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Schuld wordt vastgesteld door 
de relatie tussen gedraging en 
persoon van de verdachte te 
omschrijven. Die relatie is een 
identiteitsrelatie. Hoe beïn-
vloedt cultuur die relatie? 

In hedendaags strafrecht is relatie 
schuld en verdachte normatief be-
paald. Is er dan nog plaats voor inzicht 
in iemands identiteit? 

1) relatie individu en norm is uniek: de 
positie die het individu inneemt is zijn 
positie. Bepaling van schuld betekent 
ook kennis van die unieke positie. 

2) individu is rechtssubject: dat ontneemt 
hem niet o.b.v. cultuur in publieke ruimte 
te handelen maar garandeert dat de staat 
dergelijk handelen niet belemmert 

Die unieke positie vormt het 
subject niet alleen. Een iden-
titeit vormt zich dialogisch en 
is in constante ontwikkeling. 

Twee antwoorden: 
1) essentialisme: Cultuur bepaalt 
wie we zijn en hoe we moeten 
handelen. Determinisme 
2) constructivisme: Cultuur is 
middel tot manipulatie.  Cul-
tuur kan nooit handelingson-
vrijheid betekenen. Je kunt al-
tijd kiezen. 

Eigen opvatting: 
Gematigd constructivis-
me. Identiteit wordt dia-
logisch ontwikkeld en 
heeft twee kanten: indi-
viduele en collectieve. 
Coll. dimensie geeft rich-
ting aan het leven met 
anderen. Die richting is 
keuze, maar dat hoeft in-
dividu niet zo te ervaren. 
Handelen o.b.v. coll. di-
mensie kan zo vanzelf-
sprekend zijn, dat van 
vrijheid voor dat individu 
geen sprake is.  

Voorkomen van belemmering 
o.b.v. eigen cult. achtergrond  
te handelen is voorkomen van 
formele vernedering. 

Tegengaan van formele verne-
dering kan d.m.v. erkenning. 

Erkenning houdt in: 
1) geen acceptatie van kako-
fonie. Erkenning is garanderen 
van volwaardig burgerschap; 
2) erkenning is geïndividuali-
seerd proces waarin de verhou-
ding handelen – cultuur zo 
nauw mogelijk wordt vastge-
steld. Verdachte moet zoveel 
mogelijk ruimte tot vertellen 
eigen verhaal krijgen; 
3) erkenning is ook het belang 
van derden te betrekken. Posi-
tie slachtoffer bepaalt mede de 
omvang van erkenning; 
4) Erkenning van volwaardig 
burgerschap is ook begrenzing 
van erkenning: zij mag niet lei-
den tot handelen i.s.m. waar-
den van de dem. rechtsstaat, 
bijv. het recht op leven. 


