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Ido Weijers 

De zestienjarige Harrie zag dat .zijn maten in de hoek van de cafetaria een onbeken
de jongen zomaar,, zonder aanleiding tegen de muur drukten, aan zijn. jack begon
nen te trekken en hem begonnen te stompen en te trappen.. Toen de jongen op de 
grond terechtkwam, voegde Harrie zich. erbij.. Terwijl de jongen door zijn vrienden 
op de grond werd gedrukt en vastgehouden, begon Harrie hem. op z'n hoofd te slaan. 
Daarna schopte hij hem overal, tegen z'n benen, in z?n buik, tegen z'n schouders en 
hoofd.. Uiteindelijk trokken zijn vrienden hem weg en liepen ze zonder verder naar 
hun slachtoffer om. te kijken de cafetaria uit. Enige tijd later wordt Harrie opgepakt 
en moet hij uiteindelijk voor de rechter verschijnen. Nadat de rechter de tenlaste
legging heeft voorgelezen is de eerste vraag die hij aan Harrie stelt: Vind je dat niet 
laf, watje gedaan hebt?'? 

Ali is zeventien. Zonder enige aanleiding heeft hij' twee keer iemand aangevallen, ge
schopt en geslagen, en een mes getrokken en daar gevaarlijk mee gezwaaid en ge
dreigd. "Als je dit nu allemaal zo hoort, schrik je daar dan van?'1, vraagt de kinder
rechter. Ali geeft geen reactie. 'Of vind je dit heel gewoon?... Zou je het een volgende 
keer weer doen? Heb je er spijt van?' 'Nee', zegt Ali, "ik heb geen spijt daarvan ... 
maar het is wei een beetje zielig voor die jongen/ 

Dit zijn twee voorbeelden uit de praktijk van het jeugdstrafrecht. Op grond van een 
reeks observaties van zittingen van de kinderrechter is mij gebleken, dat de Neder
landse kinderrechter voor alles een moreel appèl, op de jongere probeert te doen. 
Onverschillig of de jongere nu betrokken is bij een delict dat tegenwoordig vaak 
wordt aangeduid als 'zinloos geweld" of bij een van die talloze delicten die we dan 
kennelijk als 'zinvol' moeten begrijpen - tasjesroof, inbraak, diefstal, heling, afper
sing, aanranding etcetera - probeert de kinderrechter in de eerste plaats te appelle
ren aan morele gevoelens. Zij wil weten hoe de jongere tegen het delict aankijkt, of 
hij er afstand van neemt, of hij spijt voelt, zich. schuldig voelt over wat hij zijn 
slachtoffer heeft aangedaan, of hij zich schaamt voor zijn daden. 

Veelal, intuïtief voelt de kinderrechter dat hier de kern ligt van het jeugdstraf
recht, dat wil zeggen de pedagogische kern. Het zijn niet, zoals vaak wordt aangeno
men, de uitzonderingen op de commune strafrechtelijke regels die de eigen aard 
van het jeugdstrafrecht typeren: gesloten deuren, verplichte verschijning, verplichte 
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rechtsbijstand, aanwezigheid van de ouders, verplicht inwinnen van inlichtingen 
omtrent de persoon van de jeugdige. Dat zijn op hun best voorwaarden om de peda
gogische inzet te kunnen realiseren. Pedagogisch is doorslaggevend het appèl zelf 
dat tijdens het strafproces (en op een andere manier tijdens de uitvoering van de 
straf) op jongeren, als Harrie en Ali wordt gedaan. De sleutel voor een pedagogische . ^ 
benadering naar aanleiding van een delict ligt in het aanspreken van de jongere op 
het besef van de morele betekenis van zijn daad. Vanuit een pedagogisch perspecrief 
draait alles om het aanspreken van de jongere op moreel, besef op schaamtegevoel 
en schuldbesef Dat geldt binnen de opvoeding in het algemeen en dat geldt ook 
binnen het jeugdstrafrecht (Zie Weijers 2000b). 

In dit stuk probeer ik de gedachtegang omtrent het vormgeven aan een moreel 
appèl door de rechter aan te scherpen. Daartoe ga ik in dit stuk eerst in discussie met 
een benadering die recent is ontwikkeld door de Australische criminoloog John 
Braithwaite {1989) onder de titel ^integrative shaming. Deze benadering heeft in de cri
minologie inmiddels veel aandacht gekregen en wordt in de Verenigde Staten, En
geland en België en inmiddels ook hier en daar in ons land gepropageerd (Zie o.a. 
Mehlbye en Walgrave 1998 en Waigrave 1.994). Vervolgens schets ik een eigen, alter
natieve uitwerking van de gedachte dat de pedagogische taak van de kinderrechter 
in de eerste plaats moet worden gezocht in het morele appèl op de jongere. Daarbij 
ga ik achtereenvolgens in op verschillende dimensies van de notie zelfreflectie en op 
schuldbesef en schaamte. 

Reintegrative shaming 

Braithwaites concept van reinregrative shaming is een van de weinige benaderingen 
waarin het appelleren aan morele emoties binnen, het strafrecht systematisch wordt 
doordacht. Daarbij komt dat voor de praktische toepassing de aandacht speciaal 
blijkt te gaan naar toepassingen met betrekking tot jeugdige daders. Ten slotte lijkt 
deze benadering ook. interessant als het gaat om delicten waarbij zowel publiek als 
betrokkenen zich verbijsterd afvragen hoe iemand ertoe komt, wat de kern lijkt van. 
de zaken die tegenwoordig veelal als 'zinloos geweld' worden aangeduid. De hoop is 
hierbij uiteraard dat aanspreken op schaamte wellicht een preventieve uitwerking 
kan hebben op daders zowel als op andere jongeren die hun. agressie graag botvieren 
op willekeurige passanten. Braithwaites redenering heeft als leidend motief de 

: maatschappelijke controle over criminaliteit. Zijn redenering begint vanuit de con
statering dat in maatschappijen met lage misdaadcijfers, zoals Japan, schaamte een 
actieve rol speelt. Mensen die zich schuldig maken aan misdaden worden er nadruk
kelijk op het beschamende van hun wangedrag aangesproken. Braithwaite veron
derstelt dat er een direct causaal verband bestaat tussen lage misdaadcijfers en een 
actieve schaamtecultuur en is vanuit die getiachte geïnteresseerd in het fenomeen 
schaamte. Zijn belangstelling geldt dus de effectiviteit van actief'beschamen' als 
maatschappelijk middel om criminaliteit te doen afnemen. 
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„o Laat ik hier voor de duidelijkheid meteen mijn motief om de rol van morele ge-
£ voelens als schaamte en schuld in verband met strafte onderzoeken tegenover stel-
•5 len. Mijn motiefis in de eerste plaats de wens een scherp beeld te krijgen van de 
X mogelijke verbanden tussen straf en morele gevoelens vanuit een pedagogisch per-
^ spectief: wat zijn de mogelijke gevolgen van de associatie van straf met schuld en 
^ schaamte voor de ontwikkeling van de jongere, Mijn interesse in. deze fenomenen 
g verschilt dus in twee opzichten met die van Braithwaite. Ten eerste, waar Braith-
CM waite geïnteresseerd is in het fenomeen schaamte vanwege het verondersteld maat-
^ schappelijk, effect, zoek ik primair een antwoord op de vraag,naar de effecten van 
* morele aanspraken op het individuele kind. Ten tweede, waar Braithwaite een direct 

causaal verband veronderstelt tussen een schaamtecultuur en lage misdaadcijfers en 
daarop concludeert dat schaamte dus een effectief maatschappelijk middel is voor 
de preventie van criminaliteit (en in feite veronderstelt dat dat bij uitstek het geval is 
bij jeugdige delinquenten), stel ik juist de vraag of en wanneer, onder welke voor
waarden en in hoeverre gevoelens als schaamte en schuld een zinvolle rol zouden 
kunnen spelen in. het (jeugd)strafrecht. 

Braithwaite meent dat misdaad draait om verkeerde keuzen. Misdaden zouden 
kunnen worden voorkomen als degenen die ze begaan zich meer bewust zouden 
zijn van de maatschappelijke afkeuring die hun daden oproepen. In die optiek is be
schamen een belangrijke factor om deze maatschappelijke afkeuring bij te brengen. 
Terwijl bij voorbeeld de labeling-theorie juist in het aan- en nawijzen van degenen 
die de wet hebben overtreden een belangrijke oorzaak van (herhaling van) misdaad 
ziet, stelt Braithwaite daartegenover dat potent shaming gericht op de daders een we
zenlijke en noodzakelijke voorwaarde is voor lage misdaadcijfers. Hij erkent volle
dig dat shaming contraproductief kan zijn wanneer het daders wegdrijft in criminele 
subculturen. Maar hij gelooft dat shaming een belangrijke bijdrage kan leveren aan 
het terugdringen van misdaad als het tegelijk krachtig gebeurt maar gebonden aan 
ceremonieën die de daders op de weg terug naar de gemeenschap helpen. 

'Misdaad wordt het beste gecontroleerd wanneer leden van de gemeenschap als 
meest directe controleurs optreden door actief te participeren in shaming offenders 
en vervolgens door net zo actieve betrokkenheid bij de maatschappelijke reïnte
gratie van de daders in de gemeenschap van burgers die de wet respecteren' 
(Braithwaite 1989,8). 

Beschamen beschouwt Braithwaite als een instrument om de burgers die zich aan. 
niets en niemand gebonden achten *te verleiden zich te houden, aan de wet, hen tot 
gehoorzaamheid aan te zetten, en met hen te discussieren over de schade die ze met 
hun daden aanrichten" (1989,9). Het is een manier om burgers actief verantwoorde
lijk te maken en bewust van de kritiek en de ellende die ze veroorzaken. Een derge
lijke moralisering van sociale controle zou volgens Braithwaite effectiever zijn om 
gehoorzaamheid aan de wet te bevorderen'dan repressieve sociale controle. De voor-
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onderstelling hierbij is dat we in de westerse wereld een ontkoppeling hebben ge- ^ 
zien van schaamte en straf en dat daarin een belangrijke verklaring voor de toene
mende misdaadcijfers in deze wereld moet worden gezocht. In maatschappijen met 
lage misdaadcijfers zoals Japan zou de koppeling van straf en schaamte daarentegen 
veel sterker zijn. (1989,61). . g 

Hoe stek Braithwaite zich het proces van shaming nu precies voor? Het gaat er 5 
volgens hem om verwanten, vrienden of een groep die iets voor de verdachte bete- — 
kent bij het proces te betrekken; in feite leiden zij het proces, veroordelen de ver- ? 
dachte en zetten zich vervolgens in om de veroordeelde weer in de gemeenschap te < 
integreren. Het motief is daarvoor opnieuw de veronderstelde effectiviteit: een ver
oordeling door bekenden zou veel meer voor de betrokkene betekenen (1989,69). De 
situatie moet daarbij zo zijn dat de verdachte ofwel de gemeenschap probeert te =j-
overtuigen van zijn onschuld, ofwel van de onschuld van zijn daad, of dat hij spijt 
betuigt en probeert het toegebrachte leed te compenseren (1989,156). Echt concreet 
worden deze ideeën als Braithwaite vijfjaar na de verschijning van zijn. boek samen 
met Stephen Mugford een. uitvoerig artikel publiceert waarin zij verslag doen. van. 
wat zij aanduiden ais 'herintegratieceremonieën' van jeugdige delinquenten in. 
Auckland, Nieuw-Zeeland, en WaggaWagga in Australië (Vergelijk McElrea 1994 en 
Morris en Maxwell 1998). 

Deze lokale praktijken die bekend staan als family group conferences schijnen terug 
te gaan op oude tradities onder de Nieuw-Zeela.nd.se Maoris en de Australische Sa-
moas, alhoewel dit door sommige onderzoekers wordt bestreden (Blagg 1997). Deze 
gemoderniseerd-traditioneie praktijken, worden door de auteurs beschouwd als 
toepassing van de theorie van reintegrative shaming. Tegelijkertijd verzekeren ze ons 
echter dat het hier niet om een verouderde strategie voor een negentiende-eeuws 
dorp gaat, maar om een strategie voor de stad. van de eenentwintigste eeuw (Braith
waite en Mugford 1994, 159; zie ook Braithwaite 1.993). Als moreel ritueel steekt het 
strafproces in het Westen volgens de schrijvers bleek af bij wat zij aantroffen bij de 
Maori en Samoan family conferences en bij de strafrechtelijke rituelen in Japan (Verge
lijk Bazemore 1998 en Dignan 1994). Dit is de belangrijke boodschap van deze bena
dering, ons te herinneren aan. de morele kant van. het strafrecht, speciaal als het om 
jeugdige delinquenten gaat, en ons te waarschuwen, voor een proces waarbij deze ri
tuelen steeds armer worden aan morele dimensie uit naam van formele rechtvaar
digheid, due process en just desert, waarbij het er eenvoudig en helder om. gaat dat elk 
precies krijgt wat hem. toekomt. 

Toch vertoont het concept van reintegrative shaming zoals bepleit door John. Braith
waite zeer zwakke en twijfelachtige punten die stuk voor stuk. de kern. van zijn rede
nering raken en die het concept in mijn ogen tenslotte ook onaanvaardbaar maken. 
Ik zal drie punten kritisch onder de loep nemen. Allereerst moet de vraag worden 
opgeworpen of een appèl op schaamte juist in een cultuur die maatschappelijk geor
ganiseerd lijkt rond shaming wei tegelijkertijd integrerend kan zijn, en of een derge
lijke praktijk niet eerder negatieve dan positieve effecten sorteert voor de betrokke-
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g nen. Ten tweede stel ik zijn radicaal instrumentalisme ter discussie. En tot slot zal ik 
g in de schets van mijn alternatieve benadering ingaan op een onderscheid dat Braith-

waite over het hoofd ziet: het onderscheid tussen aanspreken op schuldbesef en op 
schaamte. 

Braithwaite stelt het voorbeeld van Japan in zijn verhaal centraal, maar hij-zwijgt 
^ over het cruciale punt van het mogelijke reïntegratieve effect van het strafrecht in 
g deze maatschappij, terwijl, daar werkelijk reden voor scepsis lijkt (Vergelijk Vagg 
8 1998). Hij stek niet eens de vraag naar de mogelijke betekenis van de maatschappe-
5 iijke context waarbinnen strafrechtelijk aanspreken op schaamte plaatsvindt, Ken-
* neiijk veronderstelt hij dat strafrechtelijk en maatschappelijk aanspreken op 

schaamte in eikaars verlengde liggen. Shaming als algemeen maatschappelijk feno
meen - een 'schaamtecultuur' - dient echter niet alleen helder onderscheiden te 
worden van aanspreken op schaamtegevoel tijdens een strafproces, maar de vraag 
dient zelfs gesteld te worden of de relatie tussen, beide niet beslissend is voor de be
tekenis van dit aspect binnen het strafrecht. Ik denk dat we de redenering van 
Braithwaite op dit punt beter 'binnenstebuiten' kunnen keren. Ik bepleit aandacht 
voor schaamte binnen het jeugdstrafrecht, juist gegeven onze maatschappelijke 
context waarin schaamte een marginaal, althans zeker geen dominerend cultureel 
verschijnsel is. Er is pedagogisch gezien een noodzaak om, waar dat elders in onze 
maatschappij meestal tot ons genoegen niet of zeer terughoudend gebeurt, binnen 
het (jeugd)strafrecht net als binnen de gezins- en de schoolopvoeding jongeren aan 
te spreken op schaamte voor schandelijke misdragingen. Juist in een tolerante cul
tuur met een zeer laag algemeen schaamteappèl, waar weinig rigide maatschappe
lijk wordt gereageerd op fout én op afwijkend gedrag, kan en dient deze dimensie in 
het (jeugd)strafrecht tot gelding te komen. Juist in een dergelijke cultuur, onder de 
garantie dat het niet gaat om intolerantie jegens afwijkend gedrag maar om aan
spreken op moreel fout gedrag dat strafrechtelijke veroordeling verdient, dient de 
strafzitting een expliciet moment van morele terechtwijzing te vormen. Strafrecht 
in een liberale cultuur draait om het overbrengen van een morele boodschap en 
schept daarmee een bijzonder cultureel moment. 

In een liberale, postmoderne cultuur waar de vraag naar de kwaliteit van de ei
gen persoon, naar persoonlijke identiteit in sterke mate wordt gefragmenteerd en 
gemarginaliseerd, moet het strafrecht proberen een moment van bezinning op ei
gen handelen te creëren, waarbij in principe ook. reflectie op wie men is en hoe men 
zo heeft kunnen worden aan de orde dient te komen. De morele dimensie van ons 
strafrecht dient zich niet te beperken tot de kwestie van de schuld, tot reflectie op 
verkeerde daden, maar dient ook. recht te doen aan de kwestie van de schaamte, 
waarbij de persoon van de dader in. het geding is; niet de gehele persoonlijkheid, 
maar die aspecten van de persoon die direct met de daad in beeld komen. Het is niet 
aan de kinderrechter om. te wroeten in de ziel van de jongere die voor haar staat maar 
wel om de jongere te helpen serieus na te denken over wat hij van zijn leven maken 
wil. De kinderrechter moet niet uit zijn op 'doorzichtigheid' van de gehele persoon 
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van de verdachte (Vergelijk Foqué en 't Hart 1990). Maar zij moet wel een referentie
punt bieden waarmee de jongere de kans wordt geboden enige doorzichtigheid om
trent zichzelf te verkrijgen. 

I n s t r u m e n t a l i s m e 1 

Een tweede punt van kritiek betreft het ongeremde instrumentalisme in Braithwai-
tes redenering. Zoals hij keer op keer herhaalt, is de essentie van zijn theorie de 
maatschappelijke effectiviteit van deze aanpak. De rol van de verschillende actoren 
en in. feite het hele rollenspel van de family conference is in zijn optiek zuiver instru
menteel voor het uitgangspunt en dat is de verbetering van de sociale controle. In
strumentalisme betoont zich, zoals Charles Taylor analyseert, blind voor het geheel 
van waarden, die bij een complex vraagstuk in het geding zijn, waarden die het direct 
beoogde nut te boven gaan. In de context van het strafrecht zijn dat bij voorbeeld 
respect voor cie ander, empathie en compassie. Braithwaites instrumentele straf-
rechtopvatting, die tot uitdrukking komt in zijn. ongereflecteerde prioriteit van. ver
betering van sociale controle, verklaart de opvallende onverschilligheid voor voor de 
hand liggende vragen en twijfels met betrekking tot de rechtvaardiging van. het con
cept van reintegrative shaming. Ik ga op één punt nader in en dat is de betrokkenheid 
van het slachtoffer. Braithwaite en Mugford verwijzen naar onderzoek waaruit 
blijkt dat in Nieuw-Zeeland bij de politie, bij justitie, bij de ouders en bij de daders 
grote tevredenheid over de uitkomsten van deze conferenties bestaat. Maar uit dat
zelfde onderzoek blijkt dat nog niet de helft van de slachtoffers die erbij zijn inge
schakeld er tevreden over is (1989, 165)! Sterker nog, meer dan een derde van de 
slachtoffers die de bijeenkomsten hadden bijgewoond, zei dat ze zich ellendiger 
voelden na de bijeenkomst dan ervoor (1989,149). 

De schrijvers concluderen meteen dat dit moet worden beschouwd als een resul
taat van 'onvoldoende aandacht voor herintegratie van het slachtoffer". De onbe
vooroordeelde lezer blijft echter op zijn minst zitten met de vraag naar de rechtvaar
diging en de voorwaarden waaronder slachtoffers, geïntegreerd of niet, voor de 
tweede maal worden geconfronteerd met degene die hen leed heeft berokkend. Aan
gezien hun aanwezigheid als een sleutelfactor wordt beschouwd, zoals in alle varia
ties van 'herstelrecht', komen de auteurs met een praktisch advies om. die aanwezig
heid te bevorderen, waarmee ze een model van een instrumentele opvatting van 
integratie presenteren: 'Geef het slachtoffer het gevoel belangrijk te zijn en ze zullen 
komen/ (1989, 148) En belangrijk worden ze inderdaad gemaakt: in Nieuw-Zeeland 
kunnen slachtoffers een veto uitspreken over elke overeenkomst die op een family 
conference wordt bereikt, maar alleen als ze werkelijk de zitting bijwonen en luisteren 
naar wat daar te berde wordt gebracht. In feite-maakt deze praktijk de vraag naar de 
rechtvaardiging ervan slechts urgenter. Bovendien, zoals de schrijvers zelf constate
ren, 
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ja g 'hebben, veel van de daders die ernstige delicten hebben gepleegd een. vermogen 
ontwikkeld om zichzelf af te sluiten voor de schaamte die met het misbruiken 
van anderen, gepaard gaat. Zij bouwen een variëteit aan barrières tegen aanspra
ken op verantwoordelijkheid' (1989,144). 

f 

CM 

t~ Is het dan ethisch verantwoord hun slachtoffers omwille van het mogelijk preven-
g tief effect opnieuw bloot te stellen aan (het risico van) een herhaling van de pijnlijke 
S ervaring dat iemand een dergelijk gevoel tegenover hen blijkt te missen? Gegeven 
5 deze problemen, presenteren de schrijvers een zeer dubieuze redenering rond de rol. 
* van het slachtoffer bij mmegtative shaming. Daardoor zouden namelijk (jonge) delin

quenten, die bij hun kraakje 'm het huis van een onbekende slechts op zoek waren 
naar een paar dollar zich gaan realiseren, dat achter die anonimiteit een concrete per
soon, een 'kwetsbare oudere vrouw' schuilgaat. Door die fysieke confrontatie met 
het oudere, kwetsbare slachtoffer, dat door hun. 'simpele daad' helemaal van slag is, 
zich ineens permanent onveilig voelt, zou hun gebruikelijke neutraliseringstech-
niek, waarmee zij hun geweten zouden sussen - 'ik zit zonder werk en zonder geld, 
en ik pak iets weg van. iemand die het veel minder nodig heeft dan ik.' - effectief wor
den aangetast. Ze zien immers dat hun slachtoffer er door hun daad minstens zo 
slecht aan toe is ais zij. Resteert slechts de vraag hoe te handelen als het slachtoffer 
goedbetaald werk heeft en een gezonde, stevige kerel van in de dertig is? Deze moge
lijk effectieve 'antineutraiiserings'strategie leidt met andere woorden tot twijfel 
omtrent het volledig door nutsargumenten gemotiveerde inzetten van slachtoffers, 
wat bij voorbeeld bij hun selectie aanleiding tot opportunisme zou kunnen geven. 
In elk geval levert 'antineutralisering' geen. rechtvaardiging van. deze praktijk. 

Of misschien toch? In principe is het inzetten van sommige slachtoffers gezien 
het mogelijk, positieve maatschappelijke effect te rechtvaardigen vanuit een zuiver 
consequentialistisch gezichtspunt. Voor een puur consequentiaiistische rechtvaar
diging van crime control staat een positief maatschappelijk resultaat voorop, hetgeen 
opportunisme in het gebruik van middelen, ter verkrijging daarvan niet uitsluit. Zo
als de klassieke kritiek op deze redenering erop wijst dat dit type rechtvaardiging in 
principe het straffen van onschuldige burgers niet uitsluit, zo geldt dat ook voor het 
mogelijk toebrengen van leed aan slachtoffers. Waarschijnlijk wil Braithwaite echter 
niet zo ver gaan en maakt hij halt op grond van het breed gedeelde besef dat on
schuldige slachtoffers niet (nogmaals) mogen worden beschadigd, alhoewel deze ge
dachte eerder verwant is met, zo niet feitelijk teruggaat op, een deontologisch prin
cipe dat verbiedt dat individuen, puur worden gebruikt ais middel, voor een. 
maatschappelijk nuttig doel Hoe dan ook toont dit voorbeeld aan dat het concept 
van mmegrativeshaming een werkelijk doordachte rechtvaardiging op het punt van de 
betrokkenheid van de slachtoffers ontbeert. Waar het mij bovenal om gaat is dat dit 
instrumentalisme een fundamentele onverschilligheid met zich. meebrengt voor 
juist die waarden die bij wangedrag in het geding zijn: oog voor de ander en voor het 
leed dat de ander berokkend is. 
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Deze kritiek op de benadering van Braithwaite heeft twee inzichten opgeleverd: be- « • 
sef van de betekenis van. de maatschappelijke context van aanspreken op morele ge- x 
voelens en besef van de keerzijde(o) van een al te enthousiaste instrumentalisering ^ 
van een dergelijk appèl Mijn uitgangspunt is zoals gezegd eerder een binnenstebui
tenkering van de benadering van Braithwaite. Ik zoek naar een invulling van jeugd
strafrecht als moreel referentiepunt in een liberale, laatmoderne cultuur. In die con
text moet de kinderrechter in mijn ogen proberen een moment van. bezinning op 
eigen handelen te creëren, waarbij in principe ook reflectie op wie men is en hoe 
men zo heeft kunnen worden aan de orde dient te komen. Hierbij gaat het niet om 
de gehele persoonlijkheid, maar om die aspecten van de persoon die direct met de 3; 
daad in beeld komen. De kinderrechter dient de jongere die voor haar staat een kans 
te bieden, serieus na te denken over wat hij van zijn leven maken wil De kinderrech
ter moet niet uit zijn op 'doorzichtigheid' van de gehele persoon van de verdachte, 
maar zij kan wel trachten een moreel referentiepunt te bieden, waarmee de jongere 
de kans wordt geboden naar aanleiding van zijn wangedrag enige doorzichtigheid 
omtrent zichzelf te verkrijgen. Aanspreken op empathie en compassie is in mijn 
ogen daarvoor de sleutel 

De rechter dient de jongere aan te spreken op diens vermogen tot zelfreflectie, 
Hierbij kan worden onderscheiden tussen reflectie op handelingen en op de hande
lende persoon. Reflectie op de daad verwijst naar de betekenis daarvan voor de om
geving en voor het slachtoffer. Reflectie op de persoon verwijst naar het beeld dat de 
dader naar aanleiding van zijn wangedrag van zichzelf vormt en dat hij evalueert via 
de (imaginaire) oordelen van. personen die veel voor hem betekenen. Naar aanlei
ding van een ernstige criminele daad vragen zowel de dader als het slachtoffer en be
trokkenen uit hun omgeving zich af wat er in de dader omging, hoe het zover heeft 
kunnen komen, hoe de dader tot zijn handeling kwam. Ook politie en justitie stel
len zich die vraag en ook de rechter zal naar een antwoord op die vraag op zoek gaan. 

De rechter zal onder meer proberen een indruk te krijgen van wat in de forensi
sche diagnostiek en hulpverlening wordt aangeduid als het 'delictscenario': het ge
heel van handelingen en deliberaties dat direct aan het delict voorafging. Men hoopt 
langs die weg allereerst een eventueel patroon van. handelingen en overwegingen 
richting het delict op het spoor te kunnen, komen. Lukt het om in de dialoog tussen 
rechter en verdachte (al dan niet met hulp van deskundigenrapporten) een. dergelijk 
patroon te ontdekken, en de deliberaties van de dader die voorafgingen aan de daad 
en die daar (ten.min.ste ten dele) een verklaring voor lijken te geven te identificeren, 
dan kunnen vervolgens pogingen worden gedaan daar met het oog op vergelijkbare 
toekomstige situaties op te anticiperen. 

Een dergelijke concentratie op de deliberaties waarmee de dader zich schuldig 
maakte aan het delict, zoomt in op twee aspecten. Enerzijds spitst de aandacht zich 
toe op vragen hoe de dader zich de daad voorstelde, wanneer, hoe en. met welke af-
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wegingen hij de strafrechtelijke en morele drempel overschreed en besloot het te 
£ gaan doen. Anderzijds impliceert aandacht en reconstructie van de voorbereidings-
1 deliberaties specifieke aandacht voor het slachtoffer, allereerst voor het slachtoffer, 

diens angst en pijn. Zeker bij jongeren heeft de rechter hier een actieve en zorgvul
dig uit te voeren pedagogische taak. Langs deze weg dient zij niet alleen zichzelf eni-

I ge helderheid omtrent de beweegredenen van de jongere te verschaffen (of de even-
g tueel opvallende afwezigheid daarvan). Met de nodige pedagogische fijnzinnigheid 
8 en reserve uitgevoerd levert zij ook enige bijdrage aan ontwikkelend zelfinzicht van 
§ de jongere, dat wil zeggen inzicht in hoe deze zich verantwoordelijk aan de crimine-
^ ie daad heeft gemaakt. 

Naast de reflectie op de daad en op de gevolgen voor het slachtoffer is hier reflec
tie op een ander niveau aan de orde. Ik doel hier op twee denkprocessen die kunnen 
worden aangeduid als 'zelfidentificatie' en 'zelfevaluatie'. Zichzelf identificeren bete
kent iets ervaren dat als vast punt, als richtsnoer van iemands persoonlijk leven func
tioneert, iets dat het moment overstijgt en dat een zekere lange duur lijkt te hebben. 
Zelfidentificatie verwijst dan ook naar datgene waar wij om geven, waar wij zorg voor 
dragen en ons aan gebonden voelen. Zelfidentificatie veronderstelt gebondenheid, 
dat is de 'harde kern' van cie persoonlijke identiteit. Niet het momentele en primair 
intentionele is de kern van onze zelfidentificatie maar juist iets dat over langere tijd 
steeds blijkt terug te keren, iets dat zich ais een habitus in ons gevormd heeft en dat 
als een 'innerlijke noodzaak' wordt ervaren (Frankfurt 1988), Persoonlijke identiteit 
is geen grenzeloos en. eenvoudig manipuleerbaar begrip, het is evenmin een begrip 
dat draait om de wil Zoals Stefaan Cuypers opmerkt, zou. een persoon geen identiteit 
hebben indien zijn wil niet zou. worden begrensd. 'Datgene waar een persoon om 
geeft, bakent zijn wil af en geeft er substantie aan; datgene waar hij om bekommerd 
is, beperkt zijn wil en. geeft er een particulier karakter aan' (Cuypers 1994,118). 

Zichzelf evalueren moet primair worden gezien als een imaginaire verwerking 
van de oordelen van Veelbetekenende' anderen: zelfevaluatie staat in het teken van 
het verlangen naar erkenning door diegenen die veel voor ons betekenen. Het is een 
voor een belangrijk deel imaginair proces, waarin we ons het oordeel van betekenis
volle anderen, over onze identificaties proberen voor te stellen, We spiegelen ons in 
de ogen van betekenisvolle anderen om onszelf te kunnen evalueren, dat zijn zowel 
aanwezige als afwezige, zuiver in onze gedachten, aanwezige anderen. In onze beoor
deling van wie we zijn proberen we ons voor te stellen, wie we zijn in de ogen van. on
ze ouders, grootouders, geliefden en vrienden, leermeesters en collega's, diegenen 
met wie we bevriend zouden willen zijn, en soms zelfs diegenen die ons later zou
den kunnen beoordelen, onze kinderen, leerlingen en pupillen. Zelfevaluatie bete
kent dat we proberen via de ogen van anderen naar onze identificaties te kijken 
(Cuypers 1994, 124). Omdat het hier om anderen gaat die veel voor ons betekenen, 
aan wiens oordeel we ons dus verregaand gebonden voelen, betekent zelfevaluatie 
een verdubbeling van ons besef van. gebondenheid. We reflecteren vanuit onze so
ciale gebondenheid op onze persoonlijke gebondenheid. 
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Sommige kinderrechters aarzelen om de jongere tijdens de zitting aan te zetten ^ 
tot reflectie op de betekenis van de daad voor de omgeving en het slachtoffer. Opval- J=: 
lend genoeg doen ze daarentegen vaak ais vanzelfsprekend een beroep op de zeifi- " 
dentificatic van de jongere, al was het maar via vragen als Vind je het niét laf wat je x 
gedaan hebt?' en 'herken je jezelf daar nog wel in?' Ik pleit er dus voor dat welover- ^ 
wogen en systematisch te doen als invulling van de pedagogische taak van de kin
derrechter. De kinderrechter moet proberen de jongere te helpen zich het volledig 
besef van de maatschappelijke en morele implicaties van zijn daden te realiseren. In 
die zin. geeft zij vorm aan morele opvoeding. Niet als overdracht van normen en 
waarden; morele opvoeding is geen les in wat hoort en wat niet. Morele opvoeding 
dient eerder te.worden, opgevat als het stellen van kritische vragen die de jongere 
helpen zijn gedrag, zijn houding en zijn zelfbeeld te corrigeren. Het gaat hier om 
vragen die de jongere doorgaans 'over het hoofd ziet', Vergeet' of die hij eenvoudig
weg weigert zich te stellen. * 

S c h u l d en s c h a a m t e 

Deze twee typen van moreel appèl impliceren aanspraken op verschillende morele 
gevoelens. In het geval van een appèl op verantwoordelijkheidsbesef voor de gevol
gen van de daad voor omgeving en slachtoffer wordt de dader aangesproken op 
schuldgevoel; in het geval van een appèl op zelfidentifi.ca.tie en zelfevaluatie wordt 
hij aangesproken op schaamte. Ten onrechte maakt Braithwaite geen onderscheid 
tussen deze dimensies (Zie Walgrave en Braithwaite 1999). Uit mijn analyse van re
flectie op handelingen en op de handelende persoon wat betreft de implicaties van 
het eigen wangedrag zal duidelijk zijn geworden dat ik een dergelijk onderscheid 
onontbeerlijk acht voor een. levensvatbare, goed doordachte en pedagogisch te ver
antwoorden inzet van. morele aanspraken in de rechtszaal. Voor een goed begrip van 
het gebruik van. de noties schuld, en schaamte is een verdere onderscheiding nood
zakelijk. Bij het begrip schuld moet verder allereerst de oorzaak- of daadschuld wor
den onderscheiden, waarbij het gaat om het strafrechtelijk opzet- en. schuldbegrip 
dat draait om de vraag of men. van een bepaald delict de dader is. Hierop wordt ten
slotte de keuze voor de strafsoort en de strafmaat gebaseerd. Daarnaast dient schuld
besef onderscheiden te worden in besef van falen ten opzichte van een norm of waar
de (faalschuld) en besef van de ernst van het leed dat men anderen heeft aangedaan 
(vereveningsschuld) (Mooij 1998, 55-73). 

Daarnaast dient schaamte onderscheiden te worden als een morele emotie waar
bij de identiteit van de dader in het geding is (Taylor 1985, Tangney 1998). Bij schuld
gevoel wordt de persoon weliswaar negatief beoordeeld in relatie met wat fout werd 
gedaan, maar de identiteit staat niet centraal in de ervaring. Anderen spelen zowel 
bij schaamte- als bij schuldgevoel een cruciale rol, zij het een verschillende rol In 
beide gevallen lijkt het besef dat men negatief wordt beoordeeld door een publiek 
doorslaggevend, alhoewel dat ook een imaginair publiek kan zijn, dat dus niet 
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fySlek aanwezig is of "echt kijkt'. Bij schaamte is een negatief oordeel over de persoon 
m het geding, 'dat jij zoiets hebt gedaan!', een oordeel naar aanleiding van daden die 
moeizaam te rijmen zijn met (het beeld van) de persoon, of die iemands identiteit in 
een kwalijk, moreel moeilijk te herstellen daglicht stellen. Niet de daden zelf staan 

. daarbij centraal maar het probleem dat ze opwerpen ten aanzien van de persoon. Bij 
schuldgevoel concentreert het negatieve oordeel van anderen zich daarentegen op 
de daad of het achterwege blijven van een daad: 'hoe heb je dit kunnen doen?'. Aan 
schuldgevoel kan in principe dan ook eenvoudiger worden tegemoetgekomen door 

.2 iets te doen dat de fout herstelt, schade te vergoeden, excuus aan te bieden, spijt te 
^ betuigen (Morris 1976). 

Het centrale aspect van schaamtegevoel en van het gevoel van inferioriteit dat 
daarmee gepaard gaat, lijkt het onvrijwillige karakter van die ervaring te zijn. 
Schaamte heeft daarom voor alles te maken met het feit dat men zich in een positie 
gebracht meent waarin men niet wenst te verkeren en waaruit men ogenblikkelijk 
zou willen verdwijnen. Schaamte heeft primair te maken met het niet voldoen aan 
standaarden, waar men zich aan gebonden acht, waar men zijn zelfbeeld mee ver
bonden heeft (Gilbert en Andrews 1998). In die interpretatie komt schaamte dicht in 
de buurt van faalschuld, zonder dat deze twee emoties samenvallen, omdat bij-
schuld met noodzakelijk het zelfbeeld in het geding is. Het besef van (faal)schuld 
concentreert zich op het moreel tekortschieten in de handeling ofwel het besef van 
schuld aan de schuld. Ten slotte verdient vermelding dat een goed ontwikkeld 
schaamtebesef, ondanks de taboeïsering van dit morele gevoel in onze cultuur met 
name vanuit psychoanalytische hoek, zeker niet alleen verbonden blijkt met proble-
matische en negatieve psychologische gevoelens, maar dat dit besef ook waardevolle 
en onmisbare adaptieve kanten heeft (Ferguson en Stegge 1995). Zo impliceren 
groepsnormen, omgangsvormen en gevoel voor verhoudingen altijd een vrij mar
kant schaamtegevoel. Als iemand tekortschiet in zaken als zorg voor zwakkeren en 
respect voor ouderen, in het rekening houden met andere deelnemers aan het maat
schappelijk verkeer of in het koesteren van voor hem persoonlijk belangrijke ande
ren, dan is schaamte het aangewezen en vereiste morele gevoel. 

Jongeren die ernstige delicten plegen, moeten worden aangesproken op besef van 
het leed dat zij anderen bezorgen en op falen ten opzichte van algemene morele stan
daarden. Die aanspraken betekenen dat zij worden gewezen op de grenzen van hun 
autonomie met het oog op het samenleven met anderen. Hier ligt een verbinding 
met het brede en veelvormige discours dat wel wordt aangeduid als 'zorgethiek' 
waarin waarden als wederzijds vertrouwen, liefde, zorg en compassie centraal staan! 
In een dergelijke fundering van opvoeding is naast aandacht voor de ontwikkeling 
van het vermogen tot schuldbesef in de zin van faal- en vereveningsschuld ook een 
mogelijk appèl op schaamte onmisbaar. In een zorgethiek wordt de ontwikkeling 
naar zelfstandigheid verbonden met erkenning van standaarden die autonomie be
grenzen om een goede samenleving mogelijk te maken. Ik bepleit met andere woor
den een zorgethische invulling van een pedagogisch perspectief op jeugdstrafrecht 
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