theorieën in zijn geheel 

verworpen mogen worden omdat ze doen denken aan de wrede oorlogsjaren. 

 

Biologische criminaliteitsverklaringen waren echter niet dood. Stilaan kwamen ze uit hun 

oorlogse winterslaap en werden vooral nieuwe bevindingen geformuleerd vanuit de genetica, 

de neurowetenschappen en de psychologie. De nieuwe biologische verklaringen namen echter 

een nieuw gedaante aan: ze waren minder deterministisch en verworpen niet langer radicaal 

omgevingsinvloeden. Daarenboven leek de kloof tussen nurture en nature te dichten: er wordt 

nu een meer biosociaal standpunt ingenomen waarbij aanleg en omgeving interageren bij het 

beïnvloeden van gedrag. En maar goed ook: het is namelijk nogal simplistisch om te stellen dat 

menselijk gedrag netjes gesorteerd zou kunnen worden in twee categorieën, een biologische en 

een sociale voedingsbodem. Het biosociale model erkent een interactie tussen biologische en 

sociale factoren. Sociale factoren beïnvloeden de biologische voorbestemdheden “much as a 

landscape acts on the river running through it, channeling and even redirecting its course” 

(Rafter, 2008, p. xii). Indien een arme, zwangere vrouw bijvoorbeeld niet in de mogelijkheid 

verkeert om voedzame voeding te kopen, een socio-economische oorzaak, loopt haar ongeboren 

kind meer kans op biologische afwijkingen waardoor het een verhoogde kans kan hebben om 
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op latere leeftijd crimineel gedrag te stellen. Het centrale uitgangspunt blijft met andere 

woorden de biologie, maar andere factoren worden niet langer genegeerd en daarentegen 

geïntegreerd. Biologische en omgevingsinvloeden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: de 

rivier en het landschap vormen elkaar. 

 

Het nieuwe biosociale karakter vrijwaart de biologische criminaliteitsverklaringen echter niet 

van risico’s. Zo zouden ze bijvoorbeeld de schijn kunnen wekken dat het mogelijk is om de 

biologie van daders te veranderen en op die manier criminaliteit uit de samenleving te doen 

verdwijnen (Vold et al., 1998). Enige nuancering is hierbij noodzakelijk, waardoor het 

belangrijk is dat zowel leken als experts de biologische theorieën naar waarde of onwaarde 

leren schatten. Er mag veel waarde gehecht worden aan de nieuwe wetenschappelijke 

ontwikkelingen op het terrein, maar ze mogen niet blind gevolgd worden. De noodzakelijke 

kanttekeningen of mogelijke valkuilen tracht deze masterscriptie te schetsen aan de hand van 

een historisch overzicht van de biologische criminaliteitsverklaringen met een focus op het 

brein en de schedel. Nadien worden deze toegepast op het gebruik van hersenscans in de 

rechtszaal.  
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II. Van frenologie tot neurocriminologie 

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. In medische tijdschriftartikels 

wordt deze uitspraak van filosoof Santayana vaak aangehaald. In het licht van deze masterproef 

kan dit citaat aangenomen worden zoals geparafraseerd door Nassi and Abramowitz (1976, p. 

591): “Even those who know history may choose to repeat it”. De hedendaagse biologische 

criminologie die zich richt op het brein verschilt niet fundamenteel van haar variant uit het 

verleden. Nieuwe technieken, methodologieën en terminologieën verwerven hun plaats binnen 

de stroming, maar het uitgangspunt blijft gelijk: criminaliteit is te herleiden naar 

abnormaliteiten in de hersenen. 

 

Het idee van het crimineel brein bestond reeds voordat men de mogelijkheid kende om de 

hersenen in beeld te brengen. Hoe bracht men de hersenen in kaart een tweetal eeuwen geleden? 

Deze vraag leidt rechtstreeks naar een bespreking van de frenologie. Toch ontstonden de 

kiemen van het idee reeds voor de frenologie op het toneel kwam. De frenologie wordt in de 

huidige tijd vaak aanzien als pseudowetenschap en kent niet zelden een ironische connotatie. 

Franz Joseph Gall zei voor het eerst dat mentale functies het resultaat waren van activiteit van 

hersenorganen en wordt als grondlegger van de frenologie aanschouwd. 

 

Elke theorie die verwijst naar overgeërfde kenmerken, fysieke abnormaliteiten, biologische 

inferioriteit van bepaalde categorieën personen, lichaamstype, zwakzinnigheid, biochemische 

onevenwichten en biologische gebreken die ervoor zorgen dat individuen criminaliteit plegen 

kunnen teruggebracht worden  naar Cesare Lombroso. Een eindscriptie die handelt over 

vraagstukken omtrent een crimineel brein en hersenabnormaliteiten die tot criminaliteit leiden, 

kan Lombroso daarom niet onbesproken laten. 

 

Het historisch overzicht dat volgt, is geenszins exhaustief. Het doel bestaat in het weergeven 

van verschillende oude ideeën en opvattingen omtrent het criminele brein waaruit af te leiden 

is dat de aandacht voor de schedel en hersenen niet nieuw is, maar in tegendeel, reeds enkele 

eeuwen heeft overleefd. 

 

Hoewel het bestek van deze masterscriptie het helaas niet toelaat een analyse te maken van het 

ontstaan van het ontoerekeningsvatbaarheidsbeginsel, kan het ontstaan van het concept niet 
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onbesproken blijven. Er is namelijk een parallelle ontwikkeling vast te stellen van de frenologie 

en de studie van de schedel en de hersenen om gedrag te verklaren enerzijds en van de notie 

‘moral insanity’ anderzijds. De voedingsbodem van extreme honger naar inzicht in de 

menselijke geest en naar verklaringen voor gedrag in de achttiende en negentiende eeuw zorgde 

ervoor dat beide ideeën het licht zagen. 

2.1 Frenologie 

Frenologie is de wetenschap die stelt dat de hersenen kunnen onderverdeeld worden in 

verschillende organen die elk de basis vormen voor een bepaalde karaktereigenschap. Deze 

organen worden veruiterlijkt in de vorm van de schedel, waardoor die bepaalde knobbels zou 

vertonen (hier kan verwezen worden naar de spreekwoordelijke wiskunde- en talenknobbel). 

Frenologen analyseerden de psychologische sterkten en zwakten van een persoon door de 

schedel te bestuderen en in verband te brengen met onderliggende gebieden in de hersenen. De 

grondlegger van deze leer was Franz Joseph Gall, maar ook enkele andere grote namen 

verdienen een plaats in een bespreking van de wetenschap. De frenologie raakte in diskrediet 

en wordt de dag van vandaag vaak bespot met bijvoorbeeld de bijnaam ‘bumpology’, maar het 

achterliggende idee van hersenlokalisatie bleef behouden en vormde de aanzet voor belangrijke 

neurologische bevindingen later in de negentiende eeuw (Rafter, 2008; van Wyhe, 1999-2011).  

2.1.1 Johann Kaspar Lavater: een eerste aanzet 

Er kan gesteld worden dat de eerste stappen richting een wetenschappelijke benadering van de 

mens werden gezet door de Zwitserse fysionomist Johann Kaspar Lavater (1741-1801). Reeds 

in 1789 werkte hij een theorie uit over menselijk gedrag, waaronder ook afwijkend gedrag, 

gebaseerd op gelaatsuitdrukkingen. Fysionomie is de wetenschap van de wisselwerking tussen 

de externe en de interne mens, de zichtbare uiterlijke kenmerken en de onzichtbare ziel.  Hij 

was met andere woorden de eerste academicus die met behulp van de wetenschap afwijkend 

gedrag trachtte te begrijpen en verklaren (Rafter, 2009). 
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2.1.2 Franz Joseph Gall en Johann Gaspar Spurzheim: de frenologie 

Zonder enige voorkennis of interesse zou het niet vreemd zijn om een man die talenten, 

vaardigheden en persoonlijkheden kon diagnosticeren op basis van knobbels op de schedel een 

plek toe te wijzen naast horoscoopschrijvers in een magazine (Marshall & Gurd, 1994). Toch 

wordt zowel door tijdsgenoten als door historici beaamd dat Gall een grote bijdrage leverde aan 

de neuroanatomie en neurowetenschappen van vandaag. 

2.1.2.1 De doctrine 

Met een korte uiteenzetting door de geneeskundige Franz Joseph Gall (1758-1828) over zijn 

uitgangspunten en onderzoek deed de frenologie haar intrede, hoewel deze term nooit door Gall 

zelf gebruikt werd. Gall opteerde voor de termen “Schädellehre”, “Organologie” en later 

“fysiologie van het brein” om zijn nieuwe leer te benoemen. De peetvader van de frenologie is 

Gall, maar het gedachtegoed werd mede verspreid en uitgebreid door zijn student-collega 

Johann Gaspar Spurzheim (1776-1832). Omstreeks 1792-1793 stond het idee van Gall vast: er 

zijn regio’s in de cerebrale cortex waar zich aangeboren faculteiten of aanleg bevinden. Deze 

regio’s werden organen genoemd. De ontwikkeling van deze organen zou van invloed zijn op 

de grootte en de omtrek van de schedel zodat een goed ontwikkeld gebied van het hoofd duidde 

op een goed ontwikkelde faculteit voor dat gebied. De grootte van een hersenorgaan was een 

indicatie voor de kracht van die faculteit in de persoon en omgekeerd. Gall ging menselijke en 

dierlijke schedels verzamelen, hij maakte wassen vormen van hersenen en pleistermodellen van 

schedels. Op deze manier bestudeerde hij de ontwikkeling van hersencontouren en 

karakteristieke gedragingen. Op tien jaar tijd was Gall een collectie van 300 schedels en 120 

gipsen afgietsels rijk (Rafter, 2009; Simpson, 2005; van Wyhe, 2002; P. Wright, 2005).  

 

De basisprincipes van zijn leer omschreef Gall als volgt: 

1. De hersenen zijn het orgaan van de geest. 

2. De geest is samengesteld uit meerdere, afzonderlijke, aangeboren vermogens. 

3. Omdat ze te onderscheiden zijn, moet elke faculteit een eigen plaats of ‘orgaan’ in de 

hersenen hebben. 

4. De grootte van een orgaan is een maat voor de kracht. 

5. De vorm van de hersenen wordt bepaald door de ontwikkeling van de verschillende 

organen. 
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6. Aangezien de schedel gevormd wordt door de hersenen kan het oppervlak van de schedel 

worden gelezen als een nauwkeurige index van psychologische vaardigheden en 

tendensen (van Wyhe, 1999-2011). 

 

Gall lokaliseerde persoonlijkheidstrekken in de hersenen, wat aan de vooravond van de 

negentiende eeuw op zijn minst baanbrekend kan genoemd worden. Baanbrekend, maar 

tegelijkertijd deurenintrappend ten aanzien van religie en moraal1 door de unieke status van de 

mens te verlagen door de mens te beschouwen als een product van de natuur. Om die reden 

verbood Keizer Frans II (1768-1835) van het toenmalige Heilig Roomse Rijk Gall in 1802 om 

lezingen te geven, waarop hij via Duitsland naar Frankrijk trok. Maar ook na een hartelijke 

ontvangst in Frankrijk bleef zijn roem niet duren. Napoleon Bonaparte trad zijn toekomstige 

schoonvader (Napoleon trad in het huwelijksbootje met de Oostenrijkse keizersdochter) bij in 

het verwerpen van Gall’s ideeën (Simpson, 2005; Van Gijn & Koehler, 1996). Toch vormde 

zijn verbanning uit Vienna en andere steden een geluk bij een ongeluk. Zijn reis door Oostenrijk, 

Duitsland, de lage landen en Frankrijk bleef niet onopgemerkt. Zijn Europese reis tussen 1805 

en 1807 leek wel een wetenschappelijk circus, met schedels van mens en dier, afgietsels van 

schedels, een modelbouwer en twee apen. Gall profileerde zich als een uitstekend docent en 

illustreerde zijn lezingen met schedels en dissecties. De frenologie is wat ze is, mede door de 

lezingentournee van Gall. 

Maar ook Spurzheim mag het succes van de frenologie op zijn naam schrijven. Spurzheim trok 

naar Engeland om met behulp van lessen anatomie de doctrine van Gall te onderwijzen. 

Uiteindelijke leidden zijn inspanningen hem naar de Verenigde Staten, waar hij ervoor zorgde 

dat de frenologie ook daar haar opmars maakte rond het jaar 1820 (Rafter, 2008; van Wyhe, 

2002, 2004). 

2.1.2.2 De kritiek 

Ook los van hun verbanning uit Oostenrijk, bleven Gall en Spurzheim niet gespaard van kritiek. 

De eerste en sterkste verwijten kregen ze naar hun hoofd door John Gordon, via een recensie in 

de Edinburgh Review. De recensie bestaat voornamelijk in een aanval op de zogenoemde 

onwetendheid, de hypocrisie en het empirisme van de frenologie en haar auteurs. De recensie 

zegt weinig goeds over de frenologie en besluit met te stellen dat “it is our painful duty to 

                                                 
1 Wij verwijzen hier naar het belang van de christelijke leer zoals aangehaald in het theoretisch kader in het 

eerste deel van deze masterscriptie.  
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remark, that the system is a complete fiction from beginning to end” (Gordon, 1815, p. 261). 

Een andere kritiek was dat niemand in de mogelijkheid verkeerde om de verschillende ‘organen’ 

en hun relatie tot verschillende gedragingen daadwerkelijk te observeren. Het grootste obstakel 

voor acceptatie van de frenologie bij het publiek, was haar deterministische karakter. Als 

menselijk gedrag het resultaat was van de organen van het brein, dan was iemands lot in handen 

van zijn anatomie en fysiologie. Dit idee staat lijnrecht tegenover het eerdere idee dat de mens 

meester is over zijn gedrag en in staat is om keuzes te maken (Vold et al., 1998).  

2.1.2.3 Het succes 

Naast de sterke kritiek, kreeg de frenologie ook waardering. Het succes van de frenologie aan 

het begin van de negentiende eeuw is niet onverklaarbaar. Voor het eerst had men het gevoel 

dat de mysteries van de geest werden blootgelegd: de abstracte metafysische verklaringen voor 

de geest werden vervangen in daadwerkelijke biologische entiteiten (Cooter, 1984). De 

ontstaansperiode werd namelijk gekenmerkt door een grote honger naar inzicht in de menselijke 

geest en verklaringen voor gedrag, waar de frenologie een welkom antwoord op formuleerde. 

Het deterministisch karakter van de frenologie wordt met andere woorden door de ene geprezen, 

door de andere verfoeid. 

 

Gall wordt vaak, en enigszins terecht, aanzien als grondlegger van de frenologie. Toch waren 

zijn ideeën niet helemaal nieuw. De onderverdeling van het brein in verschillende 

compartimenten waarin zich verschillende morele faculteiten bevinden, werd reeds door andere 

auteurs beschreven. Gall was zich hier van bewust en stelde dat andere auteurs tot hun 

hypotheses kwamen op basis van ideeën en gedachten, terwijl hij tot zijn bevindingen kwam 

door middel van observaties (Combe, 1839). Naar ons idee is het niet zonder reden dat andere 

auteurs met dezelfde ideeën als Gall geen succes kenden. De verklaring hiervoor plaatsen wij 

bij het feit dat Gall met zijn ideeën naar buiten kwam. Andere auteurs met hypotheses over een 

verdeling van het brein publiceerden hun gegevens, maar daar bleef het bij. Gall trad naar buiten 

met zijn leer: hij gaf interactieve lezingen en verbaasde vriend en vijand met zijn 

indrukwekkende schedelverzameling. Het is niet verwonderlijk dat iemand die zijn leer ten 

stelligste verdedigde met woord en daad meer aanhang kon verwerven dan auteurs die hun 

ideeën louter op papier zetten. 
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2.1.3 Marmaduke B. Sampson: een interessante uitbreiding van de frenologie  

Een interessante vraag werd daarbij in de jaren 1800 gesteld door de Engelsman Marmaduke 

B. Sampson (1809-1876) die naging wat de implicaties waren van de frenologie voor de 

rechtspraak en de mogelijke verbetering van veroordeelden. Waarom worden 

hersenabnormaliteiten niet behandeld op dezelfde manier als andere fysieke afwijkingen door 

de genezing van de patiënt als doel voorop te stellen? 

Het verschil heeft naar onze mening te maken met de notie van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van de mens. Het verantwoordelijkheidsidee leidt ertoe dat mensen de 

gevolgen van hun daden dienen te dragen en dat straffen kunnen opgelegd worden, maar het 

concept verantwoordelijkheid is geenszins eenduidig. De moeilijkheid is de onmogelijkheid te 

bepalen waar verantwoordelijkheid eindigt en waar onverantwoordelijkheid begint (Rafter, 

2009). Toch bestaat het idee dat hiertussen een middenweg bestaat, maar deze lijn is moeilijk 

te tekenen. 

 

In zijn verhandeling ‘Rationale of Crime and its Appropriate Treatment’ stelt Sampson dat 

gedrag een direct resultaat is van de vorm van het hoofd: een stelling die perfect aansluit bij het 

frenologische gedachtegoed. Criminelen hebben een gebrekkige ontwikkeling of ziekte van de 

hersenen die kan gecorrigeerd worden door middel van een frenologische behandeling. Verder 

poneert hij dat “it will be necessary that I should enter in to a consideration of the cerebral 

organization of man in connection with the subject of social responsibility” (Sampson & 

Farnham, 1846, p. 30). Dit is een stelling die vandaag de dag en in het licht van deze 

masterscriptie opnieuw kan ingenomen worden. Zoals verder in deze masterscriptie zal 

aangetoond worden, is het verantwoordelijkheidsbegrip onlosmakelijk verbonden met deze 

kwestie. 

2.1.4 George Combe: het voortbestaan werd verzekerd 

Gedurende de jaren 1820 en 1830 kende de frenologie haar opmars in het Verenigd Koninkrijk, 

zowel binnen als buiten medische en wetenschappelijke kringen. De namen Gall en Spurzheim 

worden vaak in eenzelfde adem uitgesproken als de frenologische theorieën die ze 

ontwikkelden. George Combe (1788-1858) is een naam die niet zo bekend in de oren klinkt, 

hoewel hij, als leerling van Spurzheim, de bloei van de frenologie in Groot-Britannië op zijn 

palmares mag schrijven. Zijn publicaties vanaf 1818 over het onderwerp waren van grote 

invloed gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw en daarna (Sizer, 1882; P. Wright, 
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2005) . In 1828 publiceerde hij zijn grootste werk ‘The constitution of man and its relation to 

external objects’. Onder de aanbevelingen in het boek is het idee terug te vinden dat criminelen, 

in plaats van opgehangen of uitgebuit te worden, in eenzame opsluiting moeten gehouden 

worden, zodat hun kwade gedachten, verlangens en passies zouden vergaan en nieuwe morele 

invloeden hun plaats kunnen krijgen in de leeggemaakte faculteiten (Greenblatt, 1995). In 

tegenstelling tot Gall en Spurzheim lag de interesse van Combe niet bij het ontleden van de 

hersenstructuur en bijbehorende functies. Hij hechtte eerder belang aan het gebruik van de 

frenologie als een vorm van opvoeding, als een morele filosofie. 

Combe richtte in 1820, samen met enkele anderen, ‘The Edinburgh Phrenological Society’ op, 

de eerste frenologische vereniging ooit. Combe zorgde voor het inrichten van een zaal waar 

plaats was voor vergaderingen en voor de groeiende collectie afgietsels en schedels (van Wyhe, 

2004). Omwille van deze verwezenlijkingen concluderen wij dat George Combe kan 

beschouwd worden als een belangrijk man voor de frenologie, de vereniging van haar 

aanhangers en haar voortbestaan. 

2.1.5 Verdere ontwikkeling gedurende de 19de en 20ste eeuw 

2.1.5.1 Orson Squire Fowler (1809-1887) 

Na haar verspreiding naar Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten, kende de frenologie een 

periode van popularisering in de Verenigde Staten. De hoofdrol hierin was weggelegd voor de 

familie Fowler en dan voornamelijk Orson Squire Fowler (1809-1887). Door het hoofd te 

bestuderen kon Fowler het karakter bepalen. Bij een eerste onderzoek bij zijn medestudenten 

kwam hij namelijk tot de constatatie dat hun karakter perfect overeenstemde met hun frenologie. 

Niet enkel gaven de Fowlers net als Gall, Spurzheim en Combe voordrachten, maar ze gaven 

ook les. Er kan gesteld worden dat de Fowlers eerder praktische frenologen waren: na hun 

voordrachten boden ze hun publiek de mogelijkheid om hun hoofd te laten analyseren, 

weliswaar tegen een prijsje. Enkele onderzoeken werden geblinddoekt uitgevoerd, wat het 

entertainment-gehalte van hun lezingen natuurlijk opdreef. Het praktisch hoofdlezen vormde 

de hoofdzaak, waardoor de frenologie, zoals ze door Gall werd ontwikkeld, aan 

wetenschappelijkheid moest inboeten. Toch zorgden de Fowlers voor een enorme 

popularisering en generalisering van de frenologie, waardoor het gedachtegoed wijd verspreid 

werd. Een voorbeeld daarvan vormt het porseleinen ‘phrenological head’, ontworpen door 
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Lorenzo Niles Fowler (1811-1896) en inmiddels uitgegroeid tot het uithangbord van de 

frenologie. 

2.1.5.2 Bernard Hollander (1864-1934) 

De belangrijkste frenoloog in Engeland gedurende de twintigste eeuw was Bernard Hollander 

(1864-1934). Hollander consulteerde de originele Duitse bronnen om ze door te geven aan een 

Engels publiek. Jammer als hij het vond dat de wetenschappelijkheid van leer quasi verloren 

was gegaan, verdedigde hij ten stelligste de leer van Gall, maar ook Combe was van grote 

invloed op Hollander. Het nastreven van bevestiging voor de waarheid van de frenologie 

vormde het hoofddoel voor Hollander: observaties vormden de methode hiertoe. Niet de 

afzonderlijke organen vormden het onderwerp van zijn interesse, maar de totale vorm van het 

hoofd trok zijn aandacht. Vanaf 1907 begon Hollander te schrijven over de behandeling van de 

krankzinnigen, criminaliteit en de filosofie van opvoeding. In de laatste publicaties voor zijn 

dood hechtte hij vooral belang aan de methode van hypnose (Hollander, 1902; van Wyhe, 1999-

2011). 

2.1.5.3 Paul Bouts (1900-1999) 

Daarnaast dient ook de bijdrage van Paul Bouts (1900-1999) vermeld te worden. Vanuit de 

frenologie, de grafologie en fysionomie ontwikkelde hij een nieuwe, globale methode om het 

menselijk karakter te bepalen, namelijk de psychognomie. In 1931 schreef hij samen met zijn 

broer, Camille, het rijkgeïllustreerde ‘La Psychognomie, lecture méthodique et pratique du 

caractère et des aptitudes’ waarin in zeer duidelijke termen hun ideeën worden uiteengezet. 

Belangrijk is echter dat hij voornamelijk vanuit een pedagogisch oogpunt naar de schedel keek, 

waardoor hij voornamelijk onderzoek deed naar leerlingen. In hun boek stellen de gebroeders 

Bouts dat om tot een correcte psychognomische diagnose te komen op een integrale manier 

dient gewerkt te worden: “een rationele bestudering van schedel- en gelaatkundige diathetische, 

fysische en grafologische gegevens” (Bouts & Bouts, 1931, p. 19). Door nauwkeurige 

waarnemingen van de hersenen en de daarmee samenhangende schedelmorfologie in verband 

te brengen met karaktertrekken kwamen zij tot hun theorie. 
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“Beziet nu eens aandachtig afb. 27! Het verschil 

tussen de twee schedelomtrekken, die vet en mager 

getekend zijn, is vaak het enige, wat een normaal 

mens van een misdadiger onderscheidt. De twee 

deuken op de kruin verraden een zeer zwak 

Plichtsbesef. De twee rondingen opzij van het hoofd 

geven aan, dat de Heimelijkheid en de 

Vernietigingsdrang sterk ontwikkeld zijn. […] Als u 

iemand moet opsporen, die een brutaal stukje, een 

schaamteloze zet uitgehaald heeft, zoek hem dan 

onder mensen, wier schedelformatie een dergelijke 

vorm vertoon. Negen kansen op tien, dat u daarmee de schuldige bij de kraag heeft. […] Dit is 

genoeg om hem te ontdekken langs psychognomische weg, evengoed als door de methode der 

vingerafdrukken” (Bouts & Bouts, 1931, p. 74). 

2.1.5.4 Antonio Egas Moniz (1874-1955) 

Terwijl de vroegere frenologen overtuigd waren van hun mogelijkheid om gebieden die 

persoonlijkheidsaspecten controleren in het brein in kaart te brengen, begonnen moderne 

pogingen om het brein te doorgronden bij de Portugese arts Antonio Egas Moniz (1874-1955). 

In plaats van de schedel af te tasten op zoek naar knobbels bestond zijn methode uit chirurgische 

ingrepen in de hersenen. Hij startte in 1935 met het uitvoeren van prefrontale lobotomieën: de 

vernietiging van bepaalde delen van de frontale hersengebieden. Dit als laatste redding voor 

mentale patiënten. Psychochirurgie werd erg populair. Er zouden naar schatting zo een 50 000 

dergelijke operaties uitgevoerd zijn in de Verenigde Staten tussen de jaren dertig en vijftig 

(Hagan, 2008). 

 

Het gedrag van gelobotomiseerde patiënten was inderdaad beter te controleren, verregaande 

neveneffecten waren er echter onlosmakelijk aan verbonden. Personen die de behandeling 

ondergingen werden nadien beschreven als lege schelpen, zombies of menselijke planten, 

verstoken van normale emoties. Desalniettemin won Moniz in 1949 de Nobelprijs voor de 

Geneeskunde, voor de ontdekking van het therapeutische effect van lobotomie (Hagan, 2008). 

Figuur 1: Op zoek naar de misdadiger (Bouts, 1931, p.73) 
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2.1.6  Cesare Lombroso: de criminologische antropologie 

2.1.6.1 Zijn werk 

De biologische criminologie kan niet besproken worden zonder Cesare Lombroso (1835-1909) 

te vernoemen. De Italiaanse professor in de geneeskunde en psychiatrie aan de universiteit van 

Turijn, beschouwde als eerste de criminologie als een wetenschappelijke discipline 

onafhankelijk van het recht. Lombroso hanteerde niet de term criminologie, maar sprak van 

criminologische antropologie. De meest geschikte wetenschappelijke eenheid voor analyse was 

naar zijn idee het individu: niet het recht, maar de misdadiger is het studieobject. Voor 

Lombroso omvatte het individu het brein en het lichaam, of anders gesteld, de criminele mens. 

Hij breidde de traditie van de fysiognomie en de frenologie uit door, in plaats van enkel het 

gezicht of de vorm van de schedel te analyseren, alle anatomische functies van het menselijk 

lichaam te bestuderen. Hij onderzocht de fysieke karakteristieken van Italiaanse gevangenen en 

van Italiaanse soldaten. Uit deze vergelijkingen concludeerde hij dat criminelen fysiek 

verschillen van rechtsgehoorzame burgers en dat deze verschillen wijzen op de biologische 

oorzaken van crimineel gedrag. Lombroso staat het meest gekend om het uitgangspunt dat 

geboren criminelen uiterlijke kenmerken dragen, stigmata in Lombrosiaanse termen, die het 

bewijs vormen voor hun crimineel karakter. Deze kenmerken kunnen bijvoorbeeld bestaan in 

de manier waarop men schrijft en spreekt, opvallende tattoos, de oren, de handen, de huid, de 

ogen, het voorhoofd en natuurlijk de vorm van de schedel. Al deze uiterlijke kenmerken, 

biologisch of niet, vormden voor Lombroso tekenen van de fundamentele interne atavistische  

aard van de crimineel. “The criminal was an ill person, and the criminologist had to be creative 

in locating and reading the symptoms” (Gibson, 2002, p. 22). 

Daarnaast stelde Lombroso dat de geboren crimineel de uiterlijke kenmerken heeft van de 

primitieve mens: zijn theorie is atavistisch. Criminelen bevinden zich in een vroeger en 

primitiever stadium van de menselijke ontwikkeling (Akers & Sellers, 2004; DeLisi, 2013; 

Gibson, 2002; Hagan, 2008; Thienpont, 2006; Vold et al., 1998). 

 

Het voorgaande betreft vrijwel criminologische basiskennis omtrent Lombroso. Wat in het licht 

van deze masterscriptie meer aandacht verdient, is dat Lombroso naast de geboren crimineel 

twee andere types criminelen onderscheidde. Criminaloids zijn gedreven door passie en kennen 

een bepaalde emotionele gesteldheid die er in de juiste omstandigheden toe leidt dat men 

criminaliteit pleegt. Zwakzinnige criminelen kunnen net als de geboren crimineel geen controle 
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uitoefenen over hun criminele neigingen, maar dragen niet de criminele stigmata van de 

primitieve mens. Lombroso omschrijft hen als de idioten, de imbecielen en de psychoten: zij 

zijn geestelijk ongeschikt voor de samenleving. Zij zijn niet als crimineel geboren, maar worden 

crimineel op een bepaald moment in hun leven. Hun moraliteit wordt volledig verstoord door 

een verandering in de hersenen waardoor ze niet meer in staat zijn om het verschil tussen goed 

en kwaad te onderscheiden. “They are really insane; that is, entirely without responsibility for 

their actions” (Lombroso-Ferrero, 1911, p. 74). 

2.1.6.2 Zijn methode 

Ook Lombroso werd geboeid door schedels. In de eerste editie van ‘l'Uomo Delinquente’  

refereert hij bij gevolg in verschillende hoofdstukken naar Gall. De frenologische theorie van 

de hersenmap werd door Lombroso verworpen, maar hij maakte zich wel meester in de 

frenologische praktijk van het hoofdonderzoek. Om de fysieke en psychologische afwijkingen 

van criminelen te onderzoeken, analyseerde Lombroso de omtrekken en afwijkingen van 

zesenzestig criminele schedels. Naar eigen zeggen kwam Lombroso tot de basisprincipes van 

zijn criminologische antropologie in 1871 bij het openhalen van de schedel van de dief 

Guiseppe Villella. 

“[…] on laying open the skull I found on the occipital part, exactly on the spot where a spine 

is found in the normal skull, a distinct depression which I named median occipital fossa, 

because of its situation precisely in the middle of the occiput as in inferior animals, especially 

rodents. […] It was not merely an idea, but a revelation. At the sight of that skull, I seemed to 

see all of a sudden, lighted up as a vast plain under a flaming sky, the problem of the nature of 

the criminal – an atavistic being who reproduces in his person the ferocious instincts of 

primitive humanity and the inferior animals” (Lombroso, 1889, p. 273). 

Een deukje in de basis van Villella’s schedel herinnerde Lombroso aan de craniale structuren 

van de primitieve mens. Zijn schedelmetingen bij kadavers vulde Lombroso aan met data 

betreffende de antropometrie en fysionomie van 832 levende proefpersonen. In zijn verdere 

studies bleef hij naar Villella verwijzen (Lombroso, Gibson, & Rafter, 2006; Thienpont, 2006). 

 

Over de bestudering van het brein zegt Lombroso’s dochter dat de macroscopische afwijkingen 

in de hersenkronkels en in de histologische structuur van de hersenen van criminelen bijzondere 

aandacht vergen, "since these anomalies solve the problem of the origin of criminality” 

(Lombroso-Ferrero, 1911, p. 289). 
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2.1.6.3 Hedendaagse reflectie op Lombroso 

“Is it possible that individuals with such an enormous variety of cranial anomalies can have 

the same level of intelligence and sense of responsibility as men with perfectly normal skulls?” 

(Lombroso et al., 2006, p. 49). 

Dit is een intelligente vraag van die goede oude Lombroso. Kunnen we mensen die sterke 

hersenafwijkingen vertonen op eenzelfde manier verantwoordelijk stellen voor hun daden als 

mensen met een ‘normaal brein’? Neen zal bij velen het instinctieve antwoord vormen. Echter, 

niet iedereen die hersenafwijkingen vertoont, stelt afwijkend gedrag en niet iedereen die 

afwijkend gedrag stelt, vertoont hersenafwijkingen. De vraag is plots niet zo eenvoudig meer 

te beantwoorden… 

 

In de inleiding van zijn eerste editie van ‘Criminal Man’ stelt Lombroso dat iedereen die direct 

contact heeft gehad met criminelen weet dat ze verschillend zijn van andere mensen. Er zijn 

factoren die criminelen ‘anders’ maken. Daarnaast zijn ook nog enkele andere op zijn minst 

straf te noemen uitspraken terug te vinden. “Born criminals, programmed to do harm, are 

atavistic reproductions of not only savage men but also the most ferocious carnivores and 

rodents. This discovery should not make us more compassionate toward born criminals (as 

some claim), but rather should shield us from pity, for these beasts are members of not our 

species but the species of bloodthirsty beasts” (Lombroso et al., 2006, p. 348). Negen kansen 

op tien zou in de huidige tijd Lombroso afgeschoten worden omwille van dergelijke radicale 

uitspraken. Om het in eenzelfde lijn door te trekken: zijn mensen met hersenafwijkingen nog 

als mensen te beschouwen of zijn ze dermate ‘anders’ dat ze niet meer tot onze soort behoren? 

Hoe groot zou de hersenafwijking moeten zijn om nog als mens beschouwd te worden en vanaf 

wanneer geldt de term mens niet meer? Deze stelling lijkt verregaand, hoewel… Zou het feit 

dat mensen het etiket ‘ontoerekeningsvatbaar’ wordt opgekleefd om hen daarna te interneren 

niet in bepaalde mate gelijkgesteld kunnen worden met het minder mens maken? 

2.1.7 Phineas Gage: de man die de ideeën kracht bijzette 

Er kan niet gesproken worden over het verband tussen het brein en gedrag zonder Phineas Gage 

(1823-1860) te vernoemen. We wijden niet verder uit naar zijn volledige spectaculaire 

levensverhaal, maar we willen deze opmerkelijke man niet onvermeld laten. In 1848 raakte de 

jonge spoorwegarbeider Phineas Gage betrokken bij een ongeval: een explosie zorgde ervoor 

dat een ijzeren staaf het hoofd van Gage doorboorde waardoor de frontaalkwabben ernstig 
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beschadigd werden. Bij wonder overleefde hij het ongeval en bleef hij de rest van zijn leven in 

redelijke lichamelijke gezondheid. Echter, zijn gedrag en persoonlijkheid veranderden sterk. 

Naast alle volksmythes ligt in zijn verhaal de basis voor de ontwikkeling van de 

neurowetenschappen: het brein is een fysische verschijning van de persoonlijkheid en lokale 

schade in bepaalde hersendelen kan resulteren in veranderingen in gedrag en persoonlijkheid 

terwijl andere aspecten van ‘het zelf’ onaangeroerd blijven (Batts, 2009; Macmillan, 2000). 

2.2 Parallelle ontwikkeling met het ontoerekeningsvatbaarheidsbeginsel 

De frenologie en het idee dat schedel- of hersenabnormaliteiten de oorzaak vormen voor 

crimineel gedrag kenden hun bloei in de achttiende en negentiende eeuw. Tijdens de 

bestudering van deze geschiedenis, kwamen wij tot een opmerkelijke vaststelling. De 

ontwikkelingen van het ganse idee van ontoerekeningsvatbaarheid, of in oorspronkelijke 

termen ‘moral insanity’2, kan namelijk in diezelfde periode gesitueerd worden. Beide concepten 

kennen daarenboven dezelfde wortels. Het ontstaan wordt vaak in verband gebracht met de 

M’Naughten Rule3 die in 1843 in Engeland werd geformuleerd. Om niet veroordeeld te worden, 

moest de verdediging aantonen dat de dader niet wist wat hij deed of, dat als hij dit wel wist, 

niet begreep dat zijn daden fout waren. De kiemen van het concept kunnen echter voor de 

negentiende eeuw gesitueerd worden en zijn te herleiden naar Benjamin Rush, een 

vooraanstaande auteur in de psychiatrie. 

1.2.1 Rush en ‘Moral Derangement’ 

De Amerikaanse Benjamin Rush (1745-1813), die voornamelijk geïnteresseerd was in de relatie 

tussen geest en lichaam, was een van de eersten die onderzoek deed naar biologie en 

criminaliteit, of zoals hij het zelf stelde, naar de invloed van fysieke oorzaken op het moreel 

                                                 
2 In deze masterscriptie zal het concept ‘moral insanity’ vertaald en begrepen worden  als 

‘ontoerekeningsvatbaarheid’. 
3 Daniel M'Naghten, een Schotse houthakker, schoot in 1843 Edward Drummond dood, de secretaris van de 

Eerste Minister van Engeland Sir Robert Peel in London. Hij wilde de Eerste Minister doden om de reden dat hij 

geloofde dat er een samenzwering tegen hem was. Op zijn proces pleitten zijn advocaten ervoor dat hij niet 

vervolgd kon worden omdat hij duidelijk krankzinnig was en niet wist wat hij deed. M’Naghten werd later 

vrijgesproken. Later datzelfde jaar sprak het Britse House of Lords volgende regel uit: "To establish a defense on 

the ground of insanity, it must clearly be proved that, at the time of the committing of the act, the party accused 

was laboring under such a defect of reason, from disease of the mind, as not to know the nature and quality of 

the act he was doing; or if he did know it, that he did not know he was doing was wrong" (Melton, Petrila, 

Poythress, & Slobogin, 1997, p. 191). 
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vermogen of ethische capaciteit. “By the moral faculty I mean a capacity in the human mind of 

distinguishing and choosing good and evil, or, in other words, virtue and vice” (Rush, 1839)4. 

Het ontbreken of de onderontwikkeling van een morele faculteit noemde Rush morele 

ontregeling of ‘moral derangement’. Belangrijk is ook dat Rush een onderscheid maakte tussen 

iemands morele faculteiten en iemands bewustzijn: de morele faculteit zorgt voor ons gedrag 

terwijl het bewustzijn onze acties evalueert. Dit indachtig, bestudeerde Rush de effecten van 

fysieke oorzaken op de morele faculteit. 

 

De significantie van het psychiatrische werk van Rush ligt in de manier waarop hij 

krankzinnigheid, inclusief ‘moral derangement’, herdefinieerde als mentale ziekten in een 

periode waarin dergelijke aandoeningen nog steeds gezien werden als tekens van zonde of 

duivelse bezetenheid. "As he pondered the causes of crime, he conceived of criminality in terms 

of physical disease” (Rafter, 2008, p. 24). Daarbij komt dat Rush op deze manier trachtte om 

criminaliteit niet langer in geestelijke termen te verklaren, maar op te nemen in het 

studiedomein van de psychiatrie. Rush zag dat criminaliteit kon bestudeerd worden als een 

natuurlijk, materieel fenomeen dat wetenschappelijk kan verklaard worden met behulp van de 

psychiatrie (Rafter, 2008, 2009; Rush, 1839). Hoewel niet al zijn standpunten ondersteund 

werden door latere onderzoeken, schuilt er veel waarheid in zijn conclusies. 

1.2.2 Pinel en ‘Manie sans Délire’ 

Naast Rush beschouwde ook zijn Franse tegenhanger Philippe Pinel (1745-1826) mentale 

ontregeling als een vorm van ziekte. “Of all the afflictions to which human nature is subject, 

the loss of reason is at once the most calamitous and interesting” (Pinel, 1806, p. XV) Toch 

kan gesteld worden dat Pinel er een meer wetenschappelijke manier van onderzoeken op 

nahield en nog meer uitging van directe observaties. De aandacht ging voornamelijk naar 

mensen die herhaaldelijk en schijnbaar oncontroleerbaar misdrijven pleegden, maar in andere 

opzichten nog steeds geestelijk in orde waren. In plaats van compleet ontregeld te zijn, konden 

deze mensen nog steeds redeneren en bleven hun intellectuele capaciteiten intact. 

Desalniettemin waren ze gewelddadig en gevaarlijk. Pinel noemde deze aandoening manie 

zonder delirium of ‘manie sans délire’. Hij verwierp theologische en metafysische verklaringen 

en kwam op basis van post mortem-onderzoeken en -vergelijkingen van schedels van normalen 

en krankzinnigen tot de bevinding dat de geest een eigen leven leidt, onafhankelijk van het 

                                                 
4 Dit citaat dateert reeds uit 1786, maar de consulteerde uitgave werd in 1839 gepubliceerd. 
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lichaam. Deze stelling vormde een conceptuele doorbraak en kende aanzienlijke gevolgen voor 

latere psychiatrische behandelingen en theorieën (Rafter, 2008). 

1.2.3 James Cowles Prichard en ‘Moral Insanity’ 

Het concept van Pinel werd verder uitgebreid door James Cowles Prichard (1786-1848) met 

morele en psychologische afwijkingen en geherdefinieerd als morele krankzinnigheid of ‘moral 

insanity’. De oorzaken van deze aandoening bleven een mysterie voor Prichard, maar vast staat 

dat hij het frenologische gedachtegoed verwierp. Volgens hem konden de frenologen geen 

bewijzen leveren voor hun theorie. Meer richtinggevend voor de toekomst beschouwde 

Prichard de toen nieuwe experimentele operaties waarbij delen van de hersenen van dieren 

werden verwijderd om nadien de resultaten te observeren (Rafter, 2008). 

1.2.4 Onenigheid in de psychiatrie 

De term ‘moral insanity’ werd hartelijk onthaald en werd ook in andere landen gehanteerd. Het 

werd de term die medici en juristen in de Westerse wereld gebruikten om over schokkend en 

meedogenloos crimineel gedrag te spreken. Toch zorgde de term ook voor onenigheid in het 

domein van de psychiatrie. 

Isaac Ray werd de verdediger van het concept moral insanity en maakte zelf gebruik van de 

term ‘moral mania’. Hij argumenteerde dat mensen die gedreven zijn door ‘moral mania’ om 

crimineel gedrag te stellen niet verantwoordelijk zijn voor hun gedrag. Hij gelooft dat hun 

daden bestaan in “the result of physical disease, instead of moral depravity” (Ray, 1838, p. 

269). Maar de psychiatrie bleef verdeeld over het concept ‘moral insanity’. John Gray, een 

psychiater met een meer conservatieve, morele kijk, geloofde sterk in de onsterfelijkheid van 

de geest. Om die reden stelde hij dat “insanity is simply a bodily disease in which the mind is 

disturbed more or less profoundly, because the brain is involved in the sickness […] The mind 

is not, in itself, ever diseased. It is incapable of disease or of its final consequence, death” 

(Gray, geciteerd in Rafter, 2008, p. 31). Moral insanity als een ziekte van de geest werd door 

hem met andere woorden radicaal de deur gewezen. 

Het verschil tussen de auteurs ligt dus in de opvatting over de relatie tussen lichaam en geest. 

Er kan gesteld worden, zoals door Gray en bijtredende auteurs, dat er in het dualisme van het 

idee van moral insanity een vorm van ketterij schuilt. Als de geest ziek kan worden, dan kan de 

geest sterven en sterft daarmee ook de ziel, wat enorm tegenstrijdig is met de religieuze doctrine 
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van de onsterfelijkheid van de ziel. Daarbij komt dat het concept van moral insanity dwong tot 

nadenken over zaken als vrije wil en determinisme (Rafter, 2008). 

 

Moral insanity ontstond in een periode waarin rationalisme centraal stond: criminelen werden 

beschouwd als normale mensen met een vrije wil die in staat waren om kosten-batenanalyses 

te maken. Als gevolg daarvan kan een volgende reden tot weerstand gevonden worden in het 

feit dat moral insanity ertoe leidt dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen criminelen en 

rechtsgehoorzame burgers: zij en wij. Niet iedereen zou in staat zijn om op eenzelfde manier 

rationele keuzes te maken. 

Meer praktisch was er ook weerstand om het concept te integreren in het recht omwille van het 

feit dat een diagnose moeilijk te stellen was. Luman Sherwood, de procureur tijdens het proces 

van William Freeman5, verwoorde dit bezwaar in 1846. Hij argumenteerde dat als de jury de 

stelling van de verdediging van moral insanity zou accepteren, de samenleving “could bid adieu 

to all hopes of punishing the atrocious crime of murder” tot het aanbreken van de 

onwaarschijnlijke dag dat de wetenschap dokters in staat stelde om “to enter the murderer’s 

heart or analyze his mind and discover the influences by which it is operated”(Arpey, 2003, p. 

87). Een kritiek die ook later meermaals zal worden geuit… 6 De mogelijkheden hiertoe zijn in 

de huidige tijd veel uitgebreider dan in de negentiende eeuw, maar zorgen de hedendaagse 

mogelijkheden ervoor dat we iemands geest werkelijk kunnen analyseren? 

2.3 Naar een biosociale criminologie 

1.3.1 De biologische criminologie komt onder vuur te liggen 

In het werk van Lombroso zijn enkele opvallende uitspraken terug te vinden zoals bijvoorbeeld: 

“Among criminal women, one thing that can be said with certainty is that, like their male 

counterparts, they are taller than the insane” (Lombroso et al., 2006, p. 56). Door dergelijke 

uitspraken is het werk van Lombroso soms moeilijk serieus te nemen, hoewel er ook zeker 

potentiële bijdragen tot de wetenschap kunnen uit afgeleid worden. Het verbaast niet dat de 

kritieken die na zijn dood op zijn doctrine geuit werden zich voornamelijk concentreerden op 

                                                 
5 In 1846 stak William Freeman, een jonge man van Afro-Amerikaanse origine, vier leden van het gezin Van 

Nest dood, schijnbaar zonder enig motief. Zijn geestelijke gezondheid werd al snel in vraag gesteld. Op zijn 

process werd voor het eerst de ‘moral insanity’ gepleit. 
6 In de volgende onderdelen van deze masterscriptie zal besproken worden dat ook nu dokters niet in staat zijn 

om het brein volledig te doorgronden. 
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de meest extreme en bespottelijke concepten en dat de mogelijke sterkten van zijn theorie 

daardoor werden overschaduwd. Lombroso stierf in 1909, een periode die historisch gezien op 

zijn minst gezegd bewogen kan genoemd worden. In de jaren na zijn dood, kreeg de wereld 

twee oorlogen te verwerken, de Holocaust en de ongerustheid over de negatieve repercussies 

van immigratie. Meer specifiek, het idee dat bepaalde groepen mensen ongeschikt waren voor 

de samenleving vond zijn weg naar het politieke beleid. Door deze donkere geschiedenis van 

rasverbetering, wat soms onterecht in eenzelfde adem werd uitgesproken als de Lombrosiaanse 

ideeën, aanzag men de doctrine van Lombroso niet enkel als verkeerd, maar ook gevaarlijk. 

“More recently, between 80 to 100 years after Lombroso’s death, others opined that Lombroso 

and biological criminology were not taken seriously, were deterministic, were discredited, were 

rooted in sexist stereotypes, and were – quite simply – wrong” (Cullen & Wilcox, 2013, p. 14). 

 

Niet enkel de tijdsgeest deed het Lombrosiaanse gedachtegoed de das om. Onderzoeken met 

tegengestelde bevindingen doen het geloof in Lombroso’s doctrine slinken. Zo vergeleek 

Charles Goring in 1913, met de toen bruikbare middelen, gevangenen met geleerden, soldaten, 

professoren en ziekenhuispatiënten: hij constateerde geen statistisch significante verschillen. 

Hij concludeerde dat Lombroso fout zat: er was niet zoiets als een fysiek crimineel type. Dit 

onderzoek, hoewel zelf ook aan kritiek onderworpen, werd door anderen aanschouwd als de 

definitieve weerlegging van de Lombrosiaanse theorie (Akers & Sellers, 2004). 

Een biologische stroming zonder sociologische kritiek is onbestaanbaar. Biologisch 

determinisme wordt bekritiseerd omdat het onvoldoende aandacht schenkt aan sociale, 

economische en omgevingsfactoren. Ook de onderzoeksmethoden waren volgens sociologen 

ontoereikend en steunden op tautologische redeneringen. Als criminologische handboeken 

Lombroso dan al vermeldden, was het vanuit een historische interesse en gepaard met kritische 

bedenkingen. De voornaamste reden voor het afwijzen van de biologische criminologie “is 

simply because the theories were found to be untestable, illogical, or wrong” (Akers & Sellers, 

2004, p. 50). 

1.3.2 Een omwenteling: nature en nurture in interactie 

Een reeks belangrijke theoretische publicaties vanaf de jaren zeventig van onder andere Wilson 

& Herrnstein, Gottfredson & Hirschi en Moffitt veroorzaakten een aardverschuiving in de 

oriëntatie van de criminologie. In 1975 werd een sterke nieuwe impuls gegeven door Wilson’s 

baanbrekende ‘Sociobiology: the new synthesis’, waarin de verklaring voor menselijke gedrag 
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gezocht werd in de wisselwerking tussen genetische factoren (nature) en sociaal leren (nurture). 

In 1985 schreef hij samen met Herrnstein ‘Crime and human nature’, wat specifiek binnen de 

criminologie zorgde voor een hernieuwd inzicht dat biologische factoren een bepaalde rol 

spelen in het veroorzaken van crimineel gedrag (R. A. Wright & Miller, 1998). Het bewustzijn 

groeide dat het individuele analyseniveau van belang is bij het begrijpen van de etiologie van 

criminaliteit. Een interdisciplinaire benadering was nodig om een meer geloofwaardige 

criminaliteitsverklaring te creëren. Onder invloed van nog enkele andere denkers, zoals 

bijvoorbeeld Adrian Raine, verwierp de criminologie haar bijna exclusieve loyaliteit aan het 

sociologisch perspectief en nam de criminologische wetenschap een meer open houding aan. 

De hernieuwde aandacht komt niet uit het niets. Naast de toonaangevende auteurs en 

richtinggevende publicaties, nam de stroming een meer biosociale positie in: nurture en nature 

interageren bij het beïnvloeden van gedrag. “Those of us who integrate biological concepts into 

our work call our perspective a biosocial one, because it is impossible to talk about the biology 

of behavior without discussing the environment (and vice-versa)” (Walsh, 2003, p. 8). Door 

een wetenschappelijke basis en een interdisciplinaire attitude bij de biosociale criminologen, 

slaagt de moderne biosociale criminologie erin nieuwe deuren te openen voor de integratie van 

biologie in de criminologie. 

 

Toch durven wij te stellen dat deze interdisciplinaire attitude niet volledig nieuw was. Door de 

populariteit van zijn concept van de geboren misdadiger wordt er ten onrechte vanuit gegaan 

dat Lombroso enkel oog had voor biologische determinanten van afwijkend gedrag. Toch was 

ook Lombroso’s kijk niet absoluut eenzijdig. Zo schreef hij in de eerste editie van ‘Criminal 

Man’ dat “there is no crime which is not rooted in multiple causes” (Lombroso et al., 2006, p. 

12) waaruit op te maken is dat hij zich bewust was van de veelzijdige aard van gedrag. In zijn 

latere geschriften wordt vanuit een biologisch uitgangspunt almaar meer aandacht besteed aan 

sociologische oorzaken (Gibson, 2002). 

Een belangrijk verschilpunt met het frenologisch en Lombrosiaans tijdperk vormt het nieuwe 

vertrekpunt dat iedereen zich beweegt op een continuüm. Afwijkend gedrag wordt niet enkel 

gesteld door bepaalde types van mensen, maar iedereen kent deze mogelijkheid. Iedere persoon 

bevindt zich op een continuüm dat gaat van extreme conformiteit en beheersing tot uiterst 

antisociaal en ongecontroleerd gedrag. Sampson haalde dit punt reeds in 1846 aan. Iedereen 

verschilt van de standaard die we als de perfecte mens kunnen benoemen, waarbij alle 

kwaliteiten van lichaam en geest perfect in balans en ontwikkeld zijn. Sommigen benaderen de 

perfectie, terwijl anderen zich hier ver vandaan bevinden. Het is met andere woorden belangrijk 
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om volgende vraag te stellen: “What is the relative degree of his divergence from the perfect 

type which we have supposed?” (Sampson & Farnham, 1846, p. 30)”. 

De biosociale criminologie tracht verklaringen te vinden voor de variatie op het continuüm door 

rekening te houden met een reeks biologische factoren en de wisselwerking tussen deze factoren 

en omgevingsinvloeden. De biosociale criminologie stelt zich als doel na te gaan hoe deze 

variatie kan verklaard worden door rekening te houden met een scala aan biologische factoren 

en de wisselwerking tussen de factoren en omgevingsinvloeden (Thienpont, 2006). Aan het 

einde van de twintigste eeuw was er dus opnieuw belangstelling voor het biologische, maar dan 

vanuit een breder raamwerk. Een biosociale denkwijze is begeerlijker dan een strikt biologische 

invalshoek. 

 

Het aloude nurture-nature-debat lijkt verleden tijd: algemeen wordt aangenomen dat nurture en 

nature interageren bij het beïnvloeden van gedrag. Een vraag die we ons echter stellen is of dit 

vredevolle, gematigde standpunt niet in gevaar wordt gebracht door de focus te leggen op enkel 

en alleen het brein. Hier doelen wij niet op de criminologische theorievorming en 

wetenschappelijke literatuur. Hier hebben we vooral de praktijk van het gebruik van 

hersenscans in de rechtszaal voor ogen. Niet de criminologische theorievorming wordt hier 

bedreigd, maar wel haar toepassing in de praktijk dreigt fout te lopen. Op deze wijze lijkt het 

er namelijk op dat de oorzaak van gedrag enkel en alleen gezocht wordt aan de nature-zijde. 

Wordt het herstelde evenwicht tussen nature en nurture hierdoor uit balans gebracht? 

1.3.3 De veruiterlijking van de slechte naam van de biologische criminologie in 

handboeken 

Dat de criminologische harten in de twintigste eeuw niet vol waren van biologische 

verklaringen staat vast, desalniettemin komen biologische argumenten de laatste decennia weer 

aan de oppervlakte. Wright en Miller (1998) voerden een inhoudsanalyse uit van vijfenvijftig 

criminologische handboeken tussen 1961 en 1970 en tussen 1987 en 1997.  Het bespreken van 

biologische argumenten was in de jaren zestig taboe: het was ongepast om te spreken over 

biologische criminaliteitsverklaringen, tenzij met de bedoeling ze te overladen met kritieken. 

Het is te betreuren dat een aantal handboeken biologische criminaliteitsverklaringen vrijwel 

automatisch gelijkschakelen met de meest laakbare ‘-ismen’: racisme, sexisme en fascisme. 

Toch zien Wright en Miller een verandering: tussen 1987 en 1997 werd de kritische 

beschouwing vervangen door een meer gematigde variant. Het taboe lijkt verdwenen. In 
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vergelijking met de oudere handboeken, wijden nieuwere teksten meer aandacht aan 

biologische perspectieven: een trend die zich ook in de toekomst zal voortzetten. “Assuming 

that criminology increasingly becomes an interdisciplinary field - severing its traditional, 

exclusive ties to sociology - the taboo of biological approaches probably will continue to 

diminish in these books” (R. A. Wright & Miller, 1998, p. 15). De biologische 

criminaliteitsverklaringen die ooit taboe waren kennen in de huidige tijd een heropleving: “the 

long frustrated ghost of Lombroso must be smiling at last” (Goldkamp, 1987, p. 129). 

1.3.4 Meer recente biologische verklaringen 

Meer recente biologische criminaliteitsverklaringen steunen op nieuwe ontdekkingen en 

technologische vooruitgang in genetica, functionering van de hersenen, neurologie en 

biochemie. Hoewel de theorieën opnieuw een respectabele plaats verwerven binnen de 

criminologie, blijven ze kampen met methodologische problemen en vragen omtrent de 

empirische validiteit. Desalniettemin worden biologische criminaliteitsverklaringen vandaag de 

dag serieuzer genomen dan in eender welke andere tijdsgeest (Akers & Sellers, 2004). 

De biologische theorieën zijn een nieuwe weg ingeslagen: men gaat ervan uit dat zowel conform 

als crimineel gedrag voortvloeit uit de interactie tussen iemands biologische voorbestemdheid 

en de fysieke en sociale omgeving. Biologische factoren maken individuen gevoeliger om 

bepaald gedrag te stellen. Het zijn de omstandigheden waarmee een individu geconfronteerd 

wordt die beïnvloeden of deze gevoeligheden en voorbestemdheden ook daadwerkelijk tot 

uiting zullen komen. Zo stelt Raine dat “the neural processes underlying violence are complex 

and cannot be simplistically reduced to single brain mechanisms causing violence in a direct 

causal fashion. Instead, violent behavior probably involves disruption of a network of multiple 

interacting brain mechanisms that predispose to violence in the presence of other social, 

environmental and psychological predispositions” (Raine, Buchsbaum, & LaCasse, 1997, p. 

503). Van een strikte focus op biologische factoren is met andere woorden geen sprake meer: 

men neemt biologie als uitgangspunt, maar bestudeert het thema in interactie met andere 

disciplines. Daarnaast krijgt de biologische criminologie meer aanzien door een grotere 

theoretische verfijning, een verminderde afhankelijkheid van onveranderlijke biologische 

defecten en dus een minder deterministisch karakter en zoals gesteld meer interactie en 

integratie met de sociale en psychologische variabelen. Bovendien is de methodologie in 

biologische studies steeds geraffineerder en breidt de kennis van genetica en neurologische, 

hormonale en andere lichaamsprocessen onophoudend uit. Er kan gesteld worden dat de 
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moderne biologische of beter biosociale theorieën hun voorouders overtreffen: “current 

biological theorizing tends to move beyond the simplistic determinism of early theories” (Akers 

& Sellers, 2004, p. 66). 

2.4 Neurocriminologie 

“The emerging field of neurocriminology seeks to apply techniques and principles from 

neuroscience to improve our understanding of crime, to predict crime and ultimately to prevent 

crime. Such an approach would have the potential economic and social benefits that are 

associated with violence reduction, but it also raises neuroethical concerns” (Raine & Glenn, 

2013, p. 54). Met deze woorden omschrijft de grondlegger van de neurocriminologie, Adrian 

Raine, de nieuwe denkrichting. Neurocriminologie bestudeert de structuur en de samenstelling 

van de hersenen en zoekt naar correlaties tussen kenmerken van de hersenen en crimineel 

gedrag. 

 

Na een sociologische dominantie verwerven biologische perspectieven opnieuw hun plaats 

binnen de criminologie. Volgens Raine is dit grotendeels te wijten aan twee recente 

wetenschappelijke ontwikkelingen. De wetenschappelijke bevindingen op het gebied van 

moleculaire en gedragsgenetica tonen meer en meer aan dat veel gedragingen voor op zijn minst 

een deel genetisch bepaald zijn. Ten tweede genereert de revolutionaire vooruitgang op het 

gebied van hersenbeeldvorming een nieuwe kijk op de biologische basis van criminaliteit. Deze 

wetenschappelijke ontdekkingen dwingen ertoe een nieuw begrip van ‘het zelf’ te ontwikkelen. 

Op basis hiervan ontstaat een nieuwe discipline, de neurocriminologie, die bestaat in de 

toepassing van principes en technieken uit de neurowetenschappen om de oorzaken van 

antisociaal gedrag te begrijpen. Daarbij komt dat exclusieve toepassing van sociale 

benaderingen de laatste eeuw niet gewerkt heeft. Een eenzijdige sociologische kijk is te 

verwerpen, maar indien ze in verband wordt gebracht met een biologische benadering komt 

men op de juiste weg. Vandaar wil Raine in zijn boek ‘The Anatomy of Violence’ aantonen dat 

sociale factoren interageren met biologische krachten bij het veroorzaken van criminaliteit en 

dat ze tevens een invloed uitoefenen op biologische veranderingen die mensen vatbaar maken 

voor het plegen van gewelddadig gedrag (Raine, 2013). 
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1.5.1 Hersenbeeldvorming 

Alle gedragingen, crimineel of niet, worden gecontroleerd door het brein. Om de basis van 

gedrag te begrijpen, dient bijgevolg inzicht verkregen te worden in de hersenfuncties. In het 

verleden was het brein een zwarte doos: de enige manier om het te bestuderen was door het 

aftasten van de schedel zoals de frenologen deden of door het analyseren van de hersenen van 

overledenen. Vandaag de dag zijn er uitgebreide mogelijkheden om de structuur en de 

functionering van de hersenen in beeld te brengen van levende en bij bewustzijn zijnde personen. 

Technieken zoals Computer Tomography (CT) en Magnetic Resonance Imaging, (MRI) 

brengen de structuur van de hersenen in beeld. Ze werden ontwikkeld voor medische doeleinden, 

om fysische abnormaliteiten zoals een hersentumor te identificeren. In die context worden ze 

ook gebruikt voor andere lichaamsdelen. MRI en CT technieken zijn zeer waardevol omdat ze 

structurele veranderingen of verschillen tussen mensen kunnen tonen. Echter, ze maken het niet 

mogelijk om de veranderingen of verschillen in hersenfuncties te begrijpen. Daarvoor zijn 

andere technieken ontwikkeld, zoals Positron Emission Tomography (PET) en Single Photon 

Emission Computed Tomography (SPECT). Beide soorten scans vullen elkaar aan. Medische 

onderzoeken toonden aan dat iemand met een aangetaste breinstructuur weinig of geen 

functionele problemen ondervond en dat iemand met functionele problemen geen significante 

structurele hersenafwijkingen vertoonde. Om deze reden zijn zowel functionele als structurele 

beelden vereist om gedrag te begrijpen (Anderson, 2007). 

1.5.1.1 Computer Tomography (CT) 

Computer tomography, soms ook computer-assisted tomography (CAT) genoemd, is een 

medische diagnostische test die röntgenstralen combineert met computertechnologie. Het is een 

structurele beeldvormingstechniek die gebruik maakt van gesofisticeerde röntgentechnieken 

om beeldinformatie te verwerven van het brein vanuit elke hoek. Deze informatie wordt nadien 

verwerkt door een computer tot een  driedimensionaal beeld waarvan elk deel bestudeerd kan 

worden, als het ware een doorsnede van de hersenen. De techniek kan ook aangewend worden 

voor andere lichaamsweefsels zoals het hart, de longen en bloedvaten. CT vindt zijn toepassing 

in het diagnosticeren van kankers en wervelletsels. Binnen een forensische context wordt de 

techniek aangewend om een schedel te reconstrueren, die dan nadien kan gebruikt worden voor 

gezichtsreconstructie. Van alle beeldvormingstechnieken is CT het goedkoopst om toe te 

passen (Anderson, 2007; Farrell, 2010). 
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1.5.1.2 Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

MRI is een structurele beeldvormingstechniek die gebruik maakt van een krachtige magneet, 

radiofrequentiegolven en computertechnieken om een beeld te maken van de interne organen 

of structuren in het lichaam. Met behulp van deze techniek kan men als het ware in het lichaam 

kijken vanuit verschillende hoeken zonder invasieve ingrepen, waardoor de term ‘kijkoperatie’ 

tot een begrip uit het verleden is verworden. De MRI-machine creëert een magnetisch veld, 

zendt radiogolven in het lichaam en meet vervolgens de cellulaire reactie. Verschillende 

weefsels, zowel ziek als normaal weefsel, produceren verschillende resonanties en kunnen op 

die manier onderscheiden worden. 

MRI draagt de voorkeur weg boven CT omdat radiogolven in plaats van de iets meer 

schadelijke röntgenstralen gebruikt worden. Toch kent de techniek als nadeel dat mensen met 

metalen objecten in hun lichaam niet kunnen gescand worden, zoals dat bijvoorbeeld het geval 

is bij pacemakers en hartkleppen. Daarenboven is het een duurdere techniek die 

gespecialiseerde technische bijstand noodzaakt. 

Deze structurele beeldvormingstechniek kent een functionele variant, namelijk functional MRI 

(fMRI). fMRI is een meetinstrument om te kijken waar activiteit in, in dit geval, de hersenen 

plaatsvindt. Aangenomen wordt dat een actief hersengebied meer zuurstof nodig heeft dan een 

hersengebied in rusttoestand. Zuurstof wordt aangevoerd door bloed, waardoor meer bloed dus 

meer activiteit betekent. De magneten in de fMRI-scanner trekken de ijzerdeeltjes in het bloed 

aan. Het verschil in aantrekkingskracht wordt op verschillende momenten gemeten om te kijken 

waarheen het bloed zich verplaatst. Op deze manier ziet men welk hersendeel activiteit heeft 

vertoond. Dit gebeurt met een vertraging, maar geeft een nauwkeurige weergave van de plaats 

van de activiteit. 

De fMRI is een recente techniek, maar zal naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst verkozen 

worden boven PET en SPECT, omdat bij fMRI geen sprake is van radioactiviteit waardoor het 

goedkoper en veiliger is dan de andere functionele beeldvormingstechnieken (Anderson, 2007; 

Farrell, 2010). 

1.5.1.3 Positron Emission Tomography (PET) 

Positron Emission Tomography (PET) was de eerste hersenbeeldvormingstechniek die het 

mogelijk maakte om het functioneren van het brein te bestuderen. Bij PET wordt een radioactief 

isotoop geïnjecteerd in de bloedstroom van de onderzochte persoon. Deze geïnjecteerde stof 

verzamelt zich op een bepaalde plaats in het lichaam, zoals bijvoorbeeld aan een tumor. De 
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persoon wordt onder een scanner geplaatst en op die manier wordt de aanwezigheid van de stof 

gemeten tijdens het verval ervan. 

Binnen een medische context deden artsen voornamelijk onderzoek naar de hersendelen die 

betrokken zouden zijn bij veschillende neurologische ziekten, zoals beroertes, schizofrenie en 

de ziekte van Parkinson. Ook andere vragen tracht men met behulp van PET te beantwoorden, 

zoals welke specifieke hersendelen betrokken zijn bij bepaalde activiteiten zoals wiskundige 

oefeningen of kruiswoordraadsels. 

PET heeft echter als nadeel dat er een stof dient geïnjecteerd te worden die daarenboven 

radioactief is. Ook is het een dure techniek, waardoor het gebruik ervan voor onderzoek 

gelimiteerd is (Anderson, 2007; Farrell, 2010). 

1.1.5.4 Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) 

Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) is een techniek waarbij de regionale 

cerebrale doorbloeding gemeten wordt als een maat voor de metabolische glucosewaarde in 

bepaalde hersengebieden. De hersenen gebruiken glucose als enige energiebron waardoor het 

meten van de cerebrale doorbloeding mogelijkheid bied om de mate van functioneren van 

hersengebieden te meten. 

SPECT maakt gebruik van gammastralen. De onderzochte persoon krijgt ook bij deze techniek 

een injectie met een radioactieve isotoop. Deze verzamelt zich vervolgens op een bepaalde 

plaats die gedetecteerd wordt met een fotondetector die gammastraling opvangt. Deze 

gammastraling ontstaat bij het verval van een kern van de isotoop. Ook hier is het uiteindelijke 

resultaat een driedimensionaal beeld van het brein. 

SPECT wordt als minder nauwkeuriger dat PET gezien, maar is wel goedkoper en 

gemakkelijker uit te voeren (Anderson, 2007; Farrell, 2010). 

1.5.2 Neurocriminologische onderzoeksbevindingen 

Het verhoogd gebruik van hersenbeeldvormingstechnieken gedurende de laatste eeuw heeft 

bewijs aangeleverd voor de relatie tussen structurele en functionele hersenabnormaliteiten en 

crimineel gedrag. Deze neurologische bewijzen situeren zich voornamelijk rond de prefrontale 

cortex, de amygdala, de hippocampus en de daarmee samenhangende gebieden. Wij spreken 

hier bewust over hersengebieden. Het brein is namelijk te gecompliceerd om specifieke 

hersendelen te linken aan specifieke acties. Hoewel er bepaalde functies kunnen toegeschreven 

worden aan bepaalde hersenorganen, staan de hersenen gekend voor hun overvloed aan functies 
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(meer dan een gebied in het brein kan betrokken zijn bij een bepaalde gedraging), hun 

interconnectiviteit tussen gebieden en hun plasticiteit. Met andere woorden, terwijl 

hersenschade beslissingsprocessen kan verstoren of gewelddadige neigingen kan beïnvloeden, 

is er geen ‘criminele regio’ van het brein. Hersenschade veroorzaakt geen criminaliteit. Het kan 

daarentegen wel een rol hebben gespeeld in het gedrag van de persoon, zoals een gebrek aan 

medelijden of een verhoogde impulsiviteit, wat een verhoogde kans op crimineel gedrag kan 

inhouden (Anderson, 2007; Peskin et al., 2013). Daarnaast dienen we ook omgevingsfactoren 

in rekening te brengen. “Put simply, abnormalities in certain aspects of the brain function can 

heighten sensitivity to negative environmental circumstances, increasing the risk for an 

antisocial outcome” (Fishbein, 2006, p. 46). 

 

 De eerste hersenbeeldvormingsstudies in een criminele populatie werden uitgevoerd door 

Raine et al. in 1994. Structurele en functionele beeldvormingstechnieken hebben aangetoond 

dat antisociale populaties gebreken vertonen in de frontale, temporale en subcorticale 

hersengebieden, wat zou kunnen leiden tot moeilijkheden met morele socialisatie, 

emotieregulatie en –generatie, gedragsremming en angstregulatie (Anderson, 2007; Peskin et 

al., 2013). 

“Taking a leaf out of Lombroso’s nineteenth-century book Criminal Man, I’ll argue that the 

world’s first criminologist was absolutely correct in espousing structural brain abnormalities 

as a predisposition to violence. […] This may sound like we’re back to the ‘born criminal’ and 

the destiny of genetics. While I have insisted so far that there is indeed in good part a genetic 

basis to violence, I’ll also highlight here the critical importance of the environment in helping 

to cause the structural brain deformations that we find in offenders” (Raine, 2013, p. 137). In 

deze uitspraak van Adrian Raine, pionier van de neurocriminologie, herkennen we het 

biosociale karakter van de stroming: de biologische basis wordt onderstreept, maar 

omgevingsfactoren worden niet uitgesloten. 

 

Net zoals haar voorouders, houden deze neurocriminologische bevindingen enige risico’s in. 

Ze dienen in het juiste kader geïnterpreteerd te worden. We kunnen de veranderingen aan de 

horizon niet negeren, maar we mogen er ook niet te veel gewicht aan geven. 

Neurowetenschappelijke bevindingen hebben inmiddels tot een enorme kennis over het brein 

geleid. Toch is er nog steeds geen consensus over bijvoorbeeld de normale variatie in de grootte 

van hersengebieden en over de mate waarin schade aan een hersendeel direct verband houdt 

met gedrag. Er bestaan illustratieve onderzoeken waarbij duidelijk connecties worden 
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aangetoond tussen het brein en criminaliteit, maar net zoveel gevallen kunnen naar voren 

worden gebracht van individuen met dezelfde zogenoemde fysieke oorzaak waarbij zich geen 

abnormaliteiten in het gedrag voordoen (Gazzaniga, 2011a; Hagan, 2008). 

 Wij kunnen ons aansluiten bij Rafter (2008, p. 240) die stelt “that today the danger for misuse 

lies not with the scientists who are investigating biological causes of crime but rather with 

simplistic or politically manipulative understandings of their work”. Het is dus belangrijk om 

op theoretisch gebied een standpunt in te nemen, maar nog meer prangend is de vraag voor de 

praktijk: wat doen we in een juridische context met alle vragen die de neurowetenschappen 

oproepen? Voornamelijk het in vraag stellen van de vrije wil, zoals in een volgend deel zal 

besproken worden, zaait twijfel. Het is belangrijk dat hier met de nodige achtergrond en 

kanttekeningen over nagedacht wordt zodat gefundeerde uitspraken kunnen geformuleerd 

worden. 

 

De vraag is nu: wat doen we met deze informatie? Vooral in een juridische context doen deze 

bevindingen ernstige vragen rijzen en worden verschillende denkkaders aangeraakt. “Once 

again, there is widespread uneasiness about the implications of new sciences, together with 

broad-based uncertainty about how much weight to give scientific opinion in legal matters” 

(Rafter, 2008, p. 239). Wij vatten deze kwestie graag als volgt samen: ‘land in zicht’ kunnen 

we reeds uitschreeuwen, maar dit wil niet zeggen dat we al voet aan wal kunnen zetten… 

2.5 Besluit 

Zoals Laub pleit, zou er meer aandacht moeten zijn voor de criminologische historiek, omdat 

“by taking our past more seriously […] we will be better able to create our future” (Laub, 2004, 

p. 2). Om deze reden werd een theoretisch en historisch raamwerk geschetst om de huidige 

discussie, die in een volgend deel zal besproken worden, te kaderen. 

 

Revolutionaire bevindingen op het gebied van hersenbeeldvorming schreeuwen om een 

herbeoordeling van de waarde van het werk van Gall en Lombroso. Hun intuïtie dat 

hersenabnormaliteiten, hersenschade en neuropsychologische processen iets te maken hebben 

met antisociaal gedrag blijkt correct. “That he was careless and often wrong about the 

conclusions that he drew from the disparate data provided by these fields does not detract from 

the significance of his enterprise” (Lombroso et al., 2006, p. 2). 
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Wat ons opvalt doorheen deze studie van het denken over een crimineel brein is dat de vraag 

die gesteld wordt doorheen de tijd getransformeerd is. Gall en Lombroso konden aan de hand 

van iemands schedel en hersenen besluiten of iemand al dan niet een crimineel was. De huidige 

visies trachten voornamelijk aan de hand van hersenscans te bepalen of iemand al dan niet in 

staat is om zijn daden te controleren. De vraag is niet meer of de verdachte een crimineel is, 

maar eerder of de feiten hem toegerekend kunnen worden. De vraag neemt met andere woorden 

een nieuwe gedaante aan. 

 

Aan het einde van de twintigste eeuw heeft de machtigste natie ter wereld officieel ‘the Decade 

of the Brain’ ingeluid, maar reeds twee eeuwen geleden kwam het brein al op het toneel van de 

wetenschap door de frenologie (Greenblatt, 1995). De eeuw van het brein zat er met andere 

woorden al een tijdje aan te komen. In de menselijke geschiedenis is dit een korte tijdspanne, 

waarin ook de neurowetenschappen nog maar recent hun plaats hebben verworven. Vandaar zal 

het niemand verbazen dat er nog veel werk wacht.  
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III. Hersenscans in de rechtszaal 

Vrije wil en opzet worden verondersteld een fundamentele rol te spelen in het strafrecht. “Even 

a dog distinguishes between being stumbled over and being kicked” (Morse, 2008, p. 1). 

Belangrijke rechtsbeslissingen hangen steeds vaker af van de bepaling van de mentale toestand 

van de verdachte op het tijdstip van het misdrijf. Het was slechts een kwestie van tijd voordat 

hersenscans hun weg zouden vinden naar de rechtszaal. Het is hoegenaamd geen verrassing dat 

recente ontwikkelingen in neurowetenschappen die ogenschijnlijk de vrije wil in vraag stellen 

interesse en controverse scheppen (Batts, 2009; Nadelhoffer et al., 2013). 

 

Voorbeelden van rechtszaken waarin hersenscans gebruikt worden, roepen belangrijke vragen 

op. Niet alleen betreffende de mate waarin ze de uitkomst van de rechtszaak kunnen 

beïnvloeden, maar ook over de manier waarop het rechtssysteem met de veranderende 

ontwikkelingen in deze wetenschappen kan omgaan, over de wijze waarop men kan beoordelen 

of de opvattingen relevant zijn en over hoe men deze kennis kan integreren in juridische 

besluitvorming (Mobbs, 2007). 

 

Er zijn verschillende mogelijke toekomstbeelden waarbij neurowetenschappen ingang vinden 

in het recht door nieuwe ontdekkingen betreffende het menselijk brein. Het is echter van belang 

zich ook bewust te zijn van de beperkingen van hersenscans. 

3.1 Een schuldig brein 

Actus non facit reum nisi mens sit rea 

The act does not make a man guilty unless his mind is guilty (Lokhorst, 2011, p. 29). 

 

Om iemand verantwoordelijk te houden voor het overtreden van een strafrechtsregel, moet hij 

of zij beschikken over mens rea of een criminele bedoeling. Medische vooruitgang zou volgens 

Restak kunnen leiden tot wat hij ‘neurological defence’ noemt: het gedrag van een persoon 

wordt gerechtvaardigd door een hersenaandoening. De hersenen zijn schuldig en niet de geest: 

my brain made me do it (Gazzaniga, 2011b). Maar dit uitgangspunt omvat een fundamentele 

fout: wanneer iemand een strafbaar feit pleegt, wordt dit altijd veroorzaakt door het brein. De 
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vraag is eerder of het brein deze gedraging veroorzaakt heeft met of zonder kennis of controle 

door de persoon. Met andere woorden, als men het gedrag niet onder controle kan houden wordt 

men verontschuldigd, indien men wel de controle over zijn handelingen heeft, wordt men 

gestraft. De neurological defence heeft haar nut aangezien “the brain, unlike the person, cannot 

lie’” (Reznek, 1997, p. 259). Maar dit wil niet zeggen dat een neurologische verdediging of 

verklaring de plaats kan of mag innemen van de toerekeningsvatbaarheidsvraag: het kan enkel 

zorgen voor een uitbreiding en verfijning ervan (Batts, 2009). 

 

Raine (2013, p. 180) stelt dat “criminals do have broken brains, brains that are physically 

different from those of the rest of us. The differences are substantial and can no longer be 

ignored”. Criminele breinen zijn anders, maar wil dit zeggen dat criminelen omwille van een 

andere herenstructuur niet verantwoordelijk zijn voor hun daden? 

Doordat neurowetenschappelijke bevindingen de vrije wil in vraag stellen, zal het 

retributivisme7  ondermijnd worden, aldus Greene en Cohen (2004). Met andere woorden: 

criminelen zullen het niet langer verdienen gestraft te worden doordat hun brein hen 

verontschuldigt. Het is belangrijk dat de aandacht voor het brein ons niet blind maakt voor 

andere factoren en dat we niet vervallen in wat Morse het ‘Brain Overclaime Syndrome’ noemt. 

Ondanks de fascinerende en indrukwekkende ontwikkelingen binnen de neurowetenschappen, 

moeten we in gedachte houden dat “brains do not commit crimes; people commit crimes” 

(Morse, 2007, p. 397). Om deze reden stellen wij dat voorzichtigheid geboden is bij de notie 

van een schuldig brein. Hersenscans mogen geenszins een vrijkaartje uit de gevangenis vormen. 

3.2 De strijd tussen recht en wetenschap 

3.2.1 Een botsing van paradigma’s 

Discussies of tegenstellingen tussen enerzijds de neurowetenschappen en psychiatrie en 

anderzijds het recht worden gebaseerd op uiteenlopende gronden. Glueck (1962) ziet de 

discussie als een conflict tussen diegenen die bestraffing en de sociale nood daaraan zien als 

fundament van het strafrecht en gerechtigheid enerzijds en diegenen die vanuit psychiatrische, 

                                                 
7 Strafrechtstheorieën kunnen onderverdeeld worden in twee ruime categorieën. Een eerste bestraffingstheorie is 

consequentialistisch van aard en rechtvaardigt bestraffing door middel van de positieve gevolgen die het heeft 

voor de samenleving. Het retributivisme daarentegen neemt als uitgangspunt dat criminelen het verdienen om 

gestraft te worden omdat ze de wet hebben overtreden (Pardo & Patterson, 2013). 
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psychoanalytische en sociologische uitgangspunten vertrekken en stellen dat keuzes 

voortvloeien uit omstandigheden buiten de wil om anderzijds. 

 

De discussie over slecht of crimineel gedrag kan ook vertaald worden als een botsing tussen 

twee tegengestelde paradigma’s: een medische visie die stelt dat dit gedrag veroorzaakt wordt 

door een ziekte en de rechtsopvatting dat gedrag een product is van keuzes die gemaakt worden. 

Terwijl de gangbare opvattingen die het recht kent (die zich rijmen met volkspsychologie) zich 

eerder richten op de causale rol van mentale toestanden zoals intenties, overtuigingen en 

verlangens, richten neurowetenschappelijke verklaringen de aandacht veeleer op de causale rol 

van fysiologische condities in de hersenen. Neurowetenschappen plaatsen de oorzaak van 

gedrag centraal, terwijl de focus van het recht ligt op het effect van gedrag. 

“Just a moment’s reflection shows that it is impossible to reduce criminological explanations 

to, say, hardwiring of the brain, since the very definition of criminality is so clearly a social 

phenomenon, determined by cultural definitions of right and wrong, police department arrest 

policies, the composition of juries, the social backgrounds of criminologists, and the politics of 

science itself” (Rafter, 2008, p. 12). Ook volgens Gazzaniga (2011a) kunnen 

neurowetenschappelijke technieken en inzichten niet in verband worden gebracht met 

juridische constructen als toerekeningsvatbaarheid. Beide disciplines leven in gescheiden 

werelden die elkaar nergens ontmoeten. Het neurowetenschappelijk uitgangspunt dat de 

hersenen op een automatische wijze gedrag in gang zetten net zoals het hart bloed doorheen het 

lichaam pompt is niet te rijmen met het recht. Dergelijke invalshoek laat namelijk geen ruimte 

voor concepten als vrije wil, intentie en inzicht, terwijl deze concepten net cruciale 

fundamenten van het strafrecht vormen. Neurowetenschappen kunnen deze oorspronkelijke 

opvattingen op hun kop zetten door vragen te doen rijzen betreffende de vrije wil (Batts, 2009; 

Gazzaniga, 2011a; Jeffery, 1994; Nadelhoffer et al., 2013; Reznek, 1997).  

 

Daarbij komt dat de filosofische voedingsbodem van het recht ligt in idealisme en rationalisme, 

terwijl wetenschappelijke tradities gegroeid zijn uit empirisme en positivisme (Jeffery, 1994, p. 

161). Daarenboven menen wij te kunnen stellen dat de botsing van paradigma’s twee 

verschillende perspectieven bestrijkt 8 : er lijkt namelijk een conflict te bestaan tussen een 

positivistisch en kritisch raamwerk. Indien de samenleving en meer bepaald de strafwetgever 

bepaalt wat als ‘criminaliteit’ beschouwd wordt, kan deze ‘criminaliteit’ dan een biologische 

                                                 
8 Wij verwijzen hierbij naar het theoretisch kader uit het eerste deel van deze masterscriptie. 
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basis hebben? Kan een sociaal geconstrueerd begrip begrepen worden in biologische oorzaken? 

Deze vraag kan verder vertaald worden naar het toerekeningsvatbaarheidsbegrip toe: kan een 

rechtsconcept begrepen worden aan de hand van medische technieken zoals hersenscans? We 

trekken hier de redenering sterk door, maar we menen hier de wortels van een mogelijke 

weerstand voor het gebruik van hersenscans in de rechtszaal te vinden. 

 

Deze botsing van visies en waarden kunnen we op nog een bijkomende manier vertalen, 

namelijk het onderscheid tussen een deterministische en een compatibilistische visie. Er schuilt 

een verregaand determinisme in de stelling dat het brein de werkelijke schuldige is. In een enge 

betekenis sluit het determinisme het bestaan van een vrije wil uit: elke gebeurtenis wordt 

veroorzaakt door eerdere gebeurtenissen en de mens is niet vrij in zijn handelen. 

Compatibilisme stelt echter dat de twee concepten elkaar niet uitsluiten. De gedetermineerdheid 

stelt dat alles reeds vastligt, maar een vrije wil houdt de mogelijkheid in om zich ondanks de 

voorbestemdheid toch anders te gedragen (Pardo & Patterson, 2013). Het aloude oog om oog-

principe blijft toch nog steeds diep in de mens geworteld, waardoor een sterk deterministische 

visie niet aansluit bij de menselijke intuïtie. Het zou niet correct zijn om iemand die 

gedetermineerd is tot het plegen van een moord te straffen omdat de persoon er in dit geval 

niets aan kon doen, maar waar dient men dan te blijven met het wraakgevoel? Een 

compatibilistisch perspectief lijkt naar onze mening het enige haalbare antwoord, omdat “a 

deterministic view of human conduct would be inconsistent with the underlying precepts of our 

criminal justice system” (Nadelhoffer, 2013, p. 193). 

3.2.2 Een medisch continuüm en een juridische dichotomie 

“One necessary condition of the just application of a punishment is normally expressed by 

saying that the agent ‘could have helped’ doing what he did, […]” (Hart, 2008, p. 39). Het zou 

niet correct zijn om iemand te straffen die niet kon voorkomen dat hij deed wat hij deed. Indien 

de actie niet opzettelijk was, zou het moreel verkeerd zijn om te straffen. Hersenscans kunnen 

aantonen dat een persoon een aandoening heeft waardoor hij minder controle heeft over zijn 

daden, maar in welke mate valt deze mogelijkheid tot controle weg? En was dit ook op het 

moment van de criminele feiten het geval? Een verminderde mogelijkheid om daden te 

controleren wil niet zeggen dat de persoon geen enkele controle had over zijn daden. De 

absolute mate van controle kan een hersenscan niet aantonen, dit dient afgeleid te worden door 

de deskundige. Hier stelt zich de kwestie van een categorische en een continue variabele: waar 
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bevindt de persoon zich op het continuüm dat de mate van controle weergeeft? Hoe wordt deze 

positie op het continuüm vertaald naar een categorische variabele? “A fortiori, there is no 

scientific measurement of the degree of difficulty which an abnormal person finds in controlling 

his impulses” (Wootton, 1981, p. 77). Er zijn stemmen die beweren dat we in de toekomst 

allemaal onze persoonlijke medische voorgeschiedenis bij ons zullen dragen middels een 

memorystick. Zal het op dezelfde manier ooit mogelijk zijn dat ieder van ons over een 

gepersonaliseerde ‘verantwoordelijkheidsmeter’ beschikt (Gazzaniga, 2011a)? 

 

De stap tussen het niet kunnen beheersen van daden en het nalaten om zich te beheersen is niet 

wetenschappelijk aan te tonen. Het is volgens Wootton onmogelijk om de mentale toestand van 

daders te kennen. “Neither medical nor any other science can ever hope to prove whether a 

man who does not resist impulses does not do so because he cannot or because he will not. The 

propositions of science are by definition subject to empirical validation; but since it is not 

possible to get inside another man’s skin, no objective criterion which can distinguish between 

‘he did not’ and ‘he could not’ is conceivable”  (Wootton, 1981, p. 78). Zouden toekomstige 

ontwikkelingen in de neurowetenschappen ervoor zorgen dat dit binnenkort wel kan? 

 De eigenlijke vraag die dient gesteld te worden is in welke mate de persoon controle had over 

zijn daden, doch het recht verlangt een ja-neenantwoord. “No pixel in a brain will ever be able 

to show culpability or nonculpability” (Gazzaniga, 2005, p. 100). Bij deze stelling kunnen wij 

ons met grote stelligheid aansluiten. Zolang er geen mogelijkheid bestaat om de mate waarin 

iemand controle heeft te bepalen, dient er met de nodige voorzichtigheid omgegaan te worden 

met de continue resultaten. De termen ‘minder’ en ‘meer’ in staat zijn om keuzes te maken 

kunnen naar onze mening geen bruikbaar gegeven vormen voor het recht. De dag waarop het 

continuüm in vakjes verdeeld wordt waarbij iemand een betrouwbaar cijfer kan opgeplakt 

worden over de mate waarin hij controle heeft over zijn daden, zullen we onze mening herzien. 

Maar ook in dat geval zullen we nog moeten bepalen welke cijfers aan de 

toerekeningsvatbaarheidszijde behoren en welke niet. Deze laatste kwestie kan op een andere 

manier bekeken worden door een voorbeeld te nemen aan onze Noorderburen: zij kennen 

gradaties in toerekenbaarheid, in plaats van de Belgische dichotomie. Deze onderverdeling in 

gradaties zou een logische tussenstap kunnen vormen: het lijkt namelijk meer vanzelfsprekend 

dat de neurowetenschappen hier eerder een antwoord op zullen kunnen formuleren dan op een 

ja-neenvraag. 
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3.2.3 Ziek of slecht: een kwestie van verantwoordelijkheid 

Het rechtssysteem veronderstelt dat mensen geestelijk gezond zijn en daarom verantwoordelijk 

voor hun daden. Als ziek zijn erin bestaat af te wijken van een bepaalde norm en passief te 

lijden aan een afwijking in plaats van dit zelf actief te veroorzaken “badness becoms one kind 

of illness” (Moore, 1984, p. 201). Diamond (1962, p. 198) voorspelde reeds in 1962 “that 

within ten years biochemical and physiological tests will be developed that will demonstrate 

beyond a reasonable doubt that a substantial number of our worst and most vicious criminal 

offenders are actually the sickest of all. And that if the concept of mental disease and 

exculpation from responsibility applies at all, it will apply most appropriately to them”. Tonen 

de huidige neurowetenschappen aan dat criminelen ziek zijn en verontschuldigd dienen te 

worden? Is het kwaad het ultieme ziektebeeld? 

 

Reznek (1997, p. 260) citeert enkele auteurs om de vergelijking te maken met andere 

ziektebeelden. Stel dat we criminaliteit zouden beschouwen als een ziekte. De behandeling van 

ziekten zoals drugsverslavingen en eetstoornissen bestaat er net in om de patiënt aan te 

moedigen verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn of haar gedrag. Het idee aanmoedigen 

dat de persoon een hulpeloos slachtoffer is van een ziekte zou de toestand kunnen verergeren. 

Een medisch uitgangspunt rijmt niet met de sociale nood voor rechtsorde. Om deze reden is er 

een utilitair argument tegen de verwerping van het idee van verantwoordelijkheid: als we 

uitgaan van het idee dat mensen niet verantwoordelijk zijn voor hun gedrag zouden mensen nog 

minder antisociale impulsen kunnen onderdrukken. Mensen gedragen zich op een ‘beschaafde’ 

manier net omdat hen verantwoordelijkheid wordt toegeschreven. 

 

Dat het toekennen van verantwoordelijkheid belangrijk is wordt door Szasz (1973) middels een 

voorbeeld aangekaart. Wanneer iemand crimineel gedrag stelt en iemand vermoordt, wordt 

meteen gedacht aan een mogelijke mentale stoornis, een mentale ziekte die zou kunnen 

verklaren waarom hij zoiets doet. Wanneer iemand een heldendaad stelt door het ontwikkelen 

van een medicijn voor een tot dan toe ongeneesbare ziekte, wordt dergelijke veronderstelling 

niet gemaakt. “I submit that no further evidence is needed to show that ‘mental illness’ is not 

the name of a biological condition whose nature awaits to be elucidated, but is the name of a 

concept whose purpose is to obscure the obvious” (Szasz, 1973, p. 91). Szasz stelt hier met 

andere woorden de vraag waarom iemand die slecht gedrag stelt niet verantwoordelijk zou zijn 

voor zijn daden terwijl goed gedrag steeds aan de persoon zelf toegerekend wordt. Wootton 
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(1978) koppelt aan dit fenomeen een paradoxale conclusie: hoe meer extreem het gedrag is dat 

gesteld wordt, hoe meer we geneigd zijn om dat gedrag te beschouwen als voortkomend uit een 

krankzinnige geest. Als men zeer grensoverschrijdend gedrag ziet als een resultante van 

mentale aandoeningen, dan zullen zij met de meest bizarre gedachtegangen het meest 

onschuldig zijn. “If being mentally disordered undermines responsibility, it is impossible for 

extreme evil to exist, which seems absurd” (Reznek, 1997, p. 7). De voorname kwestie waar de 

mens zich moeilijk mee kan verzoenen is dat een ernstig en irrationeel aanvoelend misdrijf niet 

langer slecht lijkt te zijn maar slechts een medisch symptoom. 

3.2.4 Een neurologische vertaling van verantwoordelijkheid 

Iemands ‘verantwoordelijkheid’ dient volgens Wootton (1981) begrepen te worden in termen 

van de mate waarin hij de mogelijkheid heeft om zich anders te gedragen dan hij deed. ‘Wist 

hij wat hij deed en deed hij wat hij wou?’ is de vraag die beantwoord dient te worden. Men kan 

stellen dat het beantwoorden van die vraag een taak is die enkel aan een lekenjury mag 

toegeschreven worden. Aangelegenheden die handelen over verantwoordelijkheid en 

ontoerekeningsvatbaarheid zijn morele kwesties: het gaat voornamelijk om de vraag of men de 

persoon al dan niet zal straffen. De jury dient deze vraag te beantwoorden en te oordelen of de 

persoon toerekeningsvatbaar of ontoerekeningsvatbaar is. Neurowetenschappen dienen hier 

geen invloed op te hebben. Indien de lekenjury de persoon ontoerekeningsvatbaar verklaart is 

het aan psychiaters om de behandeling te bepalen, al dan niet met behulp van hersenscans, aldus 

Reznek (1997). Hersenscans en mogelijke neurologische verklaringen kunnen dus beter in een 

volgend stadium (van behandeling) geplaatst worden en bijgevolg buiten de rechtszaal. 

Natuurlijk stelt zich dan wel nog steeds de vraag of deze lekenjury kennis mag nemen of dient 

te nemen van hersenscans… Hoe dan ook, bij het bepalen van de toepassing van het begrip 

toerekeningsvatbaarheid is de jury koning. “The legal concept of insanity is determined not by 

doctors but by judges and juries. Insanity is what the layman says it is. Psychiatrists did not 

invent insanity, and they are not allowed to define it. Most importantly, but hardest of all for 

psychiatrists to swallow, neither schizophrenia nor any other mental illness equals insanity. 

Schizophrenia is a medical concept, insanity is a legal one, they overlap, interact, but that is 

all.” (Gunn, 1991, p. 23). 

Indien een dokter wordt aangesteld als deskundige en zich toch waagt op het terrein van 

uitspraken over een morele kwestie, spreekt  hij niet meer in termen van medische concepten. 

Hij moet daarentegen afleiden wat eigenlijk onuitspreekbaar is, namelijk de mogelijke of 
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waarschijnlijke relatie tussen medische concepten en juridische en morele constructies zoals 

vrije wil en toerekeningsvatbaarheid. Om deze reden is er mogelijks sprake van onenigheid 

tussen verschillende deskundigen, bijvoorbeeld toevallig tussen de deskundige aangesteld door 

de verdediging en deze aangesteld door het gerecht. In een meerderheid van de gevallen zijn de 

experten het eens over de medische concepten, maar niet over de vertaling daarvan naar het 

juridische toerekeningsvatbaarheidsbegrip (Insanity Defence Work Group, 1983; Morse, 1979; 

Reznek, 1997). “The gap between mental illness and insanity is the gap between fact and value, 

and there is no deduction we can make from the one to the other” (Reznek, 1997, p. 221). 

 

Toch zijn er ook auteurs die het omgekeerde poneren en stellen dat juridische concepten als 

toerekeningsvatbaarheid een herinterpretatie in fysieke en neurologische concepten vereisen. 

Zo stelt  Jeffery (1994, p. 174) dat “medical definitions must replace legal definitions”. Naar 

onze mening vormt dit geen noodzaak, maar wel een mogelijkheid voor de toekomst. Indien de 

neurowetenschappelijke bevindingen zich in dezelfde lijn blijven ontwikkelen, bestaat de 

mogelijkheid dat er een tijd aanbreekt waarin de neurowetenschappen een meer zwart-

witantwoord kunnen formuleren. Toch is het volgens ons niet mogelijk dat de 

neurowetenschappen de plaats innemen van het recht, waardoor het strafrechtssysteem zou 

verdwijnen. Wij kunnen ons niet aansluiten bij Professor Sapolsky (2006) die deze 

veronderstelling wel maakt. Neurowetenschappen zullen volgens hem aantonen dat criminele 

verdachten niet anders konden dan zich te gedragen zoals ze deden. Bijgevolg zullen we ze niet 

moreel verantwoordelijk kunnen houden voor hun daden en zullen we het strafrechtssysteem 

verwerpen, aldus Sapolsky.  

Het is naar ons idee mogelijk dat de neurowetenschappen in de toekomst in staat zullen zijn om 

een meer duidelijk antwoord te formuleren, maar ze zullen nooit het strafrecht van het toneel 

doen verdwijnen. “Neuroscience will never find the brain correlate of responsibility, because 

that is something we ascribe to humans, not to brains” (Gazzaniga & Steven, 2004, p. 68). Wij 

stellen dat de neurowetenschappen de plaats van het strafrecht niet zullen innemen, maar dat ze 

een meer betrouwbare hulp kunnen zijn voor het recht, als ware het een wandelstok voor 

Vrouwe Justitia. 

3.2.5 De ingang die wetenschappelijke inzichten vinden naar het recht 

Ondanks de overduidelijke botsing van paradigma’s, de wrijving tussen continue en 

categorische variabelen en het invraaggestelde verantwoordelijkheidsconcept lijken 
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hersenscans toch hun ingang te vinden naar het recht. Een mogelijke verklaring hiervoor 

plaatsen wij bij de vraag naar zekerheid en de effectiviteit van farmaceutische behandelingen. 

 

Toerekeningsvatbaarheid dient bepaald te worden door rechters en een lekenjury. ‘Wist hij wat 

hij deed en deed hij wat hij wou?’: het is een vraag die menselijke afweging vergt. In de 

wetenschappelijke wereld staan de feiten meer als een paal boven water: het DNA is van de 

persoon, het been is gebroken, de antibiotica bestrijden bacteriën… Het lijkt ons een zeer 

menselijke reflex om toevlucht te zoeken in dergelijke meer zekere antwoorden om mogelijke 

twijfels weg te nemen. 

 

Daarnaast kan een drijvende kracht voor een introductie van neurowetenschappen in de 

rechtszaal gezien worden in de effectiviteit van farmaceutische behandelingen. Depressie is een 

hardnekkige aandoening, maar een pilletje fluoxetine genaamd werkt. Schizofrene symptomen 

kunnen niet overwonnen worden door exorcisme, maar ze kunnen onder controle gehouden 

worden door risperidon. Manie wordt niet verholpen door praatsessies, maar wel door lithium. 

Deze successen hebben ertoe geleid dat we geestesziekten meer en meer gaan beschouwen als 

ziekten van de hersenen. Mentale problemen worden behandeld op dezelfde manier als een 

gebroken been (Eagleman, 2011). 

Het zou mooi zijn moesten we misdrijven uit de wereld kunnen verdrijven met een medicijn. 

We dienen ons dan enkel nog af te vragen of we onderscheid maken tussen de crimineel die 

kwaadaardig is en de crimineel die ziek is: werkt het pilletje bij iedereen? 

3.3 Een hersenscan is geen foto van criminaliteit 

Functionele beeldvorming van de hersenen kan geenszins een synoniem vormen voor het lezen 

van gedachten. Mobbs (2007) vergelijkt deze kwestie met het beeld dat men ziet wanneer 

men ’s nachts door het raampje van een vliegtuig kijkt. Er zijn complexe patronen van lichten 

te zien die toegeschreven kunnen worden aan steden en dorpen die te verbinden zijn via de 

verlichte snelwegen. Vanuit het vliegtuig is het echter onmogelijk om een beeld te krijgen van 

sociale, culturele en politieke verschillen en persoonlijke relaties die bestaan tussen deze 

clusters van licht. 
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Daarbij komt dat hersenbeeldvorming slechts betrekking heeft op een van de vele aspecten die 

van invloed zijn op het gedrag van een persoon. Ook genetische, prenatale, sociale, culturele, 

economische en zoveel meer invloeden kunnen relevant zijn om te begrijpen of verklaren 

waarom iemand antisociaal gedrag stelt. Het is ongeoorloofd om criminaliteit volledig te 

lokaliseren in het brein. Er zijn disciplines zoals bijvoorbeeld de sociologie, die 

criminaliteitsverklaringen kennen zonder enige verwijzing naar de hersenen (Mobbs, 2007). 

 

Hersenscans zijn geen foto’s van criminaliteit of ontoerekeningsvatbaarheid: het gaat steeds om 

beelden waar een interpretatie aan gekoppeld dient te worden. “I argue that there is an undue 

risk in courtrooms that brain images will not be seen as prejudiced, stylized representations of 

correlation, but rather as straightforward, objective photographs of, for example, madness” 

(Dumit, 1999, p. 173). 

3.4 Een risicovolle interpretatie door een deskundige 

Beeldvorming van de hersenen kan moeilijk beschouwd worden als een wetenschap pur sang. 

Hersenscans dienen namelijk geïnterpreteerd te worden waardoor er steeds een subjectieve 

component aan verbonden is. Een hersenscan is geen foto van het brein: het brengt de anatomie 

van de hersenen of de actieve hersendelen in beeld, maar de betekenis daarvan is het terrein van 

de wetenschapper die het beeld analyseert. Een hersenscan maakt niet inzichtelijk wat een 

pathologisch kleine frontaalkwab of een pathologisch verwijde derde ventrikel in het alledaagse 

leven van een persoon inhoudt. Een hersenscan spreekt objectief voor zichzelf en de deskundige 

leest subjectief haar lippen (Dumit, 1999; Merckelbach & Jelicic, 2007; Mobbs, 2007). 

Interpretatie gaat gepaard met risico’s. Deskundigen zijn geen almachtige goden die steeds een 

objectieve en ware verklaring kunnen koppelen aan de gekleurde vlekken op een hersenscan. 

Wij maken hier de vergelijking met een film over het brein: de schedel vormt het decor, de 

hersenen zijn de acteurs die verschillende rollen spelen, maar de tekst ontbreekt. Het is de 

deskundige die de film ziet en de tekst erbij plaatst. 

 

Verwachtingen die worden gekoesterd zouden resultaten in een bepaalde richting kunnen 

duwen: ‘er moet wel een abnormaliteit aanwezig zijn bij iemand die dergelijk afwijkend en 

onbegrijpbaar gedrag stelt’ of ‘je moet wel gek zijn om zoiets te doen’. Vals positieve 

bevindingen zijn daarom niet uitgesloten: men zou een afwijking op een hersenscan kunnen 
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zien die er in werkelijkheid niet is. Enkele Rotterdamse onderzoekers toonden aan dat dergelijke 

verwachtingspatronen hun stempel kunnen drukken op het diagnostisch oordeel van experts. 

Neurologen en radiologen werden gevraagd ambigue CT-scans te beoordelen, waarbij de 

experts dienden aan te geven of er abnormaliteiten op te merken waren. Bij enkele scans werd 

klinische en suggestieve informatie gegeven over de achtergrond van de patiënt die op een 

mogelijke aandoening zou kunnen wijzen. Bij andere scans werd gesuggereerd dat de patiënt 

geen symptomen vertoonde en was de contextinformatie neutraal. De informatie die bij de scans 

werd aangeleverd en de suggestieve context bleek wel degelijk bepalend voor het resultaat van 

de analyse: ambigue scans van ‘zieke’ personen werden vaker als abnormaal geclassificeerd 

dan scans van ‘niet-zieke’ personen (Bonke, Kwakernaak, Vandenberg, & Koudstaal, 1992; 

Merckelbach & Merckelbach, 2014). We achten het daarom niet zo onwaarschijnlijk dat 

dergelijke verwachtingseffecten eveneens in een forensische context kunnen optreden. De 

wetenschap dat de hersenscan die dient beoordeeld te worden genomen werd bij een persoon 

die verdacht wordt van een opvallend en ernstig misdrijf, kan vals positieve bevindingen in de 

hand werken. De twee Nederlandse onderzoekers Merckelbach and Merckelbach (2014) 

noemen dit het risico op ‘pathology bias’. Het omgekeerde is eveneens mogelijk: dokters die 

rariteiten over het hoofd zien, omdat ze er niet op rekenen. In een rechtszaal worden experten 

gevoed met contextinformatie, wat de relevantie van de pathology bias en haar tegenvoeter in 

een juridische context aantoont. 

Daarnaast wijzen zij ook op een ‘allegiance effect’. Objectieve risicotaxatie-instrumenten en 

bijbehorende scoringsmethodes zijn niet immuun voor vertekening die optreedt omdat de 

deskundige gelieerd is aan een procespartij. In het Nederlandse artikel wordt het proces van 

Kim De Gelder – de man die in 2009 een kinderdagverblijf binnendrong en er met een mes 

kinderverzorgsters en kinderen verwondde en doodde - als voorbeeld aangehaald. De artsen die 

door de aanklager werden geconsulteerd werden radicaal tegengesproken door de deskundigen 

die de verdediging had geëngageerd. 

Een derde bron van vertekening is ‘malingering’. De wens van de verdachte om vervolging te 

vermijden mag niet genegeerd worden bij het interpreteren van gegevens en hersenscans. 

Sommige verdachten zijn geneigd symptomen te veinzen of te fabriceren, met als doel een 

sympathieke indruk te maken op rechters. In civielrechtelijke zaken is dit fenomeen niet 

onbekend wanneer verdachten bijvoorbeeld trachten een schadevergoeding te bekomen. 

Hersenscans kunnen beïnvloed worden door bijvoorbeeld medicatie te nemen die bepaalde 

hersendelen activeert of verlamt. Daarnaast toonden Amerikaanse onderzoekers aan dat 

activatiepatronen in de hersenen beïnvloed worden in de gewenste richting wanneer men een 
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rollenspel speelt. Wie speelt dat hij introvert is, krijgt ook een fMRI-scan dat het beeld van een 

introvert persoon weergeeft. Men kan zich de vraag stellen wat er dan gebeurt indien een 

verdachte onder een fMRI-scanner mentaal een schizofrenie gaat simuleren. Een beïnvloeding 

van de conclusie van de expert is niet uit te sluiten. In een juridische context kunnen deze 

mogelijke vertekeningen elkaar aanjagen (Merckelbach & Merckelbach, 2014; Reeves, J., 

Billick, & Brodie, 2003). 

Tevens dient de deskundige zich bewust te zijn van de tijdsperiode waarin de definitie van een 

normaal brein geldt en waarin de hersenscan werd genomen. Het brein is elastisch: het past zich 

voortdurend aan aan externe en interne stimuli. Hierdoor is een scan die gemaakt werd op een 

bepaald moment, niet per definitie representatief voor de functionering van de hersenen op een 

ander moment (Reeves et al., 2003). 

 

Dumit (1999) gaat nog een stap verder. Naast een verdachte die misleidt, kan de deskundige 

ervoor kiezen om de kleuren op een andere schaal te zetten en de intervallen aan te passen. Hij 

kan ervoor opteren om vele gebieden zwart te kleuren, wat dramatische beelden oplevert. Hier 

ligt het verschil tussen het interpreteren en beschrijven van data en het tentoonstellen ervan in 

een kleurenschilderij. Wij durven dit argument van Dumit in twijfel te trekken en te hopen dat 

deskundigen voldoende waarde hechten aan hun vak om zich niet te laten verleiden tot 

dergelijke praktijken. Natuurlijk blijft de deskundige een mens die ongetwijfeld een mening 

heeft over de gebeurtenissen… 

 

Een mogelijke oplossing voor deze vertekeningseffecten zou kunnen liggen in een hogere mate 

van blindering en wordt besproken in hoofdstuk 3.9. 

3.5 Het individu en ‘de norm’ 

De interpretatie van hersenscans wordt bemoeilijkt door individuele verschillen in de omvang 

en locatie van een letsel en in herstelmogelijkheden en plasticiteit van de hersenen. In 

wetenschappelijk onderzoek kunnen deze moeilijkheden vermeden worden door grote 

steekproeven te betrekken, maar bij het diagnosticeren van een individu vormen deze kwesties 

cruciale aandachtspunten (Mobbs, 2007). 
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Beelden van de hersenen tonen steeds de afwijking van een persoon ten opzichte van een 

controlegroep. De meeste onderzoeken naar hersenscans maken gebruik van kleine 

steekproeven en het is nog maar de vraag in welke mate deze resultaten generaliseerbaar zijn  

naar de totale populatie. Daarbij dient de essentiële vraag gesteld te worden wie deze 

controlegroep vormen. Afwijkingen kunnen meer prominent naar voren worden gebracht of net 

worden getrivialiseerd door de controlegroep op een welbepaalde manier samen te stellen 

(Kessler & Muckli, 2011; Merckelbach & Jelicic, 2007). 

 

Wat is de omvang van een ‘normaal’ brein? Hoe functioneert een ‘normaal’ brein? Zolang op 

deze vragen geen vaststaand antwoord is geformuleerd, lijkt het ons moeilijk om te spreken van 

‘hersenabnormaliteiten’… 

3.6 Correlatie en causaliteit: een wereld van verschil 

Ook indien de expert zich niet laat leiden door verwachtingen en wanneer er duidelijk een 

afwijking te zien is op de hersenscan, wijst deze afwijking niet per definitie op een medische 

abnormaliteit. “Even if a finding is abnormal, it may not be dysfunctional” (Reeves et al., 2003, 

p. 90). Reeves, Billick en Brodie (2003) verhelderen deze correlatie door middel van de 

analogie met lichaamslengte. Personen die statistisch gezien groter zijn dan de gemiddelde 

mens functioneren in medisch opzicht doorgaans volkomen normaal. Hetzelfde geldt voor het 

brein. 

Correlaties tussen hersenfuncties en crimineel gedrag zijn onvolledig, wat de diagnostische en 

predicatieve waarde in vraag stelt. Niet alle criminelen vertonen abnormaliteiten in hun 

hersenen en omgekeerd leiden niet alle abnormaliteiten in de hersenen onontbeerlijk tot 

antisociaal gedrag. Zo kan bijvoorbeeld schade aan de amygdala (een centraal gelegen 

hersendeel dat vaak wordt aanzien als het centrum van emoties) resulteren in verhoogde of 

verlaagde agressie (Mobbs, 2007). Een abnormaliteit in de hersenen is dus niet per definitie 

gecorreleerd met crimineel gedrag. Correlatie staat daarenboven niet gelijk aan causaliteit, wat 

net voor het gebruik van hersenscans binnen het recht een noodzakelijke voorwaarde vormt. 

 

Het is bijgevolg niet zo dat ziekten misdrijven per definitie verontschuldigen. Causaliteit is 

noodzakelijk: er moet een oorzakelijk verband zijn vooraleer een ziekte een gedraging kan 

rechtvaardigen. Stel, een vrouw is psychotisch en gelooft dat ze achtervolgt wordt door haar 
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buurman. Ze wil trouwen met haar huidige geliefde. Ze heeft echter reeds een kind uit een 

vorige relatie, wat haar huidige vriend niet aanvaardt. Ongevoelig als ze is, vermoordt ze haar 

eigen kind. In dit geval kunnen we haar ziekte niet als een rechtvaardiging zien, aangezien haar 

psychose in verband met haar buurman niets te maken heeft met het doden van haar kind 

(Radden, 1985; Reznek, 1997). 

 

Noodzakelijke en voldoende voorwaarden vormen in meerdere kwesties een heikel punt, ook 

hier. Ziekten die voldoende zijn om een bepaald gedrag te veroorzaken vormen een excuus, 

terwijl ziekten die geen onmiddellijke aanleiding vormen de persoon verantwoordelijk stellen. 

Hier dient echter een kanttekening gemaakt te worden. Wanneer een man bijvoorbeeld weet dat 

hij gewelddadig is tijdens een epileptische aanval en zijn vrouw wil kwetsen, zou hij zijn 

medicatie die de aanvallen tegengaat kunnen stoppen. Ofschoon zijn epilepsie een voldoende 

voorwaarde vormt om zijn gewelddadig gedrag te verklaren, is hij verantwoordelijk (Reznek, 

1997). 

3.7 Hersenscans als versiertruc voor juryleden en rechters  

Nadat de wetenschappers die er dag in dag uit beroepsmatig mee bezig zijn de hersenscans 

hebben geanalyseerd worden ze op het bord van een rechter en/of een jury gegooid. Het lijkt 

onwerkelijk te veronderstellen dat leken dergelijke scans kunnen analyseren, maar toch wordt 

hen die mogelijkheid gegeven, weliswaar met behulp van informatie door de expert. Maar wat 

als de expert van de verdediging en de deskundige die aangesteld werd door het gerecht het 

zwarte puntje op de hersenscan een andere naam geven?“If images of the brain cannot be simply 

apprehended even by radiologists, how have images of the brain become familiar enough to 

appear in courtrooms?” (Dumit, 1999, p. 176). 

 

Het tonen van beelden van de hersenen kan verregaande effecten hebben, wat Mobbs (2007) 

aanduidt als het “Christmas Tree Phenomenon”. Op eenzelfde manier als waarop het openbaar 

ministerie sympathieke foto’s van een onschuldig slachtoffer toont aan juryleden, kan de 

verdediging felgekleurde beelden van de naar verluidt disfunctionele hersenen van de dader 

etaleren. De kleurrijke aanduidingen en technologische verfijning van de beelden zou wel eens 

overgewaardeerd kunnen worden door juryleden of zelfs rechters, die meestal niet over de 

noodzakelijke wetenschappelijke achtergrond beschikken (Dumit, 1999; Mobbs, 2007). Een 
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mooi verlichtte en over-the-top gedecoreerde kerstboom brengt iedereen in de kerstsfeer, terwijl 

een magere spar hier minder in slaagt. 

 

In tegenstelling tot psychologische tests en psychiater-patiëntgesprekken, voelen hersenscans 

aan als biologische parameters. Leken durven daardoor wel eens presumeren dat hersenscans 

behoren tot de categorie van robuuste bewijsmiddelen zoals DNA, bloedgroeptyperingen en 

vingerafdrukken. Hersenscans delen dus in de achtenswaardigheid van dergelijke biologische 

bewijsmiddelen. Het ontgaat juryleden meestal dat hersenscans slechts als bewijsmiddel 

kunnen dienen nadat ze geïnterpreteerd werden door een deskundige en dat bij die interpretatie 

verwachtingseffecten kunnen optreden (Merckelbach & Jelicic, 2007). 

 

De kanttekeningen die noodzakelijkerwijs dienen gemaakt te worden bij het gebruik van 

hersenscans in de rechtszaal, kunnen welbewust genegeerd worden door de advocaat van de 

verdachte. Zijn enige zorg is immers zijn cliënt: selectieve dataverzameling is de opdracht. 

Door de focus te leggen op een kleine en irrelevante abnormaliteit in de hersenen kan een jury 

of rechter misleid worden. Juryleden krijgen neurowetenschappelijk bewijsmateriaal naar hun 

hoofd geslingerd dat niet per definitie relevant is bij de bepaling van de juridische vraag die hen 

voorligt. De advocaat mag zich er dan al bewust van zijn dat de beelden geen bewijs leveren, 

toch kan hij ze gebruiken enkel en alleen om verwarring te zaaien. Verwarring kan immers 

leiden tot twijfel. “In the courtroom, such imaging may serve the purpose of seduction rather 

than science” (Reeves et al., 2003, p. 95). 

 

Het toerekeningsvatbaarheidsconcept zoals geformuleerd door het recht kan niet 

wetenschappelijk gemeten of getoetst worden. Wat zich meestal voordoet duidt Jeffery (1994) 

aan als ‘the battle of the experts’. De gerechtspsychiaters getuigen dat de beklaagde het verschil 

kent tussen goed en kwaad, terwijl de psychiaters aangesteld door de verdediging het 

tegenovergestelde poneren. Een jury dient vervolgens te bepalen wat toerekeningsvatbaarheid 

inhoudt. “The criminal trial utilizes psychiatrists not as experts on brain damage but as 

combatants in the adversarial system” (Jeffery, 1994, p. 171). 

 

Misschien onderschatten we juryleden en rechters. Verklaringen van deskundigen kunnen 

verwarring zaaien, maar het zou best mogelijk zijn dat de hersenscans duidelijkheid bieden aan 

rechters en juryleden. Indien we dus de kwestie op een andere manier bekijken, kunnen we net 
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als Franklin zeggen dat “a blob of yellow, say, is either there or it isn’t” (1987, p. 272). Het 

blijft dan echter nog steeds de vraag wat deze ‘blow of yellow’ dan precies betekent… 

3.8 Afwijkende hersenen of een verstorende hersentumor 

U bent jurylid in een gruwelijke moordzaak. U bent goed geïnformeerd en u weet wel enkele 

zaken over het Belgisch strafrechtssysteem. U bent ervan op de hoogte dat het in een 

meerderheid van de misdrijven nooit tot een proces komt en dat er daarnaast veel zaken 

geseponeerd worden. Daarnaast begrijpt u ook dat er om deze reden een grotere kans is dat de 

beklaagde schuldig is dan dat hij onschuldig is. 

Samen met elf andere gezworenen zit u daar dan, op het assisenproces. Alle twaalf proberen 

jullie een duidelijk beeld over de moordzaak te krijgen. Jan vermoordde zijn vrouw en zijn 

moeder. Een duidelijk motief is er niet. Het openbaar ministerie stelt dat de gruwelijkheid van 

zijn daden erop wijst dat Jan geen plaats in de samenleving verdient. De procureur pleit daarom 

voor levenslange opsluiting. Het woord is vervolgens aan de advocaat van de verdediging. Hij 

pleit dat Jan geen controle had over zijn daden en dat bijgevolg de feiten hem niet toegerekend 

kunnen worden. Om zijn pleidooi kracht bij te zetten, stelde hij een expert aan. Een psychiater 

komt op het proces een deskundigenverklaring afleggen en heeft beeldmateriaal meegebracht. 

 

“We hebben een fMRI-scan gemaakt van het hoofd van Jan. Op deze scan kan u zien dat de 

frontaalkwabben van Jan geel gekleurd zijn, terwijl andere hersendelen rood gekleurd zijn. De 

rood gekleurde gebieden kennen een hoge activiteit, de gele kleur wijst op een verminderde 

activiteit. Met behulp van volgende CT-scan kunnen we ook zien dat de frontaalkwabben van 

Jan kleiner zijn dan bij de gemiddelde populatie. De frontaalkwabben spelen een rol bij veel 

psychische functies, zoals bijvoorbeeld impulsbeheersing en beoordelingsvermogen. Deze 

hersenabnormaliteit kan ervoor zorgen dat Jan moeilijkheden ondervindt om zijn daden te 

controleren: zijn frontaalkwabben wijken ernstig af.” 

 

Stel dat de deskundige een andere verhaal vertelt. 

“We hebben een MRI-scan gemaakt van het hoofd van Jan. Op deze scan kan u zien dat er zich 

ter hoogte van de hypthalamus een massa bevindt. Dit is een hersentumor. Om u een beeld te 

geven: de hersentumor heeft de grootte van een walnoot. De tumor zorgt voor een verhoogde 

druk op de amygdala waardoor deze overgestimuleerd wordt. De amygdala is het centrum van 
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onze emoties. Door overstimulatie worden de emoties ontregeld en kan dit zorgen voor 

oncontroleerbare en gewelddadige emoties en gedrag. In doktersverslagen uit het verleden 

kunnen we ook lezen dat Jan de afgelopen jaren regelmatig op consultatie is geweest met 

klachten van hoofdpijn, verstoring van gedachten en vergeetachtigheid. De diagnose van een 

hersentumor werd echter nooit gesteld.” 

 

Dienen we een onderscheid te maken tussen een hersentumor die veranderingen opwekt en 

kleinere hersendelen die zonder specifieke reden verstoord werken? Is het mogelijk dat deze 

beoordeling een bijkomende wending neemt indien de hersentumor operatief te verwijderen is 

waardoor de oorzaak van de gedragsverandering kan weggenomen worden? 

Naar ons aanvoelen is er een enorm verschil tussen beide gevallen en we veronderstellen dat 

dit verschil ook door juryleden en rechters op deze manier wordt ervaren. Een verklaring voor 

dit onderscheid plaatsen we bij de reeds besproken discrepantie tussen ziek en slecht9. Een 

hersentumor wordt als een ziekte aanzien, een hersenabnormaliteit wordt daarentegen sneller 

als ‘een teken van slechtheid’ beschouwd. Het idee dat ‘slechte hersenen’ er anders uit zien dan 

‘goede hersenen’ is niet moeilijk te aanvaarden. Een hersentumor kan volgens eenzelfde 

redenering ‘goede hersenen’ ziek maken. 

 

Dit onderscheid tussen de hersenstructuur die is wat ze is enerzijds en een hersentumor die plots 

ontstaan is en kan verwijderd worden anderzijds, wordt naar ons idee weinig of niet aangehaald 

in de literatuur. Vandaar dat wij de lezer er door middel van deze kleine casus graag op hadden 

gewezen. 

3.9 Aanbevelingen voor een schijnbaar uitzichtloze discussie 

Tijdens deze studie werden wij voornamelijk geconfronteerd met kritieken op het verschijnen 

van hersenscans in de rechtszaal. Op de vraag hoe het dan wel zou moeten, formuleerden weinig 

auteurs een antwoord. Toch kunnen we enkele aanbevelingen belichten. 

 

                                                 
9 Dit onderscheid tussen ziek en slecht werd besproken in hoofdstuk 3.2.3 van deze scriptie. 
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Merckelbach en Merckelbach (2014) poneren dat het risico op vertekening bij hersenscans10 

kan ondervangen worden met een protocol. De deskundige zou geen kennis nemen van 

contextinformatie en geen direct contact hebben met de opdrachtgever. Op deze wijze weet de 

deskundige niet of hij in opdracht van de beklaagde of in opdracht van het gerecht werkt. 

Gebruikmakend van deze hoge mate van blindering kunnen er een aantal mogelijke risico’s op 

vertekening uitgesloten worden. 

 

Batts (2009) stelt het belang voorop dat rechters en ook juryleden in een bepaalde mate worden 

onderwezen over de relevante neurologische kwalen die mogelijks een invloed hebben op 

verantwoordelijkheid of bijdragen aan ontoerekeningsvatbaarheid. Dit zou kunnen door binnen 

de rechtsgeleerdheid een opleidingsonderdeel te organiseren dat zich richt op de relevantie 

gebieden van neurowetenschappen, waardoor er een nieuwe “neurolaw”-expertise ontstaat als 

brug om de kloof te dichten. 

Toch dient hierbij nogmaals herhaald te worden dat de concepten die het recht hanteert en de 

begrippen uit de neurowetenschappen niet gelijklopend zijn, waardoor een verbroedering geen 

gemakkelijke opdracht zal zijn. Wij hebben om deze reden onze twijfels bij de “neurolaw”-

overbrugging die Batts voorstelt. Wel zou dergelijke expert in de mogelijkheid zijn om 

juryleden en rechters de noodzakelijke kanttekeningen, mogelijke risico’s en problemen bij het 

gebruik van hersenscans bij te brengen. Wij stellen ons echter wel de vraag of dit de taak dient 

te zijn van een bijkomende deskundige en maken ons de bedenking dat dit mogelijks voor nog 

meer verwarring zorgt omdat er een zoveelste ‘visie’ bijkomt. 

 

Een andere mogelijkheid is het weren van hersenscans uit de rechtszaal. Mayberg schreef reeds 

in 1992 dat “unambiguous results are needed before any introduction of these methods into the 

courts could be considered scientifically acceptable” (Mayberg, 1992, p. 25). Hersenscans zijn 

nog niet in staat om vaststaande antwoorden te formuleren, waardoor hun verantwoorde 

verschijning in de rechtszaal toekomstmuziek lijkt. 

 

We kunnen er niet omheen: hersenscans vinden hun weg naar de rechtszaal. Wij menen daarom 

dat het belangrijk is dat er procedures worden voorgeschreven. Richtlijnen zijn noodzakelijk 

omtrent de opdrachtgever, de mogelijke blindering van de deskundigen, de onderrichting van 

rechters en juryleden… Nu roept de verschijning van hersenscans in een rechtszaak enkel 

                                                 
10 Deze risico’s die optreden bij de interpretatie van hersenscans werden besproken in hoofdstuk 3.4 van deze 

scriptie. 
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vragen op omtrent het gewicht dat ze al dan niet verdienen. Richtlijnen kunnen in deze context 

van vragen een houvast bieden, vandaar dat wij Merckelbach en Merckelbach bijtreden in hun 

pleidooi voor een protocol. 

“No one yet has a clear idea of how to guide the changes, but the legal system, the public and 

neuroscientist need to understand the issues to ensure that our society remains a just one, even 

as new insights rock old ideas of human nature” (Gazzaniga, 2011a, p. 54). 

3.10 Het actuele karakter van de thematiek 

Dat hersenscans in een juridische context verschillende disciplines aanraakt en daarnaast een 

brandend actueel thema is staat vast. Dat blijkt uit verschillende gespreksavonden en lezingen 

die gedurende dit academiejaar werden georganiseerd. 

 

Zo sprak Prof. Hans Op de Beeck (KU Leuven) vanuit een biologisch psychologisch 

uitgangspunt. Tijdens zijn uiteenzetting “Het brein is dood. Leve de neurowetenschap” 11 droeg 

hij bij aan het thema door een hoofdstuk genaamd “Neurowetenschap in de rechtbank”. Hij stelt 

twee voorname problemen bij het gebruik van hersenscans in een rechtszaal: een verminderde 

hersenactiviteit kan 1001 redenen hebben en gevolgtrekkingen kunnen niet gebeuren op 

individueel niveau. Hij hecht daarnaast ook belang aan hoe deze kwestie tot uiting komt in de 

media. Er is volgens hem “niets mis met de wetenschap zelf… wel met hoe het verkocht wordt”. 

Daarnaast haalt hij ook het opmerkelijke onderzoek aan van neurowetenschapper Craig Bennett. 

Bennett betwijfelt of de kennis van hersenen al volledig en betrouwbaar genoeg is om juiste 

analyses uit te voeren aan de hand van hersenscans. Hij legt, alle gekheid op een stokje, een 

dode zalm onder een fMRI-scanner. Op de scan is duidelijk hersenactiviteit te zien wanneer 

men menselijke foto’s aan de zalm toont. Bennett wijst daarmee op een van de gevaren van 

interpretatie, wat hij ‘vals positieven’ noemt: op een willekeurig moment zijn altijd een aantal 

neurongroepen geactiveerd, zonder dat dat per definitie iets betekent (Bennett, Baird, Miller, & 

Wolford, 2009; Keulen, 2012). Voor de media is dit soort onderzoek natuurlijk een dankbaar 

onderwerp voor spraakmakende titels als ‘fMRI gets slap in the face with a dead fish’. 

Desalniettemin vormt dit merkwaardige onderzoek een punt van kritiek ten aanzien van 

                                                 
11 Gesprekavond: Het brein is dood. Leve de neurowetenschap. – Hans Op de Beeck – Donderdag 10 oktober 

2013 – Breinwijzer VZW - PDF presentatie: 

http://www.breinwijzer.be/sites/default/files/files/Breinwijzer_OpdeBeeck_10okt2013.pdf 
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neurowetenschappen, wat de nood aan verder onderzoek nog maar eens onderstreept. Zijn 

conclusie is dat neurowetenschap geen uitspraak kan doen over toerekeningsvatbaarheid of over 

soortgelijke dichotomie. 

 

Ditzelfde punt wordt aangehaald door Prof. Kurt Audenaert (UGent) tijdens zijn uiteenzetting 

over het criminele brein12. Hij legt het probleem bij het feit dat een continue variabele niet 

zomaar kan worden omgevormd tot een categorische variabele. Psychiatrische ziektebeelden 

bevinden zich op een continuüm, bijvoorbeeld van 0 tot 100. Het recht veronderstelt echter een 

zwart-witantwoord: 0 of 1, ja of neen, wel of niet toerekeningsvatbaar. In een van zijn lessen 

binnen het opleidingsonderdeel ‘Forensische Psychiatrie’ geeft hij het voorbeeld dat men het 

eens kan zijn over de diagnose van een autismespectrumstoornis, maar dat er onenigheid 

optreedt over de vertaling naar een categorisch 0/1-model. Prof. Audenaert pleit daarom voor 

gradaties in toerekenbaarheid, zoals in Nederland, in plaats van de Belgische dichotomie tussen 

toerekeningsvatbaarheid en ontoerekeningsvatbaarheid. Een volgende punt is dat elk onderzoek 

met betrekking tot de correlatie tussen hersenscans en gedrag steeds uitspraak doet op het 

niveau van groepen personen. Dergelijk onderzoek is dan ook beperkt voor voorspellingen op 

individueel niveau. Vanuit zijn visie als psychiater haalt hij daarnaast ook het nature/nurture-

debat aan en de mogelijke invloedrijke aanwezigheid van intoxicatie op agressief gedrag. 

 

Het thema neemt een hele andere vorm aan wanneer men de discussie voert op metafysisch 

niveau. De vrije wil bestaat niet, zoals wordt gesteld door filosoof Prof. Jan Verplaetse 

(UGent)13. Bijgevolg is niemand schuldig. Hij haalt een onderzoek aan waarin aangetoond 

wordt dat drie seconden voordat iemand een beslissing neemt deze beslissing reeds te zien is 

op een hersenscan. Dit toont aan dat een beslissing al vastligt voordat iemand zich er bewust 

van is en vormt voor hem een bewijs voor het determinisme. Het idee van een geest, toerekening 

en schuld is volgens hem oud en gedateerd, nu is er immers inzicht in de werking van de 

hersenen wat men vroeger niet had. Hij pleit voor een nieuw strafrechtssysteem waarbij een 

eerste rechtbank oordeelt over de toerekenbaarheid van de feiten en een tweede rechtbank die 

oordeelt over de straf die de persoon zal krijgen. Straf en maatregel worden gelijkgesteld, 

aangezien gekeken wordt naar de passende maatregel voor het individu. 

 

                                                 
12 Gespreksavond: Het criminele brein: bad men do what good men dream. – Kurt Audenaert – Donderdag 6 

maart 2014 – Breinwijzer VZW 
13 Gespreksavond: De vrije wil – Jan Verplaetse – Woensdag 26 maart 2014 – LVSV Gent 
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Drie gespreksavonden door drie verschillende professoren met zeer verschillende 

achtergronden, maar toch een uitgesproken interesse in eenzelfde kwestie. Debatten en 

discussiegroepen betreffende de kwestie zullen naar alle waarschijnlijkheid niet lang op zich 

laten wachten… 

3.11 Besluit 

Zolang het brein een ‘black box’ is, kan er bij onverklaarbaar gedrag naar gewezen worden. 

Deze zondebokfunctie valt uiteraard meer en meer weg nu neurowetenschappen steeds meer 

licht kunnen werpen op deze zwarte doos waardoor de ‘wanneer’, ‘waar’ en ‘hoe’ van 

mechanische processen in het brein niet langer onbekend zijn. We kunnen deze reputatie van 

zondebok ook andersom bekijken en stellen dat het brein het imago van de werkelijke schuldige 

aanneemt: my brain made me do it. 

 

Deze stelling roept echter problemen op. Gezien de groeiende maatschappelijke aandacht voor 

beeldvorming van de hersenen en de verkeerde opvattingen over wat hersenbeeldvorming is en 

waar het toe in staat is, is het voor een correcte juridische besluitvorming noodzakelijk dat 

rechters en juryleden zich bewust zijn van zowel de mogelijkheden als van de beperkingen van 

het gebruik ervan (Mobbs, 2007). 

 

Voornamelijk het contrast tussen een juridische dichotomie en een medisch continuüm, zoals 

besproken in hoofdstuk 3.2, willen we centraal plaatsen. De mate waarin iemand zijn daden wel 

of niet kan controleren kan nooit wetenschappelijk gemeten worden. Daarnaast moeten we ons 

ook bewust zijn van het verschil tussen ‘he did not control his impulses’ en ‘he could not control 

his impulses’. Toch verlangt het recht een ja-neenantwoord, maar “no pixel in a brain will ever 

be able to show culpability or nonculpability” (Gazzaniga, 2005, p. 100). 

Het concept verantwoordelijkheid kunnen neurowetenschappen niet omvatten, omdat we 

verantwoordelijkheid toeschrijven aan mensen, niet aan hersenen. “Brains are automatic, rule-

governed, determined devices, while people are personally responsible agents free to make 

their own decisions. Just as traffic is what happens when physically determined cars interact, 

responsibility is what happens when people interact. Brains are determined, people are free” 

(Gazzaniga & Steven, 2004, p. 69). Deze laatste zinsnede willen we graag bekrachtigen. Met 

onze hersenen kregen we spelkaarten toebedeeld. Dit wil echter niet zeggen dat het spel 
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gespeeld is. Wij gaan er immers vanuit dat het mogelijk is om met slechte kaarten ook een 

gezellig potje te spelen. Het is niet omdat iemands brein de kans op crimineel gedrag verhoogt, 

dat de persoon niet in staat is om te functioneren in de samenleving. 

 

Evenwel is op te merken dat psychiatrische en neurologische aandoeningen bestaan, waarvan 

het zinvol is dat de rechtbank er kennis van neemt indien de verdachte eraan lijdt. Het is echter 

belangrijk dat dit op een correcte manier gebeurt. Om deze reden beschouwen we het waardevol 

en bijna noodzakelijk dat er een protocol wordt opgesteld omtrent het gebruik van hersenscans 

in de rechtszaal. Richtlijnen zijn nodig om de onduidelijkheid en mogelijke risico’s te weren. 

 

Het dubbele gevoel dat ons plaagt na dit deel van de masterproef wordt verwoord door Michael 

Gazzaniga, bij wie we ons dan ook graag zouden aansluiten. 

“I feel it is important to keep scientific advances on how the brain enables mind separate from 

discussions of personal responsibility. People, not brains, commit crimes. […], the concept of 

personal responsibility is something that arises out of social interactions. It is a part of the rules 

of social exchange, not a part of the brain” (Gazzaniga, 2011a, p. 58). 

Maar tegelijkertijd zegt hij ook:“As the scientific understanding of human nature continues to 

evolve, our moral stance on how we wish to manage a just society will shift as well. No one I 

know wants to rush into a new framework without extreme care being given to each new finding. 

Yet no one can ignore the changes on the horizon” (Gazzaniga, 2011a, p. 59). 

 

Laat ons zeggen dat we uit dit deel van de masterscriptie kunnen besluiten dat het brein in 

zekere mate een zwarte doos blijft. De frenologie zorgde reeds voor een kijkgaatje in de doos. 

Zorgt de neurocriminologie ervoor dat de doos rondom het brein verdwijnt? Wij concluderen 

graag met te stellen dat de zwarte doos werd vervangen door een glazen exemplaar: we hebben 

een heldere kijk op het brein, maar we kunnen er nog niet bij. Bedachtzaamheid is troef bij het 

gebruik van hersenenscans in de rechtszaal. 

 

Wij zouden durven vermoeden dat er bij ons allemaal een klein zwart stipje zal te zien zijn op 

een hersenscan of dat er in ieder brein een bepaald gebied is dat iets minder activiteit vertoont. 

De vraag is dan wat we met deze kennis doen… 
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Conclusie 

Het werd reeds in de inleiding van deze masterscriptie aangehaald: het idee van een crimineel 

brein is niet nieuw. Doorheen de verschillende onderdelen van deze masterscriptie werd 

getracht om het verleden, de evolutie, het heden en de mogelijke toekomst van dit idee te 

beschrijven. Op basis van dit kader wil de masterproef een klein draagvlak vormen voor de 

huidige discussie betreffende hersenscans in de rechtszaal. 

 

Welke standpunten en kritieken worden ingenomen ten opzichte van een crimineel brein en 

hoe is men doorheen de geschiedenis tot deze inzichten gekomen? 

In het eerste deel van deze masterscriptie werd een theoretisch kader geschetst. In de periode 

van de spiritistische criminaliteitsverklaringen sprak men niet over daders van criminaliteit, 

maar over zondaars die in opstand kwamen tegen Gods wil. Vanaf de achttiende eeuw werd 

deze bezeten zondaar van het toneel verdreven door de rationele dader die vrije keuzes maakt. 

De crimineel verschilt in wezen niet van normale mensen. Dit is wel zo wanneer gesteld wordt 

dat daders gedetermineerd zijn tot het plegen van crimineel gedrag. Die stelling wordt 

verdedigd door het positivistisch paradigma. Toch dient hierbij de bedenking gemaakt te 

worden dat beide perspectieven niet zo sterk van elkaar verschillen: de rationele dader is in staat 

keuzes te maken, wanneer echter de foute keuze werd gemaakt, wordt nagegaan of de dader 

controle had over zijn daden. In het toerekeningsvatbaarheidsconcept schuilt het bewijs dat de 

slingerbeweging tussen twee schijnbaar tegengestelde paradigma’s in balans is. 

Cesare Lombroso plaatste binnen zijn criminologische antropologie de misdadiger centraal 

waardoor de deur werd opengezet voor verdere criminaliteitsverklaringen die de aandacht 

vestigden op het individu. 

 

Het is van belang dat we het idee van een crimineel brein binnen de juiste context plaatsen. Als 

startpunt kunnen we daarbij het positivisme aanduiden, verder wordt deze denkrichting 

gespecifieerd in het individueel positivisme en binnen deze stroming zijn de eerste sporen van 

het idee van een crimineel brein te herleiden naar de frenologie. 
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Wat zijn de uitgangspunten van de frenologie en aan welke kritiek wordt de 

wetenschapsdiscipline onderworpen? 

De grondleggers van de frenologie en hun ideeën werden besproken in het tweede deel van de 

masterscriptie. De grondlegger van het frenologische gedachtegoed was Franz Joseph Gall: hij 

zei voor eerst dat mentale functies het resultaat waren van activiteit van hersenorganen. Deze 

organen worden veruiterlijkt in de vorm van de schedel, waardoor die bepaalde knobbels zou 

vertonen. Criminaliteit kan met andere woorden worden afgelezen van de schedel omdat deze 

in verband kan worden gebracht met de onderliggende hersengebieden. Gall verdedigde zijn 

leer met woord en daad: hij gaf interactieve lezingen en verbaasde vriend en vijand met zijn 

indrukwekkende schedelverzameling. Maar het deterministisch karakter van de frenologie werd 

niet enkel de hemel in geprezen: kritiek bleef niet lang uit. Doordat de frenologie lijnrecht 

inging tegen enkele denkkaders die nog steeds leefden bij het publiek, werden de frenologen 

Gall en Spurzheim zowel uit Oostenrijk als uit Frankrijk verbannen. Critici stelden dat het 

onmogelijk was om de relatie tussen deze zogenoemde organen en verschillende gedragingen 

te observeren, waardoor de frenologische leer als een complete fictie werd bestempeld. 

Desondanks werd het frenologisch gedachtegoed verder verspreid in verschillende landen 

onder invloed van Combe, de familie Fowler, Hollander, de gebroeders Bouts en natuurlijk die 

goede oude Lombroso. Ook hij werd geboeid door schedels. Naar eigen zeggen kwam hij tot 

de basisprincipes van zijn criminologische antropologie in 1871 bij het openhalen van de 

schedel van de dief Guiseppe Villella. 

 

Kortweg kan gesteld worden dat de frenologie onder vuur kwam te liggen omwille van dezelfde 

kritieken als waarmee de ruimere biologische criminologie te maken kreeg: het negeren van 

omgevingsinvloeden, het determinisme en de associatie met oorlogse gruwelijkheden. Hierdoor 

werd de frenologie in diskrediet gebracht en tot op de dag van vandaag vaak bespot met 

bijvoorbeeld de bijnaam ‘bumpology’. Het achterliggende idee van hersenlokalisatie raakte 

echter niet verloren en vormde de aanzet voor belangrijke neurowetenschappelijke 

ontdekkingen later in de negentiende eeuw.  
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Wat zijn de uitgangspunten van de neurocriminologie en aan welke kritiek wordt de 

wetenschapsdiscipline onderworpen? 

Onder invloed van verschillende kritieken nam de biologische criminologie een meer biosociaal 

standpunt in, waardoor de stroming na een woelige periode weer aan belang won. De 

geschiedenis bracht ons bij de neurocriminologie van vandaag. 

 

De neurocriminologie is de wetenschapsdiscipline die bestaat in de toepassing van principes en 

technieken uit de neurowetenschappen om de oorzaken van antisociaal gedrag te begrijpen. Het 

is van belang te onderstrepen dat de neurocriminologie ervan uitgaat dat sociale factoren 

interageren met biologische krachten bij het veroorzaken van criminaliteit. 

Omgevingsinvloeden worden met andere woorden niet langer genegeerd, maar geïntegreerd in 

een biosociaal perspectief. 

 

Verschillende structurele en functionele beeldvormingstechnieken bieden uitgebreide 

mogelijkheden om de hersenen in beeld te brengen. In vergelijking met het frenologisch tijdperk 

is de kennis over het brein enorm toegenomen. Toch wordt ook deze discipline het vuur aan de 

schenen gelegd. Neurocriminologische onderzoeken hebben reeds een correlatie aangetoond 

tussen hersenabnormaliteiten en crimineel gedrag, maar men kan hierbij niet altijd spreken over 

een causaal verband. Daarnaast is er nog steeds geen consensus over de normale variatie in de 

grootte van hersengebieden. De kritieken nemen een bijkomende wending wanneer 

neurocriminologische bevindingen hun weg vinden naar de praktijk. Een vaak geformuleerde 

kritiek is immers dat het daarvoor nog te vroeg is. Het is niet duidelijk wat we in een juridische 

context dienen te doen met alle vragen die de neurowetenschappen oproepen. 

 

Toch kunnen de neurowetenschappen een stukje van de puzzel aanreiken en een meerwaarde 

vormen voor de criminologie en misschien later ook voor het recht. 

 

Welke discussiepunten bestaan er op het gebied van het gebruik van hersenscans in een 

juridische context? 

My brain made me do it. In deze neurologische verdediging schuilt het voornaamste gevaar bij 

het gebruik van hersenscans in de rechtszaal. Een neurologische verdediging mag geenszins de 

plaats innemen van de toerekeningsvatbaarheidsvraag: het kan enkel zorgen voor een 

uitbreiding en verfijning ervan. 
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Voornamelijk de ogenschijnlijk onmogelijke liefde tussen recht en wetenschap zorgt voor 

discussie. Beide disciplines kennen verschillende ontstaansgronden, uitgangspunten en 

denkkaders die moeilijk te verzoenen zijn. Neurowetenschappelijke criminaliteitsverklaringen 

richten de aandacht op de causale rol van fysiologische condities in de hersenen. Een dergelijke 

invalshoek laat echter geen ruimte voor concepten als vrije wil, intentie en inzicht, terwijl deze 

concepten net cruciale fundamenten van het strafrecht vormen. Aloude concepten die 

ingebakken zijn in het recht worden op hun kop gezet door de neurowetenschappen die vragen 

oproepen betreffende de vrije wil. 

Een andere botsing bestaat in het onderscheid tussen een medisch continuüm en een juridische 

dichotomie. Neurowetenschappen kunnen uitspraken doen betreffende een verminderde mate 

van controle die een persoon zou kunnen ondervinden, doch het recht verlangt een ja-

neenantwoord. Op de toerekeningsvatbaarheidsvraag kunnen de neurowetenschappen geen ja 

of neen formuleren, ze kunnen enkel een richtinggevend antwoord aanreiken. Om deze reden 

is er mogelijks sprake van onenigheid tussen verschillende deskundigen. In een meerderheid 

van de gevallen zijn de experten het eens over de medische concepten, maar niet over de 

vertaling daarvan naar het juridische toerekeningsvatbaarheidsbegrip. Er zijn ook stemmen die 

het omgekeerde poneren en stellen dat neurowetenschappelijke definities de juridische 

concepten dienen te vervangen. Het is inderdaad zeer waarschijnlijk dat de 

neurowetenschappen in de toekomst meer duidelijke antwoorden zullen formuleren, maar wij 

stellen dat ze nooit de plaats van het strafrecht volledig zullen innemen. Vrouwe Justitia zal de 

neurowetenschappelijke wandelstok graag gebruiken, maar ze zal nog steeds zelf haar stappen 

zetten. 

Verantwoordelijkheid is het kernbegrip in deze kwestie. Bij ernstig en onverklaarbaar gedrag 

wordt vaak al snel de bedenking gemaakt dat je wel gek moet zijn om zoiets te doen. Hoe meer 

extreem het gedrag is dat gesteld wordt, hoe meer we geneigd zijn om dat gedrag te beschouwen 

als voortkomend uit een krankzinnige geest. Dit is een paradoxale vaststelling omdat hierbij het 

verantwoordelijkheidsbegrip vergeten wordt. Verantwoordelijkheid, vrije wil en opzet spelen 

namelijk een fundamentele rol in het strafrecht. 

 

Naast deze aanvaring tussen verschillende paradigma’s roepen hersenscans in de rechtszaal ook 

praktische vragen op. Een deskundige dient aan de hersenbeelden een interpretatie te geven 

waarbij vertekenings- en verwachtingseffecten niet uit te sluiten zijn. Zo zouden gekoesterde 

verwachtingen de interpretatie wel eens in een bepaalde richting kunnen duwen. Ook het feit 

dat de deskundige wordt aangesteld door een bepaalde procespartij kan voor een zekere 
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beïnvloeding zorgen. De geneigdheid die sommige verdachten hebben om bepaalde symptomen 

te veinzen of te fabriceren blijft daarenboven niet zonder effect. Het is van belang om zich 

bewust te zijn van deze risico’s op vertekening. 

 

Daarnaast hebben we nog een waarschuwing geuit: groepsresultaten zijn niet automatisch toe 

te passen op individuele gevallen. Ten opzichte van welk brein vertoont het onderzochte 

individu abnormaliteiten? Zolang we geen vaststaande definitie kunnen formuleren van wat een 

‘normaal brein’ is, lijkt het onmogelijk om te spreken van ‘hersenabnormaliteiten’. 

Het brein en criminaliteit zijn gecorreleerd: dat is een vaststaand feit. Maar het is niet zo dat 

een hersenabnormaliteit automatisch crimineel gedrag veroorzaakt. Niet alle criminelen 

vertonen abnormaliteiten in hun hersenen en omgekeerd leiden niet alle hersenabnormaliteiten 

onontbeerlijk tot antisociaal gedrag. Het is net die causale relatie die het recht verlangt om een 

antwoord te formuleren op de toerekeningsvatbaarheidsvraag. 

 

Verder bespraken we de verschillende mogelijkheden waarop hersenscans in staat zijn om 

juryleden en rechters om hun vinger te winden. Een eerste vraag die hierbij werd gesteld is of 

het überhaupt aangewezen is dat juryleden en rechters kennis nemen van de hersenscans. Het 

lijkt namelijk onwerkelijk dat mensen zonder enige voorkennis geconfronteerd worden met 

zaken waarover zelfs experten het niet eens zijn. De opvallende kleuren van een hersenscan 

spreken tot ieders verbeelding en zijn daarom zeer aantrekkelijk. Hierdoor wordt vaak vergeten 

dat er aan de mooie kleurtjes een interpretatie dient gekoppeld te worden. Het wordt 

daarenboven extra moeilijk indien verschillende deskundigen het zwarte puntje op de 

hersenscan een andere naam geven. De juryleden en rechters bevinden zich in dat geval 

middenin ‘the battle of experts’. 

 

Een laatste aandachtspunt wordt naar onze mening te weinig belicht in de literatuur: het 

voelbare onderscheid tussen abnormale hersenen en een verstorende hersentumor. Een 

hersentumor wordt eerder als een ziekte aanzien, een kleiner of minder actief hersengebied 

wordt daarentegen sneller als ‘een teken van slechtheid’ beschouwd. Dit aangevoelde verschil 

wordt naar grote waarschijnlijkheid ook door juryleden en rechters op eenzelfde manier ervaren. 

 

Bedachtzaamheid is troef bij het gebruik van hersenenscans in de rechtszaal. Evenwel is op te 

merken dat psychiatrische en neurologische aandoeningen bestaan, waarvan het zinvol is dat 

de rechtbank er kennis van neemt indien de verdachte eraan lijdt.  
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Uit deze studie blijkt dat er aan het gebruik van hersenscans in een juridische context 

verschillende moeilijkheden verbonden zijn. Aanbevelingen wijzen voornamelijk in de richting 

van een protocol: richtlijnen kunnen in deze context waarin neurowetenschappen vele vragen 

oproepen een houvast bieden. 

 

In welke mate is de huidige discussie betreffende hersenscans in de rechtszaal nieuw? 

Men kan zich de vraag stellen in hoeverre de huidige ideeën en theorieën nog in verband te 

brengen zijn met de aloude doctrines van Gall en Lombroso. De kennis die men nu heeft over 

het brein is reusachtig en ook de mogelijkheden die men vandaag de dag kent zijn niet te 

vergelijken met de schedelaftasting uit het frenologisch tijdperk. 

 

Toch zijn doorheen de geschiedenis een flink aantal zaken te herkennen die terugkeren in de 

huidige discussie. De uitgangspunten en kritieken blijven grotendeels gelijk, het zijn enkel de 

gehanteerde methoden die meer mogelijkheden bieden. 

 

In de huidige tijd wordt veel nagedacht. Om die reden wordt nu ook de aandacht voor 

filosofische vraagstukken groter, zoals dat over de vrije wil. Het crimineel brein wordt in deze 

masterscriptie kritisch benaderd. Hoewel er duidelijke standpunten kunnen ingenomen worden, 

blijkt het moeilijk om een eindantwoord te formuleren. Dit doet sterk denken aan de 

voornaamste moeilijkheid betreffende hersenscans in de rechtszaal: een ja-neenantwoord 

formuleren. 

Theoretisch dienen er in de toekomst zeker standpunten ingenomen te worden, maar zoals 

gesteld is de vraag voor de praktijk prangender: wat doen we met een hersenscan in de 

rechtszaal? Voor de trein daadwerkelijk vertrekt, moeten we beslissen in welke richting we 

willen reizen. Indien we deze beslissing niet nemen, dreigt de trein immers te ontsporen. 

 

De methoden van Gall en Lombroso om de schedel en de hersenen te onderzoeken lijken dwaas 

en naïef, maar de frenologie was een erkende wetenschappelijke benadering passend in het 

tijdskader. Gall en Lombroso hadden jammer genoeg geen toegang tot een fMRI-scanner of 

PET-beeldvorming. Mogelijks had de huidige discussie in dat geval een eeuw geleden 

plaatsgevonden en lagen de fundamenten van ons strafrecht elders. Wat als… 
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