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HOOFDSTUK 1 

Inleiding 

I TER AFBAKENING 

Het begrip 'dwaling' kan functioneren binnen verschillende referentiekaders. Zo houdt 
de moraaltheologie zich uitvoerig met de 'dwaling' bezig. Maar, zoals we nog zullen aan-
geven betekent 'dwaling' binnen die discipline toch wat anders dan in de materiële straf-
rechtsdogmatiek. Ook de beoefenaar van het privaatrecht is zeer geïnteresseerd in de 
dwaling. Maar ook hij geeft dat begrip een heel andere betekenis dan strafrechtsdogma-
tisch gebruikelijk is.' Dit verschil in betekenis is te herleiden tot een verschil in referentie-
of denkkader, dat weer teruggaat op verschil in doel van elk van de genoemde weten-
schappen. We kunnen dit verschil ook 'systeemverschil' noemen: het totale denkkader 
van een wetenschap vormt een systeem van op elkaar betrokken begrippen, die in hoge 
mate elkaars betekenis wederkerig bepalen. Er wordt daarom met één en hetzelfde woord 
iets heel anders bedoeld wanneer het doel van het denkkader waarin de term gebezigd 
wordt anders is. 

Wij willen ons bezighouden met de dwaling als begrip binnen het systeem van de mate-
riële strafrechtsdogmatiek. Wij zetten het begrip af op het assenstelsel van binnen dat 
systeem gebruikelijke onderscheidingen. Wij bezigen daarbij een binnen dat systeem ge-
bruikelijke terminologie. Ons studie-onderwerp betreft de dwaling als materieel-straf-
rechtsdogmatisch intrasystematisch begrip. Als we het, tout court, hierna over 'dwaling' 
hebben, bedoelen we dat begrip. 

Het moraaltheologisch dwalingsbegrip is, bezien vanuit de materiële strafrechtsdog-
matiek en derhalve voor de onderhavige studie, een extrasystematisch gegeven. Wel heeft 
het met ons intrasystematisch begrip bepaalde dingen gemeen. Als vergelijkingsmateriaal 
is het voor ons heel belangrijk. Dit geldt ook voor de 'privaatrechtelijke dwaling'. Men 
kan, dichter bij het strafrecht blijvend, de dwaling ook bekijken in het kader van de dog-
matiek van het strafprocesrecht. Men houdt zich dan b.v. bezig met de 'dwaling t.a.v. de 
aanwending van rechtsmiddelen': een veroordeelde stelt (in dwaling) beroep in cassatie 
in, terwijl hij (eigenlijk) in verzet of hoger beroep had moeten gaan. Ook deze, voor ons 
extrasystematische dwaling heeft allerlei kenmerken met ons intrasystematisch begrip ge-
meen. Zo wordt b.v. de `strafprocessuele dwaling' onderscheiden in verschoonbare en 
onverschoonbare dwaling. Aan die onderscheiding wordt de 'materieel-strafrechtelijke 
dwaling' ook onderworpen. Maar andere onderscheidingen die materieel-dogmatisch 
van groot belang zijn treft men bij de strafprocessuele dwaling niet aan. Zo wordt de 
dwaling binnen het systeem van de materiële strafrechtsdogmatiek onderworpen aan on-
derscheidingen als 

1. Hieronder, Hoofdstuk 2.11.2.3.a.5. 
2. Hieronder, Hoofdstuk 2.II.2.3.b.2, II.2.3.c.2. 

1 



a. de tweedeling van delictsfactoren in objectieve en subjectieve, en in: 
b. bestanddelen en elementen, of in: 
c. constitutieve, kwalificerende (of privilegiërende) factoren; 

dan wel aan rubriceringen, afgestemd op de invloed van dwaling op de schuldvormen, 
zoals 

d. opzetuitsluitende of opzetsparende dwaling, 
e. rechtsdwaling of feitelijke dwaling enz. 

De thans ingevoerde tweedeling intrasystematisch/extrasystematisch is derhalve niet 
alleen van groot belang voor de inhoud van het dwalingsbegrip zelf, maar ook voor het 
aantal, het soort en de inrichting van onderscheidingen waaraan het begrip weer onder-
worpen wordt. Want ook die onderscheidingen worden per referentiekader anders ont-
worpen, al zijn de daarbij gebezigde termen op het eerste gezicht identiek. 

II HET MATERIEEL-STRAFRECHTSDOGMATISCH REFERENTIEKADER 

11.1 Algemeen 

Bepalend voor de inhoud van ons studieobject is dus de doelstelling van ons referentieka-
der. Dat doel bepaalt het termenstelsel binnen het kader en de daarmede opgebouwde on-
derscheidingen, die de plaatsbepalingscotirdinaten opleveren voor het strafrechtelijk 
dwalingsbegrip. Praealabel aan een omschrijving van de strafrechtelijke dwaling zelf is 
daarom een korte omschrijving van het kader waarin het begrip moet functioneren. 

11.2 Doel 

De jurist is uit op het bevorderen van de rechtvaardigheid. Deze komt neer op de toede-
ling aan ieder van het zijne: `suum cuïque'. 3  Deze rechtvaardigheid heeft een verdelende 
(distributieve) en vergeldende (commutatieve) zijde. Naar de distributieve behoort ieder 
mens gegeven te worden naar evenredigheid van verdienste. De commutatieve beoogt de 
intermenselijke gelijkheid. 

De strafrechtsdogmaticus systematiseert bepaalde ervaringsgegevens met het oog op 
beide werkingen. Hij is geïnteresseerd in menselijke gedragingen, voorzoveel deze gedra-
gingen middellijk of onmiddellijk een concrete of abstracte gevaarzetting voor of kren-
king van die rechtvaardigheid betekenen. Kortheidshalve spreken wij in het vervolg van 
'wederrechtelijke gedragingen'. Hij beoogt met deze systematisering die gedragingen aan 
te wijzen als vatbaar voor opzettelijke leedtoevoeging (straffen). Globaal gezegd houdt 
de strafrechtsdogmaticus zich dus niet zomaar 'met van alles en nog wat' bezig maar al-
leen met ervaringsgegevens die verband houden met de gevaarzetting of de krenking van 
het `suum cuïque', met datgene wat 'storend is ten opzichte van het rechtvaardige'. 

3. Thomas Aquinitatis, Summa Theologica, Editio Lugduni 1702, Liber II, Pars 11, Quaestio 
LVII I, Articulus 1, conclusio: 'Iustitia perpetua et constans voluntas est, jus suum unicuique tri-
buendi, vel, est habitas secundum quem aliquis constanti et perpetua voluntate jus suum unicuique 
tribuit, vel est habitus secundum quem aliquis dicitur operativus secundum electionem iusti'. 
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11.3 Termenstelsel 

Het termenstelsel waarmede die systematisering plaatsvindt is verbaal, vrij sterk ge-
fixeerd en gesloten. De zoëvengenoemde 'storende gegevens' moeten omgecodeerd wor-
den ten behoeve van een classificatiestelsel van gedragsbeschrijvingen — de strafwetten 
als catalogi van verboden of geboden gedrag. De wederrechtelijke gedragingen moeten 
gedetermineerd worden onder een vaststaande delictsomschrijving. Alleen als die rubri-
cering lukt wordt de gedraging tot een intrasystematisch relevant gegeven, bekend onder 
de naam 'strafbaar feit'. De ordeningsmethode is gesloten op basis van het intrasystema-
tische 'nulla poena'-beginsel. Dat verbiedt ons, wanneer een bepaalde gedraging niet on-
der een voorhanden rubriek past, aan de bestaande systematisering een nieuwe species 
toe te voegen. 

11.4 Gevolg: hoge abstractiegraad 

Door deze voorgeschreven classificatorische ordening ontstaat automatisch ten aanzien 
van elke wederrechtelijke gedraging als individueel ervaringsgegeven van de dader een 
door het systeem bewust beoogd vrij hoog niveau van abstractie, omdat de delictsom-
schrijvingen altijd generiek, nooit specifiek van aard zijn.' De wettelijke aanduidingen 
van dader (' ambtenaar' b.v.), slachtoffer (' bloed- of aanverwant' b.v.), andere delicts-
betrokkenen, handelingen en omstandigheden zijn slechts naar zeer algemene soort inge-
richt. Die abstractie heeft twee functies. 

11.4.1 DE COMMUTATIEVE FUNCTIE VAN DE ABSTRACTIE 

De abstractie betekent distantie in de beschrijving van het gedrag. Het delict wordt daar-
door tot een intersubjectief overdraagbaar gegeven. Het doel van het referentiekader eist 
dit, meer in het bijzonder de commutatieve werking van de rechtvaardigheid. De rechts-
gelijkheid eist het 'wegsnijden' van bepaalde specifieke omstandigheden. De jurist is nu 
eenmaal niet alleen geïnteresseerd in dit geval. Hij moet vergelijken, het gelijke bij het ge-
lijke passen omdat het rechtvaardig is gelijke gevallen gelijk te behandelen. Daarom moet 
het concrete geval ingedikt worden tot zijn rechtens relevante punten opdat het vergelijk-
baar wordt. 

Gegevens uit de alledaagse, ontheoretische ervaringswijze worden 'verdampt' tot slechts 
de juridisch relevante factoren overblijven. Moge dit vanuit de commutatieve werking 
van de rechtvaardigheid een noodzakelijkheid zijn, iets heel anders is, of de verdachte het 
als rechtvaardig ervaart. Vanuit zijn voortheoretische manier van beleven is die indikking 
erg eenzijdig, kil, abstract en technisch. Het expres buiten beschouwing laten van voor de 
verdachte essentiële factoren zoals emoties, intenties en dergelijke meer, die in het straf-
recht maar zeer beperkt aan bod kunnen komen, zal hij als onrechtvaardig ervaren. Hier-
over nog nader hieronder ad Hoofdstuk 2.11.3 en Hoofdstuk 4.111.1 .3. 

4. Hierop wordt in Hoofdstuk 3.IV.2.6.a.3 zeer uitvoerig nader ingegaan. 
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Zonder een abstractie in die richting en tot op dat niveau is geen billijk oordeel over en 
geen materieel-dogmatische normtoepassing op een menselijke gedraging mogelijk.' 

11.4.2 DE BEWUSTECHNISCHE FUNCTIE VAN DE ABSTRACTIE 

Als allerlei onderdelen uit de niet-theoretische, alledaagse manier waarop de verdachte 
zijn gedrag beleeft opgenomen zouden worden in de delictsomschrijving als bewijsthe-
ma, zou de bewijsbaarheid van het delict te sterk afhankelijk worden van toevallige fac-
toren, hetgeen langs strafvorderlijke weg weer de rechtsgelijkheid zou bedreigen. 

11.5 Veroorlovende marges 

Het wettelijk gefixeerde karakter van het materieel-strafrechtsdogmatisch teken- of 
taalstelsel stelt het fragmentarisch (niet alles wat wederrechtelijk is, is ook strafbaar), tij-
delijk, tijdgebonden, conventioneel en traditioneel karakter van het referentiekader met 
groter duidelijkheid in het licht dan bij andere systematiseringen, waarbinnen het te-
kenstelsel niet zo in het ooglopend vastgelegd is, het geval pleegt te zijn. 

Toch beschikken ook de beoefenaars van de strafrechtsdogmatiek wel degelijk over de 
mogelijkheden om via systematisering bij te dragen aan een uitbreiding van hun theoreti-
sche ervaringswerkelijkheid. Het gefixeerde classificatorische systeem kent zekere 'ver-
oorlovende marges' die instrumenteel kunnen zijn bij het verleggen van de grenzen van 
hun referentiekader. Eén methode is de zogenaamde extensieve interpretatie, waardoor 
zij gegevens, die tot op dat moment buiten het systeem vielen, kunnen inpolderen. Zo kan 
'elektriciteit', tot dan toe nog niet gekend als 'enig goed', door zo'n interpretatie als 'enig 
goed' gerubriceerd worden en daarmede als iets dat onder meer voor 'diefstal' vatbaar 
is. 6 

Niet iedere beoefenaar van het strafrecht is gebonden aan de gesloten classificatorische 
methode. 

In het referentiekader van het internationale strafrecht b.v. vervagen de omtrekken van 
de delictsomschrijvingen al vrij snel, ondermeer tengevolge van de daar wel toegepaste 
transformatieve interpretatiemethode, waarbij delictsomschrijvingen soms `sinngemass 
umgestellt' moeten worden.' Binnen dit kader geldt het nulla-poena-beginsel dan ook 
heel anders dan binnen het denkraam van de 'nationale' materiële dogmatiek. De straf- 

5. W. Nieboer, G.A.M. Strijards, Toerekening van gevolgen — om het eigen juridisch karakter, 
DD 1980, p. 7-17, in het bijzonder p. 10. 
6. Wij refereren hier uiteraard aan het bekende 'electrikiteitsarrest' (HR 23-05-1921, NJ 1921, p. 
564, W. 10728). Voor overige voorbeelden zie: D. Hazewinkel-Suringa, Inleiding tot de studie van 
het Nederlandse Strafrecht, 8e druk, bewerkt door J. Remmelink, p. 49 v.v. en voorts: A.J.A. van 
Dorst, Enkele aantekeningen bij het elektriciteitsarrest, AA XXIII, p. 372-376. 
7. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, a.w., p. 411, in het kader van de normidentiteit en de dubbele 
strafbaarstelling van het beperkte actief nationaliteitsbeginsel. Men zie echter J .G. van der Meijs en 
A.M.M. Orie, Internationaal strafrecht, Zwolle, 1980, p. 65; ook in het uitleveringsrecht is de clas-
sificatie niet strikt gesloten: M. Miksberger, Das Prinzip der identische Strafrechtsnorm im Auslie-
ferungsrecht, Berlin, 1969. 
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jurist die zich met criteria voor strafbaarstelling bezighoudt is er juist op uit nieuwe spe-
cies aan het bestaande systeem toe te voegen en bestaande species te schrappen. Boven-
dien geldt het nulla-poena-beginsel niet voor de materieel-rechtelijke excepties. 

11.6 Betekenisbepaling door strafbaarheidsbenoeming 

Van de rubricering van wederrechtelijke gedragingen binnen het dogmatisch classifica-
tiesysteem is nog te zeggen, dat het een wat tweeslachtig proces is, omdat bij deze plaats-
bepaling een grote rol is weggelegd voor juridische verbodsnormen die mede de betekenis 
van de gedragingen bepalen. Een gedraging is anders wanneer zij (wettelijk) verboden is.' 

Het als 'strafbaar' onderkennen is niet maar een extra beschrijving van iets, dat in zijn 
hoedanigheid reeds bepaald is. Het houdt een beslissende fixering in van de wijze, 
waarop dat gedrag in het vervolg te gelden heeft. Natuurlijk hangt die subsumptie niet 'in 
de lucht'. Die rubricering maakt niet iets, dat strafrechtsdogmatisch 'niets' was tot 'iets'. 
De betekenisbepalende catalogus gaat uit van de vooronderstelling dat er gedragingen 
kunnen worden gesteld die van meet af aan náást allerlei andere betekenissen óók de bete-
kenis hebben van 'storend ten opzichte van het rechtvaardige', die met andere woorden 
in strafrechtelijke zin wederrechtelijk kunnen zijn. Dit mogelijke wederrechtelijke ka-
rakter is een leidraad bij het rubriceren. 

11.7 Een economische tweedeling: bestanddelen en elementen 

Wij zagen waarom 'storend gedrag' nooit uitputtend gedetailleerd wordt omschreven. 
Zelfs niet alle generieke eigenschappen worden in de wettelijke gedragscatalogus om-
schreven. Datgene wat doorgaans vanzelf spreekt behoeft in de delictsomschrij ving niet 
uitgedrukt te worden. De dogmaticus splitst de ervaringsgegevens die voor zijn systemati-
sering van belang kunnen zijn in die onderdelen die expliciet in de wettelijke catalogus op-
gegeven zijn en die factoren, die niet uitdrukkelijk vastgelegd zijn omdat zij naar algeme-
ne ervaringsregels onverbrekelijk verbonden zijn met de wel genoemde. Zij behoeven als 
vanzelfsprekende gegevens ook geen bewijs. Zij mogen tot op contraïndicatie in ieder 
concreet geval vermoed worden. De uitdrukkelijk genoemde onderdelen vormen daaren-
tegen evenzovele bewijsthemata. Uit (proces)economische overwegingen behoeven der-
halve niet alle generieke factoren in ieder geval classificatie. In eerste instantie zijn vol-
doende die generieke gedragskarakteristieken die het 'storend gedrag' voldoende type-
ren. Deze systematiseringsmethode dwingt zo te onderscheiden in bestanddelen (de uit-
drukkelijke bewijsthemata) en elementen. De bestanddelen vertegenwoordigen fracties 

van de elementen. Doorgaans zijn die fracties zodanig, dat zij de aanwezigheid van de ele-
menten (waarvan zij een fractie representeren) naar algemene ervaringsregels indiceren 

— zoals het 'topje' van een ijsberg een aanwijzing biedt dat er onder de waterspiegel nog 
heel wat verscholen zit. Daarom mogen de elementen strafprocessueel vermoed worden 
en behoeven zij in eerste instantie geen uitdrukkelijke benoeming binnen het referentie-
kader. De bestanddelen vallen uiteen in twee categorieën: die welke een beschrijving bie-
den van een bepaalde 'innerlijke gesteldheid' van de dader en die, welke iets anders be- 

8. A.A.G. Peters, Opzet en schuld in het strafrecht, Deventer, 1966, p. 151 v.v. 
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schrijven. De eerste soort bestanddelen noemen wij de `schuldvormen'. Diezelfde twee-
deling vinden wij bij de twee elementen wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid. Het 
eerste element geeft een afrondende karakterisering van het 'storende' in het gedrag. Het 
tweede element biedt een overkoepelende typering van het 'innerlijke' van de dader: ook 
dat is 'wederrechtelijk'. Het 'uiterlijk storende' gaat gepaard met 'iets innerlijk 
storends'. Deze dubbele tweedeling vloeit voort uit het schuldbeginsel. 

11.8 Het schuldbeginsel 

Om het `suum cuïque' te bevorderen of daaraan 'recht' te doen is in ons strafrecht de 
'schuldvraag', de innerlijke houding van de dader van groot belang. Geen straf zonder 
schuld.' Het termenstelsel van het strafrechtsdogmatisch systeem is derhalve op dit prin-
cipe afgesteld. Daarom hanteert het de zoëvengenoemde dubbele tweedeling. Hierbij zijn 
de meest stereotype uitingen van die innerlijke houding, als indices voor de uiteindelijke 
totale schuld, nauwkeurig als bestanddelen omschreven. Die bestanddelen treft men 
doorgaans slechts in de misdrijfsector aan. De twee voornaamste bestanddelen zijn het 
opzet en de culpa. Deze zijn over het algemeen voldoende aanwijzing dat de dader het 
storend gedrag 'kon helpen' — dat wil zeggen dat het element verwijtbaarheid voorhan-
den is. De strafrechtsdogmatiek streeft ernaar de soorten van de innerlijke houding sa-
menvattend en hanteerbaar te benoemen. Dit gebeurt vooral met behulp van de cognitie-
ve (maar ook volitieve, intentionele en emotionele) functies van de mens, waarbij het be-
sef, het bewustzijn centraal staat. 

11.9 Het intrasystematisch gedragingsbegrip 

Het gaat om 'storende gedragingen'. Derhalve is bij iedere strafrechtsdogmatiche be-
schouwing van belang wat intrasystematisch als gedraging te gelden heeft. Een bruikbaar 
handelingsbegrip moet alle vormen waarin strafbaar gedrag zich kan voordoen omvat-
ten, en verder moet het zoveel inhoud hebben dat alle andere delictsfactoren makkelijk 
binnen het handelingsbegrip geïntegreerd kunnen worden. De schuldvormen, de causali-
teit, de elementen wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid moeten daarom inhoudelijk 
direct op het begrip aansluiten. 

Het aloude psycho-fysische handelingsbegrip (een gedraging is: een `spierkrachtelijk ge-
wilde beweging') schiet in belangrijke mate te kort voor wat die integratiemogelijkheden 
betreft. Het begrip past niet goed bij de omissiedelicten, en ook bij doleuse delicten is de 
gedachte dat de 'eigenlijke' gedraging 'zuiver spierkrachtelijk' moet zijn niet zelden vrij 
krampachtig. Vooral het element 'wederrechtelijkheid' is niet of nauwelijks binnen het 
begrip te integreren. Eigenlijk is het daartoe ook ontworpen. ' ° Ook de in Duitsland alge-
meen aanvaarde finale handelingsleer is ons inziens niet goed bruikbaar. De fout in die 
leer is, dat veel te veel gekeken wordt naar de doleuse, vooral vitale commissiedelicten." 

9. Over de inhoud van het begrip 'schuld' in dit adagium zie Hoofdstuk 4.111.1. 
10. Nader in Hoofdstuk 2.11.2.2.c. 
1 1. Hierover uitgebreid: H.J. Behrendt, Die Unterlassung im Strafrecht, Entwurf eines negativen 
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Bij omissiedelicten, culpose delicten en impulsieve handelingen voldoet zij nauwelijks.' 
De 'sociale handelingsleer' is ons inziens veel te vaag. Reeds daarom staat zij op zeer 
gespannen voet met de gefixeerde en gesloten intrasystematische ordeningsmethode. 

Een benadering die ons inziens voor het intrasystematische gedragingsbegrip beter bruik-
baar is biedt de zogenaamde 'negatieve gedragingsleer' die de strafrechtelijke gedraging 
definieert als het niet beheersen van die impulsen, die 'storend voor de rechtvaardigheid' 
zijn, zulks terwijl wèl beheersing mogelijk is." Aldus staat niet het positieve doen cen-
traal, maar juist het nalaten (namelijk van de geboden impulsbeheersing). Het voordeel 
van deze handelingsleer is vooral, dat het 'storende' van de gedraging van begin af aan 
goed verdisconteerd is. Het komt niet pas op de 'tweede plaats'. Zij is dus goed afgestemd 
op het doel van het materieel-strafrechtsdogmatisch referentiekader (hierboven, HA)." 
Het attenderen op deze gedragingsleer betekent overigens niet dat wij deze leer integraal 
aanvaardbaar achten. 

III OPZET VAN DEZE STUDIE 

Deze studie valt uiteen in drie onderdelen. Allereerst wordt een omschrijving beproefd 
van het begrip 'strafrechtelijke dwaling', waarbij tevens de plaats ervan in het dogma-
tisch systeem bepaald wordt. Dit gebeurt in het tweede hoofdstuk. Aan de hand van die 
plaatsbepaling wordt vervolgens de dwaling gehanteerd als vergelijkingsmaatstaf voor de 
daarvoor in aanmerking komende delictsfactoren. Aangezien de dwaling als een intra-
systematisch 'subjectief' gegeven zal worden gekarakteriseerd, komen voor die vergelij-
king slechts de subjectieve bestanddelen en elementen in aanmerking: het opzet, de culpa 
en de verwijtbaarheid. De relatie opzet/dwaling wordt in hoofdstuk 3 uit de doeken ge-
daan. Over dit onderwerp is veel geschreven. Wij hebben ons daarom rekenschap te ge-
ven van zeer veel uiteenlopende gezichts- en standpunten, vooraleer wij onze eigen posi-
tiekeuze kunnen toelichten en rechtvaardigen. Daarom is dit hoofdstuk betrekkelijk uit-
gebreid. De relatie culpa, verwijtbaarheid en dwaling is gereserveerd voor het laatste 
hoofdstuk. 

Strafrecht is publiek bevelsrecht. De in de wetteksten neergelegde dwingende geboden 
en verboden zijn uitdrukkingen van nu eens meer dan weer minder weloverwogen wils-
verklaringen van de wetgever. Deswege neemt ons inziens de rechtshistorische en wets-
historische interpretatie — het rekening houden met de bedoelingen van de wetgever tij-
dens het proces van wetgeving — binnen de materiële strafrechtsdogmatiek een zeer be-
langrijke plaats in." In de laatste twee hoofdstukken wordt dan ook veel met deze inter- 

Handlungsbegriffs auf psychoanalytischer Grundlage, Baden-Baden, 1979, p. 160 v.v.; zie ook de 
boekbespreking hiervan door W. Nieboer, DD 1982, p. 204-206. 
12. Zie: W .H. Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, afwezigheid van alle schuld, Arnhem 1982, p. 6, die 
— terecht ons inziens — opmerkt dat noch in wetenschap noch in praktijk in Nederland de finale 
handelingsleer vaste voet aan de grond heeft verkregen; alleen Peters, Opzet en schuld, a.w., p. 50 
v.v. heeft haar, met alle consequenties van dien, onvoorwaardelijk omhelsd; zie hierover nader 
Hoofdstuk 3.11.2. 
13. Zie de in noot 11 genoemde studie van Behrendt. 
14. Verdere voordelen van deze negatieve handelingsleer worden opgesomd in Nieboers bespre-
king, genoemd in noot 11. 
15. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 8e druk, a.w., p. 48. 
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pretatiemethode gewerkt. Toegegeven moet worden dat de 'wil van de wetgever' zeer 
vaak niet duidelijk is. Soms heeft de wetgever helemaal niets gewild en zoekt de interpre-
tator naar een zin en bedoeling die door bepaalde textuele composities wel gesuggereerd 
wordt, maar re vera niet voorhanden blijkt te zijn. Het is ook dan de moeite waard, te on-
derzoeken, waarom iets niet of helemaal niets gewild is, omdat de daardoor te verkrijgen 
bevindingen een goede weg kunnen wijzen naar andere interpretatiemethodes. De ge-
dachte dat de 'wil van de wetgever' altijd een fictie of althans een vrijblijvende redenge-
ving of zelfs gemeenplaats is, kunnen wij niet delen. Het feit dat de (formele) wetgever 
bestaat uit een pluraliteit van personen verklaart alleen waarom het soms moeilijk is de 
juiste gedachtengang van dat regelgevend orgaan te vinden. Die pluraliteit behoeft echter 
niet te verhinderen dat gaandeweg een bepaalde bedoeling komt bovendrijven. Juist 
meerdere personen kunnen over een communis opinio beschikken. Iets anders is of die 
pluraliteit zich altijd van een dergelijke eenstemmigheid bewust is. De 'wil van de wetge-
ver' is méér dan een samenstel van onsamenhangende particuliere meningen, die van niet 
meer belang zijn dan die van willekeurige personen." 

De hoofdstukken worden verdeeld in onderdelen. De onderdelen in paragrafen en subpa-
ragrafen en deze weer in pericopen en subpericopen. Hoofdstukken zijn voorzien van een 
Arabisch groot cijfer, de onderdelen van een Romeins cijfer. Paragraaf en subparagraaf 
zijn aangeduid met Arabische kleine cijfers, de pericopen met kleine letters, die bij de sub-
pericopen een volgcijfer krijgen. Verwijzing vindt plaats door achtereenvolgens het num-
mer van hoofdstuk, (sub)paragraaf en (sub)pericoop te vermelden tenzij wordt verwezen 
naar een passus in hetzelfde hoofdstuk: dan wordt het hoofdstukcijfer weggelaten. 

16. Vgl. P. Scholten, C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk 
Recht, Algemeen Deel, Zwolle, 2e druk, p. 55 v.v. Vgl. echter R. de Winter en W. Witteveen, De wil 
van de wetgever en het afschuiven van verantwoordelijkheden, NJB 1981, pp. 669 v.v. Zij beschou-
wen het beroep op de 'wil van de wetgever' als een 'onhandige metafoor', o.m. omdat 'de wetgever' 
niet bestaat, doch slechts een 'proces van wetgeving'. Wij kunnen echter niet inzien, waarom een 
'verzameling van personen' niet gepersonificeerd zou mogen worden voorgesteld — ja, soms zelfs 
moet dit gebeuren, wanneer de personen zich verzamelen teneinde tot consensus te geraken. 
Waarom moet aan een pluraliteit van personen de mogelijkheid van een gezamelijke wilsverklaring 
worden ontzegd? O.i. is een essentiale van onze constitutionele democratie, dat men een dergelijke 
overeenstemming voor mogelijk houdt. Op grond van dezelfde redenering als de Winter en Witte-
veen volgen, zou men aan een verzameling betogende demonstranten 66k iedere mogelijkheid tot 
wilsuiting moeten ontzeggen. Is dat aannemelijk? 
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HOOFDSTUK 2 

Dwaling 

I ALGEMEEN 

Dit hoofdstuk valt uiteen in drie onderdelen. Allereerst omschrijven wij wat naar onze 
mening voor de strafrechtsdogmaticus als 'dwaling' gelden moet, zodat wij in staat zijn 
de plaats van de dwaling in het strafrecht en haar betekenis voor het strafbaar feit en zijn 
factoren te bepalen. 

Daarna bespreken wij de onderscheidingen die met betrekking tot de strafrechtelijke 
dwaling worden aangebracht. 

Tot slot houden wij ons bezig met de oorzaken van dwaling. 
Bij de uitwerking van zowel de definitie als de onderscheidingen laten wij ons mede in-

spireren door opvattingen afkomstig uit de ethiek, moraal-theologie en canoniek recht. 
Deze systemen hebben het dwalingsfenomeen voor hun specifieke doeleinden grondig 
doordacht en uitgesponnen. Zij kunnen ons onderscheidingen en gedachten aanreiken 
die nuttig zijn voor ons eigen onderzoek. Zij noodzaken ons rekenschap te geven van de 
redenen waarom vergelijkenderwijs bepaalde omschrijvingen en indelingen strafrechts-
dogmatisch intrasystematisch ongeldig zijn. Negeren van de wetenschappelijke vorsin-
gen en uitkomsten die hier voorhanden zijn zou onjuist zijn, geheel afgezien van de vraag 
hoe men persoonlijk denkt over de innerlijke waarde van deze vormen van ethiek, mo-
raaltheologie en canoniek recht. 

II WAT GELDT ALS STRAFRECHTELIJKE DWALING? 

11.1 Algemeen 

Strafrechtelijke dwaling omschrijven wij als: 
een complete cognitieve inadequatie. 

Met 'cognitief' wordt aangegeven, dat de dwaling zich voordoet binnen het proces van 
verwerking van informatie (in de zin van 'toegevoerd gegeven'). Voor de dwaling is een 
zekere cognitiviteit noodzakelijk. De dwalende moet over een bepaald besef beschikken. 
Hij moet ergens 'benul' van hebben, op een of andere manier 'wetend-er-bij-zijn', be-
schikken over een bepaalde mate van aandachtsconcentratie; hij moet informatie kun-
nen verwerken. 

Binnen dit proces van informatieverwerking doet zich nu een 'inadequatie' voor: dat 
wil zeggen de dwalende beschikt niet over het adequate (juiste, geldige) besef van een be-

paald gegeven. De dwaler is daaromtrent niet juist geïnformeerd, hetzij doordat hem on-
juiste informatie aangeboden is, hetzij doordat op zichzelf juiste informatie verkeerd of 
helemaal niet verwerkt is. Van datgene waaromtrent hij dwaalt (het `dwalingsobjece) 
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kan hij dus wel 'besef hebben, maar dit besef is onjuist, ongeldig. Een andere mogelijk-
heid is dat hij van dit object helemaal niets of slechts een deel beseft. In ieder geval bestaat 
er (klassiek uitgedrukt) geen adaequatio inter rem et intellectum. 

Bij dwaling kan dus het 'besef van het dwalingsobject ontbreken. Wij zullen daarom de 
gangbare dwalingsdefinities verwerpen als: (dwaling is) een foutief oordeel, een verkeer-
de voorstelling van zaken, een vals begrip van de werkelijkheid, een misvatting, een on-
geldige bewustzijnsinhoud, een verkeerde mening, een onjuiste interpretatie of beteke-
nistoedeling.' 

Deze termen suggereren een positief psychisch moment, gaan uit van een te actueel, 
circumscript opgevatte bewustzijnsact, en vertonen ons inziens te veel psychische diep-
gang. 

Van het begrip dwaling valt bij deze eerste verkenning nog te zeggen dat het in een straf-
rechtelijke studie als deze uiteraard als een juridisch (nader: strafrechtelijk) begrip wordt 
gehanteerd. Daarmee ontkennen wij niet dat dit begrip allerlei andere facetten toont, met 
name een psychisch aspect (b.v. als de toegevoerde informatie op psychisch niveau ver-
keerd wordt verwerkt). Maar uiteindelijk zal het ons steeds gaan om de juridische beteke-
nis van het dwalingsfenomeen en zullen wij ertegen waken de dwaling te herleiden tot een 
niet-juridisch verschijnsel.' Zo is het psychische in de dwaling variabel. Het kan helemaal 
ontbreken, b.v. wanneer de `inadequatie' niet is gestoeld op (positief) 'verkeerd weten', 
maar op (negatief) `niet-weten', niet-beschikken over (de juiste) informatie. Men kan 
hier, vergelijkenderwijze, spreken van 'psychisch niets-doen', een 'negatieve psychische 
act'. Naast een psychisch facet kan de strafrechtelijke dwaling onder andere kennistheo-
retische, filosofische, sociologische, zintuigfysiologische, medisch-biotische, anthropo-
logische en ethische aspecten vertonen. 

Bij 'dwaling' gaat het om de inadequatie van de inhoud van het bewustzijn. Op het 
bewustzijn zèlf als functie van de mens, heeft de dwaling geen betrekking, al kan de 
toestand van die functie (b.v. verlaagd bewustzijn) wel een oorzaak van de (strafrechtelij-
ke) dwaling zijn. Moge het bewustzijn als functie duidelijk psychische facetten hebben, 
de inhoud ervan behoeft helemaal niet psychisch te zijn. Wanneer ik b.v. dwaal met be-
trekking tot de prijs van enig goed of de rechtmatigheid van een handeling heeft de be-
wustzijnsinhoud betrekking op iets economisch c.q. juridisch. De bewustzijnsinhoud is 
niet a priori aan één bepaald facet van de rij kgeschakeerde werkelijkheid waarin wij leven 
gebonden. 

Het onderscheid tussen inhoud en functie van het bewustzijn is voor de onderhavige 
studie van groot belang. De dwaling is iets cognitiefs en om informatie goed te ontvan-
gen, te verwerken en te reproduceren is ondermeer een functionerend bewustzijn nodig, 
dat is een facet, een voorwaarde naast andere voorwaarden. Wij stellen dit zo expliciet 
om (andermaal) te beklemtonen dat wij de dwaling niet vereenzelvigen met een (stadium 
uit het) psychisch proces van oordeelsvorming (en aldus exclusief psychologisch duiden). 
Als wij het cognitieve (weten, kennen) omschrijven als 'zich ergens bewust van zijn', 'in 
het bewustzijn hebben', enz., dan bedoelen wij dat er 'iets' (het gekende, het gewetene, 
het object) inhoud is van ons bewustzijn, dat wij ons dit realiseren, beseffen enz. Stadia 

1. Zie de schrijvers geciteerd hieronder ad 11.2.3.a.l. 
2. Nader hieronder 11.2.2.c. 
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uit het proces van oordeelsvorming kunnen gebrekkig zijn en aldus oorzaak zijn van dwa-
ling. Zo kan een onvolkomen waarneming leiden tot een onjuiste kennisvoorraad en deze 
tot een inadequaat eindoordeel. Maar een inadequate perceptie behoeft niet altijd 
dwaling tot gevolg te hebben, terwijl een volledig adequate perceptie daarin wel kan uit-
monden. Zo in het geval, dat de waarnemende persoon doelbewust door een derde 
misleid wordt. Als die misleiding niet doorzien wordt zal de misleide de hem aangereikte 
informatie geheel adequaat kunnen waarnemen en dan toch tot een cognitieve inade-
quatie komen. 

Met de term 'compleet' wordt beoogd aan te geven, dat voor de dwaling essentieel is 
dat de dwaler niet weet dat hij dwaalt. De dwaler is b.v. zelf ervan overtuigd, dat zijn oor-
deel 'waar' is, overeenkomt met het werkelijke. Ook is denkbaar dat twijfel (zit ik wel 
goed?) bij de dwalende niet opkomt. In 'informatie-termen' is de compleetheid een niet 
(voldoende) geïnformeerd zijn over de inadequatie. In deze zin is de dwaling een twee-
voudig informatiemanco: ten eerste: de inadequatie zelf, ten tweede: het niet-beseffen 
daarvan. 

Het voorlopig program van dit onderdeel zal nu wel duidelijk zijn. Er zijn in principe 
drie onderwerpen die (in elk geval) nader moeten worden bezien: het cognitieve (11.2), het 
inadequate (II.3) en het complete (11.4). Daarnaast is een verduidelijking nodig van de 
verhouding tussen de dwaling en het strafbare feit (11.5). 

11.2 Het cognitieve in de dwaling 

11.2.1 ALGEMEEN 

Essentieel voor de dwaling is de inadaequatio inter rem et intellectum. In het gangbare 
strafrechtelijk taalgebruik: het subject (de dwalende) beschikt niet over een geldige wer-
kelijkheidsafspiegeling (ten opzichte van het object). Zo bezien gaat het om een vergelij-
king tussen het 'subjectieve' en het 'objectieve'. Tussen het subjectieve en het objectieve 
bestaat een 'cognitieve breuk'. Om nu inzicht te verkrijgen wát bij de dwaling, als cogni-
tief begrip, vergeleken wordt met wát is het noodzakelijk dat wij ons er rekenschap van 
geven wat wij in het kader van deze studie bedoelen met de tweedeling objectief/subjec-
tief. 

Actuele problemen van het cognitieve in de dwaling zijn derhalve: 
a. welke onderscheiding tussen objectief/subjectief is in het strafrechtelijk referentieka-

der ( = intrasystematisch)' wèl gangbaar doch ons inziens voor ons onderwerp niet 
bruikbaar en waarom (hieronder II.2.2.c); 

b. welke onderscheiding is wèl bruikbaar (hieronder II.2.2.d); 
c. en wat zijn de consequenties daarvan (hieronder 11.2.3). 

3. Hoofdstuk 1.1. 
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11.2.2 HET COGNITIEVE I: DWALEND SUBJECT EN DWAL1NGSOBJECT 

II.2.2.a Algemeen 

Het verwarrend aantal noties dat wordt vastgeknoopt aan het onderscheid objectief/sub-
jectief dwingt ons alleen al tot een onmiddellijke positiekeus. De eerste keus die wij ma-
ken is dat wij 'objectief' noemen al datgene waarmede de mens in een bewustzijnsbetrek-
king kan treden. Diegene die de bewustzijnsbetrekking aan kan gaan krijgt de plaats van 
subject. Dit is ons uitgangspunt, latere toespitsingen blijven binnen het raam van deze 
praealabele positiekeus. Hiervan uitgaand kunnen wij reeds in dit stadium afwijzen de 
opvatting van 'objectief" als implicerend alles wat ook over ruimtelijke uitgebreidheid of 
zintuigelijke waarneembaarheid moet beschikken. 'Objectief' betekent niets anders dan: 
iets wat het subject tot inhoud van het bewustzijn kan maken. In die zin 'bestaat' het ob-
jectieve buiten het bewustzijn. Het subject maakt zelf uit wat het als object zal kiezen. 
Die keuzevrijheid van het subject leidt ertoe dat het object (het objectieve) een `subjects-
ontwerp' genoemd wordt. Bovendien zullen wij ons aansluiten bij het taalgebruik dat het 
object als (lijdend) voorwerp aan het bewustzijn 'voorgeworpen wordt' door het subject 
(het 'onderwerp') teneinde het 'tot object maken' door het subject met één werkwoord 
kort aan te duiden. 

Ieder verschijnsel kan zo voor het subject 'objectief' zijn: zijn centraal zenuwstelsel, 
een voorstelling van het denkvermogen, zijn bewustzijn, zijn zintuigelijke waarneming 
en zijn subject-zijn. Buiten het ('immanente') bewustzijn is er dus niets dat aan die moge-
lijkheid om objectiverend (als object) geordend te worden ontsnapt. De verhouding tot 
het object is zo een telkens opnieuw bepaalbare en te bepalen relatie.' Het subject ver-
nieuwt zelf steeds zijn subject/object verhouding: een voortdurend verschuifbare en 
steeds zwevende relatie van twee complementaire, elkaar uitsluitende gezichtspunten.' 
Met 'bewustzijn van iets' wordt deze vernieuwbare en zich steeds vernieuwende relatie 
weergegeven. 

Het subject kan alleen 'bezig zijn' met 'iets', met een object, door middel van zijn be-
wustzijn. In die zin moet hij het altijd van zijn bewustzijn hebben, hij kan daar niet bui-
ten treden, hij zit er 'midden in'. Wij kunnen dit de 'egocentrische bepaaldheid' van het 
bewustzijn noemen, al erkennen wij dat de mogelijkheid van reflexie (ook op eigen be-
wustzijn) een unieke mogelijkheid van de mens is die het beste als een 'excentrische posi-
tie' kan worden getypeerd.' 

Wij komen hiermee op een uiterst moeilijk wijsgerig terrein. Het is niet onze bedoeling 
uitspraken te doen met de pretentie dat ze algemene wijsgerige geldigheid hebben. Wij 
streven naar een bezinning op de tweedeling objectief/subjectief zoals deze gebruikt 
wordt (en bruikbaar is) binnen het referentiekader van de hedendaagse materiële straf-
rechtsdogmatiek, zulks met het oog op de verheldering van de problematiek van de straf-
rechtelijke dwaling. 

4. J.F. Glastra van Loon, Norm en handeling, Bijdrage tot een kentheoretische fundering der socia-
le wetenschappen, Haarlem, 1956, p. 9. 
5. Glastra van Loon, a.w., p. 10. 
6. H. Plessner, Lachen und Weinen, Arnhem 1941, p. 38/9. 
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11.2.2.6 Meerzinnigheid van de tweedeling objectief/subjectief in het strafrecht 

Ons probleem met woorden als 'objectief/subjectief' en 'object/subject' is dat zij binnen 
het strafrechtsdogmatisch taalgebruik zo uitermate zwaar belast zijn. De inhoud van die 
termen en daarmede de betekenis van de hiermee aangeduide onderscheiding variëren al 
naar gelang de context waarin en de doeleinden waartoe zij gebruikt worden.' Voorts is 
kennelijk de tweedeling z6 overbekend en zó vanzelfsprekend dat men bij de zin en de 
veelsoortige gebruiksmogelijkheden ervan niet meer stilstaat.' 
- - 	Zo worden in het strafrecht de termen 'objectief' en 'werkelijk' door elkaar ge- 
bruikt. Bij deze inwisselbaarheid geeft men aan het woord 'objectief' tevens betekenissen 
als: intersubjectief identiek, ruimtelijk uitgebreid, zintuigelijk waarneembaar, ervarings-
onafhankelijk . In deze zin gebruikt wordt de voorgaande passage sub II.2.2.a een zinloze 
tekst. Wij stelden daar impliciet dat het subject b.v. zijn 'droomwereld' tot object nemen 
kan (door zijn dromen b.v. psycho-analytisch te duiden). Maar natuurlijk hebben wij 
daarmee niet willen beweren dat door een dergelijke critische reflexie die droombeelden 
'objectief' worden in de tweede betekenis van: 'werkelijk' (dat wil zeggen deeluitmakend 
van de ervaringsonafhankelijke realiteit). 
- - 	Voor ons doel is voorts onbruikbaar de opvatting die het woord 'objectief' 
slechts kent en gebruikt in de betekenis van 'universeel geldig', 'werkelijk'. Die opvatting 
begrijpt de subject/object-verhouding als een statische relatie, als een reeds gereedliggen-
de blauwdruk, die aan het subject voorschrijft wat zijn objecten zullen zijn. Deze opvat-
ting is daarom voor ons onbruikbaar, omdat zij op de voorhand aan het objectieve een of 
andere normatieve hoedanigheid toekent. Dit doen wij niet: in onze definitie heeft het 
objectieve alleen de eigenschap dat het bewustzijnsinhoud kan zijn. Bovendien zit er in 
dit geval méér achter: de idee van de normatieve objectiviteit komen wij in het straf-
rechtsdogmatisch referentiekader vaak tegen als uitdrukking van een kennistheoretische 
visie waarin 'het subjectieve' gelijk is aan 'het psychische' en 'het objectieve' aan het 'fy-
sische', dat wil zeggen (dat deel van) de werkelijkheid waarvoor de fysicus, de natuurkun-
dige zich interesseert.' Wij zullen in het vervolg hier vaak de woorden 'natuurkundige 
werkelijkheid (of feiten)' gebruiken. Wanneer men in deze theorie objectieve en subjec-
tieve bestanddelen en elementen van het strafbare feit onderscheidt, dan hebben de 
laatste, de subjectieve, grof gezegd betrekking op 'psychische acten' van de dader en de 
eerste op de wereld van de natuurkundige feiten.'° Zo treft men doorgaans in de diverse 
theoretische verhandelingen over de dwaling bij de vaststelling van de dogmatische be-
gripsinhoud slechts 'natuurkundige feiten' als objecten aan. Daartegenover staan dan de 
oordelen, die subjectief zijn en waar uiteraard de dwaling wordt gelocaliseerd. De grote 
aantrekkingskracht van deze benadering ligt in de geforceerde contrastwerking tussen de 
simpele 'tastbare realiteit' enerzijds en de ingewikkelde en vaak duistere 'psychische pro-
cessen' anderzijds, want nu kan de schrijver op zijn gemak de lezers duidelijk maken wat 

7. Zie Hoofdstuk 1.1 over de tweedeling extrasystematisch/intrasystematisch en het belang daarvan 
voor o.m. de onderhavige tweedeling. 
8. J.F. Glastra van Loon, De eenheid van het handelen, Opstellen over recht en filosofie, 
Meppel/Amsterdam, 1980, p. 135. 
9. Nader hieronder II.2.2.c. 
10. Hierover uitgebreid C. Bronkhorst, Over de zogenaamde subjectieve en objectieve bestandde-
len van het strafbare feit, AA 1967, p. 123 t/m 128, in het bijzonder p. 125. 
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dwaling is. Het is het 'falen' dat zo'n typische eigenschap is van het subjectieve. Oordelen 
behoren, om juist te zijn, een weergave te zijn van het 'objectieve'. Een 'adequaat oor-
deel' is een door de ervaringsonafhankelijke werkelijkheid bepaalde bewustzijnstoe-
stand van weten hoe en wat de dingen zijn. Het is ervaring van een universele waarheid 
omtrent feiten." 
-- 	Dit meestal min of meer expliciet aangekondigde gebruik van de tweedeling 
fysisch/psychisch (corresponderend met objectief/subjectief) interfereert in veel hand-
boeken met totaal andere, niet kenbaar gemaakte betekenissen van de termen 'objectief' 
en 'subjectief'. Zo worden normen niet zelden objectief genoemd in relatie met de bepa-
ling van de aansprakelijkheid bij delicten. Men zegt dan bijvoorbeeld: objectief bestond 
de norm ten tijde van het handelen, al was de dader subjectief daarvan niet op de hoogte. 
Dit noemt men dan rechtsdwaling (waarbij in ons woordgebruik de rechtsnorm het ob-
ject van de dwaling is). Of men zegt: wederrechtelijkheid is een objectief delictsbestand-
deel. Het is duidelijk, dat 'objectief' hier niet betekent: behorend tot de wereld van de na-
tuurkundige feiten. Ook betekent het woord niet: onafhankelijk van iedere menselijke er-
varing. Het woord wil slechts weergeven dat het gaat om juridische data, die vaststelbaar 
zijn leis van de individuele bewustzijnsinhouden die de verdachte in momento actionis er-
op na heeft gehouden. 
-- 	Weer heel anders ligt het, als men de tweedeling objectief/ subjectief gebruikt 
in de context van de strafverminderende, strafuitsluitende of strafverhogende omstan-
digheden. In dit geval is bijvoorbeeld de 'persoonlijke' privilegiërende hoedanigheid van 
'moeder' in art. 259 Sr. een subjectieve omstandigheid omdat het privilege de persoon 
van de dader individueel betreft. Deelnemers genieten niet van het privilege. Maar tegelij-
kertijd, in relatie tot de schuldvormen is de persoonlijke hoedanigheid van 'moeder' weer 
een objectief delictsbestanddeel omdat deze onafhankelijk bestaat van haar psyche.' 

Dit alles demonstreert dat het strafrechtelijk taalgebruik aangaande 'objectief/subjec-
tief' zeer gevarieerd is, al naar gelang de rechtsbegrippen en de doeleinden waarbij en 
waartoe deze onderscheiding gebruikt wordt. 

Nu kan men zeggen: eigenlijk is, ook in het strafrecht, alleen de onderscheiding objec-
tief/subjectief in de zin van fysisch/psychisch geldend. Dan zou men moeten zeggen: alle 
overige tweedelingen zijn maar metaforen, afgeleide vergelijkingen met de eerste tweede-
ling omdat die tweedeling zo duidelijk is. Dan moet men zich dus voortdurend bewust 
zijn dat de terminologie objectief/subjectief bij alle andere onderscheidingen een zuiver 
overdrachtelijke is, slechts toelaatbaar wegens het beeldend vermogen van de eerste en al-
leen geldige onderscheiding fysisch/psychisch. Een norm is dan niet objectief (want zij 
bezit geen fysische hoedanigheid) maar wij doen maar net alsof, omdat een norm in een 
enkel opzicht veel lijkt op een 'echt' object, namelijk dat zij onafhankelijk van de psyche 
van een mens kan bestaan. 

Hieruit zou dan volgen dat strafrechtelijke dwaling heel vaak 'eigenlijk' geen dwa-
lingsobject heeft, omdat datgene ten aanzien waarvan gedwaald wordt vrijwel nooit een 
fysisch feit is. Maar dan staat voor ons tevens vast dat een dergelijk (uiteindelijk kennis-
theoretisch) onderscheid dat ons doorlopend in metaforen laat spreken voor onze studie 

11. Glastra van Loon, De eenheid van het handelen, a.w., p. 113; Norm en handeling, a.w., p. 12. 
12. T.J. Noyon, G.E. Langemeijer, Het wetboek van strafrecht, 7e druk, bewerkt door J. Remme-
link, Arnhem, aant. 1 suppl. 3 ad art. 50 Sr. 
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in het bijzonder (en naar onze overtuiging ook voor het strafrecht in het algemeen) niet 
'geknipt' is. 

11.2.2.c De gelijkstelling objectief/subjectief met fysisch/psychisch 

1 Een volkomen extrasystematisch onderscheid 

Het voornaamste bezwaar tegen de in het strafrecht gebruikelijke gelijkstelling objectief/ 
subjectief met fysisch/psychisch is, dat zo aan het strafrechtelijk referentiekader een 
volkomen extrasystematisch onderscheid wordt opgedrongen, met regelrechte intra-
systematische consequenties. 

Ofschoon tegenwoordig geen dogmaticus deze gelijkstelling principieel verdedigt, 
toch blijft zij op de achtergrond haar storende invloeden op de dogmatische begripsvor-
ming uitoefenen. Bij de bespreking van het opzet en de schuld zullen wij dit nader ad-
strueren.'' Die onderhuidse hardnekkigheid is te wijten aan de omstandigheid dat het on-
derscheid objectief/subjectief in de betekenis fysisch/psychisch voor de codificator van 
1881 een van de voornaamste denkkaders vormde. Zijn begrippenapparaat werd op dit 
stelsel afgezet." Inzoverre blijft die gelijkstelling ook vandaag nog actueel. Zij is 'gema-
terialiseerd' in een tot codificatie gestold systeem dat vandaag nog als wet geldt. 

Met name bij het ontwerpen van de zogenaamde 'schuldvormen' is de wetgever uitge-
gaan van de vooronderstelling dat de fysische werkelijkheid de realiteit bij uitstek is. Zij 
vormt de 'kern van alle dingen'. 15  Deze werkelijkheid is een universeel, altijd gelijkblij-
vend ervaringsonafhankelijk geheel.' 6  Tegenover dit objectieve, zo is de gedachtengang, 
staat het psychische, het vage, onbetrouwbare subjectieve. Dit subjectieve is altijd onze-
ker, onderhevig aan emoties, feilbaar in de waarnemingen en oordeelvellingen. Het sub-
jectieve is 'epistemologisch van de tweede rang'. Die feilbaarheid is het geringst, wanneer 
bij de kennisverwerving het subjectieve zich beperkt tot passieve registratie van zintuige-
lijke indrukken aangaande het objectieve (fysische).'' 

2 De intrasystematische consequenties (algemeen) 

-- 	Het probleem is, dat de strafjurist met de omschrijving van het objectieve als 
een `gefysicaliseerde universele werkelijkheid' binnen zijn discipline niet uit de voeten 

13. Hoofdstuk 3.111.3.2.c.5 en Hoofdstuk 4.11.1.1. 
14. Bronkhorst, Over de zogenaamde subjectieve en objectieve bestanddelen van het strafbare feit, 
a.w., p. 123 v.v.; W. Nieboer en G.A.M. Strijards, Toerekening van gevolgen in het strafrecht, op-
genomen in de Bundel 'Beginselen', Opstellen over strafrecht, aangeboden aan G.E. Mulder, Arn-
hem, 1981, p. 227 v.v.; in het bijzonder p. 228 v.v., ald. uitvoerige litteratuuropgave. 
15. Over dit wereldbeeld nader H.J. van Eikema Hommes, De elementaire grondbegrippen der 
rechtswetenschap, Deventer, 1972, p. 173 v.v.; D. van Eck, Causaliteit en aansprakelijkheid voor 
gevolgen in het strafrecht, Nijmegen/Utrecht 1947, Deel 1, p. 41 v.v.; Bronkhorst, a.w., p. 124. 
16. Glastra van Loon, Norm en handeling, a.w., p. 32; De eenheid van het handelen, a.w., p. 113. 
17. J.P.M. Geurts, Feit en theorie, Kernproblemen in de wetenschapsleer, Assen 1978, p. 27 v.v.; 
Glastra van Loon, De eenheid van het handelen, a.w., p. 116. 
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kan.' ' Volgens de gelijkstelling objectief/subjectief met fysisch/psychisch moet de jurist 
ervoor zorgen, dat zijn juridische werkelijkheidsbeschrijvingen lineair herleidbaar blij-
ven tot de natuurkundige werkelijkheid. Daarom moet hij een scherp onderscheid maken 
tussen datgene wat nog tot het fysisch wereldbeeld behoort en dat, wat behoort tot het juri-
dische. De juridische beschrijving wordt niet gezien als een eigen denkkader, met eigen 
intrasystematische onderscheidingen, maar als een bovenbouw, een verdere uitwerking 
en tevens een zekere vertekening van de natuurkundige werkelijkheid voor juridische 
doeleinden. 
- - 	Het gevolg van de gelijkstelling is dan ook, dat causale, natuurkundige verkla- 
ringswijze èn normatieve beschouwingsmethode tegenover elkaar worden gesteld. Om-
dat de fysische realiteit 'zuiver' gehouden moet worden van (juridische) vertekeningen 
wordt niet slechts het psychische eruit geïsoleerd maar alles, wat niet tot het 'zijnde', het 
descriptieve behoort. De antinomie 'sein' und 'sollen' wordt het keurslijf waarin de straf-
rechtsdogmatische discipline gewrongen wordt. De dogmaticus moet met natuurkundige 

feiten beginnen. Hij moet zijn 'vertekeningen' tot het allerlaatst bewaren. Hij moet dus 
zo laat mogelijk over 'normen' gaan praten. 
- - 	Daarom worden de strafrechtsdogmatische kernbegrippen in dit gelijkstellend 
denkkader zo 'a-normatief', zo fysisch mogelijk gehouden. Zo wordt het juridisch cau-
saliteitsverband in deze benadering gelegd via de conditio-sine-qua-non-leer die men 
voor 'natuurkundig' houdt." Het straf-juridisch handelingsbegrip wordt gedefinieerd 
als `spierkrachtelijke, niet-reflexoïde contractie van de beweegzenuwen' • 20  Het strafbaar 
opzet wordt begrepen als 'positieve psychische energie die de activering der beweegzenu-
wen initieert' • 21  De culpa als 'negatieve psychische causaliteitssamenhang' tussen gedrag 
en gevolg." Hoe 'verschraald' en juridisch-irreeël het op basis van zulke kernbegrippen 
uiteengelegde werkelijkheidsbeeld wordt moge het voorbeeld van de strafbare belediging 
aantonen. Als a-normatieve kern van het juridisch oordeel wordt hier genomen de gewil-
de spierkrachtelijke samentrekking, spanning en beweging van de stembanden in het 
strottehoofd, het daardoor veroorzaken van trillingen in de luchtkolom, welke resoneren 
in de holten van het strottehoofd, keel, neus en mond, waardoor signalen ontstaan welke 
gepercipieerd kunnen worden als klinkers en medeklinkers." Het gegeven dat het aldus 
ontstane woord als beledigend te kwalificeren is, wordt angstvallig buiten het gedragings-
begrip gehouden. Dát mag pas bij het wederrechtelijkheidsoordeel verdisconteerd wor-
den. Ons inziens is het echter volstrekt onmogelijk de krenking van een goede naam vast 
te stellen zonder het aanleggen — van begin af aan — van rechtsnormen. Zo is ook het 
verbod van doodslag niet biologisch-gefysicaliseerd te verstaan bijvoorbeeld als het ver-
bod de primaire levensfuncties van de mens fysiek zo aan te tasten dat de mogelijkheid 
van zelfstandige levensvatbaarheid uitgesloten wordt. 

De typerende eigenschap van het strafrechtsdogmatisch referentiekader is nu juist, zo- 

18. Zie b.v. Ph. Kohnstamm, Causaliteit en strafrechtswetenschap, TVS LVIII pp. 201-231; 
Nieboer/Strijards, Toerekening van gevolgen in het strafrecht, a.w., p. 229. 
19. Hierna, Hoofdstuk 3, onderdeel V. 
20. Hierna, Hoofdstuk 3, onderdeel 11.3.3. 
21. Hierna, Hoofdstuk 3, onderdeel I11.3.2.c.5. 
22. Hierna, Hoofdstuk 4, onderdeel 11.2.1. 
23. Zie vooral M.L. Mller, Die Bedeutung des Kausalzusammenhanges im Straf- und Schadener-
satzrecht, Tiibingen, 1912. 
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als we in Hoofdstuk 1.11.2 aangaven, dat ieder relevant ervaringsgegeven op een of ande-
re manier iets te maken moet hebben met 'storend gedrag'. Anders gezegd: ieder feit dat 
binnen dat kader relevant is, is door en door normatief gekwalificeerd." Zoals overal in 
het recht zijn ook hier de feitelijke en de normzijde onlosmakelijk op elkaar betrokken. 
Het strafrechtelijk karakter van het denkkader dat in deze studie centraal staat heeft tot 
gevolg dat de normen en dus ook de feiten 'automatisch' een typisch coloriet bezitten, dat 
specifiek voor het strafrecht is en in elk ander denk kader zó niet vóórkomt. Intrasystema-
tische indelingen moeten daarop afgestemd zijn, en dat is de gelijkstelling objectief/sub-
jectief met fysisch/psychisch duidelijk niet. 

Het is duidelijk dat deze verwerping van de antinomie feit/norm regelrechte consequen-
ties heeft voor het onderscheid rechtsdwaling/feitelijke dwaling. Zie hieronder, 111.3. 

3 De intrasystematische consequenties voor het dwalingsvraagstuk 

Meer in het bijzonder met betrekking tot het strafrechtelijk dwalingsfenomeen heeft de 
bovenomschreven gelijkstelling onvruchtbare en onhoudbare consequenties. 

Communis opinio is, dat de dwaling iets 'subjectiefs' is. Maar dat betekent in deze ge-
lijkstelling tevens, dat de dwaling iets 'psychisch' is. Daarmede wordt als het ware een 
jacht geopend op dat 'psychische' in de dwaling en wel in termen van een of andere 'posi-
tieve psychische energie'. Men gaat er vanuit dat het (strafrechtelijk) dwalingsbegrip be-
hoort tot — en geheel bepaald wordt door — het begrippenstelsel zoals de psychologie 
dat definieert en hanteert voor haar eigen (niet-strafrechtelijke) doeleinden. Zo stelt Gi5s-
sel, die deze opvatting het meest diepgaand verwoordt en verdedigt dat de `ontische struc-
tuur' van het juridisch dwalingsbegrip zuiver psychologisch is." Hij verdedigt dat de 
strafrechtsdogmatische wetenschap (ook) op dit punt genoegen behoort te nemen met de 
bevindingen uit de psychologie." De door Giissel beredeneerde definitie van dwaling 
wijkt overigens niet of nauwelijks af van de in Duitsland traditioneel gangbare omschrij-
vingen. Irrtum is: `fehlerhafter, d.h. mit seinem Objekt nicht übereinstimmender Be-
wusstseinsinhalt '." Voor 'dwaling' is derhalve een circumscripte (falende) voorstellings-
inhoud ván het dwalingsobject binnen het bewustzijn noodzakelijk. Zonder die bewust-
zijnsact geen (strafrechtelijke) dwaling. 

24. H. Dooyeweerd, De modale structuur van het juridisch oorzakelijkheidsverband, Mededelin-
gen der Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe 
Reeks, dl. XIII, nr. 5,2e druk, Amsterdam 1952, p. 10 v.v.; zie ook: G.E. Langemeyer, Feitelijk of 
normatief? Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 1975, pp. 118-128; daartegen J.H. Wieland, Feitelijk 
of normatief? Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 1976, pp. 147-153. 
25. K.H. GOssel, Ueber die Bedeutung des Irrtums im Strafrecht, Berlin, 1974, p. 9 v.v. 
26. K.H. Gössel, Wertungsprobleme des Begriffs der finale Handlung unter besonderer BerUck-
sichtigung der Struktur des menschlichen Verhaltens, Berlin, 1966, pp. 24/32. 
27. GOssel, Ueber die Bedeuting, a.w., p. 27; vgl. o.m.: het zeer sterk psychologiserende standpunt 
van K. Binding, Die Normen und ihre Uebertretung, Eine Untersuchung 0ber die rechtmassige 
Handlung und die Arten des Delikts, 4 Dln., Ausgabe Leipzig 1918, Neudr. Aaien 1965, Bd. III, 
Der !mum, p. 112 v.v.; evenzo A. SchOnke, H. SchrOder, Strafgesetzbuch, Kommentar, Mün-
chen, 1976, p. 251; H.H. Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, Berlin, 1978, p. 
246; E. Schmidhauser, Strafrecht, Allgemeiner Teil, TUbingen, 1975, p. 399; vgl. H. Schultz, Ein-
fnhrung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts, Ein Grundriss, Bern, 1974, Bd. I. p. 192; voorts 
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Ons bezwaar is dat zo afbreuk gedaan wordt aan de eigen aard van het strafrechtelijk 
dwalingsbegrip. Dat moet heel andere doeleinden dienen dan het psychologische. Zo 
wordt het strafrechtelijk dwalingsbegrip mede gekarakteriseerd door een rechtspolitiek 
en systematisch billijkheidsaspect." 

Dat komt b.v. duidelijk tot uitdrukking in die gevallen waarin het strafrecht gesteld 
wordt voor het fenomeen van de gewetensdwaling. Het kan soms onredelijk zijn om een 
inadequaat oordeel, waar de dwalende met existentiële overtuiging achter blijft staan, 
strafrechtelijk als dwaling aan te (blijven) merken." Het systematische billijkheidsaspect 
kan tot uiting komen wanneer de strafjurist 'onwetendheid' en 'onachtzaamheid' als 
dwalingsvarianten aanmerkt. Immers, deze dogmatische rangschikking maakt onmid-
dellijk duidelijk welke rechtsgevolgen eventueel aan deze soorten van dwaling te verbin-
den zijn. De jurist wordt steeds voor de vraag gesteld of en in hoeverre zijn onderschei-
dingen en begripsvorming aan de uiteindelijke rechtvaardigheid dienstig zijn. Vervol-
gens: gegeven het psychologisch startpunt, wát moet onder een `Bewusstseinsinhale in 
de gegeven definitie verstaan worden? Vallen de diverse vormen van onwetendheid, on-
oplettendheid of onbewustheid buiten het dwalingsbegrip? Men kan dan immers niet 
meer spreken van `fehlerhafte Bewusstseinsinha/te. In consequente uitwerking van zijn 
volkomen verpsychologiseerde dwalingsdefinitie betoogt Kaufmann: Wer sich keine 
Vorstellung macht, irrt nicht'." Daarmede heeft Gkissel geen vrede. Hij is zich bewust 
van het, in de definitie te verdisconteren, systematisch gegeven dat aan 'onwetendheid' 
en `verkeerde voorstelling' exact dezelfde rechtsgevolgen worden verbonden. Dit is een 
juridisch-systematisch aspect dat aan een volkomen psychologische dwalingsdefinitie ge-
heel vreemd is. Ook bij onwetendheid is er inadequatie tussen bewustzijn en kennisob-
ject. Het is dát wat de dwaling in strafrechtelijke zin constitueert. 

De onmiddellijke gevolgtrekking moet zijn dat strafrechtelijke dwaling niet exclusief 
psychologisch definieerbaar is. Ge•ssel is ook niet in staat in de gevallen van onbewust-
heid, onwetendheid of onnadenkendheid te traceren wat de psychische act is die naar zijn 
mening ook dán de kern van de dwaling uitmaakt. 

A.

- 

 Kaufmann, Das Unrechtsbewusstsein in der Schuldlehre des Strafrechts, Mainz, z.j., p. 77; E. 
Lerch, Zur Lehre vom Rechtsirrtum im Strafrecht, Bern 1928, p. 10; A. Kohier, Deutsches Straf-
recht. Allgemeiner Teil, Leipzig 1917, p. 290; F. von Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 
Berlin/Leipzig 1921, p. 177; J. Baumann, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bielefeld 1968, p. 394; E. 
Mezger, Strafrecht, Ein Lehrbuch, Berlin/München 1949, p. 305. 
28. Over dit begrip nader uitgebreid W. Nieboer, G.A.M. Strijards, Toerekening van gevolgen 
— om het eigen juridisch karakter, DD 1980, p. 7 v.v.; in het bijzonder p. 11 v.v.; het systematisch 
aspect van het billijkheidsoordeel vindt uitdrukking in het streven de samenhang te bewaren tussen 
de leerstukken die zich bezighouden met de diverse bestanddelen van het strafbare feit. Het beleids-
aspect van de billijkheid heeft vooral betrekking op de rechtspolitieke belangenafweging bij het 
vaststellen van de redenen, aard en omvang van de strafrechtelijke aansprakelijkheid. 
29. Juist dit billijkheidsaspect veroorzaakt een 'vluchtigheid' van de strafrechtelijke dwaling die 
daardoor van het moraaltheologische dwalingsbegrip onderscheiden wordt, zie nader hieronder ad 
II.2.3.a.5. 
30. Kaufmann, Das Unrechtsbewusstsein, a.w., p. 77; zo ook o.m. Schbnke/Schrbder, Kommen-
tar, a.w., p. 251; 'echte' dwaling is altijd een positieve voorstelling; `Fehlen des Wissens' is eigenlijk 
geen dwaling. 
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II.2.2.d Een intrasystematisch bruikbare tweedeling objectief/subjectief 

1 Intrasystematische bestemming van de tweedeling 

Wij willen het onderscheid objectief/subjectief z6 formuleren dat het bruikbaar is bin-
nen het systeem van het denk kader van de materiële strafrechtsdogmatiek. Wij beogen 
ondermeer de juiste betekenis vast te stellen van de mededeling dat strafbare feiten uit-
eenvallen in objectieve en subjectieve delictscomponenten. Wij hebben hierboven 
(II.2.2.a) gekozen voor een definitie welke impliceert dat het subject in zijn keuze van ob-
jecten een vrijwel onbegrensde vrijheid bezit. Nu zetten we een volgende stap door het 
objectieve en subjectieve uitsluitend te bezien vanuit — en te plaatsen binnen — het kader 
van de materiële strafrechtsdogmatiek. Dit is een toespitsing die tevens een beperking in-
houdt — 66k een beperking van die keuzevrijheid van het subject. Immers aan 'het ob-
jectieve' wordt nu tevens de eis gesteld dat het strafrechtelijk (objectief) moet zijn en wat 
aan die eis niet voldoet is als object strafrechtelijk niet relevant. Uiteraard kan het straf-
recht (en dit geldt voor elke gespecialiseerde systematisering) de mens niet vrij laten naar 
eigen voorkeur (willekeur) zijn objecten te kiezen — immers, dan zou er nooit enige syste-
matiek mogelijk zijn en eigenlijk ook geen communicatie (informatie, overleg, beleid, 
enz.). Daarom beschikt het strafrecht over een in Hoofdstuk 1.11 beschreven aparte co-
de, die wordt gekenschetst door een conventionele bepaaldheid omtrent datgene, wat als 
object in strafrechtelijke zin gelden kan. Niet alles is intrasystematisch relevant en daar-
om kan ook niet zomaar alles en nog wat tot potentieel dwalingsobject worden. Anders 
gezegd: het strafrecht kent een eigen objectkeuze die verschilt van die welke in het alge-
meen of binnen andere systemen gebruikelijk is. Alleen ten opzichte van die strafrechte-
lijke objecten wordt de inadequatie als kern van strafrechtelijke dwaling bekeken. 

Met grote nadruk willen wij nogmaals beklemtonen dat het ons slechts gaat om een in-
deling van objectief/subjectief welke geschikt en bruikbaar is voor de strafrechtelijke 
dwaling en daarmee voor het dogmatisch systeem van het materiële strafrecht, een inde-
ling die specifiek is voor ddt systeem en daarbinnen haar geldigheid ontleent aan haar 
dienstigheid aan de doeleinden van dat systeem. Omdat de door ons bepleite tweedeling 
objectief/subjectief alleen geldt binnen het systeem van de materiële strafrechtsdogma-
tiek heeft die tweedeling een intrasystematisch karakter. Het gebruik van een tweedeling 
objectief/subjectief buiten het strafrechtsdogmatische systeem noemen wij extrasyste-
matisch. Aan elk extrasystematisch gebruik zullen wij ons nooit kunnen onttrekken om-
dat dit nu eenmaal tot de omgangstaal behoort. 

Voorbeeld. Wanneer wij zeggen: 'dwaling is een object, dat de strafrechtsdogmaticus be-
zighoudt', dan gebruiken wij een onderscheid dat op geen enkele wijze betekenis heeft 
voor de intrasystematische plaatsbepaling van de dwaling. Integendeel, ondanks onze 
verzekering dat dwaling ons object is, zal zij straks intrasystematisch iets subjectiefs blij-
ken te zijn. Een dergelijke algemeen geldige indeling noemen wij dus dogmatisch-extra-
systematisch. Deze zegswijze beduidt alleen maar een plaatsbepaling van onze onder-
zoeksactiviteit. Men sluit slechts aan bij de ad II.2.2.a gesignaleerde mogelijkheid van 
subjecten om ieder verschijnsel aan de analytische reflectie van het zelfbewustzijn te on-
derwerpen. Over de algemene epistemologische betekenis van het onderscheid subjec-
tief/objectief wordt daarmede nog niet eens iets gezegd. Laat staan dat het om een speci-
fieke intrasystematische plaatstoedeling als 'objectief fenomeen' zou gaan. Het onder-
scheid intra/extrasystematisch stelt ons ook in staat onszelf wat te beschermen tegen con- 

19 



sequenties die onze als intrasystematisch bedoelde uitspraken over de tweedeling objec-
tief/subjectief mogelijk kunnen hebben voor extra-systematische beschouwingen. Deze 
bescherming stellen wij op prijs. Niet, teneinde ons te verschansen in een ivoren toren (dit 
zou ons niet gelukken) maar om de bescheidenheid van onze pretenties te waarborgen. 
Immers allerlei algemeen wijsgerige en kennistheoretische betekenissen van het onder-
scheid subjectief/objectief beschouwen wij in beginsel als extrasystematisch. Zo wordt 
het woord 'subjectief wel gebruikt in de betekenis van 'onderworpen aan' (sub-jèct) en 
zegt men dat een steen `subjèct' is aan de wetten van de zwaartekracht. Dat wil zeggen: de 
steen gehoorzaamt die wetten. In die zin is de mens `subjèct' aan bepaalde medisch-
biotische of psychische wetten. Datgene wat niet aan dergelijke wetten onderworpen is 
noemt men wel object. In die zin zijn zekere constitutieve delictsgevolgen 'subjectief' ten 
opzichte van bepaalde wetten der physica terwijl zij tegelijkertijd dogmatisch intrasyste-
matisch 'objectief' zijn. Zonder het goed recht van deze extrasystematische tweedeling te 
betwisten impliceert zij wel een wijsgerige stellingname die wij menen grotendeels te kun-
nen ontgaan door haar als extrasystematisch te beschouwen. Wij zullen deze en dergelij-
ke indelingen die totaal exogeen zijn ten opzichte van de strafrechtsdogmatiek in het ver-
volg zoveel mogelijk buiten beschouwing laten omdat anders de kans op misverstanden te 
groot wordt. 

In onze definitie hebben wij gesteld dat de dwaling een inadequatie is. Thans voegen wij 
hieraan toe dat die inadequatie iets strafrechtelijk relevants moet betreffen. Had dat dan 
niet in de definitie moeten staan? Neen, want een dergelijke toevoeging heeft op zich nau-
welijks onderscheidend vermogen omdat het voor strafrechtelijke dwaling volkomen 
vanzelf spreekt. Natuurlijk moet in het strafrecht (daar hebben wij het over) de dwaling 
zelf strafrechtelijk relevant zijn om ons te interesseren. En dan moet datgene waarover 
gedwaald wordt natuurlijk in die relevantie delen. 

2 Verhouding extra/intrasystematisch 

Al is het strafrechtsdogmatisch gebruik van de onderscheiding objectief/subjectief intra-
systematisch en dus geen derivaat van een andere wetenschap, op een of andere manier 
heeft dit gebruik wel iets te maken met de wijze waarop in het algemeen met die termen 
omgesprongen wordt. Zo wordt de term 'subjectief' in het gangbaar spraakgebruik gebe-
zigd als aanduiding voor iets, dat van de menselijke geest afhankelijk is, onderworpen is 
aan de persoonlijke zienswijze. Ook wordt 'subjectief' wel gebruikt als karakteristiek 
van de denkarbeid, het gevoelsleven of van het bewustzijn in het algemeen. Die 'overkoe-
pelende', alledaagse betekenis van 'subjectief' is dus erg vaag. Al moet het intrasystema-
tisch gebruik aan de term 'subjectief' een zeer specifieke en circumscripte betekenis toe-
kennen, het gaat daarbij toch om eenfacet van de veelsoortige inhoud die de term in het 
algemeen spraakgebruik pleegt te hebben. Hiervan willen wij ons rekenschap geven. An-
ders kunnen wij het extrasystematische gebruik van de tweedeling niet nauwkeurig af-
grenzen van het intrasystematische. 

3 Doelgebondenheid van objectbenoemingen 

Objecten, zo stelden wij ad II.2.2.a zijn subjectsontwerpen. Hierbij gingen wij uit van de 
gedachte dat iets alleen dan als object gekend kan worden voorzoveel het aan het bewust-
zijn voorgeworpen wordt. Wát merken subjecten als objecten aan? Betreft het hier 
'vrije', dat wil zeggen doelloze en willekeurige acten van het bewustzijn? Natuurlijk niet. 
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Voorzover mensen uit de stroom van ervaringsgegevens een datum isoleren als ervarings-
object doen zij dat met een of ander practisch of theoretisch doel. Daarom is belang-
rijk het specifieke doel van een bepaald referentiekader want dat verklaart waarom be-
paalde ervaringsgegevens intrasystematisch tot objecten benoemd worden. Derhalve is 
van groot belang dat wij thans reeds duidelijkheid hebben over het doel van ons kader: 
het bevorderen van de rechtvaardigheid en het daartoe negatief sanctioneren van 'sto-
rend' gedrag (Hoofdstuk 1.11.2). 

4 Intersubjectiviteit 

Bij deze doelgebondenheid van de intrasystematische objectsontwerpen komt nog iets 
anders. Het bewustzijn zelf (van het subject dat intra- of extrasystematisch bezig is) 
wordt constant beïnvloed door van buiten komende factoren. Het vormen van een be-
paalde bewustzijnsinhoud is geen geïsoleerde act, het is geen souvereine, volstrekt een-
malige opflikkering van de psyche die geheel onafhankelijk van de medesubjecten vol-
trokken wordt. Het benoemen van datgene, wat inhoud van het bewustzijn is (en dus, in 
extrasystematische zin, object is) geschiedt in taal, in woorden uit de gangbare spreektaal 
of in tekens uit een wetenschappelijk tekenstelsel. Hier is sprake van een intersubjectief 
facet. Indien het subject een bepaalde bewustzijnsinhoud op medesubjecten wil overdra-
gen, moet hij zich op de een of andere manier bedienen van een veruiterlijking van zijn 
bewustzijn in het gangbare tekenstelsel. Voor zichzelf behoefde hij niet alles onder woor-
den te brengen, maar bij de overdracht zal hij van alles taal of teken moeten geven. Dit 
betekent een distantie van de hoogstpersoonlijke ervaringswijze, een onthechting van de 
egocentrische waarneming teneinde het object voor anderen duidelijk te maken. In de 
practische alledaagse omgang met objecten speelt dus al vrij veel intersubjectieve be-
paaldheid een rol. Dat wordt natuurlijk sterker als het termen- of tekenstelsel waarvan 
het subject zich bedienen moet geformaliseerd en gefixeerd is. Het is derhalve van groot 
belang dat wij thans beschikken over een globale schets van ons intrasystematisch ter-
menstelsel, vanwege de bepalende werking ervan op het objectieve (Hoofdstuk 1.11.3, 4, 
5). Wij zagen dat dit termenstelsel verbaal, gefixeerd, gesloten en hoogst abstract was. 
Daarom verkrijgt de intersubjectiviteit binnen ons denkkader een heel sterke nadruk. 
Het intrasystematisch objectieve ligt hier voor degene die binnen het kader wil meepraten 
(mee-reflecteren) welhaast planmatig, als een blauwdruk, vast. 

In het dagelijks gebruik van tekens, woorden, gebaren, signalen zijn allerlei marginale 
verschuivingen in betekenis mogelijk. De relatie teken/betekend object is dan betrekke-
lijk variabel. Bezwaarlijk behoeft dit niet te zijn omdat het subject bij de overdracht vaak 
meersoortige tekenstelsels tegelijk gebruiken kan. Die leggen dan, elkaar als het ware 
aanvullend, de juiste relatie toch wel vast: woord, toonhoogte, lichaamsgebaar, teke-
ning. De contextuele bepaaldheid van de tekens sluit misschien niet elke variatie in de re-
latie tekens/betekenis uit, maar toch wel de meest uiteenlopende waarden. Evenwel, bin-
nen het geformaliseerd kader van de strafrechtsdogmatiek zijn variabele relaties uit den 
boze, vooral, omdat slechts één tekenstelsel (samengesteld uit woorden) preferent is. De-
lictsomschrijvingen bestaan uit grammaticale constructies. Gebaren bijvoorbeeld mogen 
niet aanvullen wat uit de woorden niet reeds duidelijk is. Ook voor wisseling van toon-
hoogten ruimt dit referentiekader geen betekenisbepalende functie in. Of men het nu met 
basstem of als sopraan uitspreekt: opzet blijft opzet. Dit betekent een vrij sterke tirannie 
van het binnen het systeem conventioneel bepaalde tekenstelsel, grotere distantie van de 
eigen ervaringswijze en verhoogde intersubjectiviteit. 
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5 Het intrasystematisch objectieve en subjectieve 

Het gaat in ons denkkader om storende gedragingen, voorzoveel rubriceerbaar onder het 
gefixeerde termenstelsel. Van dit termenstelsel hebben we nog gezegd, dat het uiteenvalt 
in bestanddelen en elementen (Hoofdstuk 1.11.7). 

Vormen nu deze bestanddelen en elementen tezamen het intrasystematisch objectieve? 
Neen. Alleen kan gezegd worden dat binnen deze bestanddelen en elementen (waaruit het 
systeem van ons referentiekader opgebouwd is) dat objectieve gesitueerd is. Extrasyste-
matisch (en wel: kennistheoretisch) zijn deze bestanddelen en elementen inderdaad ob-
jectief, in die zin, dat zij voorwerpen van reflexie (bewustzijnsinhouden) zijn voor de ge-
bruikers van het dogmatisch referentiekader (rechter, wetgever, advocaat, wetenschap-
per). Maar waar het om gaat is: hoe onderwerpen deze gebruikers dit extrasystematisch 
objectieve weer aan een intrasystematische tweedeling objectief/subjectief? Anders ge-
zegd: het intrasystematisch objectieve en subjectieve is pas in tweede instantie actueel, 
namelijk wanneer het extrasystematisch objectieve, datgene waar wij ons in ons referen-
tiekader mee bezighouden, aan de hand van doelstelling en tekenstelsel van dat denkka-
der geïsoleerd is uit de grote massa voorhanden ervaringsgegevens. Pas dán kan de 
strafrechtsdogmatisch-intrasystematische tweedeling (binnen het aldus omkaderd extra-
systematische objectieve) aanhangig gemaakt worden. 

Belangrijk is nu hetgeen wij bevonden omtrent het intrasystematische schuldbeginsel en 
de daaruit voortvloeiende 'dubbele tweedeling' (Hoofdstuk 1.11.7 en 8): de onderschei-
ding van de bestanddelen in die welke de 'innerlijke gesteldheid' van de dader beschrij-
ven, en die welke gegevens beschrijven extern aan die 'gesteldheid'. Dezelfde tweedeling 
vonden we bij de elementen. 

In deze intrasystematische dubbele deling wordt nu de dader, met zijn cognitieve, voli-
tieve, intentionele en emotionele functies gezien als het subject, terwijl die bestanddelen en 
elementen die inhouden zouden kunnen zijn van dat bewustzijn of besef benoemd wor-
den als 'objecten' of als (intrasystematisch) 'objectief'. Men zou hier ook van 'objectief 
in de tweede graad' kunnen spreken, omdat die bestanddelen en elementen extrasystema-
tisch al zondermeer objectief zijn. 

Met de intrasystematische naamgeving objectief/subjectief wordt derhalve bedoeld: 
subjectief: datgene, wat een karakterisering is ván het bewustzijn van de dader (d.i. de-

gene om de bepaling van wiens strafrechtelijke aansprakelijkheid het gaat); 
objectief: dát strafrechtelijk relevante dat gedacht kan worden als inhoud van het al-

dus gekarakteriseerde bewustzijn, helemaal daargelaten of het dat actueel (daadwerke-
lijk) ook is. Daarom is in deze intrasystematische zin objectief: de norm, waarvan de da-
der kennis had behoren te dragen. Die norm kan als bewustzijnsinhoud van de dader ge-
dacht worden. 'Opzet' of 'opzettelijk' is in deze zin 'subjectief' omdat deze term een hoe-
danigheid van de innerlijke houding van de dader weergeeft, ook al is dat opzet, als 'psy-
chisch datum' voor de hanteerder van het referentiekader in extrasystematische zin 'ob-
jectief' (immers, b.v. voor de rechter onderwerp van reflectie). Slechts die ervaringsgege-
vens die als mogelijke bewustzijnsinhouden van de dader gerubriceerd kunnen worden, 
worden aan de objectzijde van de strafrechtelijke dwaling aangetroffen. Slechts een on-
geldig cognitivum ten aanzien van die elementen en bestanddelen kan gelden als straf-
rechtelijke dwaling. Wij gebruiken hierna de tweedeling objectief/subjectief, tenzij an-
ders aangegeven, in deze intrasystematische zin. 
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Derhalve valt in het algemeen van de strafrechtelijke dwalingsobjecten niets anders te 
zeggen dan (samenvattend) dat het 
/. ten behoeve van het strafrechtsdogmatisch referentiekader geïsoleerde 
2. als delictsbestanddeel of element benoemde 
3. (mogelijke) bewustzijnsinhouden van de dader uit diens alledaagse ervaringswijze 

moeten zijn. 
Natuurlijk kánnen deze objecten beschikken over fysische kenmerken zoals ruimtelijke 

uitgebreidheid en zintuigelijke waarneembaarheid. Zij zijn daardoor echter niet gedefi-
nieerd of bepaald en dergelijke kenmerken komen zelfs vaker niet dan wel voor.'' Zo 
kunnen strafrechtelijke dwalingsobjecten een psychisch substraat vertonen, bijvoor-
beeld wanneer een dader van een in deelneming verwezenlijkt strafbaar feit dwaalt om-
trent de omvang van de wilsgerichtheid van zijn 'maat', die een heel ander doel op het oog 
kan hebben dan hij. In dat geval kan hij menen mede te plegen terwijl de veronderstelde 
medepleger niet het daartoe vereiste opzet heeft. Natuurlijk kan dit psychische ook ge-
heel ontbreken, b.v. wanneer de dader veronderstelt dat een mededader opzet heeft, ter-
wijl deze 'nergens aan denkt'. Dit 'niet-denken', `ignorantia', is dan bij de vaststelling van 
de aansprakelijkheid van die dader intrasystematisch objectief. Die vermeende psychi-
sche gesteldheid van de (eveneens vermeende) deelnemer is immers een bewustzijnsin-
houd van die dader. Ook dwalingen kan men aan de intrasystematische objectzijde van 
de strafrechtelijke dwaling aantreffen, b.v. wanneer de dader bij een in groter verband 
gepleegd strafbaar feit ten onrechte dacht dat een der deelnemers dwaalde omtrent het 
verboden-zijn van de gedraging. De dader dacht dan, dat hij zich van deze deelnemer als 
manus ministra bedienen kon. Hij dacht dat hij 'deed plegen'. Dit bleek achteraf een ver-
gissing omdat de deelnemer het verbod zeer goed kende. 

Omdat die bestanddelen of elementen die intrasystematisch subjectief zijn karakterise-
ringen zijn ván 's daders bewustzijn treffen wij deze uiteraard nooit aan de objectzijde 
der strafrechtelijke dwaling aan. 

11.2.3 HET COGNITIEVE H: ENKELE TOEPASSINGEN 

II.2.3.a Error versus ignorantia, nescientia en inadvertentia 

1 Dwaling als psychische act in het direct gegeven bewustzijn 

Wij omschreven hierboven (11.1) de strafrechtelijke dwaling als een inadequatie binnen 
het proces van informatieverwerking. Maar we gaven aan, dat die inadequatie zelf niet 
altijd hoeft neer te komen op een of andere bewustzijnsinhoud. Het kan zijn dat de dader 
helemaal nergens aan denkt en dat daarin (in dit niet-doen in psychisch opzicht) de inade-
quatie (de informatie-incongruentie) zit. 

We zagen ad 11.2.2.c.3 óók dat wegens de gangbare gelijkstelling van het 'subjectieve' 
met het 'psychische' traditioneel de strafrechtelijke dwaling juist wel als een bewustzijns-
inhoud gedefinieerd wordt, waarbij sterk 'gepsychologiseerd' wordt. Dwaling is, in de 
gangbare theorie, een zogenaamdepositieve intellectuele of intuïtieve act van het bewust-
zijn: dwaling is een `Fehlvorstellung'," een `falsche Vorstellung'," een onjuiste voorstel-
ling of begripsvorming der werkelijkheid, het (actief) miskennen van feitelijke of j uridi- 

31. Voorbeelden van dwalingsobjecten met fysische kenmerken in Hoofdstuk 3 ad IV.3.2.c (effecti-
viteitsdwalingen), V.2.4 (Kausalabirrung), V.2.5 (Quantiteitsdwaling) en V.2.6 (Error in objecto). 
32. SchmidMuser, Strafrecht, Allgemeiner Teil, a.w., p. 399. 
33. Sch6nke/Schr6der, Kommentar, a.w., p. 251; Schultz, EinfUhrung, a.w., Bd. I, p. 192. 
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sche realiteiten, een vals, ongeldig begrip van zaken." 'Dwaling', aldus verwoordt Pom-
pe de communis opinio, 'is niet weten, terwijl men meent wel te weten'." Het venijn zit 
hier in de staart: er is een positieve mening vereist. 

Door de dwaling 'psychisch-positief' te noemen wil men aangeven dat de dwaling speci-
fiek thuishoort in die psychische bovenlaag die men in psycho-analytische zin het 'direct 
gegeven, onmiddellijke (of daadwerkelijke) bewustzijn' noemt, dat wil zeggen die bo-
venste bewustzijnslaag die de drempel vormt tot de wereld der ervaringsbestanddelen. 
Deze bewustzijnslaag zullen wij hierna, als er gevaar voor misverstanden bestaat, aandui-
den als 'actueel' of 'onmiddellijk gegeven' bewustzijn omdat soms onder bewustzijn (in 
ruimere zin) ook het véér-, onder- en on-bewuste wordt begrepen. De aanduiding 'psy-
chisch-positief' geeft verder nog aan dat de dwaling alleen plaatsvindt wanneer het sub-
ject zich 'iets realiseert'. Bij onnadenkendheid, verstrooidheid, onbewustheid wordt er 
dus niet gedwaald. Dwaling is, in deze opvatting, altijd een daadwerkelijke oordeelvel-
ling waarvan de inhoud, als behorend tot het direct bewuste, steeds reproduceerbaar is en 
te onderscheiden van het overige voorstellingsleven. Processen in het onbewuste en on-
derbewuste zijn slechts eventuele oorzaken van dwaling. 

In deze psychologiserende benadering wordt een scherpe tegenstelling bereikt tussen 
enerzijds de dwaling en anderzijds diverse vormen van (al dan niet verschoonbare) onwe-
tendheid, onoplettendheid, onbewustheid, onachtzaamheid en verstrooidheid. Hier 
stuiten wij op de gangbare tegenstelling tussen de error enerzijds als positieve psychische 
act en ignorantia, nescientia en inadvertentia als psychische negativa of omissies. Deze 
tweedeling wordt steeds aangebracht wanneer zich het verschijnsel van de `inadaequatio 
inter rem et intellectum' voordoet. Is zij juist? 

2 De tegenstelling: psychisch positief/psychisch negatief 

Het meest breedvoerig uitgewerkt treffen wij deze tegenstelling tussen positieve en nega-
tieve psychische acten die resulteren in een inadequate ervaringswijze aan in de RK mo-
raaltheologie en het canoniek strafrecht. 

Error, idest ille status animi positivus, in quo non habetur merus cuiuscumque notitiae 
defectus, ut in ignorantia stricte intellecta, sed habetur notitia falsa, verae rei naturae non 
consentanea." 

34. F.J. Bolsius, Van den invloed der dwaling in het recht op de strafbaarheid, Roermond, 1898; 
P.M. Trapman, Het dwalingsprobleem in het strafrecht, R.M.T. LXXXII, p. 245 v.v., p. 360 v.v.; 
in het bijzonder p. 245; W. Zevenbergen, Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, Dl. I, Alge-
meene Leerstukken, Groningen/Den Haag, 1924, p. 164; J.M. van Bemmelen/W.F.C. van Hat-
tum, Hand- en leerboek van het Nederlandse Strafrecht, 2 Dln., Arnhem/Den Haag 1953, dl. 1, p. 
323; C.J. Vanhoudt en W. Calewaert, Belgisch Strafrecht, 3 dln., Antwerpen/Brussel/Gent/Leu-
ven, 1976, dl. II, p. 401; Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 8e druk, a.w., p. 297; minder 
psychologisch is echter H.M. Pijls, Strafrechtelijke dwaling, opgenomen in reeds gecit. G.E. 
Mulder-Bundel 'Beginselen', p. 269 v.v. 
35. W.P.J. Pompe, Handboek van het Nederlandse Strafrecht, Zwolle, 1959, p. 154. 
36. P. Gommarus Michiels, De delictis et poenis, commentarius libri V codicis juris canonici, Vol. 
I, De delictis canones 2195-2213, Lublin/Brasschaat, 1934, p. 181; C. Bouvaert en G. Simenon, 
Manuale Juris Canonici Ad Usum Seminariorum, Gent/Leuven, 1926, p. 718 v.v.; Heribert 
Schauf, Einfilhrung in das kirchliche Strafrecht, Aken, 1952, p. 39; P. Pelle, Le droit pénal de l'église, 
Paris, 1939, p. 13; R. Nar, Dictionnaire de droit canonique, Paris, 1953 Vol. V p. 430; Paul Hin- - 
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Tegenover de error als 'status animi positivus' staan ignorantia, nescientia en inadverten-
tia. Gedrieën vormen zij een negatief spiegelbeeld van de error. Ignorantia wordt meestal 
omschreven als een gemis aan kennis, aan actuele voorstelling bij iemand, ten aanzien 
van wie het vermoeden bestond dat hij die wetenschap wèl bezat, terwijl hij die in ieder 
geval behoorde te hebben. Bij nescientia gaat het om gebrek aan weten zondermeer, 
daargelaten of betrokkene wel had moeten weten." Bij inadvertentia is er sprake van een 
kennisgebrek door voorbijgaande onoplettendheid: informatie die wij gewoonlijk wel 
verwerken dringt niet door tot het actuele bewustzijn doordat tijdelijk de daartoe vereiste 
aandachtsconcentratie door niet-pathologische oorzaken (verstrooidheid, vermoeid-
heid, verzonkenheid in gedachten en vergeetachtigheid) afwezig is." 

De distinctie wordt herleid tot Thomas van Aquino, die de tweedeling aldus aanbrengt: 
'error est approbare falsa pro veris; unde addit actum aliquem super ignorantiam. Potest 
enim esse ignorantia sine hoc quod aliquis de ignotis sententiam ferat; et tunc ignorans est 
et non errans. Sed quando jam falsam sententiam fert de his, quae nescit, tunc proprie di-
ci tur errare'." 

De tegenstelling alszodanig is ons inziens voor het strafrecht irrelevant. Naar ons oor-
deel komt deze tweedeling voort uit het axioma dat dwaling iets psychologisch is, weshal-
ve ook van het strafrechtelijk dwalingsbegrip uitgezuiverd moeten worden al die vormen 
van inadequaat bewustzijn waarbij enige intellectuele act van betekenistoedeling niet 
aanwijsbaar is. Wij wezen dit axioma van de hand. Strafrechtelijke dwaling is een juri-
disch begrip: de incongruentie ten aanzien van het (intrasystematisch) objectieve. 
Waarop die incongruentie psychisch stoelt is voor de dwaling alszodanig niet belangrijk 
(wel voor de verschoonbaarheid). Hier voegen wij nog aan toe, dat alternatieven als psy-
chisch positief/psychisch negatief, psychisch actief/passief ons inziens weinig betekenis 
hebben. Tussen psychische toestanden bestaan altijd vloeiende overgangen. De tweede-
ling suggereert meer dan psychisch waar te maken is. 

Zo doet b.v. het alternatieve onderscheid: positief gevormde bewustzijnsinhoud/negatie- 
ve bewustzijnsinhoud afbreuk aan het gegeven dat tussen de toestand dat iemand iets 

schius, System des Katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rcksicht auf Deutschland, 1959, 
Vol V p. 921 v.v; Lexikon fr Theologie und Kirche, Freiburg, 1960, Vol V ad vocem Irrtum; Petrus 
Palazzini en Fernandus Galea, Dictionarum Morale et Canonicum, Rome, 1965, Vol. lip. 290 v.v.; 
voor wat betreft de identieke moraal-theologische onderscheiding zie met name Thomas Aquinita-
tis, Summa, a.w., Liber I, Pars II, Quaestio LXX VI, Articulus II, Conclusio; en voorts Dominicus 
M. PrUmmer, Manuale Theologiae Moralis secundum S. Thomae Aquinitatis, Barcelona, 1946, 3 
dln., Vol. I, p. 34 v.v.; J. Aertnys en C.A. Samen, Theologica Moralis secundum doctrinam S. AI-
fonsi de Ligorio, 2 dln. Den Bosch 1928 Vol. I, p. 19 v.v.; H.D. Noble, Le discernement de la con-
science, La vie morale d'après S. Thomas d'Aquin, Paris, 1934, p. 366; Karl. HOrmann, Lexikon 
der Christlichen moral, Innsbruck/Wien/MUnchen, 1976, p. 716 v.v.; Herbert Waddams, A new 
introduction to moral theology, London, 1972, p. 93-102. 
37. Ignorantia definiri solet carentia scientia in subjecto ceteroquin capaci; si versatur circa rem, 
cuius cognitionem quis habere non tenetur, dicitur simplex nescientia; si, e contra, versatur circa 
rem quam quis scire tenetur, dicitur proprie ignorantia; Michiels, De delictis et poenis, a.w., p. 181. 
38. Inadvertentia, idest ille status transitorius, in quo id quod habitualiter scimus actualiter, ex dis-
tractione vel oblivione, non consideramus; Michiels, a.w., ibidem. 
39. Thomae Aquinitatis, Quaestiones disputatae, De Malo, Quaestio III Articulus VII, editio Leu-
ven 1702; Vgl. Summa Theologica a.w., Liber  I  Pars II Quaestio LXXVI Articulus II passim. 
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denkt en die, waarin hij volstrekt gedachteloos is allerlei tussentoestanden en overgangs-
gebieden bestaan waaraan, al naar gelang de complexiteit van de voorstellingsinhoud die 
de beoordelaar als de adequate veronderstelt, nu eens een meer positieve (als die voorstel-
ling enkelvoudig was) dan weer een meer negatieve (als de tot uitgangspunt genomen 
voorstellingsinhoud zeer uitgebreid was) betekenis te geven is. De tweedeling miskent het 
gegeven dat de grensovergangen niet of nauwelijks aan te geven zijn. Daarbij verleidt de 
tegenstelling de doctrine tot allerlei goocheltrucs, waarbij bepaalde vormen van onwe-
tendheid toch weer, zogenaamd positief, omgezet worden tot een zekere toestand van ac-
tueel bewustzijn b.v. door te beweren dat ook bij 'ignorantia' sprake blijft van een cogni-
tief residu in het bewustzijn, een soort 'Ersatzerkenntnis', een vulling daar, waar psy-
chisch niet de adequate op het objectieve gerichte aandachtsconcentratie voorhanden is, 
welke Ersatzerkenntnis dan het psychisch substraat van de dwaling zou moeten vormen. 
De tweedeling sticht aldus meer verwarring dan dat zij verheldering brengt. 

Verder kan men de onderscheiding ook niet herleiden tot een analoge tweedeling welke 
in de psychologie (bij het 'error-begrip' waarvan men pretendeert aan te sluiten) gebrui-
kelijk zou zijn. Spreken over een psychische omissie is in die discipline bepaald geen ge-
woonte. Daarenboven is de terminologie voor de strafjurist hoogst verraderlijk. Bij de 
bepaling der gevolgstoerekening worden omissies op dezelfde voet als commissies als 
strafrechtelijk relevante gedragingen aangemerkt. Hierdoor ontstaat de verleiding om 
ook psychische omissies, op dit niveau, zondermeer als acten van de psyche aan te mer-
ken, tengevolge waarvan datgene wat psychologisch niets is, uiteindelijk toch gelijk-
gesteld wordt met het intellectuele actuele oordeel. In deze gelijkstelling heeft het adiec-
tief 'psychisch' of 'psychologisch', waaraan men (om toch maar aan de error een psycho-
logisch substraat te kunnen geven) zulk een eminente waarde hecht, geen enkele werkelij-
ke laat staan onderscheidende betekenis meer. Tot slot zou men zich nog kunnen afvra-
gen, waarom men strafrechtsdogmatisch zoveel energie steekt in de introductie van de 
onderscheiding positief/negatief om haar vervolgens, via de achterdeur, weer geheel te 
ontkrachten. Wij zitten hier dan ook op een dwaalspoor. 

3 Het bewuste en niet-bewuste dwalingsmoment 

Ook gaat de hier behandelde tweedeling uit van een veel te scherpe onderverdeling van 
het psychische in een bewuste en een niet-bewuste laag, waarbij het eigenlijk dwalen ex-
clusief is voorbehouden aan de bewuste laag. 'Dwaling' kan echter resultante zijn van sa-
menwerkende bewuste en niet-bewuste krachten, die onderling in een onontwarbare wis-
selwerking staan. Zo kunnen in het stadium van bewust voorgenomen waarnemingen 
niet-bewuste processen (verdringingen, fixaties, angsten enz.) een rol spelen die de actie-
ve verwerking en integratie van bepaalde informatie geheel of ten dele verhinderen. Niet-
bewuste wensen kunnen zozeer de vader van de gedachte zijn dat bepaalde gegevens een-
voudig niet tot het actuele bewustzijn kunnen doordringen. Betrokkene blijft dan steken 
in (onbewust gewilde) ignorantia. Wanneer sprake is van dergelijke psychische krachten, 
afkomstig uit het niet-bewuste, die leiden tot zo'n 'onwetendheid', gebeurt er, psychisch 
gezien, wel degelijk iets en is het niet juist om, alleen lettend op het niveau van het bewust-
zijn, te spreken van psychisch-niet-doen. 

Zo kan het gebeuren, dat een mens bewust de ogen sluit voor bepaalde ervaringsgege- 
vens. Dit ziet men vaak bij de zogenaamde `overtuigingsdaders'." Er is dan sprake van 

40. Men zie: J. Remmelink, De overtuigingsdader, opgenomen in: Honderd Jaar Rechtsleven, De 
Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1970, Zwolle 1970, p. 179 v.v.; in het bijzonder p. 187 v.v.; 
voorts: I V.2.5, en voorts voorbeelden van 'moedwillige blindheid' hieronder Hoofdstuk 3. I V.2.6.d 
en Hoofdstuk 4.III.2.2.d. 
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geweten en gewilde onwetendheid, verblindheid. Van dwaling in eigenlijke zin is in dit 
stadium nog geen sprake, daar de 'compleetheid' (dat wil zeggen het niet weten dát men 
dwaalt) nog ontbreekt. Een aanvankelijk bewust gezochte ignorantia kan verworden tot 
een soort levenshouding, waarbij de aanvankelijk bewust gezochte blindheid zich ver-
plaatst naar diepere bewustzijnslagen om vandaaruit autonoom en automatisch, zonder 
dat de betrokkene daar nog actueel 'weet' van heeft storend te werken op de bewuste in-
formatieverwerking, perceptie en oordeelsvorming." Op den duur is een dergelijk 
systeem van onderbewuste afweer als het ware geheel zelfstandig geworden ten opzichte 
van het directe bewustzijn. Gaandeweg heeft zich de compleetheid aangediend en van 
strafrechtelijke dwaling is thans sprake. Wèl is natuurlijk de vraag of betrokkene aan die 
compleetheid niet op hem verwijtbare wijze debet is, kortom, of niet van dolus of culpa-
in-causa sprake is dan wel van een diffuse 'Lebensfhrungsschuld'." Maar duidelijk is 
dat men in dit soort gevallen waarin geen specifieke actuele oordeelvelling plaatsgrijpt, 
moeilijk staande kan houden dat er psychisch 'niets gebeurt'. 

Welk intrasystematisch nut heeft de hier weergegeven distinctie eigenlijk? Ons inziens 
helemaal geen, want er zijn aan het onderscheid bewust/niet-bewust ook geen rechtsge-
volgen verbonden. Zowel de in het niet-bewuste wortelende ignorantia als de in het be-
wustzijn gesitueerde error, evenals inadvertentia en nescientia sluiten onder dezelfde 
voorwaarden het strafbaar opzet uit, evenals zij op dezelfde condities schulduitsluitend 
of juist kwalificerend werken." 

Wij besluiten: wat een bewustzijnswijze tot dwaling in strafrechtelijke zin maakt is het, 
onder voorwaarde van compleetheid, ontbreken van de adequate ervaringswijze met be-
trekking tot het intrasystematisch objectieve. Het is, voor de catalogisering van de be-
wustzijnswijze tot dwaling in deze zin, geheel onverschillig of de inadequatie voortvloeit 
uit een bepaalde circumscripte mening, inadvertentia of nescientia dan wel ignorantia. 
Wel kunnen deze verschillende varianten van strafrechtelijke dwaling betekenis hebben 
voor de betrekkelijke onverschoonbaarheid of onoverwinnelijkheid ervan. De strafrech-
telijk als inadequaat te kwalificeren ervaringswijze kan het resultaat zijn van een jaren-
lang voortgezet verdringingsproces. Maar ook is het mogelijk dat de dwaling terugge-
bracht is tot één onmiddellijke actuele bewustzijnsopflikkering naar aanleiding van een 
concreet zintuigelijk incident. Doch dit laatste is bepaald niet het 'ideaal-type' van straf- 
rechtelijke dwaling, het is slechts een van de vele varianten daarvan. Tussen de hier weer- 
gegeven extreme voorbeelden zijn allerlei tussenvarianten denkbaar. Indien een concrete 
strafrechtelijke dwaling te omschrijven is als een bepaalde 'afwijkende mening' dan kan 
deze oordeelvelling qua talis hoogst diffuus wezen en moeilijk traceerbaar zijn, doordat 
zij samenvloeit met andere onderdelen van het voorstellingsleven. Ja, doorgaans zál de 
dwaling zelfs geheel ingebed liggen in de totale alledaagse beleving van betrokkene. Der-
halve is niet vereist dat de dwalende zelf zijn inadequate meningsvorming als een oordeel-
velling herkent en evenmin dat hij de inhoud ervan als een circumscript geheel kan isole- 

41. Zie m.n. over deze processen D. Mulder, Terrorisme, opgenomen in: Mensen bij gijzelingen, 
Alphen aan den Rijn, 1981, p. 81 v.v. 
42. Remmelink, De overtuigingsdader, a.w., p. 188. 
43. Canon 2202 Codex luns Canonici, in het bijzonder § 3 bepaalt dit voor het kerkelijk strafrecht 
uitdrukkelijk: Can. 2202 § 1. Violatio legis ignoratae nullatenus imputatur, si ignorantia fuerit in-
culpabilis; secus imputabilitas minuitur plus minusve pro ignorantiae ipsius culpabilitate. § 2 Igno-
rantia solius poenae imputabilitatem delicti non tollit, sed aliquantum minuit. § 3 Quae de ignoran-
tia statuuntur, valent quoque de inadvertentia et errore. 
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ren uit zijn ervaringsleven. In extremo is zo denkbaar, dat de gehele levenshouding of so-
ciale attitude van enig mens te kwalificeren is als een samengestelde voortgezette dwaling 
in strafrechtelijke zin. Zowel het direct gegeven bewustzijn als de diepere bewustzijnsla-
gen kunnen dwalingsmomenten in strafrechtelijke zin opleveren, waarbij het dwalen zelf 
een voortdurend proces, door deze 'lagen' heen lopend, kan zijn. 

4 Vanwaar dit onderscheid in de strafrechtsdogmatiek? 

Tenslotte putten zeer veel doctrinisten zich wel uit de hier weergegeven distincties zo 
nauwkeurig mogelijk te onderhouden, doch zij falen er vervolgens in, aan te geven welke 
rechtsgevolgen aan het onderscheid verbonden moeten worden. Zowel in het onderbe-
wustzijn wortelende ignorantia als in de bewustzijnsbovenlaag gesitueerde error, evenals 
inadvertentia en nescientia sluiten onder dezelfde voorwaarden het strafbaar opzet uit, 
evenals zij op de zelfde condities schulduitsluitend of juist kwalificerend werken. 

Voor wat betreft de positieve strafrechtsdogmatiek is zij te wijten aan het feit dat het 
strafrechtelijk dwalingsbegrip van oudsher steeds gedefinieerd en naar rechtsgevolgen 
geëxpliciteerd werd en wordt in relatie tot het begrip van strafbaar opzet. Nu wordt, zoals 
nog uiteengezet zal worden," het strafbaar opzet doorgaans opgevat als een zuiver psy-
chisch begrip en het wordt niet zelden voorstellingstheoretisch gedefinieerd, terwijl 
auteurs, die meer de nadruk willen leggen op het volitieve aspect van het opzet, zich onder 
omstandigheden toch genoodzaakt voelen vrij sterk psychisch geladen voorstellingstheo-
retische momenten in te voeren." Dientengevolge tracht men het begrip dwaling, waar-
mede dat strafbaar opzet vergeleken wordt, eveneens terug te brengen tot dezelfde psy-
chologische categorieën, uiteraard, opdat aldus de vergelijking makkelijker wordt. Al-
dus ontstaan 'makkelijke' vergelijkingen als: opzet is (positief) wel adequaat weten, en 
dwaling is (positief) niet-adequaat-maar-wel-weten: dolus is (bewuste) adequate voor-
stelling, error (bewuste) inadequate voorstelling. 

Door op deze wijze aan de dwaling een tegenovergestelde voorstellingstheoretische in-
houd te geven als vereist is voor de verwezenlijking van het strafbaar opzet zou dan met-
een duidelijk moeten worden dat de error het strafbaar opzet kan uitsluiten. Evenwel, 
het betreft hier naar onze mening alles simplificaties. Weliswaar dat `Fehlvorstellungen' 
dwalingen kunnen zijn maar het dwalingsbegrip zelf is veel ruimer en omvat ook de igno-
rantia, inadvertentia en nescientia die niet voorstellingstheoretisch gedefinieerd kiinnen 
worden, omdat zij door het ontbreken van iedere voorstelling gekenmerkt worden. Dit 
zijn tevens specimina van error die soms elk psychisch substraat missen. Zie hierboven ad 
II. 1 . Aan het dwalingsbegrip is dan ook een veel ruimere invloed in het strafrecht voorbe-
houden dan alleen een opzetuitsluitende werking. De error kan de culpa en de verwijt-
baarheid (totaalschuld) beïnvloeden en dit zijn begrippen die lang niet altijd iets 'psy-
chisch' vertonen terwijl evenmin, indien er psychische aspecten voorhanden zijn, deze 
duidelijk situeerbaar zijn in een of andere bewustzijnslaag. 

44. Hoofdstuk 3.11.2 t/m 11.3.6. 
45. Hoofdstuk 3.V.2.4.c.1 t/m 8. 
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5 Het moraaltheologische dwalingsbegrip 

Moraaltheologisch kan het zeer dienstig en zinvol zijn een onderscheid te maken tussen 
inadequate actueel-bewuste voorstellingen als circumscripte psychische acten en onwe-
tendheid, onoplettendheid en onbewustheid, waarbij slechts het eerste 'error' heet. Deze 
definiëring van 'dwaling' binnen dit referentiekader hangt samen met een zeer centraal 
thema in de moraaltheologie: de typisch menselijke gehoorzaamheidsplicht aan het ge-
weten, ook indien dit geweten dwalend is. Wanneer de mens bewust de roepstem van zijn 
geweten volgt en hij, naar zijn subjectieve overtuiging zijn handelingen geheel conform 
zijn geweten inricht begaat hij, ook al treedt hij objectief een goddelijk gebod of verbod 
met voeten, daardoor toch geen formele, persoonlijke subjectieve zonde." Het onover-
winnelijk dwalend geweten verplicht onvoorwaardelijk.°' Aldus leert de R.K. moraal-
theologie." 

Deze moraaltheologische schulduitsluitingsgrond geldt uiteraard alleen als het gewe-
ten inderdaad sprekend is, dat wil zeggen, als het geweten alszodanig functioneert, nl. als 
die positieve actuele bewustzijnsgesteldheid voorhanden is, waardoor het geweten geken-
schetst wordt. Immers, het ge-weten in de hierbedoelde zin — conscientia moralis — is 
een bijzondere vorm van direct gegeven bewustzijn; het hangt samen met weten van nor-
men die de mens in zijn existentie aanspreken, welke wetenschap een onmiddellijke en 
onlosmakelijke bevelsfunctie bij het inrichten van het gedrag heeft." Bij het geweten 
gaat het om inzichten die de menselijke zijnswijze bepalen, die niet alleen verstandelijk-
intellectueel afgetast worden doch tevens zeer diep in het emotionele leven geïntegreerd 
en verankerd zijn. Deze vorm van wetenschap is nimmer door zintuigelijke waarneming 

46. De adjectiva 'objectief' en 'subjectief' in deze zin worden gebezigd in moraal-theologisch intra-
systematische zin en hebben dus een heel andere betekenis dan wij eraan toekennen in het strafdog-
matisch onderscheid; over de bevrijdende werking van het falend geweten zie: Hdrmann, Lexikon 
der christlichen Moral, a.w., p. 716; Noble, Le discernement de la conscience a.w., p. 370; Prdm-
mer, Manuale Theologiae Moralis, a.w., deel I, p. 201 v.v. 
47. Thomas Aquinitatis, Summa Theologica, a.w., Liber I, Pars II, Quaestio XIX, Articulus V, in 
fine: Sed contra, Sicut in primo actum est conscientia nihil aliud est quam applicatio scientiae ad ali-
quem actum: scientia autem in ratione est: voluntas ergo discordans a ratione errante est contra con-
scientiam. Sed omnis tala voluntas est mala: dicitur enim Rom. 14. Omne quod non est ex fide, pec-
catum est, id est, omne quod est contra conscientiam. Ergo voluntas discordans a ratione errante est 
mala; Aertnys, Theologia Moralis, Tom. I, a.w., p. 42: Conscientia invincibiliter errans, si praeci-
piat aut prohibeat, obstringit ut sibi obediatur: si permittat, eximit a peccato formali; Hdrmann, 
a.w., p. 716, ald. aangehaalde bronnen. 
48. Andere moraaltheologische systemen kennen aan het falend geweten niet een dergelijke plaats 
toe, zo onder meer het calvinistische systeem; in het lutheranisme wordt aan de dwalende conscientia 
wel een onvoorwaardelijk bevrijdende werking toegekend, vgl. H. R. Gerstenkorn, Weltlich Regi-
ment zwischen Gottesrech und Teuffelsmacht, Bonn, 1956; in dit bestek volgen wij in de hoofd-
tekst voornamelijk de RK moraal-theologie vanwege de daarin aan de conscientia errans toegeken-
de, vrij vergaande, invloed. 
49. Aertnys, Theologia Moralis, a.w., Tom. I, p. 40: Conscientia est judicium seu dictamen ratio-
nis practicum, ostendens quid hic et nunc agendum sit ut bonum, aut vitandum ut malum; over de 
onmiddellijke practische directiviteit van deze wetenschap zie: Thomas Aquinitatis, Summa Theo-
logica, Liber I, Quaestio LXXIX Articulus XI t/m XIII; opgemerkt worde, dat in deze opvatting 
aan het geweten een sterk cognitieve structuur toegekend wordt, hetgeen voor ons, die de dwaling 
afzetten tegen eveneens sterk cognitief op te vatten begrippen als opzet, de vergelijking met dit 
moraal-theologische systeem des te interessanter maakt. Evenwel, in diverse andere moraaltheolo- - 
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van 'buiten' naar 'binnen' gebracht, doch is met het zelfbewustzijn tevens gegeven en 
stijgt vanuit de diepte van het bewustzijn op als een voortdurend dwingend appèl aan de 
mens in zijn totaliteit om zichzelf waardevol te verwezenlijken." Niet-opvolging van de 
gewetensplicht betekent dan ook verstoring van de emotionele huishouding. Vandaar, 
dat het geweten in verschillende Openbaringsteksten in het 'hart' gesitueerd wordt 1  Het 
is duidelijk, dat in de gevallen van ignorantia, nescientia en inadvertentia van een derge-
lijk weten geen sprake is weshalve de zoëven genoemde zonde-uitsluitingsgrond hier niet 
in aanmerking komt. 

Kan aldus de moraal-theoloog aanleiding vinden het dwalingsbegrip in zijn discipline 
geheel af te stemmen op de functie van het geweten als leidraad voor het handelen in rela-
tie tot God, in het dogmatisch systeem van het positieve strafrecht, dat eerst en vooral de 
regulator is van intermenselijke gedragingen, vervult het geweten niet een dergelijke cen-
trale rol, al kan het gegeven, dat gehandeld werd in overeenstemming met of op bevel van 
het (falend) geweten wel relevant zijn. In het merendeel van de gevallen heeft dit gegeven 
echter geen enkele invloed op de totstandkoming van de subjectieve bestanddelen van het 
strafbare feit. De eventuele betekenis van het dwalend geweten is doorgaans te situeren 
op het tweede plan, na de kwalificatiegrensoverschrijding, in het kader van de totaal-
schuld als grond van AVAS. Het (relatief) sporadisch verschijnsel dat het geweten soms 
dwalen kan ten aanzien van strafrechtelijke normen en dat op basis van die falende gewe-
tensinhoud gedelinqueerd wordt noodzaakt niet tot inkrimping van het strafrechtelijk er-
rorbegrip tot actuele bewustzijnsinhouden. Wat de subjectieve factoren van het strafbare 
feit betreft moet opgemerkt worden dat daarbij het cognitieve aspect sec te zeer over-
heerst dan dat gewetensdwaling op hen voortgezet van invloed zou kunnen zijn. Begaat 
een overtuigingsdader éénmaal uit hoofde zijner gewetensdwaling een strafbaar feit, dan 
is strafrechtelijk, nadat de dader van juridische zijde op het dwalingskarakter van zijn 
voorstelling gewezen is (b .v. hij werd ontslagen van alle rechtsvervolging op basis van ver-
ontschuldigbare dwaling) niet spoedig aan te nemen dat de dwaling in strafrechtelijke zin 
zich voortzet en b.v. ten tweede male een schulduitsluitingsgrond oplevert. Het straf-
recht, als bestendiger en handhaver van sociale gedragsregels die over het algemeen voor 
juist, redelijk, billijk, rechtvaardig en dus toepasbaar in een veelvoud van relaties gehou- 

gische systemen dan de Rooms-Katholieke, en met name in uiteenlopende opvattingen aangaande 
de practische ethiek wordt aan het geweten meer een intuïtieve structuur toegekend. Het geweten 
functioneert dan bij wege van een 'invoelende schouw' of 'intuïtieve aanschouwing' van ervarings-
gegevens als 'goed' of 'kwaad', en de uiteindelijke bevindingen die zo worden opgedaan worden 
verplichtend opgelegd aan de verstandsfunctie. 
50. Dit ingestorte 'oer-weten' wordt wel als `synderesis' aangeduid, als de kunde, de hoogste zede-
lijke waarden te doorgronden; Aertnys, a.w., Tom. I, p. 40: Synderesis est habitus naturaliter indi-
tus, quo prima agendorum principia legis naturalis cognoscimus, e.g. bonum est faciendum, ma-
lum fugiendum; Deus est colendus; quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris (. . .) Conscientia vero 
est actus, quo homo principia syndereseos et conclusiones generalis scientiae applicat ad casus par-
ticulares; Thomas Aquinitatis, a.w., Liber 1 Quaestio LXXIX Articulus XII; Htirmann, Lexikon, 
a.w., p. 711 ald. aangehaalde litteratuur. 
51. Zo o.m. in het Nieuwe Testament, Mattheus, 5,8; Marcus, 7,20-23; Lucas, 6,45; vgl. 1 Johan-
nes, 3. 19 v.v.; zie met name de passage in Paulus' brief aan de Romeinen, 2, 15: 'Door hun daden 
tonen zij, dat de Wet in hun hart geschreven staat, waarbij komt het getuigenis van hun geweten, 
terwijl hun gedachten elkander onderling beschuldigen of ook wel vrijspreken'; met het 'hart' wordt, 
conform R.K. interpretatie het 'oer-weten' bedoeld en met 'geweten' de bewuste reflectie daarvan 
en de verbintenis ervan met verstandelijk afgeleide bevindingen. 
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den worden kan niet blijvend terugtreden voor individuele metafysisch-transcendente 
waarheidsopvattingen. Het streeft door het strafproces ook niet een `choc des opinions' 
op dit niveau na. Blijft de dader bij zijn existentiële overtuiging die strafrechtelijk als ina-
dequaat geldt, dan vergenoegt het strafrecht zich er uiteindelijk mede de dader te straffen 
als — wat overdreven gezegd — 'der Stoff an dem die Tat gestraft wird'." Het typisch 
conventionele karakter van het strafrecht dat wij in ander verband al ontmoetten leidt 
daartoe. Natuurlijk beïnvloedt deze karakteristiek van het strafrecht zijn dogmatisch 
dwalingsbegrip dat minder diepgaand, meer sociologisch en 'vluchtiger' is dan het 
moraal-theologische dat afgestemd is om te functioneren binnen de unieke individuele 
relatie tot God. Daarom wijkt de 'compleetheid' van de strafrechtelijke dwaling al zeer 
snel wanneer de dader met de juiste juridische informatie geconfronteerd wordt en deze 
intellectueel heeft verwerkt. In het vervolg 'dwaalt' de dader dan tegen strafrechtelijk be-
ter weten in, d.w.z. hij dwaalt niet meer in strafrechtelijke zin omdat de compleetheid af-
wezig is. De moraal-theoloog kan echter blijven letten op de emotioneel-existentiële in-
ternalisering van de toegevloeide kennis (staat de betrokkene er met zijn wezen achter, 
maakte hij de kennis tot in het diepst tot `de zijne') en kan nog wel van gewetensdwaling 
blijven spreken: de cognitieve verwerking van de strafrechtsnorm doet zijn compleet-
heidsvoorwaarde niet wijken. 

11.2.3.6 Dwaling en automatische vergissingen 

Het komt vaak voor, dat iemand het adequate oordeel over het objectieve lijkt te missen, 
zulks, terwijl hij op dat moment de adequate voorstelling wel degelijk actueel voor ogen 
heeft. Zo kan het gebeuren, dat iemand Jan als 'Piet' aanspreekt, bijvoorbeeld, omdat 
anderen het de hele tijd over deze 'Piet' gehad hebben en betrokkene zich niet onmiddel-
lijk van de auditieve indrukken van deze eigennaam kan losmaken. De naam 'Piet' blijft 
a.h.w. in de gedachten hangen. Uit de wijze waarop betrokkene direct na het uitspreken 
van de verkeerde eigennaam zijn fout herstelt (niet zelden met ergernis en irritatie want 
'hij wist het wèl goed') leiden wij gemakkelijk af, dat hij geen ogenblik gedacht heeft dat 
Jan Piet was of dat hij daaromtrent onwetend is geweest. Zelfs van onoplettendheid be-
hoeft bij dit soort Fehlleistungen geen sprake te zijn. In zekere zin is het uitspreken van 
het verkeerde woord een volkomen direct-automatische respons geweest op voorgaande 
herhaalde externe stimuli (het regelmatig horen van het woord 'Fien. Het adequate oor-
deel was op het moment van spreken wel voorhanden, weshalve wij de fout als verspre-
king rubriceren. Een dergelijke automatische vergissing vormt geen dwaling in strafrech-
telijke zin. Naast 'versprekingen' kunnen zich als dergelijke automatische fouten ook 
'verschrijvingen' en 'vergrijpingen' voordoen. Zo kan een boekhouder '1000' schrijven 
in plaats van '100', omdat een naast hem gezeten kantoorbediende mondeling optellin-
gen in duizendtallen aan het opstellen is, zonder dat bij de boekhouder ook maar een 
ogenblik van een oordeelsincongruentie met het juiste getal sprake is. Deze automatische 
responsen kunnen ook terug te voeren zijn op interne stimuli die afkomstig zijn uit diepe-
re bewustzijnslagen. Denk met name aan de diverse 'Freudiaanse vergissingen' als 
oprispingen uit het onderbewuste. Degeen die de vergissing begaat hoort of ziet zichzelf 

52. Remmelink, De overtuigingsdader, a.w., p. 188 v.v. 
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als het ware met verbazing en ontsteltenis de verspreking, vergrijping of verschrijving be-
gaan." Deze vergissingen liggen niet op cognitief niveau. Ze zijn postcognitief, het zijn 
`uitvoeringsfouten'. 

In civilibus levert de rubricering van dit soort 'schijnbare dwalingen' enige moeilijkheden 
op. Het externe effect van deze automatische vergissingen, met name de versprekingen en 
verschrijvingen, is, dat een wilsverklaringsdaad gesteld schijnt, welke niet concordeert 
met de interne psychische bedoeling of voorstelling van de verklarende. Dit extern effect 
lijkt a prima vista op dat van de dwaling in eigenlijke zin, waarbij sprake is van een on-
juiste voorstelling of mening bij de dwalende en een daarop steunende wil. Derhalve wor-
den de 'automatische vergissingen' wel als 'oneigenlijke dwalingen' gerubriceerd." Bij 
nader inzien blijkt deze benoeming een enigszins bedriegelijke, daar de oneigenlijke dwa-
ling nimmer als `wilsverklaringsgebrek', gelijk de dwaling qua talis, kan functioneren. 
Bij de zogenaamde oneigenlijke dwaling heeft de vergissing of het misverstand tengevol-
ge dat geen wilsovereenstemming tot stand komt en derhalve ook geen overeenkomst. Bij 
'echte' dwaling zijn wil en verklaring van de partij (die zich op de dwaling beroepen wil) 
geheel met elkaar in overeenstemming doch de wil van één van de partijen heeft zich ge-
vormd onder invloed van een valse voorstelling. Bij oneigenlijke dwaling is er dissensus, 
bij echte dwaling consensus, die een, zij het wellicht vernietigbare, overeenkomst tenge-
volge heeft." De grenzen tussen deze echte en oneigenlijke dwaling vloeien echter makke-
lijk ineen." Hoe is de verhouding van 'dwaling' en 'vergissingen' in het algemeen? De 
niet-automatische vergissingen zouden wij willen zien als een subspecies van de dwaling 
in het algemeen, dat zich van de overige errores onderscheidt door een bij uitstek 
kortstondig karakter, een enkelvoudig oordeelsobject en een hoogst vluchtige compleet-
heid. Degeen die zich vergist kan doorgaans het 'vergissingskarakter' daarvan — even-
tueel daarop door derden geattendeerd — onmiddellijk inzien. De inhoud van de vergis-
sing heeft nimmer een existentieel karakter. Daarom kan het afwijkend en inadequate 
oordeel waarin de zgn. `overtuigingsdaders' verkeren wel als dwaling, doch niet als 'ver-
gissing' gerubriceerd worden." De niet-automatische vergissing (één ogenblik denken 
dat Jan inderdaad Piet was) is een 'simpele dwaling'. 

11.2.3.c Dwaling en het wilsgebrek 

I Algemeen 

Wij situeerden de strafrechtelijke dwaling in het cognitieve, als het ontbreken van het 
adequate weten ten opzichte van het intrasystematisch objectieve en mitsdien inzoverre 
als een cognitief gebrek. In het strafrecht wordt het cognitieve niet zelden gezien als inlei- 

53. Aardige voorbeelden bij J .M. van Bemmelen, De psychologie en de begrippen opzet en schuld, 
opgenomen in de bundel 'Op de grenzen van het strafrecht', Haarlem, 1955, p. 100 v.v. 
54. J .F. Houwing, Dwaling bij overeenkomsten naar Nederlandsch recht, Leiden, 1888, p. 47 v.v.; 
dez. Oneigenlijke dwaling, Rechtskundig Magazijn, 1890, pp. 477-527; A. Pitlo, Het verbintenis-
senrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Groningen, 1964, p. 147; J.Ph. Suyling, Inlei-
ding tot het burgerlijk recht, Deel I, Algemene beginselen, Haarlem, 1948, p. 463; S. van Brakel, 
Leerboek van het Nederlandse verbintenissenrecht, Deel I, Zwolle 1948, p. 392; A. Pitlo, Het 
systeem van het Nederlandse privaatrecht, bewerkt door P.H.M. Gerver, Arnhem 1978, p. 187; C. 
Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Verbintenissenrecht, 
Algemene leer der overeenkomsten, bewerkt door L.E.H. Rutten, Zwolle, 1979, p. 104. 
55. Asser/Rutten, a.w., p. 67 v.v., 78 v.v.; p. 105. 
56. Asser/Rutten, a.w., p. 106. 
57. Hieronder, IV.2.5. 
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ding tot of voorstadium van het willen, waarbij dit volitieve moment doorgaans als een 
act van dit direct gegeven bewustzijn wordt genomen, al bestaat hierover niet altijd dui-
delijkheid." Bij de combinatie 'wetens en willens' ter aanduiding van het strafbaar opzet 
worden beide momenten, hierover bestaat in het algemeen geen twijfel, inderdaad gede-
finieerd als actuele, directe bewustzijnsacten." Gegeven deze voortzetting van het cogni-
tieve in het volitieve, moet men dan niet zondermeer zeggen, dat dwaling als cognitief ge-
brek ook altijd leidt tot gebrek aan het strafrechtelijk volitieve?" Betekent dit niet, dat 
dwaling altijd in een causale relatie staat tot een wilsgebrek, aangezien men datgene wat 
men niet weet niet kan willen? En ligt het derhalve niet voor de hand om dwaling tevens te 
omschrijven als een 'wilsgebrek' in deze zin? Wij zullen zien. 

2 Het wilsgebrek in het burgerlijk recht 

In het burgerlijk recht pleegt men het daar geldend dwalingsbegrip wel te omschrijven als 
een 'wilsgebrek' . 61  Bij het uiteenleggen van dit begrip blijkt echter al spoedig, dat men de-
ze uitdrukking niet te letterlijk moet nemen en dat het hier eigenlijk een taalkundige con-
tractie betreft, waarbij een samengesteld begrip wordt aangeduid naar het resultaat er-
van, namelijk een gebrekkig gevormde wil. De dwaling zelf wordt wel degelijk in het cog-
nitieve gesitueerd en vaak zelfs voorzien van voorstellingstheoretische definities als: 'een 
functie van het bewustzijn in deze negatieve zin, dat daarin een juiste voorstelling niet 
aanwezig is'," 'een onjuiste voorstelling van zaken'," 'verkeerde voorstelling' of 'het 
verkeren onder de invloed van een valse voorstelling' ." Tengevolge van deze verkeerde 
voorstelling van zaken is de wilsvorming van de wilsverklarende gebrekkig tot standgeko-
men." Hiermede wordt niet bedoeld, dat de gebrekkigheid der voorstelling zich onmid-
dellijk mededeelt aan de wil, zodat de wil reeds dadelijk bij het verrichten der rechtshan-
deling gebrekkig is — overigens zonder dat de 'willende partij' dit weet. De strekking van 
de benoeming der dwaling tot 'wilsgebrek' is aan te geven, dat wegens een onjuiste voor-
stelling een rechtsgeldige, inzoverre 'gezonde' (niet-gebrekkige) wil in het leven geroepen 
en verklaard is met welke wil en verklaring achteraf onder voorwaarden gebroken kan 
worden." 

Het is volkomen duidelijk dat de civilist redenen heeft zijn dwalingsbegrip tout court 

58. Van Bemmelen, De psychologie en de begrippen opzet en schuld, a.w., p. 77 v.v. 
59. Hoofdstuk 3.11.3.2 t/m 5. 
60. Op grond van een bevestigende beantwoording van deze vraag noemen sommige auteurs de 
dwaling het negativum van het opzet: als opzet is 'wel weten' en dwaling 'niet weten' dan is dwaling 
tevens de Tatbestandausschliessungsgrund van het doleuse delict: zie o.m. Trapman, Het dwa-
lingsprobleem in het strafrecht, a.w., p. 259 v.v. met verwijzing naar Frank. 
61. Asser/Rutten, Verbintenissenrecht, Algemene leer der overeenkomsten, a.w., p. 101 v.v.; Pit-
10, Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, a.w., p. 186. 
62. Asser/Rutten, a.w., p. 104. 
63. J.H. Nieuwenhuis, Drie beginselen van contractenrecht, Deventer, 1979, p. 95 v.v. 
64. M.H. Bregstein, De invloed van dwaling op rechtshandelingen, W.P.N.R. nummer 4039; opge-
nomen in: Verzameld werk van prof.mr . M.H. Bregstein, 2 dln., Zwolle 1960, Dl. 1, p. 163 v.v.; 
vgl. evenzo: Van Brakel, Leerboek, a.w., p. 392 v.v.; VOIlmar, Verbintenissen- en bewijsrecht, 
a.w., p. 206; Suyling, Inleiding, a.w., p. 452. 
65. Lokin, Enige beschouwingen omtrent de grond der dwalingsregeling bij verbintenisscheppende 
overeenkomsten, a.w., p. 40 v.v. 
66. Lokin, a.w., p. 42. 
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als 'wilsgebrek' samen te vatten, omdat de dwaling in dit referentiekader functioneert als 
een eventuele titel van vernietigbaarheid van een rechtsband, welke door een of andere 
wilsverklaring tot stand gekomen is. Neemt men aan dat in beginsel een rechtssubject al-
leen gebonden kan zijn aan datgene wat hij 'echt' wil (hetgeen wel als `autonomiebegin-
ser geboekt wordt)," dan gaat het onder deze invalshoek bij dwaling in eerste instantie 
om het gegeven dát een verklaring niet overeenkomt met de wil en dat in die discordantie 
de rechtsgrond voor een eventueel wilsrecht op nietigheid (ten behoeve van degeen wiens 
voorstelling gebrekkig was) zou kunnen liggen. De omschrijving van dwaling als 'wilsge-
brek' maakt onmiddellijk duidelijk waarom de dwalende zijn eigen verklaring eventueel 
niet tegen zich behoeft te laten gelden: omdat een van de essentialia daartoe — de wil tot 
zelfbinding zoals verklaard is — op iets gebrekkigs steunde." 

De functie van het dwalingsbegrip in het civielrechtelijk referentiekader is een totaal 
andere dan die van het dwalingsbegrip in het strafrecht. In het eerst genoemde rechts-
systeem wordt de dwaling geheel gedefinieerd met het oog op het verschijnsel van een 
door een (wils)verklaring in het leven geroepen vinculum juris." Dit centrale leerstuk dat 
de structuur van het privaatrechtelijk referentiekader in belangrijke mate bepaalt wordt 
in het strafrecht (vrijwel geheel) gemist. 

De beantwoording van de vraag of men in civilibus het aldaar geldend dwalingsbegrip in-
derdaad als 'wilsgebrek' behoort samen te vatten, hangt af van het standpunt dat men in 
het algemeen huldigt ten aanzien van de rechtsgrond der gebondenheid aan verklaringen. 
Neemt men alszodanig in abstracto slechts principieel de individuele wilsbepaling aan als 
interne act, dan wordt het dwalingsfenomeen als `volitief gebrek' bevredigend, zij het op 
de pars pro toto-wijze, omschreven. Evenwel, een dergelijke volkomen wilsdogmatische 
benadering van dit leerstuk is geen communis opinio. Legt men andere maatstaven aan 
bij de bepaling van de titel der zelfbinding, primeert bijvoorbeeld daartoe de verklaring 
als externe act, voorzover deze gelet op de concrete omstandigheden redelijkerwijze door 
degeen tegenover wie zij gedaan werd begrepen kon worden, dan verschijnt de dwaling 
niet als afzonderlijk volitief fenomeen, maar wordt zij veeleer ingebed in het kader van 
het veelomvattende leerstuk der toerekenbare schijn, als een van de vele interpretatie-
vraagstukken bij de uitleg van verklaringsdaden." In deze opvatting bestaat ook de be- 

67. Nieuwenhuis, Drie beginselen, a.w., p. 94 v.v. 
68. Anderzijds is deze contractie in zoverre weer niet gelukkig omdat zij begrepen zou kunnen wor-
den als 'gebrek aan wil', in welk geval, wegens gemis aan een geldige toestemming er in het geheel 
geen overeenkomst of rechtshandeling hoe dan ook tot stand kan komen. Dit is niet de bedoeling. 
Bij het `wilsgebrek' is er wel een wil, doch deze is eventueel aantastbaar. De consensus is vernietig-
baar. De 'echte' dwaling is dus een `wilsgebrek', de 'oneigenlijke dwaling' (hierboven, II.4.3.c) een 
'gebrek aan wil'. Zie: Asser/Rutten, Verbintenissenrecht, Algemene leer der overeenkomsten, 
a.w., p. 101 v.v.; in het Romeins privaatrecht werd de eigenlijke dwaling benaderd als een 'gebrek 
aan wil', aanvankelijk slechts bij wederkerige rechtshandelingen. De error verhinderde dus consen-
sus. Derhalve nietigheid. In de klassieke periode en daarna werd eenzelfde nietigheid aangenomen 
bij de eenzijdige rechtshandeling: 'errantis voluntas nulla est', vgl. M. Kaser, Romeins Pri-
vaatrecht, vertaald en bewerkt door F.B. J. Wubbe, Zwolle, 1971, p. 55 v.v. 
69. Ook bij de zgn. eenzijdige rechtshandelingen. Het bekende voorbeeld is hier, dat de erflater een 
making doet op grond van een verkeerde voorstelling van zaken. Indien de erflater beter zou hebben 
geweten zou hij de making niet hebben gedaan. Volgens sommige schrijvers levert dit de erfgena-
men een wilsrecht op nietigheid op van de in dwaling gedane making. De dwaling, als wilsgebrek, 
fungeert ook hier als titel van vernietigbaarheid. Ook hier geldt als vooronderstelling dat in principe 
alleen het werkelijk gewilde rechtens moet blijven. Als het wilsgebrek verschijnt de dwaling ook wel 
bij aanvaarding en verwerping van erfenissen en bij boedelscheidingen. 
70. Zo o.m. H.C.F. Schoordijk, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het Nieuw 
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hoefte niet om een scherp onderscheid te maken tussen eigenlijke en oneigenlijke dwaling 
('verkeerde voorstelling' en 'vergissing', 'consensus' resp. `dissensus', `wilsgebrek' resp. 
'gebrek aan wil') aangezien het extern effect van de oneigenlijke dwaling identiek kan 
zijn aan dat van de 'onjuiste voorstelling' (dat wil zeggen dwaling in eigenlijke zin), na-
melijk een vertrouwenswaardige verklaringsdaad die wel niet concordeert met een inter-
ne psychische bedoeling of voorstelling welke de verklarende toch tegen zich moet laten 
gelden. Zowel eigenlijke als oneigenlijke dwaling kunnen op dezelfde rechtsgrond tot 
zelfbinding leiden.' 

3 Het strafrechtelijk wilsgebrek 

De strafrechtelijke dwaling als cognitief gebrek kan ten gevolge hebben dat ook een straf-
rechtelijk relevant volitief gebrek ontstaat. Dit is met name het geval, wanneer de dwaling 
op een of andere manier het strafbaar opzet uit een doleuse omschrijving uitsluit. Alsdan 
worden immers de voor realisering van het strafbaar opzet vereiste cognitieve en volitieve 
momenten in een en dezelfde bovenlaag van het bewustzijn gesitueerd: voor opzet is ac-
tueel weten en willen nodig. Is tengevolge van de dwaling het voor strafbaar opzet vereiste 
cognitieve moment gebrekkig (inadequaat) dan is een eveneens gebrekkig volitief mo-
ment daarvan het directe gevolg, in die zin, dat het volitieve op een inadequatie is gericht. 
Deze opzetuitsluitende dwaling heeft een `wilsgebrek' tengevolge. Men zou kunnen zeg-
gen dat de wil niet overeenstemt met het intrasystematisch objectieve, dat immers niet 
verwezenlijkt is, maar dit maakt die wil wèl 'inadequaat' doch daarom nog niet minder 
geldig, of betekenisvol voor het strafrecht. Bij het leerstuk van de strafbare poging zullen 
wij dit nader bezien. Verder kan het cognitieve gebrek heel best iedere strafrechtelijk rele-
vante wilsvorming geheel onverlet laten. Zo bijvoorbeeld indien, gelet op het direct gege-
ven bewustzijn, van 'onoplettendheid' of 'onwetendheid' sprake is. Met de aanduiding 
van het `wilsgebrek' is slechts één der werkingen van de strafrechtelijke error aangeroerd. 
Zij is zelf niet aldus aan te duiden, ook niet pars-pro-toto-gewijze, daar de opzetuitslui-
tende werking van de strafrechtelijke dwaling lang niet haar meest karakteristieke is. 

11.3 Het inadequate 

11.3.1 DWALING: UITKOMST VAN VERGELIJKING VAN ERVARINGSWIJZEN 

Hoe komt de strafjurist ertoe om van 'strafrechtelijke dwaling' te spreken? Hij vergelijkt 
twee ongelijksoortige wijzen van ervaren, beseffen. Aan één van die ervaringswijzen kent 
hij binnen zijn referentiekader het praedicaat 'adequaat' (juist, geldig) toe. Die ervarings-
wijze heeft dus een maatstaf-karakter. Over de exacte inhoud van de term 'adequaat' na-
der ad 11.3.4. Voorlopig betekent deze term 'congruent (overeenstemmend) met het wer-
kelijke'. 

De strafjurist ontmoet, om te beginnen, bij de verdachte (om de vaststelling van wiens 

Burgerlijk Wetboek, Deventer, 1979, p. 493; bij hem wordt de dwaling dan ook niet meer in 
abstracto als 'wilsgebrek' geduid; wat als dwaling te gelden heeft hangt af van het referentiekader 
van een bepaalde overeenkomst; vgl. ook Nieuwenhuis, Drie beginselen, a.w., p. 94 v.v. 
71. J.M. van Dunné, Normatieve uitleg van rechtshandelingen, Een onderzoek naar de grondslagen 
van het geldende verbintenissenrecht, (studenteneditie), Deventer, 1972, p. 133 v.v. 
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dwaling het gaat) een bepaalde concrete manier van ervaren. Het gaat hier om een voor-
theoretische, alledaagse werkelijkheidservaring. 

De veelsoortige manieren waarop mensen ergens 'besef van kunnen hebben' (in de zin 
van: be-weten, wetend ergens bij zijn) kunnen we grosso modo aan een tweedeling onder-
werpen. Er is enerzijds de categorie van de wetenschappelijke ervaringswijzen en ander-
zijds die van de niet-wetenschappelijke (voortheoretische, spontane, alledaagse) bele-
ving. Die tweedeling is slechts een globale en abstracte. Het is geen dichotomie. Er zijn 
`overgangservaringswijzen' tussen de hier begripsmatig als extremen gepresenteerde al-
ternatieven. 

In de alledaagse beleving verkeert het subject (niet-wetenschappelijk bezig zijnde) in 
een voortdurende bewustzijnsbetrekking met de hem omringende ervaringsgegevens. 
Het subject verkeert in die betrekking: het is minder juist te zeggen dat hij die verhouding 
(vrijblijvend)aangaat. Dit laatste zou ons inziens teveel suggereren dat het subject zich te-
genover en op distantie van het onmiddellijk voorhandene en ervarene geplaatst weet en 
dat het de gegevens uit die alledaagse werkelijkheid (willekeurig) aan het bewustzijn 
voorbij kan doen trekken, met nu eens een meer actieve intellectuele aftasting, dan weer 
een meer passieve zintuigelijke registratie en, in het algemeen, verschillende standpunten 
ten aanzien van het ervarene kan innemen van waaruit het ervarene op verschillende ma-
nieren geordend en gedacht kan worden." Die dagelijkse ervaring komt integendeel neer 
op een continue instelling op" die werkelijkheid door een voortdurende omgang ermede 
(b.v. door het verkeer met mensen), een aaneengesloten bewerking ervan (b.v. door het 
bezig rangschikken van voorwerpen als gebruiksvoorwerpen of onnutte dingen), zich 
omringen ermede en er zich door omsloten weten.' In deze (extrasystematische) erva-
ringshouding vat het subject die dagelijkse werkelijkheid in haar ononderbroken totali-
teit van samenhangende aspecten, de veelzijdige rijkdom die de plastische structuur er-
van uitmaakt. 

De theoretische ervaringswijze daarentegen houdt een bewustzijnsbetrekking op dis-
tantie in: van allerlei ervaringsgegevens uit de alledaagse beleving wordt geabstraheerd, 
op enkele aspecten concentreert deze ervaringswijze zich. Die aspecten worden met ande-
re woorden geïsoleerd en gearticuleerd uit de alledaagse ervaring. Zo stelt de rechtsweten-
schappelij ke ervaringswijze het aspect van de rechtvaardigheid voorop. Onder dat aspect 
worden de ervaringsgegevens gesystematiseerd (hierboven II.2.2.d). Die concentratie op 
één aspect veroorzaakt die geweldige abstractie ten opzichte van de spontane manier van 
beleven, zie zó 'vervreemdend' werken kan, dat men als het ware spreken kan van een 
(nieuwe) wetenschappelijke werkelijkheid'. 

De strafjurist analyseert deze concrete alledaagse ervaringswijze ondermeer door zich af 
te vragen of deze belevingswijze wel overeenstemt met de werkelijkheid zoals hij als straf-
jurist die achteraf reconstrueert. Weerspiegelde zich deze werkelijkheid-ex-post wel in de 
alledaagse ervaringswijze van de verdachte? Alleen dan is die ervaringswijze adequaat. 
Een juiste ervaringswijze is in dit referentiekader alleen maar die, welke congruent is met 
de strafrechtelijk relevante werkelijkheid, dat wil zeggen het intrasystematisch objectie-
ve. Daarom vraagt de strafrechtsbeoefenaar zich eerst af welke ervaringsgegevens in het 
concrete geval rubriceerbaar zijn als bestanddelen en elementen. Vervolgens vraagt hij of 

72. Vgl. echter Glastra van Loon, De eenheid van het handelen, a.w., p. 123. 
73. Hierover nader: H. Dooyeweerd, De Wijsbegeerte der Wetsidee, Amsterdam, 1935, Boek III p. 
13 v.v.; O.J.L. Albers, Het natuurrecht volgens de wijsbegeerte der wetsidee, Een kritische uiteen-
zetting, Nijmegen, 1955, p. 57 v.v.; L. Kalsbeek, De Wijsbegeerte der Wetsidee, Proeve van een 
christelijke filosofie, Amsterdam 1977, p. 92 v.v. 
74. Dooyeweerd, ibidem en Wijsbegeerte der Wetsidee, a.w., Boek II p. 402; heldere uiteenzetting 
bij J.M. Spier, Inleiding in de wijsbegeerte der wetsidee, Kampen, 1946, p. 21 v.v. 
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de ervaringswijze van de verdachte (op het moment van de gedraging) zó is geweest dat 
het ervarene (de 'alledaagse bewustzijnsinhouden'), onder aftrek van allerlei, vanuit de 
juridische ervaringswijze 'bijkomstige', voorlopig (nog) niet relevante gegevens rubri-
ceerbaar is onder dat intrasystematisch objectieve. Is dit het geval, dan is 's daders be-
wustzijn strafrechtelijk adequaat. Hiertoe moet zijn ervaringswijze drastisch geredu-
ceerd worden. De strafjurist is immers in eerste instantie alleen geïnteresseerd in bewust-
zijnsinhouden of belevingswijzen voorzoveel zij al of niet overeenstemmen met de gene-
rieke bewustzijnsinhouden die de delictsomschrijvingen direct of indirect aangeven en 
die naar inhoud bepaald worden door het intrasystematisch objectieve. 

-- 	Iedere delictsomschrijving geeft aan welke bewustzijnsinhouden binnen het 
systeem van die omschrijving bij de concrete toepassing moet gelden als 'adequaat'. Aan 
de hand van die opgave kan de alledaagse ervaringswijze van de dader worden gerubri-
ceerd als iets, dat een strafrechtelijke dwaling oplevert of juist niet. Sommige omschrij-
vingen geven dit zelfs rechtstreeks aan en noemen bepaalde inadequaties als bestandde-
len, als voorwaarden voor strafbaarheid. 

Doleuse delictsomschrijvingen hebben relatief nogal psychische diepgang." Zij 
geven uitdrukkelijk aan welke actuele bewustzijnsinhoud een dader moet hebben om 
'opzet' te hebben. De dader moet handelen 'wetens en willens': dat wil zeggen hij moet de 
generieke delictsbestanddelen die hij verwerkelijkt ook op een bepaalde manier 
kennen." Welnu, gesteld dát die objectieve delictsbestanddelen voorhanden zijn, dan 
geldt elke ervaringswijze die niet aan dát generieke 'weten en willen' voldoet als een straf-
rechtelijke dwaling en wel als een opzetuitsluitende." Aldus volgt direct uit de omschrij-
ving van het strafbaar opzet in de delictspositie, wat in die delictsomschrijving te gelden 
heeft als een adequate cognitieve operatie: dát wat bij voorhanden objectieve delicts-
bestanddelen ook het strafbaar opzet verwerkelijkt. Middellijk volgt eruit wat als dwa-
ling geldt. 

Let wel, dat de term 'adequaat' slechts betekent: 'conform de werkelijkheid' en niets te 
maken heeft met 'verschoonbaarheid' (hieronder, 11.3.3 en 11.3.4). Verder indiceren der-
gelijke doleuse delictsomschrijvingen nog via het element 'verwijtbaarheid' wat overi-
gens als strafrechtelijk adequaat bewustzijn te gelden heeft. Na het 'opzet' resteert nog 
het subjectieve element van de 'verwijtbaarheid'. Dit element wordt gedefinieerd vanuit 
een bepaald gereconstrueerd actueel bewustzijn. De 'verwijtbaarheid' veronderstelt pri-
mair dat een normconform levend mens de wederrechtelijkheid van de daad zou hebben 
beseft (en derhalve op basis van die wetenschap het gedrag zou hebben kunnen vermij-
den) dan wel zich de mogelijkheid daarvan zou hebben gerealiseerd." Hij zou daarom-
trent niet hebben gedwaald. Minstens zou het besef van de mogelijkheid van wederrech-
telijkheid hem hebben aangezet tot nader onderzoek om alsnog een juiste voorstelling 
van zaken te verkrijgen. Met dit fictieve adequate bewustzijn wordt nu de concrete erva-
ringswijze van de dader vergeleken. Het kan zijn, dat de ervaringswijze van de dader zo-
danig was, dat dat adequate besef van de wederrechtelijkheid erin voorhanden was. Dan 
is dus bij de dader over de gehele linie geen strafrechtelijke dwaling voorhanden (want om 
aan het element 'verwijtbaarheid' toe te komen moet de delictsomschrijving verwezen-
lijkt zijn hetgeen adequaat 'weten en willen' voor opzetvenvezenlijking veronderstelt). 
Zijn bewustzijn was dan binnen het systeem van deze delictsomschrijving volkomen ade-
quaat — dat wil zeggen: conform de generieke wetenschap die de delictspositie impliceert 
als voorwaarde voor strafbaarheid. Als 's daders ervaringswijze geen wederrechtelij k-
heidsbesef inhield, is er dwaling in strafrechtelijke zin, dwaling die strafrechtelijk conse- 

75. Hoofdstuk 3.11.1 en 3.11.2. 
76. Hoe de dader precies moet kennen wordt uiteengezet in Hoofdstuk 3.11.3.2. 
77. Hoofdstuk 3.IV.2.6. 
78. Hieronder nader Hoofdstuk 4.111.1.3. 
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quenties zou kunnen hebben: oordeelt de strafjurist namelijk de dwaling verschoonbaar, 
dan is het element 'verwijtbaarheid' uitgesloten. 
- Culpose delictsomschrijvin gen karakteriseren gedrag volkomen naar de inade-
quate cognitieve operaties die de dader voltrokken heeft ten opzichte van het intrasyste-
matisch objectieve of naar het uitblijven van iedere operatie ten opzichte daarvan: 

onwetendheid, onoplettendheid, onbedachtzaamheid, ongegrond optimisme. Dit zijn 
bewustzijnswijzen die als strafrechtelijke dwaling te kwalificeren zijn, hetgeen hierboven 
ad 11.2.3 nader uiteengezet werd. De bewuste of onbewuste culpa domineert het gedrag 
zo, dat de jurist ermee kan volstaan dat gedrag te benoemen naar de inadequatie die eraan 
ten grondslag ligt. 

Adequaat generiek bewustzijn sluit hier de culpa, de dwaling, uit. Wát als adequaat te 
gelden heeft volgt uit de omschrijvingen: namelijk die cognitieve operaties die tot die 
voorstellingen of kennis leiden, waarvan het uitblijven nu juist de culpa uitmaakt." 
- - 	Omschrijvingen zonder schuldvormen (meestal overtredingen) geven via het 
element 'verwijtbaarheid' aan wat wel en wat niet als adequaat generiek bewustzijn bin-
nen die delictsposities te gelden heeft — op de wijze als wij voor doleuse delicten reeds 
aangaven. 

11.3.2 TERUGTREDENDE ABSTRACTIE 

Het intrasystematisch objectieve speelt derhalve bij de beoordeling door de strafjurist 
een dubbele rol: eerst herleidt hij de concrete ervaringsgegevens (door een proces van 
abstractie) tot dit objectieve en vervolgens (in feite gebeurt dit gelijktijdig) onderzoekt hij 
of de concrete ervaringswijze van de dader kan worden herleid tot 'bewustzijn van dit ob-
jectieve'. 

Voor de dader betekent dit een sterke vervreemding door abstractie zoals wij reeds in 
Hoofdstuk 1.11.4 beschreven. De dader bemerkt dat zijn concrete alledaagse belevings-
wijze (van het gedragsmoment) in eerste instantie herleid wordt tot een of andere 'groot-
ste gemene deler'. Zijn bedoelingen, motieven, samengestelde redeneringen, zijn gissin-
gen, zijn gepieker, zijn dromen, hartstochten, vrees en emoties, zijn plannen en verderge-
legen doelstellingen en strevingen worden uit zijn alledaagse ervaringswijze geretou-
cheerd, totdat er enkel cognitieve operaties (met eventueel daaruit voortvloeiende enkel-
voudige volitieve momenten) of eventuele omissies van die operaties overblijven. 

Bij het vitale commissiedelict b.v. wordt aanvankelijk alleen maar gevraagd of de dader 
zich t.t. van het handelen actueel van het algemeen toegankelijke ervaringsgegeven be-
wust was, dat van het gewelddadig schoppen met de geschoeide voet op korte afstand te-
gen de onderbuik lichamelijk letsel met grote waarschijnlijkheid als gevolg te verwachten 
was. Het doel of het motief (waarom schopte hij?) blijft voorshands buiten beschouwing. 
Bij het culpoos delict wordt b.v. eerst gevraagd of de dader dan niet voorzag dat van een 
bepaalde inhaalmanoeuvre een botsing wel het noodzakelijk gevolg moest zijn. Hoe de 
dader tot de manoeuvre kwam is nog niet relevant. 

In tweede instantie wordt aan meer momenten uit de alledaagse ervaring aandacht 
besteed: het abstractieniveau treedt geleidelijk terug. Over deze toenemende concretise-
ring, naarmate meer delictsfactoren aanwezig zijn, uitvoerig Hoofdstuk 4. II.4.2.d. 

79. Hoofdstuk 4.11.4.2. 
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Deze 'terugtredende abstractie' hangt samen met het reeds geconstateerde feit" 
dat de elementen niet in een delictsomschrijving omschreven zijn. Daarom kan de hoogte 
van het 'abstractieniveau' makkelijker afgestemd worden op bepaalde concrete inciden-
tele (alledaagse) ervaringswijzen van de dader. Het element 'verwijtbaarheid' is dankzij 
het gebrek aan een wettelijke omschrijving veel diffuser dan de circumscripte bestandde-
len dolus en culpa. Het beslaat de gehele bewustzijnswijze van de dader op het ge-
dragsmoment. Niettemin moet deze ervaringswijze toch in strafrechtelijk-generieke ter-
men vertaald worden, daar het commutatieve beginsel een dergelijke onthechting blijft 
eisen." 

De reductie blijft relatief het sterkst bij de beantwoording van de vraag èf er 
dwaling was. Als die vraag beantwoord is in bevestigende zin kan het abstractieniveau 
verlaagd worden bij de beantwoording van de vraag of de dwaling verschoonbaar was. 
Bij deze kwestie in de tweede instantie (meestal na de bewezenverklaring en k walificatie-
grensoverschri jding) kunnen gegevens, waarvan in eerste instantie geabstraheerd werd, 
weer in aanmerking genomen worden en intrasystematisch worden verdisconteerd. Het is 
juist dit 'wegschuiven' in eerste instantie van verschonende gegevens uit de alledaagse er-
varing die zo vervreemdend voor de dader werkt, aangezien een dergelijke onderschei-
ding (éérst: was er dwaling; dán: was zij verschoonbaar) een te analytische benadering is 
die in de spontane werkelijkheidsbeleving niet past. Dwalingsinhoud en de wijze waarop 
de dwaling ontstond hangen voor de dwalende organisch samen. 

Deze abstractie, hoezeer vervreemdend, mag niet tot vertekening leiden. Naar 
redelijk oordeel moeten de overblijvende bestanddelen realiter in het bewustzijn van de 
verdachte aanwezig zijn geweest. De componenten waartoe de alledaagse ervaringswijze 
van de dader wordt herleid moeten nog te herkennen zijn als bewustzijnsinhouden van de 
dader. Er is alleen een overaccentuering van bepaalde bewustzijnsinhouden met gelijktij-
dige onderbelichting ('verwaarlozing') van andere, die toch voor verdachte heel essen-
tieel kunnen zijn. 

11.3.3 EEN GERECONSTRUEERDE ERVARINGSWIJZE ALS MAATSTAF 

De strafjurist ontwerpt dus ex post de alledaagse ervaringswijze aan zijn theoretische be-
schouwingswijze. 

Aan de hand van het intrasystematisch objectieve ontwerpt hij een gereconstrueerde 
(kunstmatige) ervaringswijze, waaraan alle strafrechtelijk relevante data die ex post in dit 
referentiekader als objectief erkend worden, als bewustzijnsinhouden worden toege-
deeld. Deze gereconstrueerde ervaringswijze is dus altijd dekkend met de strafrechtelijke 
realiteit. Zij krijgt het adequaat heidsmonopolie. 

Met deze gereconstrueerde ervaringswijze wordt de concrete alledaagse ervaringswijze 
vergeleken. Is deze met betrekking tot de generieke gegevens, aangewezen door de objec-
tieve bestanddelen en elementen, in overeenstemming met de gereconstrueerde ervarings-
wijze, dan is er geen strafrechtelijke dwaling en anders wel. 

Bij het constateren van strafrechtelijke dwaling heeft de jurist 'makkelijk praten': hij 
oordeelt achteraf. Daarbij kan hij gegevens verdisconteren, die ex ante ook voor de meest 
zorgvuldige mens verborgen zouden zijn gebleven. Zo b.v. bij 'error in persona'." Ook 
al heeft de moordenaar alle maatregelen genomen om te waarborgen, dat hij A zou ra-
ken, dan is, als achteraf door 'stom toeval' B de getroffene blijkt te zijn toch van straf- 

80. Hoofdstuk 1.11.7. 
81. Hoofdstuk 1.11.4.1. 
82. Hoofdstuk 3.V.2.6. 
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rechtelijke dwaling (zij het zonder een direct rechtsgevolg als bestanddeeluitsluiting) 
sprake. Daarom kan ook onwetendheid met betrekking tot de relatieve ondeugdelijkheid 
van een gif, welke ondeugdelijkheid zelfs voor een toxicoloog op basis van gegevens ex 
ante kenbaar volstrekt onvoorzienbaar was, toch een strafrechtelijke dwaling zijn." 
Achteraf blijkt de prognose ten aanzien van de gevolgsintreding inadequaat. Alleen die 
maatstaf ex post bezigt de strafjurist bij benoeming van ervaringswijzen tot dwaling. 
Juist daarom blijft het strafrechtelijk dwalingsbegrip vrij van ieder vermoeden van on-
verschoonbaarheid. 

Of in het normale spraakgebruik dergelijke niet-uitkomende, zeer gefundeerde en 
zorgvuldig opgezette prognoses ook 'dwaling' genoemd worden is o.i. zeer de vraag. Ety-
mologisch heeft 'dwaling' tot stamwoord: `dol', ook wel `dul', hetgeen samenhangt met 
`dom', `dwaas'." 

Overigens zullen gegevens welke ex post werkelijkheid (in intrasystematische zin) zijn 
gebleken ook ex ante wel een grote kans op realisatie hebben gemaakt. Dit is met het me-
rendeel van de gevallen van strafrechtelijke dwaling zo. 

11.3.4 HET INADEQUATE EEN BENOEMING EX POST 

De bestempeling van een ervaringswijze als inadequaat geschiedt aan de hand van het ex 
post gebleken intrasystematisch objectieve. Daarom is het in het strafrecht geldend dwa-
lingsbegrip veel ruimer dan de dwalingsbegrippen in andere referentiekaders. 

Het woord 'adequaat' heeft, als benoeming ex post, niets te maken met de adiectiva 
'voorgeschreven', 'passend', 'behoorlijk', 'terecht', of 'betamend'. Integendeel: aange-
zien 'adequaat' betekent: conform het strafrechtelijk werkelijke, zal juist het strafrechte-
lijk adequate bewustzijn zeer vaak neerkomen op een ongepaste, onfatsoenlijke of onbe-
tamelijke en zelfs onrechtmatige bewustzijns- of voorstellingsinhoud. 

-- 	Vooral bij de doleuse delictsomschrijvingen zal dit doorgaans het geval zijn. 
Zoals wij nog zullen zien veronderstelt het voor verwezenlijking van strafbaar opzet be-
nodigd bewustzijn niet zelden, dat kennis gedragen wordt van bestanddelen die een zeke-
re afkeurenswaardigheid indiceren." Zo moet de vervalser ex art. 225 Sr. weten dat hij de 
publieke goede trouw schendt door een valse schijn aan enig voorwerp te geven. Zonder 
die wetenschap is geen valsheidsopzet denkbaar. Welnu: die wetenschap vormt in het ka-
der van het voltooide vervalsingsdelict het 'adequate' bewustzijn: namelijk de ervarings-
wijze die strafrechtelijk 'klopt'. De oordeelvelling is strafrechtelijk adequaat maar in be-
ginsel hoogst onbehoorlijk. Zo ook, wanneer de moordenaar zich het gevolgsobject op 
de generieke juiste wijze voorstelt: hij oordeelt een mens te doden en doodt inderdaad een 
mens. Het cognitieve moment is hier exact zoals bij het voltooide delict voor verwezenlij-
king van opzet vereist is. De dader dwaalde niet, zijn wetenschap was 'werkelijk' maar 
niet 'behoorlijk' in de gewone zin van het woord. Wel zou men kunnen zeggen dat de we-
tenschap 'behorend' was bij het voorschrift van de delictspositie, 'behoorlijk' genoeg om 
strafbaar opzet op te leveren. 
-- 	Bij culpose delictsomschrijvingen ligt overigens de zaak meestal andersom: 
dáár is de adequate bewustzijnsinhoud, voorstelling of oordeelvelling geheel conform 
datgene wat van de dader verwacht had kunnen worden en in die zin 'betamend'. Im-
mers, hier fungeert het strafrechtelijk adequaat bewustzijn als een grond die de culpa uit-
sluit. Dwaalde de dader niet, dan is er geen culpa, maar opzet. 

83. Hoofdstuk 3.1V. 3.2 (effectiviteitsdwalingen). 
84. Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandse Taal, 2e druk, 's-Gravenhage 1976. 
85. Hoofdstuk 3.111.5.2.a, b, c. 
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Ook heeft het woord 'inadequaat' in de zin waarin wij het hier gebruiken geen connectie 
met de termen 'onzorgvuldig' of 'niet te verantwoorden'. 

Zeer vaak zijn strafrechtelijk inadequate waarnemingswijzen op hoogst zorgvuldige wij-
ze tot stand gekomen. Het reeds gegeven voorbeeld van 'error in persona' laat dit duide-
lijk zien. Ook bij de zogenaamde 'effectiviteitsdwalingen' zullen wij zien dat deze vaak 
gebaseerd zijn op zeer doordachte, reële (zij het niet realiteitsdekkende) prognoses." 

De term 'inadequaat' geeft niets anders weer dan de incongruentie ex post tussen bewust-
zijnswijze en het intrasystematisch objectieve. Het laat iedere incongruentie ex ante ge-
heel onverlet, evenals iedere andere bijkomende hoedanigheid van de dwaling zelf. 

Vaak is reeds naar algemeen toegankelijke ervaringsgegevens ex ante voorzienbaar dat 
een bepaalde gedraging 'anders uit zal pakken' dan de dader zich voorstelt. Dit is met na-
me het geval bij die gedragingen die door roekeloosheid gekenmerkt worden. Eventuele 
delictsbetrokkenen (deelnemers, getuigen, omstanders) kunnen reeds vooraf zeggen, dat 
de ervaringswijze, de manier van 'zien' van de dader een 'verkeerde voorstelling van za-
ken', b.v. een 'lichtvaardig optimisme' oplevert. Als dan de algemeen voorzienbare ge-
volgen intreden, terwijl de dader dat niet voorzien heeft, vallen alledaags (extrasystema-
tisch) en intrasystematisch-strafrechtsdogmatisch dwalingsbegrip samen. Doorgaans 
wordt de voortheoretische dwaling gedefinieerd naar ex ante maatstaven. Nu is het dui-
delijk, dat, indien een bepaalde werkelijkheidsbeleving aldus reeds naar algemene maat-
staven als onwerkelijk te typeren is, hierin tevens een gewichtige indicatie gelegen is voor 
de onverschoonbaarheid van die dwaling. Als iedereen het toekomstig of tegenwoordig 
'onwerkelijke' van die ervaringswijze vooraf had kunnen inzien, dan had de dader dat 
toch ook moeten kunnen inzien. Om nu het strafrechtelijk dwalingsbegrip voorshands 
van de mogelijk bijkomende kwaliteit van verwijtbaarheid geheel vrij te houden wordt de 
'inadequatie' binnen de alledaagse ervaringswijze geheel berekend naar het 
a. ex post geblekene 
b. strafrechtelijk relevante. 

Deze benadering ex post komt bovendien beter overeen met de rechterlijke werkzaam-
heid. De rechter oordeelt altijd achteraf Hij moet éérst de materiële waarheid weten, de 
werkelijke toedracht en daarom is hij verplicht ex post te benaderen. Pas bij de schuld-
vraag komt de voorzienbaarheid ter sprake. Dan moet hij 'ex ante' gaan praten — op ba-
sis van alles wat hij achteraf te weten is gekomen. Juist dit doet bij de schuldvraag soms 
wat gekunsteld aan." 

Om nu ex post en ex ante-benadering goed uiteen te houden werd in de definitie geko-
zen voor het woord 'inadequatie' en niet voor 'iets verkeerds' (b.v. een 'verkeerd oor-
deel'), 'fout' (b.v. een 'foute mening'), 'valsheid' of combinaties met 'niet-valide', 'incre-
dibel', 'ongeldig'." 

De term Inadequatie', die synoniem is met 'incongruentie' is neutraal genoeg om de 
benadering ex ante onverlet te laten. 

86. Hoofdstuk 3.IV.3.2. 
87. Het bijzonder belang van de kwestie ex post/ex ante wordt nader toegelicht in Hoofdstuk 
4.II.2.4.c. 
88. Zie auteurs en vindplaatsen hierboven in noot 27 en verder: Trapman, Het dwalingsprobleem, 
a.w., p. 245 v.v.: dwaling is verkeerde voorstelling; Zevenbergen, Leerboek a.w., p. 164: dwaling is 
een onjuiste voorstelling der werkelijkheid; D. Simons, Leerboek van het Nederlandsche Straf-
recht, 2 dln., Groningen, 1927, dl. I p. 241: dwaling is een onjuiste opvatting; idem Pompe, Hand-
boek, a.w., p. 154; van Bemmelen/van Hattum, Hand- en Leerboek, a.w., dl. I p. 323: het begrip 
dwaling impliceert dat men zich iets onjuist heeft voorgesteld; vgl. J.H.A. Lokin, Enige beschou-
wingen omtrent de grond der dwalingsregeling bij verbintenisscheppende overeenkomsten, 
Amsterdam, 1973, p. 6. 
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11.3.5 SLOTSOM 

Een bewustzijnswijze wordt tot dwaling bestempeld als resultaat van een proces van erva-
ringswijzenvergelijking, waarbij één van die ervaringswijzen als intrasystematisch ade-
quaat geldt op basis van het eveneens intrasystematisch bepaalde objectieve. 

Moet men echter niet zeggen dat de alledaagse ervaring direct geconfronteerd wordt met 
het intrasystematisch objectieve en dat, indien de bewustzijnsinhouden dat objectieve 
niet weerspiegelen er strafrechtelijke dwaling is? 

Waarom toch dat 'tussenstation' van een gereconstrueerde ervaringswijze? 
Omdat, bij rechtstreekse confrontatie van de alledaagse ervaringswijze met het intra-

systematisch objectieve iedere werkelijkheidsbeleving eigenlijk een strafrechtelijke dwa-
ling zou wezen. Want voor dat objectieve is bepalend het intersubjectief termenstelsel 
waarin het beschreven is (II.2.2.d.5) en in die distantieve tekens ervaren de daders hun 
werkelijkheid nu eenmaal nooit. Derhalve ontwerpt de jurist een gereconstrueerde ma-
nier van ervaren, waarin wel voldoende inhoud voorhanden is om daaruit een afspiege-
ling van het objectieve te destilleren. Deze gereconstrueerde ervaringwijze is de wijze 
waarop ieder 'gewoon' mens de werkelijkheid had ervaren, als hij de ex post bekende da-
ta had verdisconteerd. Het is dus een nabootsing van een alledaagse ervaringswijze die ge-
garandeerd intrasystematisch adequaat verloopt. 

11.4 Compleetheid 

11.4.1 ALGEMEEN 

Voor de strafrechtelijke dwaling is verder nog noodzakelijke voorwaarde, dat op het mo-
ment van de inadequate bewustzijnswijze de dwaler zijn dwaling niet actueel als dwaling 
onderkent. Bezit de dwalende op dat moment het directe besef dat zijn bewustzijnswijze 
niet met het werkelijke overeenstemt, dan dwaalt hij niet in eigenlijke strafrechtelijke zin. 
Deze eis wordt in de omschrijving ad 11.1 tot uitdrukking gebracht door het adiectivum 
'compleet', naar analogie van het canoniek strafrecht en de R.K. moraaltheologie waar 
een gelijkluidend bijvoegelijk naamwoord wel gebruikt wordt om ongeveer iets derge-
lijks uit te drukken." De dwaling moet de bewustzijnswijze ten opzichte van het (intra-
systematisch) objectieve geheel of grotendeels (= strafrechtelijk compleet) beheersen. 
Domineert het vermoeden van het 'onwerkelijke' van de ervaringswijze, dan wijkt de 
dwaling in strafrechtelijke zin voor twijfel. 

Aan het compleetheidsvereiste kan, grosso modo, op twee wijzen worden voldaan. 
a. Indien de inadequate bewustzijnswijze neerkomt op een actuele voorstellingsin-

houd, een onjuiste mening, kan de compleetheid veroorzaakt worden door de meer of 
minder zekere actuele overtuiging, dat de mening, de bewustzijnsinhoud juist is." 

b. Overigens kan aan de compleetheid voldaan worden door het uitblijven van redelij-
ke actuele twijfel aan de adequaatheid van de bewustzijnswijze. Bij ignorantia, inadver- 

89. Lindsay Dewar, A short Introduction to Moral Theology, Mowbrays, 1956, p. 31; Michiels, De 
delictis et poenis, a.w., p. 180; vgl. Lerch, Zur Lehre vom Rechtsirrtum im Strafrecht, a.w., p. 7 
v.v.; Lerch eist bij strafrechtelijke dwaling een `psychisches Wahrheitsbewusstsein'; dit is echter 
niet helemaal hetzelfde als compleetheid, al gaat het wel die richting in. 
90. Deze vorm van compleetheid heeft Lerch kennelijk op het oog. 

42 



tentia en nescientia is dit altijd het geval. Natuurlijk kan bijvoorbeeld 'onwetendheid' 
niet tevens vergezeld gaan van 'aktuelles Wahrheitsbewusstsein': de betrokkene reali-
seert zich helemaal niets en komt derhalve a fortiori ook niet in actuele twijfel dienaan-
gaande. Een bepaalde actuele inadequate voorstellingsinhoud kán gepaard gaan met het 
uitblijven van bewuste twijfel maar gaat vaker vergezeld van een implicite of explicite 
geldigheidsovertuiging. Slechts actuele twijfel kan o.i. het compleetheidsvereiste doen 
wijken. 

Twijfel die niet doorstoten kan tot het bewustzijn kan immers geen vermoeden — dit 
is: een meer of minder vage directe bewustzijnsinhoud — van 'onwerkelijkheid' doen 
ontstaan. Dit behoeft niets te maken te hebben met een of andere intrapsychische krach-
tenverhouding, in die zin, dat twijfel welke verblijft in diepere bewustzijnslagen per defi-
nitie te 'zwak' is om de error te beïnvloeden. Integendeel: wanneer aan de twijfel veel on-
lustgevoelens kleven zal deze niet zelden naar diepere bewustzijnslagen verdrongen wor-
den omdat op de een of andere manier de dwalende bij een bepaalde (strafrechtelijk ina-
dequate) voorstelling van zaken of andere bewustzijnswijze psychodynamisch belang 
heeft, in welk geval de met de onderbewuste twijfel samenhangende afweer of weerstand 
zelfs de actuele geldigheidsovertuiging versterken kan." Hieruit volgt dat de compleet-
heid op zichzelf geenszins verschoonbaarheid impliceert: de dwalende kan zich opzette-
lijk hebben gemanoeuvreerd in een zodanige geestesgesteldheid dat hem de actuele gel-
digheidsovertuiging tot noodzaak werd of twijfel op den duur niet meer rijzen kon, 
zulks, terwijl hij aanvankelijk het onjuiste van zijn opvattingen wel degelijk doorgrond-
de en tevens voorzien kon, dat hij dat op den duur niet meer zou kunnen. Wij herinneren 
weer even aan die categorie overtuigingsdaders die beginnen met moedwillige blindheid 
en later, wegens de 'psychische investeringen' niet meer 'terug kunnen' op straffe van to-
tale geestelijke desintegratie, zulks des te meer naarmate het existentiële karakter van de 
verblindheid sterker is. Ook kan de compleetheid geprovoceerd worden door vooropge-
zette weigerachtigheid van bepaalde standen van zaken kennis te nemen. Men weet dan 
niet beter, zonder dát te willen weten. Aangezien de compleetheid geen connectie onder-
houdt met de goede trouw, laat zij derhalve de verschoonbaarheid van de dwaling geheel 

onverlet. 
Bij de compleetheid gaat het dan ook om het statisch begrepen dwalingsmoment ten 

tijde van de strafrechtelijk relevante gedraging en niet om de dynamische ontstaanswijze 
van de dwaling. In het aanloopveld voor dit eigenlijk dwalingsmoment mag dus wel dege-
lijk twijfel in actuele zin aanwezig geweest zijn. 

Compleetheid kan opzettelijk te kwader trouw veroorzaakt zijn. De dwalende kan ziende 
(moedwillig) blind zijn geweest, weshalve zijn dwalingstoestand als een 'vrijwillige' te be-
schouwen is, al kan de dwalende zelf dat op het dwalingsmoment ten tijde van de gedra-
ging wellicht niet meer alszodanig ervaren. Deze 'vrijwilligheid' levert in tweede instantie 
strafrechtelijk eventueel 'onverschoonbaarheid' op wegens de aanvankelijke malafide 
verblindheid. Compleetheid is dus verenigbaar met 'vrijwilligheid'. Dit verschijnsel 
wordt in diverse moraaltheologische geschriften uitvoerig beschreven, met het oog op de 
volstrekt onontkoombare onverschoonbaarheid van de vrijwillig complete error in dit re-
ferentiekader: wie eens beter heeft geweten of had kunnen weten, zo leert reeds Petrus 

91. Wij hebben hier op het oog de afweertechniek door verdringing, verschuiving, of overdekking 
door 'het tegendeel', zoals besproken door Anna Freud, Het IK en de afweermechanismen, Baarn, 
1980, p. 31 v.v.; J.H. van den Berg, Dieptepsychologie, Nijkerk, 1979, p. 55 e.v.; p. 256 v.v. 
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Lombardus, maar dit heeft willen nalaten, dwaalt wel doch is nimmer te verschonen." 
Evenzo oordeelt Thomas" en, in navolging van hem, achten latere schrijvers evenzeer de 
vrijwillige dwaling een volstrekt onverschoonbare, welke bevinding ook toepasbaar 
geacht wordt in het kerkelijk strafrecht." 

Voor ons begrip van strafrechtelijke dwaling behoeft deze gedachte nuancering. Ook 
al is de compleetheid vrijwillig veroorzaakt, dit betekent niet altijd zondermeer onver-
schoonbaarheid. Het is namelijk denkbaar dat het vrijwilligheidsmoment in tijd ver terug 
ligt, zover, dat dit vrijwilligheidsmoment niet meer in strafrechtelijk verband te brengen 
is met de concrete incidentele gedraging waarvoor strafrechtelijk verantwoording ge-
vraagd wordt." Strafrechtelijk behoeft het feit dat men 'eens' beter heeft geweten geen 
onvoorwaardelijke aanleiding te geven tot directe verwijtbaarheid omdat ook dit element 
gesitueerd blijft in de omgeving van het strafbare feit. Subjectieve gegevens zijn in dit 
systeem aan een bepaalde tijdsruimte gebonden, namelijk een zeker, niet al te ver uit te 
breiden, vóórveld van het strafbare feit. Het strafrechtelijk relevant wilsmoment der 
'vrijwillige completie' moet in een dergelijk tijdsbestek aan te geven zijn. Ligt het daar-
vóór dan is het strafrechtelijk niet van betekenis. 

11.4.2 COMPLEETILEID EN TWIJFEL 

Wij deden reeds uitkomen, dat de compleetheidseis niet betekent dat de dwalende als het 
ware in een 'orgie van zekerheid' verkeren moet. Een bepaalde mate van onzekerheid is 
wel met de strafrechtelijke compleetheid te verenigen. Wanneer gaat dan de dwaling in 
strafrechtelijke zin over in twijfel?" Ons inziens wanneer de betrokkene zich actueel be-
wust is van een overheersende kans dat zijn bel ustzijnswijze wel eens 'onwerkelijk' zou 
kunnen blijken te zijn. Twijfel aan het werkelijkheidsgehalte van de ervaringswijze ver-
dringt het dwalingskarakter pas als de twijfel overheerst. Bij twijfel stelt de betrokkene 
een zeker (wellicht niet grondig) onderzoek in naar de (mate van) inadequatie van zijn 
ervaringswijze. Hij handelt niet zondermeer vanzelfsprekend. Overweegt de dwalende 
bijvoorbeeld slechts en passant de mogelijkheid dat hij in dwaling verkeert, doch ver-
werpt hij die mogelijkheid als onwaarschijnlijk, dan is er compleetheid. Benadrukking 

92. Petrus Lombardus, Libri IV Sententiarum, Quaracchi, 1916, 2 Sent. d. 22 nummers 9 en 10. 
93. Thomas Aquinitatis, Summa Theologica, Liber I, Pars II, Quaestio LXXVI, Articulus IV. 
94. Zeer vaak onder verwijzing naar Johannes 15, 22-25: 'Was Ik niet gekomen en had Ik niet tot 
hen gesproken, zij zouden geen schuld hebben. Nu echter hebben zij voor hun zonden geen veront-
schuldiging. 23. Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. 24. Had Ik onder hen geen werken verricht als 
niemand anders verricht heeft, zij zouden geen schuld hebben. Maar nu hebben zij deze gezien en 
toch zowel Mij als mijn Vader gehaat'; men zie: Aertnys, Theologia Moralis, a.w., Vol. I. p. 20 
v.v.; Waddams, A new introduction to moral Theology, a.w., p. 93 v.v.; Lindsay Dewar, A short in-
troduction, a.w., p. 31 v.v.; Palazzini/Galea, Dictionarum Morale et Canonicum, a.w., p. 366; 
Lezikon filr Theologie und Kirche, Vol. V, a.w., p. 769; Michiels, De delictis et poenis, a.w., p. 187. 
Hinschius, System des Katholischen Kirchenrechts, a.w., Deel V, p. 923 v.v. 
95. Wij verwijzen in dit verband naar de zekere opportunistische sterk tijdsgebonden inslag van het 
strafrechtelijk systeem dat bepaalde verleden feiten wil laten rusten: vgl. Hazewinkel-Suringa/ 
Remmelink, Inleiding, 8e druk, a.w., p. 475 v.v. 
96. In de moraal-theologie en het canoniek strafrecht worden 'error' en 'dubium' (twijfel) zeer 
scherp van elkaar onderscheiden. Men zie om. Michiels, De delictis et poenis, a.w., p. 182: Dubi-
um sensu stricto est status mentis inter duas sententias sibi contrarias fluctuantis ideoque judicum 
suspendentis; Bouvaert/Simenon, Manuale Juris Canonici, a.w., p. 88; Aertnys, Theologia Mora-
lis, a.w., Vol. I, p. 50: Dubium subjective sumptum est status mentis haesitantis inter partes contra-
dictionis seu inter alicujus propositionis contradictiones. 
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verdient, dat het hier steeds om de kansgrootte gaat zoals de betrokkene die ziet, derhalve 
om berekeningen op basis van door hem gekende factoren ex ante. 

Het gaat om het actuele vermoeden van de dwalende zelf, op het statisch handelingsmo-
ment. Dit is heel belangrijk. Het gaat dus niet om vermoedens zoals deze bij een normaal 
mens zouden zijn ontstaan. Dan zou immers het compleetheidsvereiste bij de afgrenzing 
van de twijfel implicite dwaling bij psychische abnormaliteiten uitsluiten, hetgeen wij niet 
beogen." Derhalve moet het vermoeden van de dwalende zondermeer genomen worden 
voor wat het is. Verder moet men uitgaan van de kansen zoals de dwalende deze ziet en 
niet van kansberekeningen zoals ieder ander die zou hebben opgesteld. Dit laatste bete-
kent namelijk dat men uitgaat van de kansen zoals de dwalende die had moeten zien en 
dan praeludeert de compleetheid weer op de onverschoonbaarheid. 

Hier verschijnt in het strafrechtelijk dwalingsbegrip weer het intrasystematisch redelijk-
heidsaspect. Het is billijkheidshalve niet te vergen — en het zou kunnen leiden tot over-
spanning van de strafrechtelijke aansprakelijkheid" — dat ieder besef van onzekerheid, 
hoe klein en verwaarloosbaar in de optiek van de betrokkene ook, hem aanzet tot ade-
quaatheidsonderzoek . De kansen op 'onwerkelijkheid' moeten in het zichtsveld van be-
trokkene domineren, ook in de gevallen van onwetendheid en onoplettendheid. In die ge-
vallen moet zich reële twijfel actueel aandienen, zodanig dat bijvoorbeeld betrokkene 
zich bewust wordt van een overgrote kans op een kennislacune. Het strafrechtelijk com-
pleetheidsbegrip steunt derhalve niet op de veronderstelling dat ieder rechtssubject ge-
houden is bij de minste glimp van twijfel op onderzoek naar de juistheid der ervaringswij-
ze uit te gaan. 

Ook op dit punt worden de verschillen met het moraal-theologische compleetheidsver-
eiste manifest. Een zeer geringe mate van onzekerheid verplicht hier al onmiddellijk tot 
moreel onderzoek naar het werkelijkheidsgehalte van het bepaalde inzicht." Iedere oor-
deelvelling en handeling op basis daarvan behoren opgeschort te worden totdat zekerheid 
verkregen is. Mocht toch tot oordelen worden overgegaan dan kan die falende oordeel-
velling niet compleet wezen. De mens is dan ook ter liefde Gods verplicht naar uiterste 
vermogen het juiste moreel inzicht te verkrijgen: zijn geweten dient daartoe voortdurend 
waakzaam te zijn (conscientia vigilans, tenera).'" Een geweten dat pas bij actueel besef 
van overheersende kansen tot onderzoek overgaat zou `lax' genoemd worden en nimmer 
een complete bevrijdende titel bij in dwaling begane zonde kunnen opleveren.' °' 

97. Wij benadrukten reeds dat dwaling zeer vaak door psychische afwijkingen ontstaat. 
98. Omdat immers dan de dwaling niet meer bestanddeeluitsluitend of verontschuldigend zou kun-
nen werken, daar de dwaling in strafrechtelijke zin niet zou bestaan. 
99. Aangezien ge-weten altijd 'existentieel zeker weten' is, zie hierboven II.2.3.a.5, achten sommi-
gen het reeds om die reden onmogelijk dat twijfel ooit tot gewetensdwaling zou kunnen leiden; 
Priimmer, Manuale, a.w., Tom. I, p. 215; Aertnys, Theologia, a.w., Tom. I, p. 50. 
100. Lexikon der christlichen Moral, a.w., p. 718; natuurlijk wordt geen waakzaamheid vereist die 
de menselijke natuur te buiten gaat: Aertnys, a.w., Tom. I, p. 41. 
101. Zij zijn de 'nietsvermoedenden' die 'weggerukt zullen worden', Matteus, 24, 37-39; Romeinen 
1, 18-19: aangezien zij door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukt hebben; Prmmer, Ma-
nuale, a.w., Tom. I, p. 216: Numquam licet agere cum conscientia practice dubia (. . .) ipsi pagani 
ita docuerunt, e.gr. Cicero, dicens: 'Bene praecipiunt, qui vetant quidquam agere, quod dubitant 
aequum sit an iniquum' (De offic. 1,9). Plinius monet: 'Quod dubitas, ne feceris'; in het kerkelijk 
strafrecht wordt zekere twijfel bij dwaling toelaatbaar geacht: Michiels, De delictis et poenis, a.w., 
p. 193; twijfel zelf kan verontschuldigen. 
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11.5 Dwaling en strafbaar feit 

11.5.1 ALGEMEEN 

Strafrechtelijke dwaling zal in het algemeen pas `aan het licht' komen naar aanleiding 
van een strafrechtelijk relevante gedraging.'" Twee vragen dienen zich aan: 
a. moet die gedraging niet geheel of ten dele althans in abstracto kwalificeerbaar zijn wil 

de dwaling strafrechtelijk relevant zijn? 
b. hoe moet de relatie beschreven worden tussen de gedraging als strafrechtelijk feit en 

de dwaling? 

11.5.2 KWALIF10EEFtBAARHEID 

Cogitationis poenam nemo patitur. Het strafrecht houdt zich niet met loutere gedach-
ten, veronderstellingen of onwetendheid bezig. Er moet iets aan de strafrechtelijke ob-
jectzijde 'gebeuren'. Dwaling zal pas als een strafrechtelijke gelden indien zij gepaard 
gaat met een gedraging die althans partieel enig intrasystematisch objectief bestanddeel 
of element uit enige werkelijk bestaande verbindende delictsomschrijving realiseert. 

Moet dat dan niet in de omschrijving staan? Neen, want deze voorwaarde is voor het 
dwalingbegrip geen onderscheidende tegenover de andere subjectieve delictsfactoren die 
bij het strafbaar feit in aanmerking genomen moeten worden. Voor dolus, culpa en ver-
wijtbaarheid geldt exact hetzelfde. De voorwaarde is niet afzonderlijk betekenisbepalend 
voor het in het strafrechtelijk referentiekader geldend dwalingsbegrip, maar voor dat 
denk kader zelf. 

Derhalve doet zich bij zuivere strafbaarheidsdwaling — de dader verkeert in de foutieve 
veronderstelling dat zijn gedraging ergens strafrechtelijk verboden is — geen strafrechte-
lijke dwaling voor.'" 

Het is zeer goed denkbaar dat de gedraging slechts zeer fragmentair een objectief be-
standdeel of element verbonden aan een delictsomschrijving realiseert. Dit is bijvoor-
beeld het geval bij de diverse errores in objecto die leiden tot de zogenaamde 'ontoerei-
kende delictsinhoud'. In dit geval zijn slechts (eventueel) enige delictuele objectieve 
(kwalificerende) gedragsomstandigheden en het element 'wederrechtelijkheid' partieel 
verwezenlijkt. " 

Derhalve behoeft de gedraging geen 'strafbaar feit' op te leveren. Zo staat bij de 'on-
toereikende delictsinhoud' vast dat het verwezenlijkte nu voor alsdan niet de kwalifica-
tiegrens kan bereiken. Bij de diverse vormen van opzetuitsluitende dwaling komt men 
evenmin aan die grens toe. 

Heeft men die grens overschreden, dan kan het feit alsnog niet strafwaardig blijken te 
zijn wegens AVAS, rechtvaardiging of pure strafuitsluiting. Dwalingen vergezeld van 
dergelijke feiten zijn strafrechtelijk relevant — uiteraard indien voldoend aan onze om- 

102. Zie ons strafrechtelijk handelingsbegrip in hoofdstuk 1. 
103. Hoofdstuk 3.V.4.4; er is hier ook niets intrasystematisch objectiefs, dus geen dwalingsobject. 
104. Hoofdstuk 3.IV.4. 
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schrijving. Indien de gedraging wel kwalificeerbaar is doch de omschrijving is onverbin-
dend (bijvoorbeeld omdat een gunstiger strafbepaling post actionem ontstaan is en de 
strengere, waarop de tenlastelegging geheel is toegespitst, afgeschaft) dan is doorgaans 
die gedraging in abstracto wel, zij het soms slechts partieel, rubriceerbaar (namelijk on-
der de nieuwe bepaling), en behoeft het feit van onverbindendheid het strafrechtelijk re-
levante van de dwaling die zich mocht voordoen bij de dader niet te raken.'" Anders kan 
het zijn indien de dwaling betrekking heeft op de onverbindendheid zelf, namelijk, in-
dien de dwalende zijn gedraging onder de onverbindende bepaling rangschikt en haar 
derhalve voor verboden houdt, zulks terwijl de onverbindende bepaling niet is opgevolgd 
door een min of meer gelijkluidende omschrijving die wel verbindend is. Dan doet zich 
weer zuivere strafbaarheidsdwaling voor. 

11.5.3 RELATIE DWALING/GEDRAGING 

In diverse gevallen zal de dwaling er (mede) oorzaak van zijn, dat de strafrechtelijk rele-
vante gedraging verwezenlijkt is. In het merendeel van de gevallen die momenteel in de 
dogmatiek geboekt staan als aperte dwalingsgevallen — waarbij de dwaling slechts wordt 
genomen als grond van AVAS — wordt aangenomen dat van zo'n causale relatie sprake 
is. 

Zo in het befaamde `motorpapieren-arrest','" dat in de litteratuur figureert als specimen 
van verwijtbaarheid opheffende rechtsdwaling.'°' De verdachte had zijn motorfiets bere-
den zonder nationaliteitsbewijs en derhalve de strafwet overtreden. Maar, zo verdedigde 
hij zich, hij had tevoren uitdrukkelijk aan de Opperwachtmeester der Rijkspolitie ten 
Bos gevraagd of hij voor de motorfiets nog meer documenten nodig had dan hij, verdach-
te, bij die gelegenheid kon overleggen. De Opperwachtmeester had daarbij wel gewezen 
op de noodzakelijkheid van een wegenbelastingkaart, maar gezwegen over een nationali-
teitsbewijs, dat niet voorhanden was. Verdachte was daarop in de onjuiste veronderstel-
ling komen te verkeren dat hij thans veilig — dat wil zeggen: zonder het begaan van enige 
strafrechtelijke overtreding — met zijn motor kon gaan rijden en daarom had hij gereden 
zonder nationaliteitsbewijs. 

Evenwel, in enkele van die gevallen kan men toch al aarzelen of men de relatie wel zonder-
meer als een 'causale' schetsen kan. 

Zo bijvoorbeeld reeds in het Water-en-melk-arrest waarbij niet zondermeer duidelijk is 
of de melkslijtersknecht melk afleverde onder de benaming 'volle melk' terwijl aan die 
melk water was toegevoegd, omdat de knecht niet van de toevoeging op de hoogte was.'" 
De HR releveert slechts, op basis van de vaststellingen van de feitelijke rechter, dat de 
knecht de A.P. V. A'dam die dergelijke leveranties verbood had overtreden terwijl hij in 
onwetendheid verkeerde. Meer dan een contemporaine relatie stelde de rechter niet vast 
en meer was ook niet nodig om de ignorantia strafrechtelijk relevant te doen zijn: degelijk-
tijdige onwetendheid had een middellijk daderschapsverband (doen plegen) tengevolge. 

105. Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het wetboek van strafrecht, a.w., aantt. 3 en 4 ad art. 1 Sr., 
suppl. 28; 
106. HR 22-11-1949 NJ 1950, nr. 180 m.o. B.V.A.R. 
107. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 8e druk, a.w., p. 299. 
108. HR 14-02-1916, NJ 1916, p. 681. 
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De gedachte dat de knecht de A.P.V. overtrad wegens de onwetendheid waarin hij ver-
keerde is een in dit verband strafrechtelijk irrelevante (hoezeer wellicht aannemelijke) hy-
pothese. Het is echter ook denkbaar, dat de knecht de A.P.V. ook had overtreden indien 
hij van de verdunning op de hoogte was geweest omdat misschien anders zijn baas hem, 
bij weigering tot venten, ontslagen zou hebben (niet onaannemelijk bij deze baas, die niet 
als een zeer welwillend patroon te boek staat). Of misschien liet het de knecht wel zonder-
meer koud wat voor waar hij sleet. In dit geval kan men niet zondermeer zeggen, dat de 
dwaling 'leidde tot' het strafbaar feit begaan door de knecht. 

In veel gevallen van strafrechtelijk relevante dwaling komt men niet verder dan de 
vaststelling dat tussen dwaling en gedraging een temporeel verband bestond, in die zin dat 
de dader in momento actionis in dwaling verkeerde. Dit gelijktijdigheidsverband is de 
meest minimale relatie die tussen dwaling en gedraging moet bestaan. Hier bovenop kun-
nen nog 'extra' verbindingen bestaan. Dwaling kan dus wel degelijk strafrechtelijk rele-
vant zijn zonder positieve causale relatie tot de gedraging. 

III ONDERSCHEIDINGEN VAN DWALING 

111.1 Algemeen 

Slechts twee dwalingsonderscheidingen zijn ons inziens strafrechtsdogmatisch onmiddel-
lijk van belang: ten eerste de tweedeling in verschoonbare en onverschoonbare dwaling, 
ten tweede het onderscheid in feitelijke dwaling en rechtsdwaling. Aan deze onderschei-
dingen zijn bepaalde intrasystematische rechtsgevolgen direct verbonden. De eerstge-
noemde tweedeling is daarbij ontegenzeggelijk de meest belangrijke. Is immers de dwa-
ling verschoonbaar, dan betekent zulks dat voor wat deze cognitieve inadequatie betreft 
de strafrechtelijke aansprakelijkheid afwezig is. Het belang van de tweede onderschei-
ding wordt vooral manifest in de verhouding van de dwaling tot het strafbaar opzet: feite-
lijke dwaling sluit namelijk het strafbaar opzet eerder uit dan de rechtsdwaling. Tenslotte 
zijn de beide onderscheidingen nog onderling verweven, in die zin, dat feitelijke dwaling 
makkelijker verschoonbaar is dan de rechtsdwaling. 

111.2 Verschoonbare/onverschoonbare dwaling 

111.2.1 ALGEMEEN 

Indien een dwalende zijn complete cognitieve inadequatie `niet kan helpen' is de dwaling 
verschoonbaar. De verwijtbaarheid is afwezig en derhalve ontbreekt een voorwaarde die 
onontbeerlijk is voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid voorzover het deze inadequa-
tie betreft.'" Deze verschoonbaarheid doet zich voor indien de dwalende de incongruen-
tie van zijn ervaringswijze noch kon noch behoorde te onderkennen of voorzien, anders 
gezegd, indien het informatie-manco niet vermijdbaar en niet verwijtbaar was. Bij de be-
groting van deze vermijdbaarheid en verwijtbaarheid moet rekening gehouden worden 

109. Over de 'verwijtbaarheid' als voorwaarde voor strafbaarheid nader Hoofdstuk 4.111.1.1. 
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met de persoonlijke hoedanigheden van het dwalend subject, met de aard en de inhoud 
van datgene ten opzichte waarvan gedwaald werd en met de ontstaanswijze van de inade-
quatie. Deze drie verschoonbaarheidscritéria staan niet opzichzelf maar vullen elkaar 
voortdurend aan. Bij het aanleggen van deze maatstaven mogen slechts ervaringsgege- 
vens verdisconteerd worden, die redelijkerwijs voor de dader kenbaar waren. _ 

Derhalve spelen (anders dan bij de inadequatie) slechts ex-ante factoren een rol. Dit 
komt, omdat met de hier aanhangige verschoonbaarheidsvraag tevens partieel de straf-
rechtelijke totaalschuld in behandeling komt. 0  De totaalschuld vooronderstelt de ver-
mijdbaarheid." ' De vermijdbaarheid vooronderstelt de voorzienbaarheid. En deze is per 
definitie slechts op ex ante kenbaarheden te beramen.' 12  

111.2.2 NAAR HOEDANIGHEID VAN DWALEND SUBJECT 

11.1.2.2.a Algemeen 

De ene rechtsgenoot kan en behoort meer cognitieve inadequaties te onderkennen dan de 
andere. Hierbij moet gelet worden op persoonlijke factoren zoals leeftijd, Qpleiding, be-
roep, maatschappelijke status, milieu, gezondheidstoestand en dergelijke. 

Zo is het bijvoorbeeld in het algemeen niet onredelijk ervan uit te gaan, dat een per-
soon van middelbare leeftijd aan méér algemeen toegankelijke ervaringsregelen deel kan 
en behoort te hebben dan een jeugdig persoon. Verder is het billijk er van uit te gaan, dat 
iemand die een middelbare schoolopleiding heeft genoten over méer ervaringsgegevens 
behoort te beschikken dan iemand die slechts de lagere school heeft afgemaakt. 

111.2.2.b De informatieve garantie-functie 

Soms heeft iemand een bepaalde maatschappelijke functie welke met zich brengt dat hij 
zondermeer op de hoogte behoort te zijn met zekere ervaringsgegevens. Men denke b.v. 
aan de functie van 'arts'. Het uitoefenen van die functie brengt immers onvoorwaardelijk 
met zich mede dat die functionaris over een bepaalde basisinformatie beschikt betreffende 
het menselijk lichaam, medicamenten, therapieën en dergelijke meer. De functie impli-
ceert dat de uitoefenaar garant staat voor bepaalde adequate informatie. De functie bete-
kent een informatieve Garantenstellung. 

Dergelijke functies kunnen gegeven zijn met bepaalde beroepen, ambten of maat-
schappelijke posities. Zij kunnen ook spontaan ontstaan in een bepaalde sociale interac-
tie, b.v. als iemand zich opwerpt als behartiger van bepaalde groepsbelangen of zich spe-
lenderwijs een bepaalde (veronderstelde) deskundigheid 'laat aanleunen' en daarnaar 
handelt. Sommige van die informatieve Garantenstellungen zijn derhalve statisch, in die 
zin, dat zij een bepaald persoon (bij voorkeur een drager van een ambt of een unieke waar- 

110. Onverschoonbaar en onverwijtbaar zijn ons inziens synoniem, zie verder voor de verhouding 
totaalschuld/verschoonbaarheid Hoofdstuk 4.111.2. 
III. Hoofdstuk 4.111.1.2. 
112. W. Nieboer/G.A.M. Strijards, Voorzienbaarheid — een juridische hulpconstructie?, DD 79 
pp. 440 t/m 447, in het bijzonder p. 443 v.v. 
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digheid) aankleven (soms zijn hele leven lang), andere zijn dynamisch b.v. omdat de 
functie sterk rolgebonden is terwijl de rolverdeling bij de menselijke interactie voortdu-
rend wisselt. Er zijn rollen die iedereen wel eens vervult. Zo is ieder wel eens voetganger of 
treingebruiker. Daarbij behoren de informatieve garanties dat men bij het oversteken 
eerst naar rechts en dan naar links moet kijken en dat men de noodrem niet mag gebrui-
ken om tussen stations in even uit te stappen omdat zulks gerieflijker is. Bij andere func-
ties is de persoonlijke inwisselbaarheid iets minder groot, omdat de functionaris over 
meerdere hoedanigheden, capaciteiten of vereisten moet beschikken die niet aan ieder 
mens gegeven zijn (bezitten van vergunningen, diplomata en daaruit voortvloeiende bij-
zondere vakbekwaamheid, credietwaardigheid of voorkennis van handelingsomstandig- 
heden). 

Oefent iemand nu een dergelijke functie met een informatieve Garantenstellung uit 
zonder te beschikken over de bijbehorende adequate informatie, dan zijn de daaruit 
voortvloeiende cognitieve inadequaties ten aanzien van het strafrechtelijk objectieve in 
beginsel per definitie onverschoonbaar. 

Zo moet iemand, die functioneert als automobilist nu eenmaal een zeker minimaal ver-
keerstechnisch inzicht hebben, waaronder begrepen een anticipatie- en coördinatiever-
mogen betreffende het samenspel van eigen verkeersgedrag en dat van medeweggebrui-
kers en een begrip van de meest essentiële mechanische onderdelen van het mechaniek dat 
hij bestuurt. Remmelink meent (en terecht ons inziens) dat een automobilist gewoonweg 
weten moet waar zijn 'papieren' zijn. Zie Renunelinks conclusie vóór HR 05-03-1974 NJ 
1974, nr. 162. Een automobilist kan niet volstaan met de simpele mededeling dat hij niet 
weet waar zijn rijbewijs of kentekenbewijs is, dat hij dat soort documenten altijd kwijt is 
omdat zij door zijn huis slingeren." 3  Minder juist achten wij in dit opzicht dan ook HR 
13-02-1962 NJ 1962 nr. 430 m.o.v.B. 

Verdachte had gereden met een auto, waarvan de banden sterk gesleten waren. Het 
loopvlak op de band van het linkervoorwiel was geheel en het loopvlak op de overige ban-
den nagenoeg geheel weggesleten. De auto was rijtechnisch daardoor onvoldoende. 
Maar, (zei verdachte) ik heb me dat allemaal niet goed gerealiseerd, want ik ben nu een-
maal volkomen leek waar het technische aangelegenheden van mijn auto betreft. Mijn 
garagehouder heeft gezegd dat ik best nog met die banden kon rijden. De rechtbank vond 
dat verdachte op het advies van de garagist had mogen afgaan.' ' 4  Ons inziens is dit hele-
maal in strijd met de informatieve Garantenstellung die op de automobilist rust. Een 
motorrijtuig-bestuurder heeft maar te weten wanneer het loopvlak van zijn autobanden 
te veel is afgesleten. Voor iets dergelijks is trouwens ook geen bijzondere vakbekwaam-
heid (als van een monteur) nodig. Het onderzoek is in één (enkele) oogopslag(en) ge-
beurd. 

Meer in overeenstemming met het principe van de normatieve Garantenstellung is Rb. 
Assen 08-12-1972, NJ 1973 nr. 446. Verdachte had, als hoofd of bestuurder van een me-
taalwarenfabriek een excenterpers in bedrijf gehad, die niet was voorzien van voldoende 
beschermingstoerusting. Maar, had verdachte gezegd, ik wist daar niets van, want toen ik 
de machine in mijn bedrijf kreeg mocht ik erop vertrouwen dat hij aan alle voorschriften 
voldeed, met name, omdat regelmatig mensen van de Arbeidsinspectie waren komen kij-
ken en nooit enige aanmerking hadden gemaakt. Nee, zegt de Rechtbank, deze verdachte 
is als hoofd verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke beveiliging van de pers. Zijn 
wettelijke zorgplicht eindigt niet bij vertrouwen op anderen. Met andere woorden: de on- 

113. NJ 1974, p. 443, rechterkol. (uit de conclusie A.G. Remmelink). 
114. Zie over 's Hogen Raads arrest zèlf Hoofdstuk 4.II.2.2.a. 
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dernemer heeft maar te weten, hoe zijn machines beveiligd moeten worden. ' 5  Zo beho-
ren evenzeer personen die een bepaald beroep of bedrijf uitoefenen in een specifieke 
sociaal-economische sector waarvoor allerlei ordenende (periodieke) regelgevingen gel-
den in beginsel met de inhoud van die voorschriften op de hoogte te zijn.' ' 6  Wie op grond 
van zijn beroep beter moet weten, kan aan het advies van deskundigen geen verschonen-
de werking ontlenen: HR 28-02-1956 SEW 1956 p. 207. Wie een bloemkwekerij houdt 
heeft maar te weten wat de inhoud is van de Bloemkwekerijverordeningen. Hij kan zijn 
uit onwetendheid in dat opzicht bestaande dwaling niet verschonen door te beweren, dat 
het hem allemaal veel te ingewikkeld was en dat hij uit de door het productschap voor 
siergewassen toegezonden bescheiden houdende de voor zijn beroep geldende voor-
schriften niet wijs kon worden: HR 25-04-1967 NJ 1967 nr. 471.1 17  

III.2.2.c Beschikbaarheid van bijzondere wetenschap 

Soms heeft iemand op grond van hem persoonlijk betreffende omstandigheden meer in-
formatie ter beschikking dan zijn mede-rechtsgenoten. Zo b.v. degene, die helemaal op 
de hoogte kan zijn van bepaalde plaatselijke omstandigheden omdat hij toevallig ter 
plaatse woont. Soms is de mogelijke bijzondere voorkennis niet anders dan 'stom 
toeval', b.v. als aan de betrokkene nèt van te voren allerlei strafrechtelijk relevante gege-
vens verteld zijn, of wanneer hem bepaalde informatieve documenten in handen gevallen 
zijn. Het is duidelijk dat degene, die zoveel meer kán weten, ook doorgaans zich meer be- 
wust moet zijn. 

Vergelijk Rechtbank Amsterdam 30-09-1963 NJ 1964 nr. 271. Het was verboden honden 
uit te voeren uit Amsterdam zulks krachtens een besluit van de Minister van Landbouw 
en Visserij, houdende maatregelen ter bestrijding van hondsdolheid, welk besluit was ge-
baseerd op art. 38 Veewet. Verdachte had die verbodsnorm overtreden: hij had zijn hond 
uitgelaten in het Amsterdamse bos, komende vanuit Amsterdam zelf. Dat bos lag buiten 
de gemeentegrenzen. Maar, zo zei verdachte, het was mij volkomen onbekend dat het 
Amsterdamse bos niet tot de gemeente Amsterdam behoorde. Een dergelijke onbekend-
heid, zo repliceert de Rechtbank, is onverschoonbaar daar verdachte, die te Amsterdam 
praktijk als advocaat uitoefent aldaar meer dan dertig jaar woont en vaak in dat bos wan-
delt. Hij had zich rekenschap moeten geven van de mogelijkheid der gemeentelijke grens-
overschrijding temeer daar gemeentegrenzen èn uitvoerverbod ter plaatse ook nog eens 
aan het publiek kenbaar waren gemaakt. 

111.2.3 NAAR HOEDANIGHEID VAN DWALINGSOBJECT 

III.2.3.a Rechtsdwaling/feitelijke dwaling"' 

Wanneer het dwalingsobject zodanig is dat de strafrechtsdogmaticus de dwaling als 
rechtsdwaling rubriceert, is de inadequatie minder makkelijk te verschonen dan de zoge-
naamde 'feitelijke dwaling'. 

115. Overigens vond de Rechtbank de strafrechtelijk relevante schuld van de verdachte te gering om 
er strafoplegging op te laten volgen. 
116. Zie hierover: W.H. Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, afwezigheid van alle schuld, Arnhem 
1982, p. 199. 
117. Zie nog nader Hoofdstuk 4.111.2.3 met nog enige Garantenstellungen als hier bedoeld. 
118. Op deze tweedeling gaan wij nader in hieronder ad 111.3. 
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a. Van rechtsdwaling spreken wij indien de inadequatie betrekking heeft op bestaan, 
zin, strekking, reikwijdte of geldingswijze van een bepaalde concrete rechtsnorm, die bij 
de gedraging in het geding is (hetzij door krenking, hetzij door gevaarzetting). Deze dwa-
ling betreffende de norm zouden wij 'normatieve dwaling', 'norm-dwaling' dan wel 'nor-
meringsdwaling' , kunnen noemen. 

b. Van feitelijke dwaling spreken we indien de inadequatie betrekking heeft op standen 
van zaken die binnen het strafrechtelijk referentiekader aan een norm kunnen worden ge-
toetst èn die geen zelfstandig normerend karakter hebben. Van een strafrechtelijk rele-
vant feit is derhalve sprake als het gaat om iets intrasystematisch objectiefs dat onderwor-
pen is (sub-jèct) aan normen als onder a. bedoeld. 

Het substantivum 'norm' is hier synoniem met voorschrift, gebod of verbod. De term 
wordt hier slechts in intrasystematische zin gebezigd en duidt op een strafrechtelijke re-
gelgeving van gebiedende strekking. Het woord 'normatief' is van deze term in deze con-
text een a fgeleide.''' 

Over het algemeen is de strafjurist geneigd zowel de rechtsdwaling als de feitelijke dwa-
ling te benaderen vanuit een vermoeden van onverschoonbaarheid. Hoe dit komt, zetten 
wij hierna nog uiteen.'" Vandaar, dat wij dit onderdeel openen met de implicite vraag 
wanneer dit soort dwalingen verschoonbaar zijn en niet vanuit de verschoonbaarheid als 
vanzelfsprekende hoedanigheid der dwaling. 

De rechtsdwaling kan betrekking hebben rechtstreeks op de norm, die in een bepaalde 
delictsomschrij ving belichaamd is. Zo is het denkbaar, dat de dwalende van het bestaan 
van die norm niets afweet. Soms kent de dwalende de norm wel, maar weet hij niet dat de 
norm strafrechtelijk gesanctioneerd is. Dan betreft de rechtsdwaling de geldingswijze 
van de norm, die ook betrekking heeft op de intrasystematische classificatie van de norm: 
is het een norm op 'misdrijf-niveau' of op `overtredings-niveau'? De rechtsdwaling kan 
ook betreffen de interpretatie van de norm. Dit komt vooral voor, wanneer de inadequa-
tie betrekking heeft op objecten binnen het systeem van een delictspositie voor het ade-
quate besef waarvan bij de dader een zeker (leken-)rechtskundig inzicht nodig is. Zo 
moet de dief ingevolge art. 310 Sr. een 'oogmerk van wederrechtelijke toeëigening' heb-
ben. Om diefstal te kunnen plegen moet de dief b.v. weten dat hij van niemand toestem-
ming heeft gekregen voor de toeëigening en dat hij daartoe ook geen eigen recht heeft. In 
dat essentiale, die inbreuk op andermans rechtssfeer moet de dader op alledaagse wijze 
inzicht hebben. 

Nu is het heel best denkbaar, dat een verdachte van diefstal de in art. 310 Sr. beli-
chaamde norm (stelen is verboden) naar bestaan en geldingswijze kent. Maar aan deze 
adequate kennis kan zich een inadequatie paren met betrekking tot de gelding van ander-
mans eigendomsrechten. Stel dat iemand in de mening verkeert dat alles wat op zijn 
grondgebied komt daarmede ipso facto aan hem toebehoort. Dan neemt hij dus aan dat 
de kippen van de buurman die door de heg gekropen komen, en in zijn huis rondscharre-
len, hem zijn gaan toebehoren, en dat hij ze dus mag 'wegnemen'. 21  Via de dwaling om-
trent het burgerlijk eigendomsrecht — in zoverre onrechtstreeks — dwaalt de dader dus 
omtrent de strekking en reikwijdte van de norm 'stelen is verboden'. Met name deze vor-
men van 'onrechtstreekse normeringsdwaling' zijn soms heel moeilijk alszodanig te her-
kennen. Het is niet altijd duidelijk of verdachte nu bepaalde zintuigelijke waarnemingen 
niet heeft gedaan of zich daarbij heeft vergist, dan wel of het nu werkelijk heeft ontbro-
ken aan het adequate lekenrechtskundig inzicht. Alleen dat laatste levert 'rechtsdwaling' 
op. Aansluitend bij het voorbeeld: als de 'wegnemer' de kippen van de buurman aanzag 
voor zijn eigen witte leghorns die hij altijd al had bezeten omdat zij naar ras, kleur etc. 

119. Cfr. A.L. Melai, Het gezag van norm en feit in strafzaken, Arnhem 1968, p. 104. 
120. Nader hieronder, Hoofdstuk 4.111.2.2. 
121. Dit voorbeeldje wordt nader uitgewerkt in Hoofdstuk 3.1V.2.3.b. 
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identiek zijn (met buurmans pluimvee) is er van rechtsdwaling geen sprake. Er zijn zeer 
veel intrasystematisch objectieve elementen en bestanddelen die een zeker alledaags juri-
disch inzicht vooronderstellen. Zo kan zelfs een triviaal bestanddeel als 'groentewinkel' 
een dergelijk inzicht vereisen: Hof Leeuwarden 17-05-1956 NJ 1956 nr. 579. Verdachte 
had op maandagmiddag zijn winkel, waar in hoofdzaak groenten en fruit plachten te 
worden verkocht voor het publiek geopend gehouden. Dit was een overtreding van de 
`Halvedagsluitingsverordening' van de gemeente, verbiedende onder andere het voor het 
publiek geopend hebben op maandag na 13.00 uur van winkels, waarin uitsluitend of in 
hoofdzaak groenten en fruit plegen te worden verkocht. Maar, alus verdachte, ik dacht, 
dat mijn winkel geen groentewinkel was. Ik verkocht na 13.00 uur slechts vis. Dit had ik 
kenbaar gemaakt door een bordje 'maandag na één uur uitsluitend verkoop van vis', ter-
wijl die visafdeling van de winkel door losse schotten van de groente-afdeling was ge-
scheiden zodat het publiek daar niet kon komen. Mijn winkel was dus uitsluitend ge-
schikt en bestemd om op dat tijdstip vis te verkopen. Neen, aldus het Hof, dit zag de ver-
dachte verkeerd: die afschotting nam niet weg, dat de winkel een 'groentewinkel' was en 
bleef in de zin van de verordening. Het alleen tijdens bepaalde uren in de winkel beletten 
van de verkoop van groente- en fruitwaren maakte de winkel nog niet tot een, waar uit-
sluitend vis werd verkocht. Hier hangt de interpretatie van de verkoopsituatie middellijk 
samen met de zin en strekking van de verbodsnormen der `Halvedagsluitingsverorde-
ning' die een bepaalde vorm van sluipende concurrentie in een zekere tak van beroep of 
bedrijf in het belang van de winkeliers of ondernemers zelf mede beoogt te weren. Na-
tuurlijk wist de winkelier heel best dat achter de schotten (de 'groente-afdeling') groenten 
en fruit aanwezig waren. Pas als hij gepleit had onwetend daaromtrent te zijn geweest, 
was de dwaling feitelijk geweest. Dan was er eventueel ignorantia geweest van iets, dat 
sub-ject zou kunnen zijn aan de (juist geïnterpreteerde) Halvedagsluitingsregelen. Zie 
nader hieronder 111.3.2. 

Met betrekking tot zin, strekking, bestaan en geldingswijze van strafrechtelijk gesanctio-
neerde normen geldt als het ware een informatieve garantiefunctie voor een ieder die aan 
de toepasselijkheid van het Nederlandse strafrecht onderworpen is. Rechtsdwaling of 
normeringsdwaling is doorgaans zeer moeilijk verschoonbaar. 

'Ieder wordt geacht de wet te kennen.'lus vigilantibus scriptum est.' Met deze en derge-
lijke adagia houdt de principiële onverschoonbaarheid der rechtsdwaling verband. Zij 
betekenen niet de onzinnige fictie, dat iedere iustitiabele alle wetten in materiële zin in-
houdelijk kent. Maar zij impliceren strafrechtelijk: 
a. materieel-dogmatisch: een zeer hoog afgestelde inspanningsverplichting voor allen, 

die aan de Nederlandse strafmacht onderworpen zijn om naar vermogen hun uiterste 
best te doen om zin, strekking en geldingswijze van de strafrechtelijke normstellingen 
te kennen; 

b. strafvorderlijk: een onverschoonbaarheidsvermoeden ten aanzien van de norme-
ringsdwaling in het bijzonder. Als iemand in weerwil van de onder a. genoemde in-
spanningsplicht de normstelling (of geldingswijze daarvan) niet of niet adequaat kent 
wordt deze vorm van rechtsdwaling geacht onverschoonbaar te zijn tenzij verschoon-
baarheidsindicaties aannemelijk zijn. Het adagium geeft hier aan het algemene onver-
schoonbaarheidsvermoeden nog eens een extra nadruk. 

Gelet op de informatieve garantiefunctie met betrekking tot norm en strafbaarheid is 
dus te zeggen dat zeer sterke contraïndicaties aanwezig moeten zijn. Daarom slagen ook 
buitenlanders maar heel zelden in een beroep op verschoonbare rechtsdwaling, zelfs als 
de normstelling vrij ingewikkeld is en niet-kapitaal, in welke gevallen op zichzelf wel aan-
nemelijk kan zijn dat de buitenlander de zin en strekking van de voor hem geldende regels 
niet begrepen heeft. Dat hij niet begrepen heeft is één ding — maar de vraag is: had hij er 
niet voor moeten zorgen dat hij toch het juiste begrip had? De inspanningsverplichting 
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wordt voor deze categorie rechtssubjecten niet verlaagd maar integendeel verhoogd.'" 
Overigens neemt de rechter niet gauw aan dat een buitenlander een rechtsregel of de straf-
baarheid daarvan niet kent. Zie ondermeer HR 29-11-1977 NJ 1978 nr. 564 m.o. 
Th.W.v.V. Verdachte, een Marokkaan, had wel de blaastest bij een verkeerscontrole on-
dergaan, maar vervolgens geweigerd zich te onderwerpen aan het bevel tot bloedonder-
zoek. Maar, zo stelde de verdachte, ik wist helemaal niet dat ik mij door het weigeren van 
de bloedproef aan een afzonderlijk strafbaar feit zou schuldig maken. Uit de blaastest 
was al gebleken dat ik te veel had gedronken en ik vond het overbodig en zinloos om nog 
eens een bloedproef te ondergaan. Kennelijk, zo verduidelijkt de raadsman, heeft tussen 
verdachte en de opsporingsambtenaar een communicatiestoornis bestaan. Die ambte-
naar, aldus de advokaat, is er niet voldoende in geslaagd verdachte duidelijk te maken dat 
de blaastesten geen wettig bewijsmiddel zijn om tot vaststelling van het strafbaar feit ex 
art. 262° WVW te komen. De feitenrechter wil hier niet aan. Uit de gebezigde bewijsmid-
delen blijkt dat verdachte bij zijn verhoor naar behoren van de gevolgen zijner weigering 
in kennis is gesteld, zodat een beroep op AVAS faalt. De HR acht deze verwerpingsbeslis-
sing genoegzaam nu is gebleken dat req. op het bureau uitleg had gekregen van de proce-
dure en gezegd had deze volledig te hebben begrepen. 

Gelet op de normoriënterende functie die het strafrecht behoort te hebben lijkt een derge-
lijke informatieve garantiefunctie niet onbillijk, zij het dat deze garantie nimmer tot on-
weerlegbare vermoedens van onverschoonbaarheid mag leiden.'" Wanneer het verwijt-
baarheidsvermoeden moet wijken is niet in abstracto te zeggen. Het rechtspolitieke en 
systematische billijkheidsaspect speelt hierbij een grote rol.'" Van veel belang is de in-
houd van de in het geding zijnde norm. Hoe belangrijker die inhoud is binnen het systeem 
van normstellingen hoe minder makkelijk een inadequatie te verontschuldigen is. Dit 
brengt ons op de volgende tweedeling binnen de `normeringsdwaling'. 

111.2.3. b Primaire of secundaire principia 

Sommige normstellingen bevatten intrasystematische `hoeksteen'beginselen, dat wil zeg-
gen principes die van strafrechtelijk fundamenteel belang zijn. Meestal zijn zij neergelegd 
in een delictspositie op misdrijf-niveau. Andere strafposities zijn afgeleiden van die kern-
delictsposities. Zij verbieden de verwijderde abstracte gevaarzettingen voor schending 
van de primaire norm terwijl de kern-positie de concrete krenking van die norm negatief 
sanctioneert. Door de afgeleide verboden worden secundaire principes gecreëerd die in 
meer of minder direct verband afhankelijk zijn van het hoeksteenbeginsel. Niet zelden 
zijn er bepaalde formele kenmerken waaruit af te leiden valt dat het in een delictspositie 
gaat om zulke secundaire beginselen: meestal zijn die beginselen neergelegd in overtre-
dingsbepalingen, die al dan niet in getrapte (sub)delegatie zijn gegeven door lagere wetge-
vende organen. De meest principiële normstellingen worden doorgaans wel geformuleerd 
door de formele wetgever. 

In het algemeen is het niet onredelijk als uitgangspunt te nemen dat de primaire princi-
pes geworteld zijn in het rechtsbewustzijn van de gemiddelde rechtsgenoot. Daar zijn het 

122. Rb. Amsterdam 22-10-1975 NJ 1975 nr. 511; conclusie A.G. Remmelink vóór HR 20-01-1981 
NJ 1981 nr. 353. 
123. Anders kennelijk: Pijls, Strafrechtelijke dwaling, a.w., p. 284 en Vellinga, Schuld in spiegel-
beeld, a.w., p. 200 v.v. 
124. Zie nader over dit aspect hierboven 11.2.2.c.3. 
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nu eenmaal hoeksteen-beginselen voor. Strafvorderlijk vertaald betekent dit dat de rech-
ter binnen het bewijsthema, voorzover het de onverschoonbaarheid van de dwaling ten 
aanzien van die primaire principes betreft, de algemene kenbaarheid, daaruit voortvloei-
ende individuele vermijdbaarheid en daarop steunende verwijtbaarheid van de inadequa-
tie zeer gemakkelijk kan beredeneren aan de hand van 'feiten en omstandigheden van al-
gemeene bekendheid' die geen bewijs behoeven (art. 339 tweede lid Sv.). 

De rechter kan in dit opzicht meestal het bewijstechnisch normaliteitssyllogisme bezigen: 
dat zou iedereen nog wel geweten hebben en, aangezien er geen redenen voorhanden zijn 
om aan te nemen dat verdachte niet kan weten wat iedereen weet hééft hij het primaire 
principe wèl gekend (geen dwaling) of anders had hij daarvoor maar moeten zorgen 
(dwaling niet verschoonbaar) want het principe was zondermeer algemeen toegankelijk 
en zo fundamenteel dat de inadequatie op niets anders kan steunen dan op onoirbare on-
verschilligheid dan wel bewuste verblindheid. 

Buiten het bewijsthema levert het gegeven dat het dwalingsobject een primair principe is 
een zeer moeilijk te ontkrachten vermoeden van onverschoonbaarheid op.'" 

Het is dus niet te verwonderen dat practisch gezien de meeste gevallen van verschoon-
bare 'normatieve' dwaling — althans verweren dat zulk een dwaling zich zou hebben voor-
gedaan — de secundaire principes betreffen. In het algemeen betreffen zij normstellin-
gen, vervat in strafbepalingen op overtredingsniveau, meestal binnen het kader van een 
ordeningsrechtelijke raamwet die de lagere wetgevers dergelijke incidentele, meest perio-
diek te wijzigen normen laat stellen. 

Betogen dat verdachte verschoonbaar heeft gedwaald ten aanzien van primaire principes 
komen in de annalen van de jurisprudentie wel voor, met name in het kader van de be-
rechting van oorlogsmisdrijven. Om die reden gaan wij meermalen op die rechtspraak 
in.'" Juist waar het hier steeds gaat om gedragingen die op de meest flagrante wijze in-
breuk maken op de algemene rechtsbeginselen die door de beschaafde volken worden er-
kend springt steeds de absurditeit van het verweer dat verdachte die beginselen niet ade-
quaat heeft gekend, in het oog. De rechter doet doorgaans niet veel moeite om de even-
tueel bepleite verschoonbaarheid te weerleggen. Anders is het echter met de betogen van 
verschoonbare onwetendheid ten aanzien van allerlei administratief-economische en or-
deningsrechtelij ke verbods- of gebodsbepalingen. De inhoud van die normen is soms heel 
ingewikkeld geredigeerd. Er zijn vaak bijkomende omstandigheden die aannemelijk ma-
ken waarom verdachte de norm niet goed kon kennen. Wel moet nogmaals opgemerkt 
worden dat wanneer de delegatieve normstelling een bepaalde ordening van een beroeps-
of bedrijfstak voorschrijft, op verdachte tevens een extra informatieve garantiefunctie 
drukt omdat hij dat beroep of dat bedrijf uitoefent of ondernemer is. Ook al is de 
normstelling moeilijk kenbaar, de functionarissen die er beroeps- of ambtshalve mee te 
maken hebben moeten toch maar zorgen dat zij de juiste norm kennen. 

Een dwarsdoorsnede van de rechtspraak betreffende de `normeringsdwalingen' laat 
goed zien dat de principes steeds secundair zijn wil althans de verschoonbaarheid een mo-
gelijkheidzijn: HR 22-02-1932 Nl 1932 p. 1182 m.o. W.P. (ik wist niet, dat ik voor mijn re-
clamecampagne toestemming van overheidswege nodig had krachtens de Loterijwet); 
HR 22-11-1949 NJ 1950 nr. 180 m.o.B.V.A.R. (verontschuldigbare onbewustheid van 
het feit dat ingevolge de Algemeene Wet Douane en Accijnzen en de Prij sopdrijvings- en 

125. Meer concreet hierover in het kader van de relatie dwaling/verwijtbaarheid: Hoofdstuk 
4.111.2.2., en in het bijzonder 111.2.2.b. 
126. Hoofdstuk 3.1V.2.6.d.2 en 5; Hoofdstuk 4.III.2.2.d. 
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Hamsterwet voor een ingevoerd voorwerp een nationaliteitsbewijs nodig is); HR 03-05- 
1949 NJ 1949 nr. 538 m.o.B.V.A.R. (verontschuldigbare onbewustheid ervan dat voor 
het stallen van fietsen een prijs berekend wordt strijdig met de Prijzenbeschikking 
Motor- en Rijwielstalling 1948); HR 22-03-1949 NJ 1949 nr. 307 m.o.B.V.A.R. (niet we-
ten dat de berekende prijzen strijden met de krachtens het Organisatiebesluit Voedsel-
voorziening 1941 gegeven Prijzenverordeningen en Prijzenbesluiten Fruit); Ktr. Haar-
lem 25-09-1950 NJ 1952 nr. 288 (niet weten dat ingevolge art. 114 A.P. V. Heemskerk de 
verplichting bestaat op het strand algehele bovenkleding te blijven dragen); HR 08-01- 
1952 NJ 1952 nr. 243 m.o.B.V.A.R. (niet weten dat voor een bepaalde beëindiging van 
een arbeidsovereenkomst de toestemming van de directeur GAB nodig is); HR 24-06- 
1952 NJ 1955 nr. 742 m.o.B.V.A.R. (niet weten dat de openbaarmaking en vermenigvul-
diging van portretten van meisjes in badkostuum zonder voorafgegeven toestemming 
van betrokkenen strijdt met de Auteurswet); HR 03-11-1953 NJ 1954 nr. 122 (niet weten 
dat het gedogen van reclameborden `Ritmeestersigaren' op een weiland strijdt met de 
Landschapsschoonheidsverordening prov. Utrecht); Ktr. Zwolle 04-03-1954 NJ 1954 nr. 
673 (niet weten van strijd met Loterijwet); Hof Leeuwarden 17-05-1956 NJ 1956 nr. 579 
(niet weten dat een groentewinkel geopend is in strijd met de gemeentelijke Halvedagslui-
tingsverordening); HR 31-05-1960 NJ 1960 nr. 489 m.o .B.V.A.R. (niet weten dat een be-
paalde opgave in een huwelijksaanbrengststaat wederrechtelijk is); HR 13-12-1960 NJ 
1961 nr. 416 m.o. W.P. (niet weten dat een gedraging strijdig is met de Vestigingswet Be-
drijven 1954); Rb. Amsterdam 03-12-1962 NJ 1963 nr. 477 (niet weten dat varkens ver-
voerd worden in strijd met een ontsmettingsverordening van de Minister van Landbouw 
en Visserij); HR 25-04-1967 NJ 1967 nr. 471 (niet weten dat bloemkwekerijproducten ge-
kweekt worden in strijd met de Bloemkwekerijverordening 1962); HR 21-05-1968 NJ 
1969 nr. 175 (niet weten dat voor de uitoefening van de ambulante handel in melk in de 
zin van het Vestigingsbesluit Levensmiddelenbedrijven 1961 een vergunning van het Be-
drijfschap voor de Detailhandel in Melk, Melk- en Zuivelprodukten nodig is, voorge-
schreven bij de Vestigingswet Bedrijven); HR 26-01-1971 NJ 1971 nr. 322 (menen dat de 
Prijzenbeschikking Horecabedrijven 1969 onverbindend is); HR 20-12-1973 NJ 1974 nr. 
52 (menen dat voor het Animo-zegelsysteem geen ontheffing of vrijstelling ingevolge de 
Wet Beperking Cadeaustelsel nodig is); HR 26-03-1974 NJ 1974 nr. 238 (menen dat het 
weghalen van humus niet oplevert 'ontgronden', strijdig met de Ontgrondingswet); HR 
25-03-1975 NJ 1975 nr. 273 (menen dat de Halvedagsluitingsverordening Bedum geen 
verbindende werking meer bezit); HR 18-11-1975 NJ 1976 nr. 123 (menen dat voor een 
'binnenverbouwing' een bepaalde vergunning ingevolge de Woningwet niet nodig is); 
HR 18-05-1982 nr. 73-917 (onbekendheid met een verbodsbepaling uit de Vogelwet) en 
voorts de arresten geciteerd in Hoofdstuk 4.III.2.2.b. 

Het onderscheid tussen primaire en secundaire principes is vloeiend. Soms is niet eendui-
dig uit te maken of een normstelling nu primair is of niet. Dit kan afhangen van de wijze 
waarop een delictspositie is geformuleerd. Zo kan onduidelijk zijn of een positie alleen 
directe krenkingen verbiedt of ook nog zeer verwijderde abstracte gevaarzettingen onder 
zijn actie-radius rekent. In zo'n geval kan de positie een heel `tussengebied' tussen pri-
mair en secundair beslaan. Bovendien is de onderscheiding conventioneel bepaald en der-
halve mede onderhevig aan zekere veranderingen die zich in de maatschappij voordoen 
ten aanzien van beginselen van fatsoen, moraal en rechtvaardigheid. Verder kunnen de 
toename van de menselijke ervaringskennis, technische inzichten, demografische wijzi-
gingen en dergelijke meer van invloed zijn. Derhalve kunnen de evengenoemde formele 
criteria betreffende de delictsclassificaties niet zondermeer van doorslaggevend belang 
zijn voor het onderhavige onderscheid. Het feit dat een norminbreuk als overtreding is 
gerubriceerd is doorgaans een zeer belangrijke aanwijzing dat de norm zelf niet primair 
is. Maar uitzonderingen zijn heel goed mogelijk. Sommige overtredingsbepalingen kun- 
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nen tengevolge van veranderende maatschappelijke opvattingen en daarmede samenhan-
gend zogenaamd normverleggend gedrag' 2 ' primaire normen gaan bevatten en misdrijf-
posities daarentegen secundaire. Omdat het rechtsdogmatisch referentiekader in wet-
teksten gefixeerd is gaat er op dit punt een conserverende en conservatieve werking van-
uit. Soms zijn de classificaties echter bepaald 'achterhaald'. 

Het is theoretisch denkbaar dat een delegatieve regelgeving betreffende een vergun-
ningsstelsel voor de lozing van chemische stoffen in de binnenwateren die aanvankelijk 
slechts door de wetgever bedoeld is als een ordeningsrechtelijke regeling, plotseling van 
fundamenteel belang wordt doordat het (ecologisch/chemisch) inzicht ontstaat dat lo-
zingshandelingen die voorheen als abstract en zeer verwijderd gevaarzettend werden be-
schouwd inderdaad concreet krenkend zijn (b.v. voor de volksgezondheid). 

Hier wordt iets `secundairs' wellicht primair. Verder denke men aan de sterk gewijzig-
de opvattingen betreffende de openbare zedelijkheid, b.v. aan de pornografieverboden 
die juist in 'omgekeerde richting' schijnen te tenderen (van primair naar meer secundair). 
Hoewel de laatste tijd op grond van feministische actie grote aarzeling is ontstaan met be-
trekking tot de toe te stane vrijheden in deze. 'Volledig vrijgeven' is lange tijd een pro-
gressief stokpaard geweest, maar de woordvoerders zijn haastig bezig hun standpunten te 
herformuleren. Het is bij dit soort onderscheidingen altijd een kwestie van meer of min-
der. Het is duidelijk dat het door ons aangelegde onderscheid niet altijd makkelijk toe-
pasbaar is. Veel hangt hier af van de (meestal onuitgesproken) eigen vooronderstellingen 
betreffende zin en strekking van bepaalde strafrechtelijke aansprakelijkheden. Hoewel 
het onderscheid derhalve niet zonder problemen is lijkt het ons zinvol om het te maken 
binnen de normeringsdwaling en wel om dezelfde reden als waarom ons inziens het onder-
scheid rechtsdwaling/feitelijke dwaling gemaakt moet worden: wegens de verschillende 
graden van onverschoonbaarheid die met de onderscheidingen samenhangen.  ' In ieder 
concreet geval van normeringsdwaling zal de rechter uitgaande van het algemeen rechts-
bewustzijn dienaangaande (dat hij moet trachten zo onbevangen mogelijk te kennen) 
moeten bepalen of de normstelling meer primair of meer secundair is. De rechter, aldus 
vaststellend wat rechtens is, is voorzoveel ook binnen het bewijsthema niet aan wettelijke 
bewijsmiddelen gebonden: het betreft hier onbewijsbare waardeoordelen.' 

111.2.4 NAAR ONTSTAANSWUZE 

Verder is voor de beoordeling van de al of niet verschoonbaarheid der inadequatie uiter-
aard van belang hoe de dwaling ontstaan is en meer in het bijzonder of de dwalende op 
een of andere manier zelf tot de dwaling heeft bijgedragen, zo ja, of dit vermijdbaar was, 
vervolgens of er een vermijdingsrechtsplicht bestond. Sommige causae van dwaling zijn 
toe te rekenen aan de dwaler — derhalve is de daaruit voortvloeiende inadequatie onver-
schoonbaar — andere niet. Op zichzelf is niet bij voorbaat en in abstracto aan te geven 
welke causae wel en welke niet als verwijtbaar toe te rekenen zijn. Zowel de 'interne dwa-
lingsoorzaken' als de 'externe oorzaken" kunnen door de dwalende zèlf teweegge-
bracht zijn, zo, dat hem hieraan schuld treft. 

127. J.M. Broekman/A.C. 't Hart, Normverleggend gedrag en justitieel beleid, Leuven, 1980, in 
het bijzonder p. 49 v.v. 
128. Zie nader onze uiteenzettingen in 'AVAS-context' in Hoofdstuk 4.111.2.2. 
129. Vgl. HR 13-06-1972 NJ 1973 nr. 297 m.o. A.L.M., waar de HR een dergelijk rechterlijk waarde-
oordeel, in dat verband betrekkelijk de bewijsbaarheid van een bestanddeel expliciteerde. 
130. Over dit onderscheid nader hieronder ad IV. 
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Zo kan de dwalende zich desbewust of onoplettend in een positie gemanoeuvreerd heb-
ben dat door een externe oorzaak gebrekkige of foutieve informatie wordt toegevoegd 
waardoor de betrokkene een strafrechtelijk relevant gegeven inadequaat percipieert. 
Stel, een vrachtwagenchauffeur gaat met zijn truck rijden terwijl zijn rechterstijlzijspie-
gel verbogen is zodat hij bij het maken van draaien naar links of rechts onvoldoende uit-
zicht ter rechterzijde heeft waardoor hij in voortdurende onwetendheid verkeert met be-
trekking tot de juiste verkeerssituatie aan die kant. De causa van die dwaling zou men 'ex-
tern' kunnen noemen: de verkeerde hoek die die spiegel maakt. Maar deze benoeming 
zegt helemaal niets. Want waar het om gaat is, of de chauffeur dat inrichtingsgebrek 
heeft gekend of heeft moeten kennen. Heel belangrijk is natuurlijk de Garantenstellung 
van de vrachtwagenchauffeur. Zo'n truckchauffeur moet heel wat inrichtingsgebreken 
meteen onderkennen. Maar misschien was de verbuiging alleen maar kenbaar na enig 
'bochtenwerk' — en dan kan het te laat zijn. Of misschien was de truck kort te voren aan 
een periodieke controlebeurt onderworpen en had de chauffeur daarop mogen vertrou-
wen — b.v. als de vrachtwagen was goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegver-
keer (vgl. HR 06-11-1973 NJ 1974 nr. 95 m.o.Th.W.v.V. of HR 27-02-1962 VR 1962 nr. 
47). Een 'gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van de geestvermogens' (art. 37 
Sr.) kan interne causa zijn van dwaling, b.v. leiden tot waanvoorstellingen of zinsbe-
goochelingen. In veel gevallen zal zo'n dwaling wel verschoonbaar zijn. Maar er zijn psy-
chische afwijkingen die de betrokkene wetens en willens, onachtzaam of verwijtbaar zelf 
veroorzaakt. Men denke aan de acute hersenintoxicatie (leidende tot psychose) tengevol-
ge van overmatig alcoholgebruik waardoor de beschonkene zintuigelijke waarnemings-
fouten maakt. In beginsel blijft hetzij via een voortgezette culpa-in-causa, hetzij een 
dolus-in-causa-redenering een dergelijke dwaling toch aan de dader toerekenbaar, om-
dat hij weet of moet weten welke consequenties de roestoestand op het waarnemingsver-
mogen kan hebben. Ook zintuigdefecten kan de dwalende zichzelf toegebracht hebben 
waardoor de inadequatie hem verweten kan worden. Een belangrijke externe oorzaak 
van dwaling is de misleiding door derden. Die misleiding kan opzettelijk en culpoos, door 
omissies en commissies geschieden. Men denke b.v. aan 'bedrog' door een listige kunst-
greep of opzettelijke camouflage waardoor de dwalende 'erin trapt'. Maar ook is moge-
lijk dat door nalaten de dwaling wordt gecauseerd, b.v. als een controlerend monteur he-
lemaal niet rapporteert dat een remvloeistofreservoir haarscheuren vertoont en daarom 
minder vertragingswerking doet ontstaan. En dit nalaten kan uiteraard opzettelijk ge-
beuren of door (grove) onachtzaamheid — als de monteur liever lui is dan moe en bij de 
kilometerbeurt de boel heeft laten sloffen. Een belangrijke categorie van derden-
misleiding wordt gevormd door die gevallen waarin de dwalende zich om consultatie, 
keuring of advies heeft gewend tot een terzake kundig persoon, college of instantie. In 
deze gevallen zal de dwaling die uit een verkeerd advies voortvloeit verschoonbaar zijn als 
het advies wordt verstrekt door een persoon (enz.) aan wie zodanig gezag valt toe te ken-
nen dat de dwalende in redelijkheid op hem mocht afgaan. Zie o.m. HR 18-11-1975 NJ 
1976 nr. 123 m.o. Th.W.v.V.''' In een zeer genuanceerde jurisprudentie is neergelegd on-
der welke omstandigheden welke personen, colleges en instanties aan een dergelijk ver-
schonend 'autoriteitscriterium' voldoen." 2  Criteria in abstracto zijn hier af te wijzen. 
Verder hangt het mede af van de hoedanigheid van de persoon van de dwalende èn van 
het concrete dwalingsobject of zekere adviezen verschonend werken. Zeer bepaald zou 
het onjuist zijn om slechts aan personen, colleges en instanties van overheidswege vol-
doende verschonende autoriteit toe te kennen en aan bijzondere personen en instellingen 
helemaal niet." 3  Zo is niet goed vol te houden, dat alleen overheidsinstellingen de rechts-
normen adequaat kunnen kennen en interpreteren zodat bij normatieve dwaling alleen 

131. Zie ook: HR 22-11-1949 NJ 1950 nr. 180 m.o. B.V.A.R.; HR 13-12-1960 NJ 1961 nr. 416 m.o. 
W.P.; HR 21-05-1968 NJ 1969 nr. 175; HR 06-11-1973 NJ 1974 nr. 95 m.o. Th.W.v.V. 
132. Zie het uitstekende en gedetailleerde overzicht bij Vellinga, a.w., p. 194 v.v. 
133. Zo ook Vellinga, a.w., p. 195. 
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aan adviezen van dat soort instanties bevrijdende werking kan toekomen.'" En evenmin 
zou juist zijn om alleen aan 'hooggeplaatsten' de hierbedoelde autoriteit toe te kennen: 
zowel een commissaris van politie als een lagere politieambtenaar kunnen gezaghebbend 
zijn.'" Criterium moet o.i. zijn of de dwalende in redelijkheid heeft kunnen menen dat 
hij met een bevoegd deskundige te doen heeft en niet of de adviseur inderdaad naar alge-
mene maatstaven gezaghebbend is. Daarom is wèl denkbaar dat b.v. een Duits ambte-
naar een bevrijdende autoriteit heeft met betrekking tot de interpretatie van Nederlandse 
wettelijke voorschriften — mits de persoon van de dwalende maar zO is, dat hij voldoen-
de van de adviseur 'onder de indruk' was en zulks ook (onervaren als hij was) mocht 
zijn.'" Zie voorts hieronder, Hoofdstuk 4.III.2.2.a en III.2.2.b. 

111.3 Rechtsdwaling/feitelijke dwaling 

111.3.1 INTRASYSTEMATISCH NUTTIG EN NODIG 

Intrasystematisch is de onderscheiding rechtsdwaling/feitelijke dwaling nuttig en nodig. 
Nuttig, omdat de onderscheiding correspondeert met een globale tweedeling van alle 

strafrechtelijk relevante dwalingen in die, welke relatief moeilijk verschoonbaar zijn, en 
die, welke meer verschoningsmogelijkheden bieden.'" 

Nodig, omdat bepaalde dogmatische begrippen helemaal op dit onderscheid af-
gestemd zijn. Zo wordt b.v. het strafbaar opzet 'kleurloos' genoemd.'" Dit betekent dat 
voor het strafbaar opzet wèl een bepaalde 'feitenkennis' vereist is, maar geen 'rechtsken-
nis'. Daarom, zo wordt wel beweerd, kan 'feitelijke dwaling' het strafbaar opzet wèl uit-
sluiten en 'rechtsdwaling' niet.'" Nu hebben wij hierbij wel critische kanttekeningen, on-
dermeer in die zin, dat het opzet lang niet zo kleurloos is als men wel pleegt aan te nemen. 
Maar bij deze constatering maken we tOch gebruik van de idee dat schuldvormen heel 
best 'kleurloos' zouden kunnen zijn en daartoe is noodzakelijk dat wij bepaalde vormen 
van 'feitelijke kennis' onderscheiden van 'rechtskennis' zoals wederrechtelijkheids- of 
strafbaarheidsbewustzijn of meer in het algemeen: adequate wetenschap van bestaan, 
zin, strekking en geldingswijze van strafrechtelijk relevante normen. 

Hieraan voegen we toe dat ook deze onderscheiding niet zonder problemen is en dat 
soms moeilijk uit te maken is of een inadequatie nu neerkomt op error juris of error 
facti.'" Drie punten zijn hier van belang. 

134. Anders de Ec. Pol. Rechter Breda 14-06-1972 NJ 1973 nr. 32: bevrijdende autoriteit, wat be-
treft de uitleg van de Winkelsluitingswet kan alleen aan overheidsinstanties worden toegekend. 
135. Ktr. Heerlen 29-03-1954 NJ 1954 nr. 237 en HR 22-11-1949 Ni 1950 nr. 180 m.o. B.V.A.R. 
136. Daarom is ons inziens Hof Leeuwarden 23-10-1975 NJ 1976 nr. 386 te apodictisch waar de 
beslissing stoelt op de gedachte dat buitenlandse ambtenaren ten aanzien van Nederlandse wetten 
nooit voldoende gezagdragend kunnen zijn; anders kennelijk Vellinga, a.w., p. 196. 
137. Hierboven III.2.3.a. 
138. Hoofdstuk 3.111.2.5. 
139. Hoofdstuk 3.111 en 1V.2.2, IV.2.3. 
140. Zie o.m. de noot van B.V.A.R. onder H R 03-05-1949 NJ 1949 nr. 538; Pijls, Strafrechtelijke 
dwaling, a.w., p. 270; J. Remmelink, La réglementation de l'erreur de droit pénal hollandais, opge-
nomen in: Netherlands Reports to the Xth International Congress of Comparative Law, Budapest, 
1978, Deventer 1978, p. 331 v.v., in het bijzonder p. 348 en Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, a.w., 
p. 166. 
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111.3.2. HET NORMATIEVE VAN HET FEITELIJKE 

Belangrijk in verband met de onderhavige tweedeling is datgene wat reeds geconstateerd 
werd over het strafrechtsdogmatisch referentiekader: namelijk dat al het intrasystema-
tisch objectieve bestaat uit gesystematiseerde ervaringsgegevens (bestanddelen of ele-
menten) die op een of andere manier 'storend' zijn voor het rechtmatige.'" Dat kan dus 
niets anders betekenen dan dat de nadere onderscheiding van dat objectieve in het 'feite-
lijke' en het 'normatieve' geschiedt met inachtneming daarvan. Het 'feitelijke' (dat wil 
zeggen: het aan normen sub-jècte) moet wel iets te maken hebben met het 'wederrechtelij-
ke', want anders zou het eenvoudig niet tot ons denkkader 'toegelaten' zijn, anders ge-
zegd: dan zou het intrasystematisch niet als objectief gerangschikt zijn. Noemen wij der-
halve een delictsfactor 'feitelijk' dan betekent dit niet, dat het om een 'neutraal', b.v. een 
psycho-fysisch gegeven gaat, dat helemaal niets met strafrechtelijke normen te maken 
heeft. 

Bij de (reeds verworpen) intrasystematische gelijkstelling van objectief/subjectief met 
fysisch/psychisch bedoelt men met 'feit' nu juist wèl iets 'neutraals'.'" Normen moeten 
immers in die beschouwingswijze zo laat mogelijk ingevoerd worden. 'Feiten' zijn dan al-
leen: de 'in feite' (dat wil zeggen zintuigelijk) waargenomen en waar te nemen standen 
van zaken, die in een ervaringsonafhankelijke wereld voorhanden zijn. 'Feiten' zijn dan: 
niet meer herleidbare, meest essentiële basisgegevens, zoals vorm, kleur, zachtheid of 
hardheid. ' Het moge thans duidelijk zijn dat wij deze tweedeling van delictsfactoren in 
'feiten' en 'normen' verwerpen. 

Waarschijnlijk treffen we hier ook de achterliggende reden aan, waarom zoveel dog-
matici huiveren, om de onderscheiding rechtsdwaling/feitelijke dwaling te maken. Zij 
menen, daarmede ook de verplichting aan te gaan het normatieve in het feitelijke te ont-
kennen. Ons inziens is dit allerminst zo. 

Integendeel, het zij nogmaals benadrukt: het als 'feit' benoemde wordt als ervaringsgege-
ven geïsoleerd en in zijn betekenis bepaald doordat het (eventueel) aan die normen onder-
worpen is. Norm en feit houden elkaar wederkerig in de ban. Dit belet ons inziens echter 
niet te onderscheiden in data, die aan geboden en verboden onderworpen zijn en data 
waaruit die geboden en verboden in strekking en geldingswijze samengesteld zijn. 

Het gaat hier (wederom) om een intrasystematische benoemingswijze. Natuurlijk kan 
men zeggen dat ook een norm 'feitelijk' is. Het is eenfeit, dat een norm bestaat. Het is een 
feit dat de norm door middel van straf gehandhaafd wordt. Maar wij zullen in het vervolg 
als een dwaling dit soort feiten betreft, die dwaling niet 'feitelijk' maar `normerings-' of 
'rechtsdwaling' noemen. Het feit van het bestaan van de norm of de geldingswijze ervan 
is voortaan een extrasystematisch 'feit'. Intrasystematisch is het niet nuttig, alles maar 
'feitelijk' te noemen. 

Bij het verschil feit (als norm-subjèct) en norm doen zich twee problemen voor. 
a. Hoe bepaalt men, of iets norm-subject (en dus 'feit') is? 
Of een norm voor een bepaald feit geldt is afhankelijk 

141. Hoofdstuk 1.11.2, hierboven II.2.2.d.3,5. 
142. Hierboven 11.2.2.c.1, 2. 
143. Geurts, Feit en theorie, a.w., p. 22; Glastra van Loon, De eenheid van het handelen, a.w., p. 
120. 
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I. van aard en strekking van die norm en 
2. van de vraag, of het feit een aspect bezit dat binnen het geldingsgebied van de norm 

valt. 
Door het bezit van zo'n aspect wordt het ervaringsgegeven, dat als feit geclassificeerd 
wordt, benoemd en gemodelleerd. Daartoe worden allerlei andere hoedanigheden van 
dat gegeven 'weggeabstraheerd' en hier ontstaat weer de vervreemding ten opzichte van 
de alledaagse ervaring waarop wij al zo vaak wezen.'" 

b. Naast feiten zijn er kwalificaties, dat wil zeggen dat een ervaringsgegeven zb wordt 
benoemd dat er reeds allerlei normtoetsingen in die benoeming zijn verwerkt. De benoe-
ming van iets tot 'feit' geschiedt reeds op basis van een zekere betekenisbepaaldheid van 
dat ervaringsgegeven vanuit de norm, waaraan het `sub-jèce is. Dit is het vicieuse proces 
van de betekenisbepaling in ons referentiekader waarover wij in Hoofdstuk 1.11.6 reeds 
iets zeiden. 

B.v.: als ik mij afvraag of iemand 'ambtenaar' is, dan doe ik dat niet zomaar 'in het wilde 
weg'. Ik stel de vraag naar dit feit vanuit een praealabele toetsing aan de normen die in het 
algemeen voorschrijven wanneer iemand ambtenaar is en wanneer niet. Het ervaringsge-
geven moet reeds vantevoren een reden bieden, waarom de vraag naar het norm-subjecte 
eigenlijk gesteld wordt. In werkelijkheid is elke benoeming van een 'feit' een 'kwalifica-
tie'. Er zit steeds een vooronderstelling ten aanzien van de actie-radius van de norm, 
waaronder het ervaringsgegeven gerangschikt wordt als sub-jèct, ingebakken. Daarom 
kan over de juistheid van iedere benoeming van iets tot 'feit' gediscussieerd worden — zo-
als wij in het `groentewinkel-geval' (ad III.2.3.a) ook zagen. 

111.3.3 ACCENTVERSCHILLEN 

In de alledaagse ervaringswijze bestaat (in het algemeen) wel een zekere intuïtieve kennis 
betreffende het verschil tussen norm en feit. Maar practisch kan het toch wel moeilijk zijn 
uit te maken wat voor soort dwaling bij een verdachte tempore delicti bestond. De ver-
dachte is daar vaak onduidelijk over, ook al, omdat het 'feitelijke' mede in betekenis be-
paald wordt door het 'normatieve'. Het is vaak maar heel toevallig hoe de dwalende zijn 
inadequatie presenteert. Waar legt hij het accent? Zegt de automobilist die door rood 
licht rijdt dat hij het aan de linkerwegkant staande verkeerslicht helemaal niet zág? Of 
zegt hij erbij dat hij alleen maar naar signalen ter rechterzijde heeft gekeken omdat hij so-
wieso aannam dat een bestuurder alleen gebonden is aan verkeerslichten die rechts van 
de weg staan?'" In dat laatste geval zou hij zichzelf toch niet herkend hebben als sub-jèct 
van het stopgebod van een verkeerslicht in de linkerberm ( = error juris) maar om dezelf-
de reden kéék hij niet eens ( = error facti). Hier is de rubricering dus afhankelijk van de 
wijze waarop de verdachte zijn dwaling omschrijft. 

Verder is de rubricering afhankelijk van het referentiekader van de tenlastelegging, 
want deze bepaalt, toegespitst als zij is op een bepaalde delictsomschrij ving als normstel-
ling, wat in concreto als norm en wat als feit te gelden heeft.'" 

144. Hoofdstuk 1.11.4.1, hierboven II.2.2.d.4, 11.3.2. 
145. Zie: HR 22-01-1980 NJ 1980 nr. 272 m.o. Th.W.v.V., en Rb. Maastricht 03-12-1980 VR 1981 
nr. 60 m.o. Bredius, en Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, a.w., p. 160 v.v., ald. gecit. arresten. 
146. Voorbeelden hierna, Hoofdstuk 4.111.2.2.a en b. 
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Wij besluiten: a. norm-dwaling kan feitelijke dwaling veroorzaken; 
b. omgekeerd kan feitelijke dwaling wijzen op norm-dwaling; 
c. beide kunnen ook onafhankelijk van elkaar voorkomen; 
d. feitelijke dwaling kan nooit de norm-dwaling veroorzaken; 
e. strafprocessueel is vaak de medewerking van de verdachte nodig als 

men vanuit een feitelijke dwaling wil concluderen tot een norm-
dwaling. 

111.4 Minder belangrijke dwalingsonderscheidingen 

111.4.1 OVERWINNELUKE/ONOVERWINNELLIKE DWALING 

Een dwaling is onoverwinnelijk, indien de inadequatie op het dwalingsmoment onont-
koombaar was. De vraag is echter, of de dwalende die 'onontkoombaarheid' helpen 
kon. Datgene, waaraan uiteindelijk niet meer te ontkomen is, kan aanvankelijk wel ver-
mijdbaar zijn geweest. De 'onoverwinnelijkheid' is derhalve een statische constatering. 
Maar waarin de jurist geïnteresseerd is, is de vraag, hoe de 'onoverwinnelijkheid' zo ge-
komen is. Onoverwinnelijkheid impliceert geen verschoonbaarheid en alleen dat laatste 
is in dit verband interessant. 

Onoverwinnelijkheid is niet gelijk aan compleetheid.'" Aan de compleetheid is op het 
dwalingsmoment misschien wel te ontkomen — alleen, om een of andere reden gebeurt 
dit niet. 

De onverschoonbare onoverwinnelijke dwaling doet zich voor bij bepaalde overtui-
gingsdaders, die aanvankelijk bewust bepaalde informatie niet willen verwerken, tot op 
den duur deze verblindheid voor hen een levenshouding en een noodzakelijkheid gewor-
den is. Voorbeelden hiervan hieronder, Hoofdstuk 3.IV.2.6.d. 

111.4.2. WEZENLIJKE/ONWEZENLIJKE DWALING 

Van 'wezenlijke dwaling' is sprake, als de dwaling enig rechtsgevolg heeft. 

Dwaling, die het strafbaar opzet uitsluit is dus in deze terminologie 'wezenlijk'. Want zij 
causeert een vrijspraak.'" Verschoonbare dwaling is 'wezenlijk' als zij AVAS tengevolge 
heeft en mitsdien een ORV. 

Het onderscheid zegt dus helemaal niets. Want de vraag is: wanneer hééft de dwaling 
rechtseffect? Het antwoord: wanneer zij wezenlijk is, is dan volkomen vicieus.'" 

147. Hierboven 11.4.1. 
148. Hoofdstuk 3.111.4.4. 
149. In die cirkelredenering raakt Zevenbergen steeds verstrikt, Zevenbergen, Leerboek, a.w., p. 
164. 
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111.4.3 STRAFRECHTELIJKE/NIET-STRAFRECHTELIJKE DWALING 

Het onderscheid strafrechtelijke/niet-strafrechtelijke dwaling is een tweedeling binnen 
de rechtsdwaling. Een dwaling is dan 'niet-strafrechtelijk', als zij betrekking heeft op een 
regel, die niet van strafrechtelijke oorsprong is, zoals civielrechtelijke regels, staats- en 
administratiefrechtelijke wetten.'" Een dwaling is strafrechtelijk, als zij betreft de norm 
belichaamd in of de strafpositie ván een delictsomschrijving. 

Het onderscheid heeft enig belang voor de verhouding dwaling/opzet: de 'niet-
strafrechtelijke dwaling' werkt eerder opzetuitsluitend dan de strafrechtelijke dwa-
ling."' 

Het onderscheid is inzoverre verwarrend, dat de 'niet-strafrechtelijke dwaling' straf-
rechtelijk (juist) wèl relevant is: zij kan de dolus uitsluiten. Het onderscheid is soms heel 
moeilijk te maken. 

111.4.4. POSITIEVE/NEGATIEVE DWALING 

Met de onderscheiding positieve/negatieve dwaling maakt men aanhangig de tegenstel-
ling tussen error/ignorantia, nescientia en inadvertentia. Zie hierboven 11.4.1. Sommige 
errores kunnen neerkomen op een cognitief positivum (verkeerd oordeel) andere op een 
cognitief negativum (onwetendheid). Indien men maar erkent dat zowel een cognitief po-
sitivum als een negativum errores kunnen zijn, is tegen de tweedeling niet veel bezwaar. 
Ons inziens heeft de tweedeling overigens niet veel betekenis, en zijn zeer vele errores 
mengvarianten van cognitieve positiva en negativa. 

IV OORZAKEN VAN DWALING 

IV. I Interne/externe oorzaken 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk een globaal overzicht van mogelijke oorzaken van straf-
rechtelijke dwaling. Ter systematisering willen wij deze oorzaken onderverdelen in twee 
categorieën: interne en externe oorzaken, waarbij het lichaam van de dwalende als schei-
dingsmaatstaf functioneert. Interne causae zijn derhalve die, welke in, op of aan dat li-
chaam te situeren zijn, dan wel rechtstreeks stoffelijk met dat lichaam verbonden zijn. 
Deze tweedeling lijkt ons in dit verband voor de hand liggend, omdat het bij dwaling gaat 
om een informatieverwerkingsmanco, waarbij doorgaans dat lichaam als 'scharnier-
punt' functioneert: ervaringsgegevens 'van buiten' worden 'van binnen' niet adequaat 
gekend. Maar andere verdelingen zijn ons inziens ook mogelijk. Rechtstreekse juridische 
consequenties zijn aan de onderscheiding zeker niet verbonden. Met name is niet in 
abstracto te zeggen, dat dwalingen met een interne oorzaak makkelijker of moeilijker te 
verschonen zijn dan die met een externe oorzaak. Derhalve is het ook niet zeer belangrijk 
hoe in concreto een bepaalde causa gerubriceerd moet worden. Van sommige causae is dat 
trouwens ook niet eenduidig te zeggen. De onderhavige tweedeling is slechts een grove. 

150. Hoofdstuk 31V.2.2. 
151. Hoofdstuk 3.IV.2.3.b. 
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IV.2 Interne oorzaken 

IV.2. I ALGEMEEN 

Een belangrijke oorzaak van dwaling is gelegen in een gebrekkige waarneming. Het 
woord 'waarneming' heeft hier betrekking op iedere zintuigelijke informatieverwerken-
de activiteit (ruiken, voelen, zien, horen, etc.). De defectueuse waarneming kan te wijten 
zijn aan een of meer zintuigdefecten (blindheid, beperkt gezichtsvermogen, gehoorstoor-
nissen etc.). Ook is denkbaar, dat het waarnemingsgebrek een oorzaak heeft in depsyche 
van de dwalende. Die psychische oorzaak kan pathologisch of niet-pathologisch zijn. Dit 
onderscheid kan grosso modo van betekenis zijn voor de al dan niet verschoonbaarheid 
van de uiteindelijke dwaling. Met name hangen waarnemingsgebreken vaak samen met 
bepaalde toestanden van gereduceerd bewustzijn. 

IV.2.2 BEWUSTZIJNSVERLAGINGEN, -VERENGINGEN, -STORINGEN 

Bewustzijnsverlagingen, -vernauwingen, -storingen of -deficiënties zijn bij uitstek toe-
standen waarin gedwaald wordt. Het gaat hier over de functie van het bewustzijn als één 
van de oorzaken, die kunnen leiden tot een inadequatie binnen het bewustzijn (hierboven, 
11.1). Met name is hier te denken aan de beïnvloeding van het bewustzijn door emotionele 
ontremmin gen. Zo zal degeen wiens bewustzijn wordt beïnvloed en verengd door sterke 
angstgevoelens, en daarmede samenhangende hevige nerveusiteit in zijn waarnemingen 
snel misleid worden en daardoor tot dwaling komen. Dit geldt ook voor de uitbarsting 
van hevige toorn (de zogenaamde 'ira brevis') maar ook voor de vreugderoes, waarin niet 
zelden de zaken rooskleuriger worden voorgesteld dan zij werkelijk zijn. 

De toestanden van gereduceerd bewustzijn kunnen door de dwalende zelf veroorzaakt 
zijn. Het bekende voorbeeld is de roestoestand ten gevolge van overmatig alcoholge-
bruik. 

Psychische storingen kunnen allerlei wanen veroorzaken. Een voorbeeld is de achter-
volgingswaan, waardoor de betrokkene in de mening komt te verkeren dat hij zich moet 
verdedigen tegen een (in werkelijkheid niet voorhanden) ogenblikkelijke wederrechtelij-
ke aanranding. 

IV.2.3 VEFtDRINGINGSPROCESSEN EN AFWEERREACTIES 

Ook allerlei processen uit het onderbewuste (in psycho-analytische zin) kunnen dwalin-
gen veroorzaken. Wij gaven reeds voorbeelden van verdringing, die bepaalde met onlust 
beladen informatiesignalen eenvoudig niet tot het direct gegeven bewustzijn toelaat. 

IV.2.4 TEKORTSCHIETENDE KENNIS 

Een van de meest voorkomende interne oorzaken van dwaling is dat de betrokkene 'niet 
genoeg weet'. Hij is onkundig van concrete handelingsomstandigheden (wellicht door 

64 



toedoen van de eerdergenoemde causae), of hij heeft geen deel aan de algemeen toegan-
kelijke ervaringskennis of aan bepaalde voor hem speciaal beschikbare ervaringsregelen 
of gegevens. 

1V.2.5 HET GEWETEN 

Ook het geweten kan bron zijn van strafrechtelijke dwaling, m.n. betreffende rechtsnor-
men. De overtuigingsdader, die zich beroept op een beter inzicht met betrekking tot die 
normen of die normen eenvoudig niet erkent, verkeert, vanuit rechterlijk oogpunt be-
zien, wellicht in een dwaling.'" 

Natuurlijk is de overtuigingsdader het met de rubricering van zijn oordeelsvorming als 
dwaling doorgaans niet eens. Daar is hij dan ook een overtuigde dader voor. Maar vanuit 
het standpunt van de rechtsorde valt er ons inziens voor deze rubriek wel iets te zeggen, 
juist omdat vanuit die optiek het geweten toch 'falend' is. Wie echter in geweten moed-
willig rechtsblind is en dit wenst te blijven, kan niet als dwaler geboekstaafd blijven 
— omdat rechtens geen compleetheid voorhanden is, zoals wij aangaven. 

IV.3 Externe oorzaken 

De voornaamste externe oorzaak van dwaling is de gebrekkige informatieverschaffing 
door (al dan niet opzettelijk of culpoos) doen of laten. Zie uitvoerig hierboven 111.2.3. 
Storingen gedurende de overbrenging van op zichzelf wel adequate informatie (defecten 
in een telefoonlijn, storing in een televisie-uitzending etc.) vallen hier ook onder. Het re-
sultaat is ook dan, dat reeds voSór de zintuigelijke ontvangst de vertekening al ingetreden 
is. 

152. Remmelink, De overtuigingsdader, a.w., p. 188 en hierboven, II.2.3.a.5. 
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HOOFDSTUK 3 

Opzet en dwaling 

1 INLEIDING 

In dit onderdeel willen we enige opmerkingen maken over de verhouding tussen opzet en 
dwaling. 

Allereerst willen we omschrijven wat o.i. strafrechtelijk opzet is. Hierbij zit niet de be-
doeling voor, aan de talloze beschouwingen over dit onderwerp opnieuw iets origineels 
toe te voegen. Maar uit de vele mogelijkheden om de dolus te definiëren moet gekozen 
worden. Onze vooronderstellingen ten aanzien van het opzetbegrip moeten geëxplici-
teerd worden. Alleen dan kan de verhouding ervan tot de error zonder misverstand in 
kaart gebracht worden. 

Bij het omschrijven van het opzet stuiten we op een deelprobleem: is het opzet kleur-
loos of niet? Het belang van deze kwestie rechtvaardigt nadere uitdieping in een apart on-
derdeel. Het antwoord op deze vraag heeft regelrecht consequenties voor het knelpunt, 
of 'error' náást 'clolus' bestaanbaar is, dan wel of dwaling het opzet uitsluit of uitsluiten 
kan en zo ja, onder welke voorwaarden. 

Deze consequenties en andere gevolgtrekkingen voor de verhouding error/dolus willen 
we schetsen in een derde onderdeel. 

In het vierde onderdeel zetten we de dwalingsfenomenen uiteen, die zich als afzonder-
lijke vraagstukken hebben aangediend bij opzettelijk begane misdrijven: als aberratio 
ictus, error in objecto, Kausalabirrung, Rechtswahn, Subsumtionsirrtum, en tal van an-
dere verschijningsvormen van error. Deze `dwalingsfragmenten' willen we zodanig rang-
schikken, dat zij inpasbaar zijn in de algemene regels, die we in het derde onderdeel heb-
ben gevonden, zodat duidelijk wordt, dat het hier gaat om vertakkingen van één en het-
zelfde probleem en niet om detailkwesties, die ieder voor zich een oplossing moeten ver-
krijgen. 

II WAT IS OPZET? 

11.1 Algemeen 

Opzet is een strafrechtelijk begrip met een onmiskenbaar psychisch facet. Het heeft een 
cognitieve en een volitieve component: 'opzettelijk' en 'wetens en willens' zijn uitdruk-
kingen voor één en dezelfde 'innerlijke houding'. Twee opmerkingen vooraf. 
a. Als we spreken over 'opzet' bedoelen we — tenzij het tegendeel blijkt — het opzet in 

ruime in, omvattend: voorbedachte raad, oogmerk, voornemen, opzet met zeker- 
heids- en met noodzakelijkheidsbewustzijn, dolus eventualis, kortom: de verschillen- 
de opzetvarianten. 
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b. Bij de bespreking van het opzet moeten we ons er voor hoeden begripsmatige en be-
wijs-vragen door elkaar te halen. Naar de ervaring leerde — het zal nog blijken — 
bestaat het risico van deze verwarring in het bijzonder ten aanzien van de vraag, wat 
opzet is en met name, of het kleurloos is of niet. 

We onderscheiden de volgende niveaus: 
I. Wat is materieel-dogmatisch voor het begrip 'opzet' vereist? 
2. Wat moet van dat materieel-dogmatische dolusbegrip bewezen worden? Moet het in 

zijn geheel, in alle onderdelen bij ieder concreet geval bewezen worden, of behoeven 
slechts bepaalde — en wellicht per geval wisselende — elementen van de dolus bewe-
zen te worden? Indien inderdaad bepaalde dolusonderdelen vermoed worden: wat is 
de aard van dit vermoeden: is het onweerlegbaar of niet? 

3. Hoe moet dit bewijs geleverd worden? 
4. Hoe komt de rechter tot de overtuiging, dat er opzet was? 
5. Hoe motiveert de rechter zijn opzet-bewijsbeslissing? 
In het kader van onze studie zullen we voornamelijk aandacht schenken aan de verschil-
len tussen niveau 1 en 2. 

Tussen de vijf niveaus zitten geen waterdichte schotten. Toegespitst op de niveaus 1 en 2: 
de dogmaticus mag geen opzet-begrip ontwerpen, dat practisch niet bewijsbaar is. Uit 
het bewijsmateriaal, anderzijds, behoort het dogmatisch opzetbegrip duidelijk gestalte te 
krijgen. Voor de bewijsmotivering behoort (als alles goed is) het dogmatisch opzetbegrip 
model te staan. Want dit begrip is gewonnen uit bezinning op billijkheid, rechtvaardig-
heid en uit systematische ordening (afgrenzing van andere begrippen). Zo houden be-
gripsmatig en bewijsniveau elkaar wederkerig in de ban. 

11.2 Het psychische in het opzet 

Bij het opzet gaat het om een bepaalde psychische gesteldheid van de dader. De wetgever 
van 1881 heeft in zijn wetssysteem psychische, van het strafrechtelijk handelingsbegrip 
losstaande, begrippen gebezigd: opzet en culpa. Deze begrippen hebben, psychisch ge-
zien, betrekkelijk weinig diepgang.' Aan deze keuze van de wetgever zijn wij bij de be-
oefening en toepassing van het geldende strafrecht in beginsel gebonden (zie Hoofdstuk 
1.111). We aanvaarden daarom een in psychisch opzicht betrekkelijk oppervlakkig opzet-
begrip — een begrip van de 'psychologische koude grond'. Die geringe diepgang van het 
strafrechtelijk opzet in psychisch opzicht komt door het feit dat het begrip slechts zoveel 
'psychische gegevens' verwerkt als voor het doel van het referentiekader waarin het func-
tioneert nodig is (zie Hoofdstuk 1.11.2). Dit doel vereist distantie bij de intrasystemati-
sche verwerking van de 'innerlijke houding' van de dader. Dit des te gereder, omdat het 
strafrecht — aldus Vrij' — tweeden, derden, vierden en vijfden moet aanspreken: 
slachtoffers, potentiële daders, verontwaardigde omstanders en van verre betrokkenen. 
Zij willen weten of ze hebben gehoord, gezien of gelezen dat de dader het 'erom deed', het 

1. W. Nieboer, Wetens en willens, Arnhem, 1978, p. 16. 
2. W. Nieboer, Aegroto Suum, de toerekening in het strafrecht bij psychische afwijkingen, Meppel, 
1970, p. 91 e.v.; Wetens en willens, a.w., p. 16, p. 21 e.v. 
3. M.P. Vrij, Ter Effening, Groningen, 1947. 
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was 'expres', 'moedwillig'. Zij zijn geïnteresseerd in wat zich achter het voorhoofd van 
de dader afspeelde. Zij ondervragen het strafrecht in psychische termen, die algemeen 
toegankelijk zijn en geen 'psychologisch diepteonderzoek' vooronderstellen. Deze vra-
gen moet het strafrecht verwerken, wil de strafrechtelijke oplossing aansprekend zijn. 
Daarom hanteert het strafrecht een opzetbegrip dat van deze in het dagelijks verkeer ge-
bezigde noties een intrasystematische omcodering is; al is het geformaliseerd om te kun-
nen dienen voor het juridisch taalgebruik, toch blijft het verband houden met de term 
'opzet' uit het normale spraakgebruik. Het relevant verklaren van psychische fenomenen 
vinden wij een belangrijke voorwaarde voor het betrachten van rechtvaardigheid. Cen-
traal staat in ons strafrecht de individuele aansprakelijkheid van de dader. Hij moet zich 
ter terechtzitting verantwoorden voor wat hij persoonlijk deed of naliet. Hem moet zijn 
gedraging verweten worden, wil de straf rechtvaardig kunnen zijn. Wie durft echter de 
dader iets te verwijten, als hij niet tevens inzicht heeft in wat de dader in moment() actio-
nis psychisch doormaakte?' 

Peters meent echter, dat het strafrechtelijk opzet niets psychisch bezit.' Aan de keuze van 
de wetgever acht hij zich kennelijk niet gebonden.' Wat heeft men, zo vraagt hij, in het 
recht met psychologische begrippen te maken — dat wil zeggen met begrippen, die in de 
psychologie een functie hebben, die men in het recht niet kent?' 

Wie eventueel meent, dat het strafrechtelijk opzet iets psychisch bezit, beweert daar-
mede niet tevens, dat de jurist ook moet werken met in het recht onbekende psychologi-
sche begrippen. Het gaat bij een psychisch opgevatte dolus beslist niet om een 'psycholo-
gische verklaring van het delict" waarin 'motief', 'bedoeling' of 'rationalisaties van die-
per in de psyche liggende drijfveren' figureren die alleen met psychologische röntgenap-
paratuur kunnen worden gezien.' Dat de psychische dolus een 'psychologie van de koude 
grond' nodig maakt acht Peters een groot bezwaar.' 

Wij vinden die psychologie van de koude grond gelet op de aansprekende functie van 
het strafrecht een groot voordeel — maar hieraan ligt ten grondslag de veronderstelling 
dat een dagelijkse term als 'expres' psychische lading bezit. Deze gedachte kan voor Pe-
ters niet aanvaardbaar zijn. Voor hem geldt, dat woorden als 'opzettelijk', 'moedwillig' 
of 'expres' karakteristieken van de handeling weergeven. 

Peters hanteert uiteindelijk twee axiomata: 
I. het strafrechtelijk handelingsbegrip is psycho-fysisch neutraal. 
2. het opzet behoort tot de handeling. 

Conclusie: omdat de handeling niets psychisch in zich heeft kan in het opzet ook niets 
psychisch zijn." Peters legt alle accent op de sociale betekenis van de gedraging, zodat hij 
(paradoxaal genoeg) ertoe komt de (in het sociale leven zeer belangrijke) psychische bete-
kenis van iemands gedraging te negeren of te ontkennen. De stelling, dat het relevant ver-
klaren van psychische fenomenen een voorwaarde is voor rechtvaardigheid kan door Pe-
ters evenmin ondersteund worden. Hij oordeelt, dat 'schuld' niet 'is' 2  en 'in de werke- 

4. W. Nieboer, G.A.M. Strijards, Voorzienbaarheid — een juridische hulpconstructie? DD 79, p. 
440-447, i.h.b. p. 444/445. 
5. A.A.G. Peters, Opzet en schuld in het strafrecht, Deventer, 1966, p. 116. 
6. Hoewel Peters wel het argument hanteert, dat dit of dat niet in 'het systeem van de wet' past, (b.v. 
tegen Van Eck, Opzet en schuld, a.w., p. 109). 
7. Peters, a.w., p. 116. 
8. Peters, a.w., p. 121. 
9. Peters, a.w., p. 114, 115, 116. 
10. Peters, a.w., p. 121. 
11. Peters, a.w., p. 98. 
12. Peters, a.w., p. 228. 
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lij kheid, waarin het recht tot leven komt en betekenis krijgt, iedere zin verliest'." Uiter-
aard is het, zo bekeken, onzin de oorsprong van het kwaad in individuen te zoeken.'' 

Wie niet accoord gaat met deze vooringenomenheden heeft tegenover Peters c.s. 'vrij 
spel'. Hij behoeft niet steeds, stap voor stap, aan te tonen waarom zijn tussenconclusies 
en eindinzichten in ieder opzicht van die van Peters afwijkend zijn. 

Ook in de rechtspraak wordt aan het psychische facet van het opzet nadruk verleend." 

Duidelijk blijkt dit, waar aangenomen wordt dat 'psychische afwijkingen' het opzet kun-
nen doen uitvallen." 

Wat Peters' studie op indringende wijze doet beseffen is, dat voor het bewijs van het op-
zet begrip het gedrag van de dader in beginsel doorslaggevend is. Wie met een dolkmes, 
met een lemmet van grote afmeting, op korte afstand staande een ander met grote kracht 
in de buik steekt, moet wel opzet op levensberoving hebben gehad." Het opzet 'spreekt' 
uit de daad. De dader houden we aan zijn daad en aan het daaruit sprekende opzet, maar 
contraïndicaties blijven mogelijk. 

Op deze bewijstechnische informatieve waarde van de gedraging voor het opzet en de cul-
pa wijst reeds de wetgever.' Hierop doelt ook Van Bemmelen, als hij schrijft, dat iemand 
die zulke gevaarlijke dingen doet als een ander met een mes in de hartstreek steken of van 
dichtbij op hem schieten of een meisje verkrachten (overigens alle typische 'vitale' hande-
lingen welker informatie-waarde voor het opzet groot is, 19 ) wel opzet gehad moet heb-
ben. Ontkent verdachte, dan kan men werken met het argument van de protestatio actui 
contraria. Maar duidelijk doet Van Bemmelen uitkomen, dat het opzetbegrip psychische 
aspecten blijft behouden. Want hij neemt aan, dat het 'normatief hanteren', zoals Peters 
het noemt, van het opzetbegrip doorbroken kan worden als verdachte helemaal en voort-
durend furiosus is: met andere woorden, een geestesstoornis kan het opzetbewijs verhin-
deren." 

13. Peters, a.w., p. 238. 
14. Peters, a.w., p. 241. 
15. Zie noot G.E. Mulder onder H R 01-03-77 NJ 77, nr. 353. 
16. Zo kan een alcoholvergiftiging het opzet doen uitvallen. Zie: Rechtbank Rotterdam 28-11-1939 
NJ 40, nr. 1038; Vgl. HR 03-02-1959 NJ 59, nr. 111; in het algemeen kunnen geestesstoornissen het 
ontstaan van opzet verhinderen, wanneer de geestelijke afwijking van dien aard is dat aangenomen 
moet worden dat de dader van elk inzicht in de draagwijdte van zijn gedragingen en de mogelijke ge-
volgen daarvan is verstoken: HR 22-06-63 NJ 68, nr. 217; Peters hanteert dit arrest als argument te-
gen het 'psychisch opzet' (Peters, Opzet en schuld, a.w., p. 139/42) door als bedoeling van de HR 
aan te nemen, dat men in het vervolg psychologie moet gaan studeren om een gedraging al of niet 
'zware mishandeling' te kunnen noemen. Hierop kan dan geconcludeerd worden, dat dit onoverko-
melijke moeilijkheden mèt zich zou brengen, enz. 
17. Zie Peters' analyse van: Een geval van doodslag, Peters, Opzet en schuld, a.w., p. 124 e.v. 
18. H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, 3 dln., Haarlem, 1891, dl. 111, p. 
175. 
19. Lang niet alle strafrechtelijke handelingen zijn per definitie 'vitaal', zo bijvoorbeeld 'nalaten' 
maar ook 'bedriegelijke bankbreukigheid'; zie Nieboer, Wetens en willens, a.w., p. 15. 
20. J.M. van Bemmelen, De psychologie en de begrippen opzet en schuld, TVS LX1, p. 88-121, op-
genomen in de bundel: 'Op de grenzen van het strafrecht', Haarlem, 1955, p. 75 e.v.; i.h.b. p. 108- 
112. 
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11.3 Opzet bestaat uit 'wetens en willens' 

11.3.1 ALGEMEEN 

Het strafrechtelijk opzet is allereerst een kwestie van weten. In beginsel is opzet: zich vol-
komen realiseren van een zekerheid, een noodzakelijkheid, een hoogstwaarschijnlij k-
heid of een rechtens onaanvaardbaar risico en met-deze-wetenschap-besluiten-te-hande-
len. In dit laatste: het tot handelen besluiten zit het willen. 

11.3.2 HET WETEN 

Het opzet begint met weten: 'zekerheid-weten', 'noodzakelijkheid-weten', 'hoogstwaar-
schijnlijkheid-weten' of 'aanmerkelijke kans-weten'. Het woord 'weten' in deze samen-
stellingen duidt op een actueel bewustzijn. Het object van wetenschap staat de dader voor 
de geesen hij geeft zich er rekenschap van." Dit bewustzijn kan expliciet of impliciet 
zijn. Niet op ieder moment van het handelen moet de dader zich zijn wetenschap concreet 
blijven realiseren." 

Data, opgeslagen in het onbewuste of onderbewuste gedeelte van de psyche behoren wel 
tot de voorraad wetenschap van de dader, maar 'hij dacht er niet aan'. Dit wèl-weten-
maar-niet-aan-denken is niet genoegzaam om het voor opzet vereiste cognitieve moment 
te verwezenlijken." 

Met het 'aanmerkelijke kans-weten' doelen we op het voorwaardelijk opzet. De dader 
handelt met de wetenschap van een kans, die niet 'te verwaarlozen' is, dat wil zeggen een 
kans die niet veronachtzaamd mag worden. De dader dient rechtens die kans niet te lo-
pen." De kans is immers 'aanmerkelijk': een beslist onaanvaardbaar risico dat 'een ob-
jectieve plicht schept het gedrag ter wille van de kans (. . .) na te laten'." Handelen met 
mogelijkheidsbewustzijn levert geen strafbaar opzet op, daar hier de dader geen kennis 
draagt van het rechtens onaanvaardbare risico dat hij loopt." Zie HR 12-03-57 NJ 1957, 

21. E. Schmidhauser, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2e druk, Tabingen, p. 396: Tatbewusstsein be-
zeichnet den seelischen Vorgang, dass der Tater das Tatgeschehen denkend wahrnimmt oder sich 
vorstellt; A. Schtinke en H. Schriider, Strafgesetzbuch, Kommentar, 18e druk, München, p. 195, § 
49 v.v. 
22. Aldus G.E. Langemeijer in T.J. Noyon en G.E. Langemeijer, Het Wetboek van Strafrecht, 6e 
druk, Arnhem, Deel I, p. 34; anders kennelijk J. Remmelink in T.J. Noyon en G.E. Langemeyer, 
Het Wetboek van Strafrecht, 7e druk, Arnhem, Inleiding, aant. 3 ad opzet p. 43/44. 
23. Schmidhauser, Strafrecht, a.w., p. 410. 
24. Hier kan `potentielles Tatbewusstsein' zijn, dat culpa oplevert; Schmidhauser, a.w., p. 396; 
idem M.P. Vrij, Behoort in het Wetboek van Strafrecht een algemeen beginsel te worden opgeno-
men, waarbij strafbaarheid wordt uitgesloten bij gebreke van schuld? Zo neen, hoe kan dan worden 
tegemoet gekomen aan de bezwaren van het in het wetboek ontbreken van zulk een algemeen begin-
sel? Preadvies NJV 1930, Hand. NJV 1930, I, 2e stuk, opgenomen in M.P. Vrij, verzameling uit 
zijn geschriften op het gebied van strafrecht en criminologie, Zwolle, 1956, p. 202 e.v.; p. 247 in het 
bijzonder. 
25. Nieboer, Wetens en willens, a.w., p. 19. 
26. D. van Eck, De rechtspraak over causaliteit en aansprakelijkheid voor gevolgen in het straf-
recht, TVS LXXVI, jrg. 1967, p. 169-226, i.h.b. p. 187. 
27. Nieboer, Wetens en willens, a.w., p. 18 e.v. 
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nr. 386 m.o. W.P." Naast de 'aanmerkelijke kans' wordt de 'hoogstwaarschijnlijke 
kans' ingevoerd om een vloeiende overgang te krijgen van `aanmerkerlijke kans-weten' 
naar `noodzakelijkheids-weten'. Bij een 'hoogstwaarschijnlijke' kans is er een 'prak-
tisch nicht existierende Chance eines guten Ausgangs', aldus Jescheck." Bij een 'aanmer-
kelijke kans' kan er practisch wel een reële mogelijkheid zijn van het niet intreden van de 
kansverwezenlijking. Dit hangt van het in het geding zijnde rechtsbelang af. Is dit groot, 
dan is een kans op gevaarzetting er van eerder aanmerkelijk, zelfs al is de reële mogelijk-
heid van kansverwerkelijking ('natuurkundig' gezien) klein. 

`Zekerheids-weten', 'kans-weten'. Wat weten? Wat is het object van het cognitieve mo-
ment? Ten opzichte waarvan moet de zekerheid enz. gekend worden? Het object van het 
cognitieve moment is: de verwezenlijking van de bestanddelen in de delictsomschrijving 
welke na de dolus-aanduiding gebezigd zijn." Het opzet beheerst immers steeds de gehele 
delictsomschrijving zoals deze ná de dolusaanduiding luidt.' Dit is alleen anders, indien 
een bestanddeel geobjectiveerd is. Dus: bewustheid van zekerheid, noodzakelijkheid, 
hoogst waarschijnlijkheid enz. van die verwezenlijking. 

Deze eis van bewustheid betekent niet dat de dader moet weten dat de objecten van zijn 
intellectuele voorstelling zijn: onderdelen van een delictsomschrijving uit de strafwet. 
Dat zou betekenen, dat de dader zijn daad onder een delictsomschrijving moet catalogi-
seren; voor strafbaar opzet is dit naar Nederlands recht niet vereist." 

De alledaagse beleving van de dader moet zoveel inhoud hebben dat de strafjurist de 
bewustzijnsinhouden kan rubriceren als overeenstemmend met datgene wat de delicts-
omschrijving als 'te weten' opgeeft. Anders gezegd: de voortheoretische ervaringswijze 
moet de generieke wetenschap die de toepasselijke delictsomschrijving als vereist voor 
het opzet aanwijst bevatten, uiteraard zonder dat de lekentaxatie' zèlf in het strafrechte-
lijk termenstelsel vervat is. De alledaagse beleving moet altijd in dat termenstelsel omge-
codeerd worden en daartoe voldoende inhoud hebben. (Vgl. 2.11.3.1). 

De meinedige moet weten dat hij een 'valse verklaring onder ede' aflegt. Dit heeft de wet-
gever in art. 207 Sr. als het ware voor het strafbaar opzet 'te weten opgegeven'. De mein-
edige behoeft echter weer niet te weten, dat 'een valse verklaring onder ede afleggen' 
bestanddelen zijn van het meineedartikel uit de strafwet. Evenmin behoeft hij te weten, 
dat zo'n artikel bestaat. 

De wetenschap van de meinedige zal meestal 'alledaags', voortheoretisch blijven en 
niet verlopen in het wettelijk termenstelsel. Dat hoeft ook niet. Als de inhoud van de alle-
daagse ervaringswijze maar strafrechtelijk om te coderen is. Deze exhibitionist moet we-
ten dat hij een obscene handeling verricht waarvan dit meisje tegen wil en dank getuige is. 

28. Bij een nogal heftige woordenwisseling tussen een dienstbode en haar mevrouw wil de laatste 
haar argumenten kracht bij zetten door de gedienstige een 'opfrisser' te geven. Mevrouw beweegt 
daartoe een gedeeltelijk met water gevulde steelpan in de richting van de bonne teneinde de inhoud 
over haar hoofd uit te storten. De dienstbode was echter op dat moment ook in beweging. Mevrouw 
treft de dienstbode met de scherpe kant van de steelpan in het gelaat. Opzet op mishandeling? Ja, al-
dus het Hof, want verdachte moet zich bij het maken van de beweging bewust zijn geweest van de 
mogelijkheid dat zij de dienstbode zou treffen. Neen, aldus de HR, dit is geen opzet als waarvan de 
t .1.1. gewaagt. Met andere woorden, aldus begrijpen wij 's HRs motivering: handelen met mogelijk-
heidsbewustzijn levert geen strafbaar opzet op. 
29. H.H. Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 3e druk, Berlin, p. 239/240. 
30. Vgl. Jescheck, a.w., p. 236. 
31. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, Haarlem, 1891, a.w., 1, p. 71. 
32. Hierover verder in onderdeel III. 
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Als die wetenschap voorhanden is, kan de strafjurist zeggen dat de exhibitionist wist, dat 
hij de eerbaarheid schond waarbij een ander zijns ondanks tegenwoordig was. De alle-
daagse ervaringswijze wordt door de omcodering aldus verwoord in het intrasystema-
tisch intersubjectief overdraagbare termenstelsel — met alle vervreemding voor de 'alle-
daagse belever' van dien (Hoofdstuk 1.11.4.1). Een juridisch exacte subsumptie' is dus 
voor het cognitieve moment van het opzet helemaal niet nodig," sterker, de dader be-
hoeft doorgaans in het geheel niet juridisch te subsumeren. 

De term `Parallelwertung in der Laiensphare" kan de strekking van de waarderings-
act die de dader moet volvoeren goed weergeven, behalve, indien men de term zó ver-
staat, dat de dader 'den unrechtstypisierenden Bedeutungsgehalt' van het object moet 
kennen." Het is wel waar, dat veel bestanddelen een `unrechtstypisierend' karakter heb-
ben, maar dit is lang niet altijd het geval. Beter wordt de cognitieve operatie weergegeven 
door: Tin gedanklicher Vollzug, der zu einer dem Tatbestand entsprechenden Bedeu-
tungskenntnis fiihrt'." 

11.3.3 HET WILLEN 

Naast het cognitieve moment — en daarvan afhankelijk (wat men niet 'weet' kan men 
niet 'willen') schaart zich het volitieve moment. Terwijl de eis van 'volkomen weten-
schap' bij het opzet steeds dezelfde is (alleen de objecten van de wetenschap variëren per 
delictsomschrijving steeds) is het volitieve moment een betrekkelijk variabele grootheid. 

Het 'willen' als onderdeel van strafrechtelijk opzet is er, als bewust gehandeld wordt 
conform wetenschap van zekerheid, noodzakelijkheid, of hoogstwaarschijnlijkheid of 
ondanks wetenschap van zekerheid, noodzakelijkheid, hoogstwaarschijnlijkheid of aan-
merkelijkheid. De 'wil' of het 'willen' bestaat in het besluit of besluiten over te gaan tot 
handelen met deze wetenschap." 

De 'wil' heeft dus een planmatig karakter: hij is gericht op iets toekomstigs: namelijk de 
voorgenomen handeling." Het gaat om de bewuste" definitieve gerichtheid van de psy- 

33. Jescheck, Lehrbuch, a.w., p. 236. 
34. Jescheck, ibidem; Schmidhauser, Strafrecht, a.w., p. 408/9. 
35. Schiinke-Schrkider, Strafgesetzbuch, Kommentar, a.w., p. 195 e.v., anm. 42, 43, 44, 45, 46; in 
het bijzonder anm. 45. 
36. Schi5nke-Schrbder, anm. 45 p. 196; Schmidhauser, Strafrecht, p. 395 anm. 33 onder aa.; p. 408 
anm. 52, 53: der Tater braucht die Tat nicht etwa in den Begriffen der gesetzlichen Schilderung zu 
erleben. 
37. Jescheck, Lehrbuch, a.w., p. 236: Der Wille besteht in dem Entschluss zur Verwirklichung der 
Tatbestandshandlung. 
38. M.S. Pols, Het begrip van strafbare handeling, bijdrage tot de leer van opzet en schuld, TVS III, 
p. 93-125; in het bijzonder p. 98/99: de 'wil' is het handelend element van den geest, de psychische 
kracht waarmede de geest inwerkt op de stoffelijke wereld'; `de gedachte gericht op handelen'; B. 
Gewin, Beginselen van strafrecht, 2e druk, Leiden, p. 127; G.A. van Hamel, Inleiding tot de studie 
van het Nederlandsche strafrecht, 4e druk, bewerkt door J.V. van Dijck, Haarlem, p. 284: een op-
zettelijke daad is 'eene gewilde, zij is eene gewilde, indien zij werd voorgenomen en uitgevoerd'; 
eveneens D. Simons, Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, 5e druk, Deel I, Groningen, p. 
220. 
39. Merk aan dat zowel de MvT als het Regeringsantwoord (Smidt, Geschiedenis, a.w., I, p. 69 en 
74) op het bewuste van de wil de nadruk leggen; de wetgever heeft alleen rekening gehouden met het 
bewuste gedeelte van de geest, zie: Van Bemmelen, De psychologie en de begrippen opzet en schuld, 
p. 76/77. 
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che over te gaan tot veruiterlijking van het intellectueel voorgestelde met zekerheid enz. 
van `rechtsfeitverwerkelijking', zij het — nogmaals — dat de dader geen weet behoeft 
te hebben van het `rechtsfeitelijke' karakter van die verwerkelijking. Een bijzonder pro-
bleem is nu, dat in het klassiek aanvaarde handelingsbegrip zelf ook weer een wilsmo-
ment ingebakken zit. De handeling wordt gedefinieerd als 'gewilde spierbeweging'" of 
'gewilde handeling'." Hier wordt het 'willen' gebezigd om strafrechtelijk relevante van 
irrelevante handelingen (bijvoorbeeld reflexoïde en reflexhandelingen en handelingen in 
vis absoluta verricht) te scheiden. Met 'wil' wordt bedoeld: de gerichte psychische kracht, 
die de handeling draagt, het de handeling als spierbeweging (en niet als doelstreving) be-
geleidend bewustzijn, de 'aandachtsconcentratie' die aan deze werkzaamheid der be-
weegzenuwen ten grondslag ligt. Dit willen begeleidt het handelen. Het heeft niets 'toe-
komstigs' of `planmatigs'. 

Op dit wilsmoment wordt echter niet gedoeld, wanneer het willen wordt bezien als on-
derdeel van de strafrechtelijke dolus." Dit wilsmoment doet zich immers steeds voor, 
ook bij culpose feiten: bijvoorbeeld iemand zwaait in een speelse bui met een dikke 
boomtak in het rond en raakt daarbij per ongeluk een passant die letsel verkrijgt. Het 
'rondzwaaien' geschiedt natuurlijk gewild. Het 'willen' bij strafbaar opzet heeft dan ook 
iets anders dan de handeling tot object. Het gaat hier om handelingsomstandigheden, ka-
rakteristieken en gevolgen. 

Wordt gehandeld teneinde het object van wetenschap te realiseren — conform weten- 
schap handelen — dan versterkt het cognitieve moment het volitieve. Beide momenten 
zijn gelijkgericht. Het 'willen' groeit uit van louter handelingsbesluit naar doelstreving: 
wensen, begeren, verlangen. 

A heeft een hekel aan B. A weet, dat als hij B met kracht een bijlslag toedient, B ten gevol-
ge daarvan de dood zal ondervinden. A verlangt de dood van B. Uit hoofde van zijn we-
tenschap dient A teneinde B te doden, een bijlslag met kracht aan B toe. Datgene wat A 
weet, dat wil hij ook. Het wilsmoment reikt verder dan het handelingsbesluit. 

Bij voorwaardelijk opzet wordt altijd — het voorwaardelijk opzet is daardoor gedefi- 
nieerd — gehandeld ondanks wetenschap (van de aanmerkelijke kans enz.). Het cogni- 

40. Deze natuurwetenschappelijke definitie is volgens W. Pompe (W.P.J. Pompe, Geschiedenis der 
Nederlandsche rechtswetenschap, Deel II, afl. III, Geschiedenis der Nederlandse stra frechtsweten-
schap sinds de codificatiebeweging, Amsterdam, 1956, p. 380) ontleend aan Zitelmann, lrrtum und 
Rechtsgeschaft, Leipzig 1879; gehuldigd door G.A. van Hamel en J.V. van Dijck, Inleiding, a.w., 
p. 187; op deze definitie is implicite de uiteenzetting der leer van dolus en culpa in de MvT gebouwd 
(Smidt, Geschiedenis, a.w. I, p. 266 e.v.); B. Gewin, Beginselen van strafrecht, a.w., p. 110 gaat 
eveneens van deze definitie uit, alsook D. Simons, Leerboek, I, a.w., p. 128 en W. Zevenbergen, 
Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel, Algemeene Leerstukken, Groningen/Den 
Haag, 1924, p. 41/42, hoewel de laatste boven 'spierbeweging' toch 1COrperverhalten' of lichaams-
beweging zou verkiezen; H.B. Vos, Leerboek van Nederlandsch Strafrecht, 2e druk, Haarlem, p. 
35, neemt 'gewilde spierbeweging' eveneens voor het Nederlands strafrecht als handelingsdefinitie 
aan. 
41. Aldus M.S. Pols, Het begrip van strafbare handeling, a.w., p. 96; ontleend aan A.F. Berner, 
Die Lehre von der Theilnahme am Verbrechen, und die neueren Controversen über Dolus und Cul-
pa, Berlin, 1847, p. 2 v.v.: Handlung ist ein gewolltes Geschehenes; eveneens bij D. Hazewinkel-
Suringa, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, Haarlem, 1968, p. 61, idem D. 
Hazewinkel-Suringa, Inleiding enz.; Groningen, 7e druk, bewerkt door J. Remmelink, p. 109/110; 
zie Schmidhauser, Strafrecht, a.w., p. 200: Handlung ist gewolltes Tun. 
42. Aldus D. Simons, Leerboek, I, a.w., p. 219; zeer duidelijk: Schmidhauser, Strafrecht, a.w., p. 
200 e.v., in het bijzonder p. 203; anders: Van Hamel/Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 284/285. 
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tieve moment werkt de uitgroei van het volitieve tegen. Dit blijft tot handelingsbesluit ge 
reduceerd. Men kan nu, omdat het handelingsbesluit viel terwijl de dader de verwezenlij- 
king van de aanmerkelijke kans desbewust incalculeerde, met een wat eigenaardig taalge- 
bruik zeggen, dat deze kansverwezenlijking gewild werd. Dit is enigszins riskant, omdat 
het woord 'willen' dan in een heel aparte betekenis gebruikt wordt. Het gewone taalge- 
bruik bezigt 'willen' en 'wensen', 'begeren' en 'verlangen' door elkaar heen. Het is duide- 
lijk, dat het woord 'willen' in strafrechtelijke zin bij handelen ondanks wetenschap die 
brede betekenis nu juist niet heeft: het is dan slechts 'billijken'. 'aanvaarden', 'binnen de 
doelstreving als indifferent opnemen'. Het handelen ondanks wetenschap kán zich bij 
noodzakelijkheidsbewustzijn ook heel best voordoen. Ook dan blijft de lading van het 
wilsmoment tot handelingsbesluit beperkt. 

A wenst bij B een diefstal te plegen. A weet dat B dat zal trachten te verhinderen. Tenein-
de nu de diefstal ongehinderd te doen plaatsvinden neemt A zich voor B met kracht een 
bijlslag toe te dienen. A weet, dat als hij B met kracht een bijlslag toedient, B ten gevolge 
daarvan de dood zal ondervinden. Met een wat vreemde zegswijs stelt de jurist nu dat als 
A, B de bijlslag geeft, A het gewetene (zekerheid van de dood) ook wilde. Hij wenste het 
niet. Hij billijkte het. Dit is geen voorwaardelijk, maar 'gewoon opzet'. Want er was ze-
kerheidsbewustzijn. Het is van belang steeds in de gaten te houden, dat 'willen' in 'wetens 
en willens' in eerste instantie niet gelijk is aan 'bedoelen' of 'verlangen'. In de litteratuur 
vindt men de opvatting dat opzet 'eigenlijk' bedoelen is, betrekkelijk geregeld terug. Het 
voorwaardelijk opzet is dan 'eigenlijk geen opzet'. Want daar wordt niet 'gewild' ( = be-
doeld)." 

Bij 'oogmerk' kan het volitieve moment makkelijk tot doelstreving aangroeien. Voor 
'oogmerk' wordt immers meer geëist dan de wilsgerichtheid op de handeling; het gaat om 
een intentie, een motief." Toch zwelt ook hier het 'willen' niet zondermeer van hande-
lingsbesluit aan tot 'bedoelen', 'begeren' of 'verlangen'. Het strafrechtelijk 'oogmerk' 
heeft een betekenis die ruimer is dan de normale taalkundige: deze laatste betekenis komt 
neer op: 'dat, wat men in het oog houdt als het doel waarnaar men streeft, dat wat men 
tracht te bereiken'." Het strafrechtelijk oogmerk omvat 'einddoel' (het uiteindelijk 
voorwerp van begeren) 'naaste doel' en 'noodzakelijk tussendoel'." Is het oogmerk ge- 

43. M.S. Pols, Het begrip van strafbare handeling, a.w., p. 117; A.A. de Pinto, geheel accoord met 
Pols, in W nummer 6957; p. 3 rechterkolom, voor beiden is 'willen' eigenlijk 'bedoelen' en daarom 
richten beiden zich zeer scherp tegen Moddermans voorwaardelijk opzet; eveneens T.J. Noyon, 
Het Wetboek van Strafrecht, 2e druk, Groningen, deel I, p. 4/5; H.B. Vos (Het Strafrecht tegeno-
ver de Onverschilligheid, TVS XXXVIII p. 373 e.v., Leerboek van Nederlandsch Strafrecht, a.w., 
p. 119); handelt iemand, aldus Vos, ondanks zekerheids- of noodzakelijkheidsbewustzijn dan wel 
ondanks mogelijkheidsbewustzijn dan is er 'eigenlijk' geen opzet indien het oject van wetenschap 
verwezenlijkt wordt. Want het is niet beoogd. Iets dergelijks ook bij Van Bemmelen (J.M. van 
Bemmelen, Ons Strafrecht, I, 5e druk, p. 134 e.v. in het bijzonder p. 138), het lijkt alsof Van Bem-
melen onder dol. evt. alles vat, dat neerkomt op 'handelen, wèl weten, doch niet bedoelen'. 
44. Smidt, Geschiedenis, a.w., I, p. 71; Nieboer, Wetens en willens, a.w., p. 21. 
45. Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 10e druk, 's-Gravenhage, II, ad 'oog-
merk'. 
46. Van Hamel/Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 284; W.P. J. Pompe, Handboek van het Nederland-
sche Strafrecht, 4e druk, Zwolle, p. 162 e.v.; Nieboer, Wetens en willens, a.w., p. 33; Jescheck, 
Lehrbuch, a.w., p. 238. 
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richt op het noodzakelijk tussendoel dan is er: weten, dat men noodzakelijk deze tussen-
term moet passeren en dit in het handelingsbesluit billijken. 

Zo bij delictsomschrijvingen waar het oogmerk op 'wederrechtelijkheid' gericht moet 
wezen. Het is niet goed voorstelbaar dat een dader het 'wederrechtelijke' van zijn hande-
len bedoelt. Hij accepteert het als onontkoombaar. 

11.3.4 DE WETGEVER: VAN 'WILLEN' NAAR 'WETEN EN WILLEN' 

De regering definieert in de MvT het opzet volkomen volitief: 'de wil om te doen of na te 
laten die daden bij de wet geboden of verboden' ." 

Het centraal stellen van het wilsmoment is bepaald gèèn toevalligheid. Hierover hieron-
der meer. 

Bij de uitwerking van de definitie wordt, reeds in de Memorie, het cognitieve moment in-
gebracht." Modderman stelt het in de MvT nog terloops aangeroerde cognitieve moment 
gelijk aan het volitieve en plaatst vervolgens in het debat het 'weten' centraal, met het 
'willen' als vanzelfsprekend uitvloeisel van het cognitieve moment:" van 'willen' naar 
'willen en weten' en vandaar naar 'weten en willen'. 

11.3.5 DE LITTERATUUR: VAN 'WILLEN EN WETEN' NAAR 'WETEN EN WILLEN' 

De odyssee die de wetgever doormaakte, op zoek naar een goede omlijning van het opzet, 
tekent zich duidelijk af in de commentaren. In de litteratuur wordt opzet meest omschre-
ven als 'willens en wetens'. In de definitie wordt sterke nadruk gelegd op het volitieve. Bij 
de uitwerking wordt het 'weten', zo al niet centraal gesteld, dan toch het meest diepgaand 
beschreven. De spaarzame schrijvers die het 'willen' blijvend benadrukken komen, naar-
mate zij het voorwaardelijk opzet naderen, in moeilijkheden. Twee wegen staan dan 
open. Het voorwaardelijk opzet is volgens die schrijvers geen dolus-variant df, plotseling 
wordt, via de achterdeur, bij het voorwaardelijk opzet, het 'weten' ingevoerd. Deze 
noodsprong verhindert niet, dat de dolus eventualis voor deze auteurs een 'raar opzet' 
blijft. Want het voorwaardelijk opzet is meer weten dan willen. Impliciet doen deze 
schrijvers dan ook uitkomen, dat voorwaardelijk opzet 'toch eigenlijk' geen opzet is. 

47. Smidt, Geschiedenis, I, a.w., p. 68 v.v. 
48. Smidt, Geschiedenis, a.w., I, p. 69: 'Die straf (. . .) moet echter in den regel alleen hem treffen 
die de verboden handeling heeft te weeg gebragt willens en wetens'. IJlings wordt vervolgens weer 
teruggeschakeld naar alleen het volitieve: 'Die wil is het normaal subjectief vereischte van alle mis-
drijven'. 
49. Smidt, Geschiedenis, a.w., I, p. 74: 'Willen en weten — op beide komt het aan, gelijk men dan 
ook in het dagelijksch leven, zeer terecht, "opzettelijk" en "willens en wetens" door elkaar ge-
bruikt'; vervolgens: 1. . .) dergelijke uitdrukkingen ("wetende dat", "kennis dragende van", 
"desbewust") zijn (als omschrijving van het opzet) de meest natuurlijke (sic! mijn cursivering, 
G.S.) wanneer men te doen heeft met handelingen die op zich zelve per se opzettelijk zijn . . 
(Smidt, a.w., p. 76); zie beraadslagingen in de Eerste Kamer, Smidt, a.w., p. 80, 81, 82; beraadsla-
gingen in de Tweede Kamer, Smidt, II, a.w., p. 129 e.v., waar het cognitieve moment centraal 
wordt gesteld. 
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Van Ittersum volgt de MvT op de voet. Hij is dus sterk volitief." Pols is geheel volitief: 
voorwaardelijk opzet is volgens hem dan ook geen opzet; idem De Pinto. 5  Noyon en Ge-
win zijn eveneens volitief, maar toch besteden zij al wat meer aandacht aan het weten." 
Naarmate de MvT meer belegen is, worden de schrijvers openlijk cognitiever. Zo Van 
Hamel en Van Dijk in de vierde druk hunner 'Inleiding' .° 3  Simons is betrekkelijk volitief 
het 'willen' wordt door hem als het ware cognitief uitgewerkt." Moeilijk plaatsbaar is 
Zevenbergen." Vrij legt de nadruk op 'weten'," Vos op 'willen'." Van Eck kent twee op-
zetvarianten: intentio en niet-intentioneel opzet. Bij intentio gaat het om 'bedoelen' en 
bij de andere variant om weten, in de zin van: als zeker, waarschijnlijk of mogelijk voor-
zien." Volgens van Hattum heeft 'opzettelijk' vooral betrekking op de wil;" Pompe is 
meer cognitief." Langemeyer is geneigd het cognitieve moment voorop te zetten." D. 
Hazewinkel-Suringa benadrukt het 'willen' alles bij elkaar sterker dan het 'weten'. Zo 
meent zij dat bij het voorwaardelijk opzet het wilsmoment geheel aanwezig is, maar het 
cognitieve is dan afgezwakt •" Dezelfde opmerking in de laatste door Remmelink bewerk-
te druk, vergezeld door de van de bewerker afkomstige mededeling dat aan de wil bij het 
strafbaar opzet het primaat toekomt." Zijn opmerkingen over voorwaardelijk opzet ge-
ven aanleiding Van Bemmelen als benadrukker van het 'willen' in te schalen." Nieboer 
stelt dat opzet is 'willens en wetens' en dat voor het bewijs vooral naar het weten gekeken 

50. F.A.R.A. van Ittersum, Systematisch onderzoek naar het schuldbegrip (opzet) is in het straf-
wetboek TVS II, p. 139 v.v. 'Weten' is wel nodig voor opzet, maar het is het opzet zelf niet (p. 173). 
51. Noot 43. 
52. T.J. Noyon, Het Wetboek van Strafrecht, a.w., p. 4 v.v.; B. Gewin, Beginselen, a.w., p. 128 
e.v.; Gewin acht de wilstheorie echter niet bevredigend; bij dolus evt. komt men er niet goed mee 
uit; hier moet men spreken van 'indirect willen'. 
53. Van Hamel/ Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 288-296. 
54. D. Simons, Leerboek, I, a.w., p. 218 v.v.: het is het willen, waarop het voor het aannemen van 
opzet het meest aankomt, maar 'willen' betekent 'billijken', 'aanvaarden'. 
55. W. Zevenbergen, Leerboek van het Nederlandsche strafrecht, I, a.w., p. 156 v.v.: grondslag 
voor het opzet is het willen. Maar daarvoor is noodzakelijk te weten, wat de dader zich heeft voor-
gesteld. Voorwaarde voor willen is dus weten — maar is opzet nu (vooral) willen? Neen, opzet on-
derstelt alleen maar willen. Wat is opzet dan? Opzet is: een voorstelling van 'rechtsfeitverwerkelij-
king' als mogelijk of zeker (p. 171). Dan is opzet toch (vooral) weten! Neen, aldus Z., want dan zou 
mogelijkheidsbewustzijn niet strafbaar zijn of wel zekerheidsbewustzijn en mogelijkheidsbewust-
zijn zouden gelijk gesteld worden (p. 170). 
56. M.P. Vrij, Ontwikkeling van het schuldbegrip in een halve eeuw strafwetboek TVS XLVI, p. 
417-433, opgen. in Verzameling uit zijn geschriften, a.w., p. 269 v.v. in het bijzonder p. 276: 'Besef-
te de dader dat hij met die en die feitelijkheden te doen had? Dat is opzet'. 
57. Noot 43. 
58. D. van Eck, Causaliteit en aansprakelijkheid voor gevolgen in het strafrecht, Nijmegen-
Utrecht, 1947, II p. 32 e.v. 
59. W.F.C. van Hattum, Behoren de beginselen waarvan de wetgever is uitgegaan bij het opnemen 
van opzet, oogmerk, voornemen of schuld als bestanddeel in delictsomschrijvingen te worden her-
zien? Hand. NJV 1952, I, Preadvies, p. 3 v.v. 
60. Zie Pompes noot onder HR 20-01-1941, NJ 41, nr. 474; Handboek a.w., p. 160, 'de mate van 
weten, voor opzet vereist'. 
61. G.E. Langemeijer in T.J. Noyon en G.E. Langemijer, Het Wetboek van Strafrecht, 6e druk, I, 
p. 26 v.v., m.n. aant. 8. 
62. Inleiding, 4e druk, a.w., p. 88 v.v., in het bijzonder p. 91. 
63. Inleiding, 8e druk, p. 146 v.v., i.h.b. noot 201, zie ook T.J. Noyon en G.E. Langemeijer, Het 
Wetboek van Strafrecht, 7e druk, bewerkt door J. Remmelink, Arnhem, Inleiding, p. 41; in het bij-
zonder noot 2. 
64. Van Bemmelen meent dan ook, dat het voorwaardelijk opzet per definitionem niet in de 'willens 
en wetens' formule te wringen is, Van Bemmelen, De psychologie en de begrippen opzet en schuld, 
a.w., p. 82, zie verder litt. in noot 43 opgegeven. 
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wordt." Er is dan een discrepantie tussen begrips- en bewijsniveau. Bij het voorwaarde-
lijk opzet ligt volgens Nieboer de nadruk op het weten." Naar Duitse dogmatiek domi-
neert in het opzetbegrip vooral het weten." Schmidhaser gaat zelfs zover het 'Wil-
lensmoment' te ontkennen." 

11.3.6 OPZET IN DE RECHTSPRAAK: WETEN EN WILLEN 

De rechtspraak ziet opzet als weten en willen. Het cognitieve moment heeft de nadruk. 
Echter: de rechter gaat het opzet niet 'nodeloos' uiteenleggen in 'weten' en 'willen'. De 
rechter doet niet aan theorievorming. Erkent verdachte zijn opzet of betwist hij het niet 
terwijl uit de beschrijving der feiten het opzet 'spreekt' dan heeft de rechter het gewoon 
over 'opzet' of 'opzettelijk' dan wel gebruikt hij een aequivalent daarvan, ontleend aan 
de wettelijke delictsomschrijving. Hier heeft de rechter geen behoefte aan te geven, dat 
hij met opzet bedoelt: weten en willen. 

Verdachte geeft zijn opponent, die vlak tegenover hem staat, met een open scheermes 
krachtig een snede over de hals. Verdachte verklaart ttrz dat hij dit met opzet deed. De 
rechter neemt nu 'opzet tot doden' aan. Er is geen aanleiding, aan te geven welke psychi-
sche evoluties aan dit opzet ten grondslag liggen." 

Hoe weet men, dat voor de rechter opzet is: weten en willen? Omdat hij dat duidelijk zegt 
in die gevallen, waarin de opzet-indicaties niet zo sterk voorhanden zijn. Als bijvoorbeeld 
de verdachte het opzet ontkent moet er over het opzet vaak gepuzzeld worden. Hier 
treedt de rechter uit het intuïtieve stadium, waarin het woord 'opzettelijk' als vanzelf-
sprekend gebruikt wordt. Het meest waarschijnlijk is dat de rechter de opzet-invulling die 
hij dan moet formuleren ook in het hoofd heeft, wanneer de opzetindices overvloedig 
aanwezig zijn. 

Niet altijd moet er bij opzet-ontkenning over de dolus gepuzzeld worden. Vaak laten 
handeling en omstandigheden het opzet 'zien'." De rechter beredeneert dan meestal het 
psychisch opzet niet, omdat het 'opgelegd' is. Men leest dan in het vonnis of arrest ge-
woon 'opzet', 'opzettelijk' en dergelijke meer. 

65. Nieboer, Wetens en willens, a.w., p. 5, 6, 7: 'Tot dusver heb ik de indruk gewekt dat het opzet 
vooral een kwestie is van willen — dat is het ook voor daders en getuigen. Maar de rechter, die gaat 
motiveren grijpt naar het weten, want dat is iets gemeenschappelijks (. .) waarop hij kan appelle-
ren'. 
66. We hopen duidelijk te hebben gemaakt dat o.i. bij normaal opzet de nadruk heel vaak ook op 
'weten' zal liggen, namelijk bij handelen ondanks wetenschap. 
67. Jescheck, Lehrbuch, a.w., p. 238/239: bij de dolus directus (ons 'gewoon opzet') domineert de 
`Wissensfaktor', bij Absicht echter de 'Willensfaktor'. Dit laatste lijkt ons vreemd. Het 'willen' 
kan toch niet het 'weten' overheersen: Men kan toch niet meer willen dan waarvan men voorstelling 
heeft? Zie ook: Schilinke/Schrdder, Kommentar, a.w., p. 190 anm. 12 v.v. 
68. Schmidhauser, Strafrecht, a.w., p. 391 v.v.; 'willen' is niet anders dan 'bewustzijnsmoment', 
d.w.z. onderdeel van het cognitieve (p. 397). 
69. Ontleend aan: Hof Amsterdam 14-10-1930 NJ 30 p. 1469. 
70. HR 05-12-1932 NJ 33 p. 551 m.o. W.P.: verdachte verklaart tegen iedereen, dat hij er niet tegen 
op ziet, zijn evenmens te doden, voorts, dat hij stropers haat; het baat hem dan niet, wanneer 
vaststaat dat hij uit een met kogelpatronen geladen parabellum op korte afstand 3 schoten heeft ge-
lost op een stroper te ontkennen, dat hij de dood niet `wilde'; vgl. HR 09-12-1935 NJ 36 nr. 253 m.o. 
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Is de gedraging niet 'vitaal', spreken de omstandigheden niet, heeft verdachte niets over 
zijn bedoelingen gezegd of is het oogmerk ingewikkeld, dan beredeneert de rechter het 
opzet door het uiteen te leggen in 'weten' en 'willen' waarbij het 'weten' de volle nadruk 
krijgt, omdat voor het dolusbegrip het 'volkomen weten' het meest significant is." 
Woorden als 'weten', 'verwachten', 'begrijpen' keren hier steeds weer" om de dolus aan 
te geven. 

Er is wellicht sprake van, dat, nu het voorwaardelijk opzet door de HR erkend is en te-
vens ontdekt is dat deze opzetvariant — in tegenstelling tot wat dogmatici meenden" — 
relatief 'makkelijk bewijsbaar' is, bij de rechter de neiging ontstaat sneller in te gaan op 
een opzetontkenning. Deze wordt dan gekeerd met een op het voorwaardelijk opzet toe-
gespitste bewijsmotivering. Dit kan betekenen, dat de rechter intern overtuigd is dat bij 
verdachte het willen uitgegroeid was tot doelstreving, doch een motivering geeft toe-
gespitst op het 'willen', beperkt tot handelingsbesluit wat makkelijker bewijsbaar is. Re-
cente jurisprudentie laat deze tactiek wel zien.' 

W.P.: verdachte sprong op X af terwijl deze op het talud aan de waterkant lag en trachtte X in het 
water te trappen terwijl verdachtes bedoeling mede bleek uit de woorden: ik zal je verzuipen; zie ook 
HR 29-06-1936 NJ 1936 nr. 1005; HR 02-12-1940 NJ 41 nr. 293 m.o. W.P. 
71. Vgl. echter Nieboer, Wetens en willens, p. 7: de rechter legt de nadruk op het weten omdat het 
weten bewijstechnisch makkelijker haalbaar is. Met andere woorden bewijstechnisch en dogma-
tisch niveau wijken hier uiteen, want opzet is allereerst 'willen' (behalve bij dol. evt.). Wij nemen 
zulk een uiteenwijking juist niet aan. 
72. HR 19-06-1911 W 9203: req. wist, kwam tot het duidelijk inzicht en de stellige verwachting; 
Rechtbank Alkmaar 18-09-1928 NJ 29 p. 545: P. wist (. .); het bewijs van het medeplichtigheids-
opzet is daarmede geleverd; HR 27-04-1931 NJ 31 p. 1023 m.o. T.: verdachte moet hebben begre-
pen, het was voor hem onaannemelijk; HR 23-05-1932 NJ 32 p. 1209 m.o. W.P.: het opzet is aan-
wezig, wanneer verdachte weet, begrijpt of moet begrijpen; Hof 's-Hertogenbosch 24-12-1932 NJ 
33 p. 537: verdachte moest begrijpen; Rechtbank Den Haag 21-02-1936 NJ 36 nr. 180: verdachte 
moet hebben begrepen wat ieder begrijpt en dus weten dat (. . .); HR 23-07-1937 NJ 38 nr. 869: req. 
heeft noodzakelijkerwijzegeweten; HR 23-10-1939 NJ 40 nr. 31 m.o. W.P.: iemand van de ontwik-
keling en standing van verdachte moet het duidelijk zijn geweest; idem HR 19-02-1940 NJ 40 nr. 
754; HR 14-10-1940 NJ 41 nr. 87 m.o. W.P.: req. kon en moest begrijpen dat noodzakelijk — en 
dus ook door hem gewild — gevolg zou zijn; HR 14-03-1950 NJ 52 nr. 656 m.o. W.P.: verdachte 
heeft toegegeven dat zij bekend was met enz.; HR 06-02-1951 NJ 51 nr. 475 m.o. B.V.A.R.: bewust 
een kans in het leven roepen en blijven aanvaarden; HR 21-04-1953 Aa IV p. 121: req. is zich van het 
wederrechtelijke bewust geweest; HR 09-11-1954 NJ 55 nr. 55 m.o. W .P.: hij die er zich van bewust 
was dat; HR 26-02-1957 NJ 57 nr. 385 m.o. W.P.: req. heeft begrepen dat; HR 26-06-1962 NJ 63 nr. 
10 m.o. W.P.: req. heeft welbewust rekening gehouden met de mogelijkheid dat; HR 09-02-1971 
NJ 72 nr. 1 m.o. C.B: req. moet hebben beseft dat; Concl. A.G. Remmelink vóór HR 01-02-1977 
NJ 77 nr. 561: req. wist dat; concl. A.G. Remmelink vóór HR 19-06-1979 NJ 1979 nr. 599: req. 
moet hebben beseft dat; evenzo: HR 14-9-1981, NJ 1981, nr. 647; HR 22-09-1981, NJ 1981, nr. 650. 
73. D. Hazewinkel-Suringa, noot onder HR 09-11-1954 NJ 55, nr. 55 Aa IV, p. 208; alsook in 4e 
druk, Inleiding, a.w., p. 96; idem Inleiding, 7e druk, p. 153; zie echter Nieboer, Wetens en willens, 
a.w., p. 6 e.v. 
74. Zo bijvoorbeeld HR 08-06-1971 NJ 72 nr. 90 m.o. C.B.; HR 03-01-1978 NJ 78 nr. 627, vooral in 
het laatste geval is er sprake van een aperte `dodinghandeling': dat wil zeggen een handeling die de 
'doelstreving naar dood' laat zien (dichtdrukken van keel enz.). De vraag is of vóór de 'ontdekking' 
van de makkelijke bewijsbaarheid der dol. evt. de rechter op zo'n opzetontkenning überhaupt zou 
zijn ingegaan. Vgl. verder: HR 18-09-1978 NJ 79 nr. 50 m.o. Th.W.v.V. (toebrengen van messteek 
in de hals); concl. A.G. Kist vóór HR 29-05-1979 NJ 79 nr. 462 (steek in de hartstreek); HR 08-05- 
1979 NJ 79 nr. 481 (medeplichtigheidsopzet: aangeven van mes bij ontstane twistpartij). 
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III IS OPZET KLEURLOOS? 

111.1 Algemeen 

Onze definitie van dolus is in de grondverf gezet. Het cognitieve moment staat voorop. 
Nu vragen we ons nog eens af: wat is het object van het weten? Gezegd is: het 'weten' 
moet gericht zijn op zekerheid enz. van verwerkelijking van delictsbestanddelen, zonder 
dat de dader zich van het bestanddeel-karakter bewust hoeft te zijn. De 'parallelle waar-
dering in de lekensfeer' (11.3.2). Nu verder. Wat is de strekking van die waarderingsact 
precies? Om wat voor soort betekenistoedeling gaat het — kortom , wat is de reikwijdte 
van het cognitieve moment zo exact mogelijk? Voor de afgrenzing van de dolus ten op-
zichte van de error, die immers ook cognitief is, is dit van eminent belang. 

111.2 Wat is kleurloos opzet? 

Over de omvang van het cognitieve moment wordt althans dit met duidelijkheid gezegd: 
niet is vereist dat de dader wetenschap heeft van de strafbaarheid van zijn gedraging en 
evenmin dat hij kennis heeft van het strafwaardige of onrechtmatige (ook wel: weder-
rechtelijke) van zijn handelen. Het opzet is, naar Nederlands strafrecht, kleurloos. Aldus 
de meeste dogmatici." Als nu het cognitieve moment 'neutraal' is, dan veronderstelt 
zulks, dat de kennis-objecten eveneens `niet-boos', neutraal zijn, dat wil zeggen: het 'sto-
rende' van het gedrag niet vertegenwoordigen. 

111.3 De wetgever en kleurloos opzet 

111.3.1 ALGEMEEN 

'Maar zal dan de dader (om met opzet te handelen) niet, althans het bewustzijn moeten 

75. Pro kleurloos opzet zijn o.m.: Van Ittersum, Systematisch onderzoek naar het schuldbegrip 
(opzet) in het strafwetboek, a.w., p. 141; dezelfde, Nog eens opzettelijk (en) wederrechtelijk, TVS 
IV, p. 47 e.v.; I. Roessingh, Wederrechtelijk, TVS V, p. 308 e.v., in het bijzonder p. 313/314; Noyon, 
Het wetboek van strafrecht, a.w., I, p. 2/3; eigenaardig: Gewin, Beginselen, a.w., p. 135: eigenlijk 
is het opzet boos. Maar om processuele redenen is het niet wenselijk bekendheid met het boze te 
eisen. Dus is het opzet toch: kleurloos; zie verder: G. J. van Brakel, R.M. Themis, 1924, p. 108; H. 
Rouville, W 10975; geheel over het kleurloze opzet: P.M. Trapman, Kritische uiteenzetting van de 
thans in de strafrechtswetenschap gehuldigde opvattingen omtrent de vraag, of het bewustzijn der 
onrechtmatigheid enz. gevorderd moet worden en gevorderd wordt als bestanddeel van strafbaar 
opzet, Utrecht, 1917: kleurloos opzet volstaat, daarnaast culpa vereist ten aanzien van onrechtma-
tigheid. Dit laatste tot uitdrukking te brengen door wetsbepaling; idem: D. Simons, Leerboek, 
a.w., 1, p. 168 en 240; Van Hamel/Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 298, 299: anders kleurloos opzet: 
accoord; voor culpa ten aanzien van boosheid geen wetsbepaling nodig; H.B. Vos, Leerboek, a.w., 
p. 132; M.P. Vrij, preadvies NJV 1930, a.w., p. 246 e.v. van het verzameld werk; W. Pompe, 
Handboek a.w., p. 147; Noyon/G.E. Langemeijer, Het wetboek van strafrecht, 6e druk, I, p. 40: 
Noyon/Langemeijer/J. Remmelink, Het wetboek van Strafrecht, 7e druk, ad 'opzet' aant. 13; J. 
van Bemmelen, Ons Strafrecht, I, a.w., p. 139; D. Hazewinkel-Suringa/J. Remmelink, Inleiding, 
7e druk, p. 171,8e druk, p. 166. 
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hebben dat hij eene zedelijk ongeoorloofde daad pleegt? Is opzet genoeg, moet er geen 
boos opzet zijn? Ook het antwoord op die vragen kan niet anders dan ontkennend zijn'. 
Aldus de MvT op het algemeen deel van het O.R.O.," met een stelligheid, die verbazing 
wekt. Zag niet de Nederlandse dogmatiek uit die tijd het opzet als boos?" Hadden Ka-
mers en Regering niet bij eerdere gelegenheden het opzet steeds als boos voorgesteld en 
gedefinieerd?" Vanwaar dan die vanzelfsprekendheid?" 

Bij nader inzien sprak die 'kleurloosheid' voor de wetgever toch niet zo van zelf als de 
MvT op het algemeen deel suggereert. 

Door de bedoeling van de wetgever zijn wij gebonden (zie Hoofdstuk 1.111). Daarom 
moeten we proberen de bedoeling — die hier lang niet duidelijk is — goed te verstaan. 
Daartoe willen we de wortels van de in de MvT gedane uitspraak opgraven: wat waren de 
motieven om hier met zulk een stelligheid te spreken? We zullen ontdekken dat de krach-
tige verwerping van 'boos opzet' vooral is ingegeven doordat de ontwerpers van het wet-
boek het boze opzet op zeer karikaturale wijze voorgesteld is. De keuze voor het niet-
boze opzet, als de MvT openbaart, is gemaakt op basis van ten dele onjuiste praemissen 
en niet geheel correcte redeneringen. Vandaar, dat de uiteindelijke uitkomst — kleurloos 
opzet — sporen draagt van een zekere innerlijke tegenstrijdigheid, zoals we hopen aan 
te tonen. Vooral, indien men let op de concrete toepassingen van de opzet-leer in het bij-
zonder deel, kan de vraag rijzen of en in hoeverre de wetgever heeft kunnen menen dat 
met zijn 'kleurloos opzet' uit de algemene toelichting, het laatste woord gesproken was. 
De wetgever heeft, het lijdt geen twijfel, gemeend met zijn kleurloos opzet te kiezen voor 

76. Smidt, Geschiedenis, a.w., I, p. 70. 
77. Zie o.m. A.J. van Deinse, De Algemeene Beginselen van Strafregt, ontwikkeld en in verband 
beschouwd met de algemeene bepalingen der Nederlandsche strafwetgeving, Middelburg, 1852, §§ 
101, 102, 104, 138. Vgls. Van Deinse moet een misdrijf 'zijn volvoerd met volkomen kennis der on-
wettigheid; (. . .) hij (sc. de dader) moet die daad ook in hare misdadige strekking hebben gekend en 
gewild'; zie de artikelenreeks in Weekblad van het Regt naar aanleiding van de ontwerpen 1839 en 
1842 door A. de Pinto: nr. 58 (misdaad bestaat niet zonder dolus malus, ten ware het, dat culpa ge-
noeg is) en nrs. 335 (de strafbaarheid ener daad moet slechts worden afgemeten naar het misdadig 
opzet van de dader), 342, 344 (voor strafbaarheid wordt altijd tenminste een misdadig of boosaar-
dig oogmerk vereist), 346, 348 en tenslotte het zeer geharnaste hoofdartikel in W 2961 dat nog eens 
benadrukt dat voor opzet altijd nodig is: intention criminelle; alles geheel conform de Franse doc-
trine (uiteraard toen voor Nederland doorslaggevend): zie naast de in de MvT genoemde auteurs 
nog o.m. A. Chauveau en F. Hélie, Theorie du Code Pénal, édition Nypels, Bruxelles, 1845, nr. 
1498; J.J. Haus, Principes Généraux du Droit Pénal Beige, 3e druk, 1879, heruitgave 1977, Bruxel-
les, I, nr. 298 e.v. (il faut, en premier lieu, qu'il ait connu la criminalité de son action, qu'il ait su que 
celle-ci était contraire á la bi pénale); zie voorts de conclusie A.G. Rtimer voSér HR 22-10-1867 
W.v.R. 1867 nr. 2945 en daar opgegeven litteratuur; oudere schrijvers als Jonas Daniel Meyer en 
Joannes van der Linden gingen eveneens uit van dolus malus, zie W. Pompe, Geschiedenis der Ne-
derlandsche Rechtswetenschap, Deel II, Afl. III, a.w., p. 246 en 241; over de merkwaardige positie 
van J.M. Kemper hieronder nader. 
78. Omschrijving dolus door regering bij ontwerp W.v.Sr. 1847: de wil om het zedelijk en maat-
schappelijk kwaad te weeg te brengen hetwelk de strafwetgever door de strafbedreiging tracht tegen 
te gaan; zie de Kamerdebatten enz. hierover bij Joan van den Honert Thz., Het Wetboek van Straf-
regt, Amsterdam, 1848, Deel!, o.m. p. 108, 113, 114, 116, 121; het ontwerp 1859 bevatte geen op-
zetdefinitie en is niet ter openbare beraadslagingen gekomen. 
79. Zie ook rechtspraak als: arr. Hof Zuid-Holland 09-03-1844W 479 (0., dat niet bew. was dat be-
klaagde had 'die misdadige of boosaardige bedoeling, welke noodig is om de schuld aan het delict 
daar te stellen en de strafwet toe te passen'); arr. Hof Noord-Holland 18-06-1867 W 2946 (zie echter 
HR 22-10-1867 W 2945). 
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een rigide regel. Die 'bedoeling' heeft hij echter niet consequent uitgewerkt. Beschouwt 
men het wetboek in zijn totaliteit, dan beseft men dat het aanvankelijk geponeerde kleur-
loze opzet niet anders is dan een algemeen beginsel dat per delictsomschrijving herover-
weging en geregeld bijstelling behoeft. 

De algemeen luidende keuze voor het kleurloze opzet is gedaan tijdens de voorberei-
dingswerkzaamheden voor het huidige Wetboek door de zogenaamde 'Commissie-De 
Wal'.°° Regering, Raad van State en Staten-Generaal hebben zich over deze kwestie geen 
van het commissiestandpunt afwijkende meningen veroorloofd. De beraadslagingen van 
de Commissie-De Wal zullen ons dus het meest moeten bezighouden. 

111.3.2 STAATSCOMMISSIE-DE WAL 

Inleidende opmerkingen 

Het is een hachelijke zaak om de door de Staatscommissieleden — J. de Wal 
(voorzitter), A.A. de Pinto, W.F.G.L. Francois (in 1872 opgevolgd door J.J. Loke), 
M.S. Pols en A.E. J. Modderman' — opgezette gedachtenwisseling over het kleurloos 
opzet op de juiste waarde te schatten. 

De kenbronnen voor deze waardeschatting — de notulen met bijlagen der commissie-
vergaderingen" — geven slechts een globale indruk van het ter vergadering verhandel- 
de. 83 

Het gaat vervolgens om een registratie van een vooral mondelinge discussie. Men 
pleegt dan zijn woorden niet altijd op een goudschaaltje te wegen. 

Op de derde plaats: het op de commissievergadering verhandelde vond honderd jaar 
geleden plaats. De lezer van nu is niet afgestemd op de golflengte van denken uit die tijd. 
Bij het zoeken van het juiste kanaal loopt hij gevaar door de stoorzender van eigen voor-
ingenomenheid verkeerd af te stemmen. 

Het is voorts niet moeilijk om de commissieleden innerlijke tegenstrijdigheid aan te 
wrijven. Op vrijwel iedere bladzijde van de notulen staan halve onuitgesprokenheden, 
onaffe gedachten, die men gemakkelijk in botsing kan brengen met verderop, in een an-
dere context geuite meningen. Wij hebben, in onze tijd, distincties weten te leggen, die de 
commissie niet met helderheid zag noch ook kon zien. Wanneer wij haar ondervragen 
met de taal en de begrippen, die wij heden ten dage hebben leren hanteren, signaleren we 
licht 'zwakheden'. Die mag men de commissieleden niet tegenhouden. Zij baanden nieu-
we wegen en konden hun route niet te voren geheel overzien. 

80. 'Staatscommissie voor de Zamenstelling van een Wetboek vn Strafregt', ingesteld bij K.B. 
28-09-1870; zij had tot taak voorontwerpen in te dienen die zouden kunnen leiden tot een codificatie 
van het Nederlandse strafrecht; zie uitgebreid over deze commissie: A.G. Bosch, Het ontstaan van 
het wetboek van strafrecht, Aantekeningen over de werkzaamheden van de staatscommissie in 1870 
belast met de samenstelling van een ontwerp van een nieuw wetboek van strafrecht, Art. 1-91, 
Zwolle, 1965, p. 42 e.v. 
81. Over deze commissie-leden nader A.G. Bosch, a.w., p. 53 e.v. 
82. Notulen Commissie-De Wal, Staatscommissie voor de zamenstelling van het wetboek van straf-
regt 1870-1876, Notulen, Bijlagen en Register uitgegeven door de vakgroep strafrecht en criminolo-
gie, sectie strafrecht, Katholieke Hoogeschool Tilburg door A.J.A. van Dorst e.a., Tilburg, 1976. 
83. Vgl. Bosch, Het ontstaan, a.w., p. 80 e.v. 
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We zullen trachten te zoeken naar de consistente lijn van de gedachtenwisseling. 
Tenslotte een zeer belangrijke bron van mogelijk misverstaan. Het is niet onwaar-

schijnlijk dat de commissieleden niet met voldoende duidelijkheid bewijstvragen hebben 
onderscheiden van begripsmatige vragen (hierboven, II.1). Wie zegt: 'kleurloos opzet' 
kan daarmede bedoelen: de opzetvariant, die niet vereist wetenschap van wederwettelijk-
heid en wederrechtelijkheid. Het kan ook zijn, dat men bedoelt: wetenschap van weder-
wettelijkheid en wederrechtelijkheid behoeft niet bewezen te worden. Deze wordt 
verondersteld — en behoort dus wel tot het opzetbegrip, dat dan ook niet kleurloos is. 

111.3.2.6 Praeadvies-De Pinto 

Op de tweede vergadering stelt de commissie, naar aanleiding van een agendapunt" de 
definiëring van de dolus aan de orde." A.A. de Pinto verklaart zich bereid hierover een 
praeadvies te schrijven." In dit praeadvies richt De Pinto vrijwel alle aandacht op de 
vraag, of de commissie zal moeten uitgaan van het 'boos opzet' of van een 'kleurloos' 
(zoals wij zouden zeggen, De Pinto gebruikt deze aanduiding niet). De Pinto beant-
woordt de vraag in deze laatste zin. In de MvT op het algemeen deel moet een opzetom-
schrij ving komen die deze 'kleurloosheid' duidelijk doet uitkomen. Daartoe acht De Pin-
to de opzetdefinitie uit het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland het meest 
aangewezen." Art. 11, aanhef, van dit Wetboek luidt: 'Opzet is de wil, om te doen of te 
laten die daden, welke bij de wet verboden of geboden zijn'. Op de tiende commissiever-
gadering komt dit praeadvies aan de orde." Men concentreert zich op de door De Pinto 
op de voorgrond geplaatste vraag: 'boos opzet of niet?' 

De Pinto, met de natuurlijke voorrang van een rapporteur, beheerst de gedachtenwis-
seling volkomen. Zijn praeadvies, van uitmuntende helderheid, is bepaald niet van een-
zijdigheid ontbloot. Het is De Pinto volstrekt onduidelijk hoe er terzake kundige juristen 
kunnen zijn die menen dat het strafrechtelijk opzet 'boos' is." Met sarcasme worden de 
verscheidende dolus-malus-theorieën ten tonele gevoerd. De overige commissieleden bie-
den De Pinto weinig partij. De notulen vermelden dat de commissie, met vier stemmen 
vóór en die van Francois tegen, tot het oordeel komt dat 'zal worden voortgearbeid op de 
beginselen in het praeadvies ontwikkeld."' Een betrekkelijke ruime formulering van het 
genomen besluit. Want wat betekent dit nu voor de onderhavige kwestie? 

Wat voor opzet-begrip wenste De Pinto de hanteren? Naar alle waarschijnlijkheid in- 

84. Notulen Bijlage nr. 1, III, 3. 
85. Notulen I, p. 8, 9, 10. 
86. Notulen Bijlage nr. 5. 
87. Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland, aangenomen door het Wetgevend Ligchaam 
van het Koningrijk op 29-12-1808, gearresteerd door de Koning 31-12-1808, kracht van wet heb-
bend op 01-02-1809; in 1811 vervangen door de Code Pénal; de tekst van het Wetboek vindt men in: 
Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland, met eene inleiding en aanmerkingen, door J.M. 
Kemper, Amsterdam, 1809. 
88. Notulen I, p. 94, 95, 96, 97. 
89. Wonderlijk is het, op te merken dat de Pinto zich daarbij vooral richt tegen zijn broer, A. de 
Pinto, met name tegen diens artikel in W 2961. 
90. Notulen I, p. 97. 
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derdaad een, dat materieel van elke 'inkleuring' vrij was: het 'willen' zbnder bewustheid 
van wederwettelijkheid en wederrechtelijkheid. 

Het is aannemelijk, dat De Pinto niet zonder voordacht heeft gekozen voor de definitie 
van juist artikel 11 C.W. In die omschrijving wordt het cognitieve moment op opvallende 
wijze buiten de deur gehouden." Door alle aandacht te vestigen op het volitieve (de wi/te 
doen of te laten. . .) wordt het risico der 'inkleuring' oppervlakkig gezien buiten de deur 
gehouden. Men komt er dan niet zo gemakkelijk toe, zich af te vragen of niet het bewust-
heidsmoment betrekking kan hebben op normatieve elementen en bestanddelen." 

De andere commissieleden hebben, ieder afzonderlijk een opzetbegrip tot uitgangspunt 
genomen dat wel degelijk een zekere kleuring bezat, bij de één wat meer dan bij de ander 
(zie nader hieronder). Deze dissensus is echter niet boven tafel gekomen. Maar wellicht is 
nu juist hieraan te wijten, dat het algemene deel van de Memorie (geschreven door De Pin-
to) niet altijd goed aansluit bij de delictsomschrijvingen en toelichtingen uit het bijzonder 
deel, vaak van de hand der andere leden. 

Hoe is het gekomen, dat men niet heeft beseft dat men geen werkelijke overeenstem-
ming bezat over de boosheid van het opzet? Is hier De Pinto's felle manier van debatteren 
debet? Zijn de andere leden overdonderd? Het zijn alles gissingen. 

Men kan alleen concluderen, dat het door De Pinto voorgeslagen opzetbegrip via een 
niet zeer heldere discussie de commissie heeft kunnen passeren, zodat wij het aantreffen 
in de MvT van De Pinto's hand" waar het als de 'eenig juiste' wordt aangeprezen." 

I11.3.2.c Beweegredenen 

In de discussies zijn clusters van motieven te traceren die niet ieder op zichzelf staan, 
maar met elkaar als communicerende vaten verbonden zijn. Zij liggen ten grondslag aan 
de beslissing: groen licht voor De Pinto. 

1 Duidelijkheid — geen 'geleerdheid' 

De Commissie verlangde een duidelijke en begrijpelijke omlijning van het opzet, terug te 
brengen tot de meest elementaire kernen. De Pinto ageert met kracht tegen quasi-geleerd-
heid." Niemand weet precies, zo zet hij uiteen, wat met `dolus malus' wordt bedoeld. Hij 
geeft niet minder dan acht verschillende omschrijvingen van boos opzet door wetgevers, 
vermeerderd met ettelijke 'wetenschappelijke'." 

91. W.C. van Binsbergen, Algemeen karakter van het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Hol-
land, Utrecht, 1949, p. 54: dit is daarom zo bevreemdend, omdat de combinatie 'willens en wetens' 
traditioneel de eeuwen door gebruikelijk was; men zie o.m. Jan Matthijsen, Het Rechtsboek van 
den Briel (1st dat yemant, des God verbieden moet, in wanhopen of anders hemselven verrokeloest 
willens ende wetens. . .). 
92. Hierboven onder 11.3.4. 
93. A.G. Bosch, Geschiedenis, a.w., p. 87. 
94. Smidt, Geschiedenis, a.w., 1, p. 69. 
95. Notulen Bijlage nr. 5, p. 8. 
96. 'De wil om het feit, dat de wet strafbaar stelt, te plegen'; 'de intentie om de strafwet te overtre-

- 
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Voor dolus malus kan men eisen: `strafbaarheidsbewustzijn'. Dan moet de dader weten 
dat de daad strafbaar is; soms vordert men, dat de dader alle details van delict en strafpo-
sitie kent, soms, dat hij alleen weet dát straf is bedreigd. Deze eisen, aan het 'weten' te 
stellen kunnen tussen de uitersten weer variëren (wel met strafsoort bekend moeten zijn, 
niet met strafmaximum, of wel met het misdrijf- of overtredingskarakter doch niet met 
strafpositie enz. enz.). Heel anders ligt het, indien men 'onrechtmatigheidsbewustzijn' 
vergt, bijvoorbeeld de dader moet weten, dat hij handelt in strijd met een rechtsplicht. 
Men kan het opzet meer in ethische richting stuwen. Bijvoorbeeld: de dader moet het 'ze-
delijk ongeoorloofde' weten. Allerlei mengvarianten zijn mogelijk. 

Deze door De Pinto schril geschetste verwarring over de dolus malus heeft de commissie 
aanleiding gegeven te kiezen voor de definitie van art. 11 C.W., waarachter men op dat 
moment verder geen problemen meer zocht. Dit klemt te meer, daar de commissieleden 
zelf uiteenlopende opvattingen hadden over de dolus malus." Nu verschilde men ook wel 
van mening over de reikwijdte van de volitieve definitie van art. 11 C. W., maar dat reali- 
seerde men zich toen (nog) niet." 

2 Aansluiten bij het 'normale taalgebruik' 

De commissie hanteerde als beginsel, dat zij, waar mogelijk, zou aansluiten bij het 'nor-
male taalgebruik'. Aldus hoopte men definities zo veel mogelijk te ontgaan." Van dit be-
ginsel wenste de commissie slechts in uiterste noodzaak af te wijken. °° Welnu, volgens 
De Pinto begreep het normale taalgebruik de 'boosheid' niet in het opzet.' °' Het is denk-
baar, dat dit verlangen, ten nauwste bij de gewone taal aan te sluiten, mede is ingegeven 
door de typisch klassieke idee dat het strafrecht moet werken als psychologisch dwang- 
mechanisme.'" 

De wettelijke strafbedreigingen houden potentiële daders van hun misdrijven af. Dit ver-
onderstelt dat de justitiabele het wetboek (catalogus van verboden handelingen) kan le-
zen. Dan moet zeker het steeds weerkerende woord 'opzet' leesbaar blijven. In het opzet 
moet niet te veel gepropt worden. Maar is die gedachte van het psychologische afschrik-
kingsmechanisme van de strafwet niet juist een reden om te werken met 'opzet met straf-
baarheidsbewustzijn'? Dit hangt af van de praesumptie die men onder de afschrikkings- 

den'; 'het bewustzijn, dat men eene, zoo niet bepaald strafbare dan toch (moreel) ongeoorloofde 
handeling verrigt', 'het opzet om te benadelen (intention de nuire)'; Tintention de se satisfaire mal-
gré la bi criminelle' enz. 
97. Notulen I, p. 94 t/m 97. 
98. W. Nieboer, Wetens en willens, a.w., p. 21 e.% , . 
99. Bosch, Geschiedenis, a.w., p. 90. 
100. Zie o.m. Notulen III, p. 299, 468. 
101. Notulen I, p. 96. 
102. De commissie heeft zich nimmer vóór een bepaalde theorie uitgesproken, Notulen Bijlage 1 
sub I; Notulen I, p. 3; Bosch, Geschiedenis, p. 91; dit wil echter niet zeggen dat invloeden van be-
paalde theorieën niet hebben bestaan. Zo is er zeker sprake geweest van beïnvloeding door de 
deterrence-theorie. Zo bepleit Modderman de respectieve strafmaxima per delictsomschrijving tel-
kens te noemen. 'De afschrikwekkende kracht van het wetboek gaat anders voor den oppervlakki-
gen lezer z.i. te veel verloren. . .' Notulen IV, p. 112; ook spreekt men bij voortduring van strafbe-
dreigingen en de dreiging van straffen, o.m. Notulen III, p. 108, 109, 110; Notulen IV, p. 89, 94,98, 
99, 103, 104, 107, 108, 110, 113, 117, 118, 121, 125, 126, 128, 129, 132, 133, 134, 139, 141 enz. 
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theorie wil denken. En deze hangt weer af van het denkbeeld dat men heeft aangaande 
de wijze waarop de mens, als rationele actor, tot handelen komt. Is men van oordeel dat 
een tegenmotief tegen het handelingsvoornemen alleen is te vinden in de kennis van de 
straf, omdat deze als nadeel mee dient te worden afgewogen tegen het voordeel dat men 
van de daad verwacht, dan moet men `strafbaarheidsbewustzijn', dolus malus, eisen. 
Z6 doet Feuerbach.'" Men kan ook menen, dat de psychologische dwang reeds `werkt' 
bij mogelijkheid van bewustzijn der strafbaarheid. Men veronderstelt niet dat de dader 
het wetboek gelezen heeft, maar wel, dat hij dat kán doen, waartoe men via `leesbaar' Ne-
derlands en niet te complexe begrippen de weg moet effenen. Het is mogelijk dat een der-
gelijke gedachte bij enige commissieleden voorgezeten heeft.'" 

3 Gelijkheid voor de wet 

Een grote rol heeft gespeeld het na-revolutionaire, liberale rechtstaatsidee van degelijk-
heid van de burgers voor de strafwet. Dit trachtte men te bereiken door vóór alles wetge-
ver en rechter rekening te doen houden met de daad — een objectief criterium, voor allen 
gelijk. De toerekening van de gedraging moet subsidiair gecorrigeerd worden aan de 
hand van psychische gegevens, die de wetgever daartoe precies moet aangeven. Aldus de 
ontwerpers van het Crimineel Wetboek 1809." Men vindt in het Crimineel Wetboek een 
kleurloos opzet en niet een oeverloze dolus malus die opening biedt voor verweren waarin 
de verdachte zijn 'beter' zedekundig inzicht of rechtvaardigheidsbewustzijn kan doen 
gelden, waarlangs het risico van ongelijkheid toch weer binnensluipt.' °' Bij De Pinto vin-
den we de bezorgdheid om de waarborging van het 'gelijkheidsbeginsel' weer terug: `De 
strafbaarheid der daad afhankelijk te stellen van de moraliteit der daad, volgens des da-
ders opvatting, berust — om met Kemper te spreken — "op eene verwarring van zede-
kundige en regtsgeleerde begrippen". De strafwet verliest op die wijze alle objectiviteit, 
hare toepassing wordt afhankelijk van de min of meer juiste morele en verstandelijke ap-
preciatie harer overtreders, de regter oefent gratie voor regt . . .'.'" 

Ter vergadering houdt De Pinto dit aan Modderman en FranQois tegen, daar beiden tegen 
het praeadvies bezwaren ontwikkelen.'" De Pinto betoogt, dat als men de opvatting van 
dolus malus huldigt, `men er eigenlijk consequent toe (zou) moeten komen (. . .) om fana-
tici die moord somtijds geoorloofd achten straffeloos te laten'. De notulen wekken de 
schijn, dat Modderman voor dit argument zwicht, en zijn oorspronkelijk dolus-malus- 

103. Hij eist: Bewusstsein der Gesetzwidrigkeit des Begehrens (A. von Feuerbach, Lehrbuch des ge-
meinen in Deutschland g ltigen Peinlichen Rechts, herausgegeben von C.J.A. Mittermaier, Gie-
sen, 1847, p. 99); dit strafbaarheidsbewustzijn wordt vervolgens onweerlegbaar gepraesumeerd en 
heeft dus geen practische (bewijstechnische) gevolgen. 
104. Men bedenke dat de Commissie 'mogelijkheid van wederrechtelijkheidsbesef als element van 
toerekenbaarheid in de eindtekst der Ie lezing opnam: Notulen Bijlage 72 Boek I, tit. III, art. 1. 
105. Zie de 'aanspraak van den Staats-Raad van Gennep', Kemper, Crimineel Wetboek, Inleiding, 
a.w., p. 124-137; Van Binsbergen, Algemeen Karakter van het Crimineel Wetboek voor het Ko-
ningrijk Holland, a.w., p. 95; de gronden van de toerekeningscorrectie zijn nauwkeurig, doch met 
ruimte aangegeven, C. Bronkhorst, Overmacht in het strafrecht, Utrecht/Nijmegen, 1952, p. 160 
e.v. 
106. Men bedenke dat de beter gesitueerde over het algemeen beter in staat is zijn existentiële gevoe-
lens over goed en kwaad adequaat te articuleren; J. Remmelink, De Overtuigingsdader, opgeno-
men in de feestbundel Honderd jaar rechtsleven; pp. 179-199. 
107. Notulen Bijlage nr. 5, p. 11. 
108. Notulen I, p. 96 en 97. 
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standpunt (voor opzet is nodig 'het bewustzijn, dat men (. . .) eene ongeoorloofde daad 
verrige),' 69  laat varen.'" Bij nauwkeurige beschouwing blijkt dat Modderman bij de eis 
van 'ongeoorloofdheidsbewustzijn' blijft. Modderman had van dit bewustzijn gezegd: 
'deze wetenschap van het ongeoorloofde der daad worde wèl verondersteld, maar men 
late tegenbewijs toe; het is eene praesumptio juris tantum'.' ' Met dit ongeoorloofd-
heidsbewustzijn blijft Modderman rekenen, getuige zijn slotopmerking dat zowel bij de 
strafuitsluitingsgronden als in het bijzonder deel 'op het al dan niet geoorloofd inzigt des 
daders worde gelet'. Dat wenste De Pinto nu juist niet: (heeft) 'de wetgever', na rijp be-
raad, het stempel van strafbaarheid op eene handeling (. . .) gedrukt, daar vrage men niet 
naar de subjectieve inzigten des daders over de geoorloofdheid of ongeoorloofdheid dier 
handeling teneinde daarvan de strafbaarheid te doen afhangen'.' ' 1  Het is, zo benadrukt 
De Pinto ter vergadering, zeer verkeerd als de dader van zijn speciaal standpunt, zou mo-
gen wikken en weken of de daad wel kwaad is."' 

Modderman en De Pinto spraken langs elkaar heen. De vraag is, of zij dit beseft heb-
ben. 

4 De strafwet uitdrukking van het levend rechtsbewustzijn 

Een motief met een zekere natuurrechtelijke inslag. `De strafwet', aldus De Pinto, 'moet 
uiting zijn van het levend regtsbewustzijn'.' ' Aldus ook Modderman waar hij consta-
teert dat een misdrijf in 'hoogeren, rechtswijsgeerigen zin reeds onrecht was vóórdat de 
wetgever sprak en waarvan wij het onrechtvaardige zouden beseffen, ook al hadden wij 
nooit een wet gezien'. '' 5  Dit is een door de overige commissieleden onderschreven stand-
punt.' ' 6  De Pinto redeneert nu: als inderdaad een misdrijf tegen het levend rechtsbewust-
zijn ingaat, welnu, dan moet het ook ieder normaal mens duidelijk zijn, dat de als mis-
drijf te rubriceren daad oplevert een ongeoorloofde handeling. Ergo: de subjectieve in-
zichten van de dader doen niet ter zake. Het individuele bewustzijn der onrechtmatigheid 
behoort niet tot het opzet. 

Klemmend is deze redenering o.i. allerminst. Als men al van oordeel zou zijn, dat de 
doleuse misdrijven altijd zondermeer indruisen tegen het 'levend rechtsbewustzijn' en 
dat zij door de inbreuk op dat algemene bewustzijn gekarakteriseerd worden, ligt het veel 
meer in de lijn om een of ander 'ethisch' of 'alomvattend' opzetbegrip te huldigen dat 
mede uitgaat van wederrechtelijkheidsbewustzijn. Als inderdaad aangenomen zou moe- 

109. Notulen I, p. 95. 
110. Bosch, Geschiedenis, a.w., p. 98. 
111. Notulen I, p. 95/96; interessant is de opmerking over de bewijslastverdeling: beklaagde moet 
tegen de praesumptio doli tegenbewijs leveren, vgl. Nieboer, Aegroto Suum, p. 80/81. 
112. Notulen Bijlage nr. 5, p. 11. 
113. Notulen I, p. 96; Bosch merkt aan, dat De Pinto's redenering dat van Moddermans en 
FranQois' standpunt uit, fanatici die moord somtijds geoorloofd achten, straffeloos zouden zijn, 
voos is. (Bosch, Geschiedenis, a.w., p. 98). Is dat zo? FranQois eiste voor opzet bewustzijn, dat de 
daad die de dader wilde in strijd was met de zedewet. Een moordfanaticus zal dat bewustzijn toch 
niet hebben, tenzij men van hem een `sincere satanist' maakt, maar dát laatste bedoelde De Pinto 
niet. Een `overtuigingsmoordenaar' meent, dat wat hij doet voor hem 'mag'. De Pinto spreekt ook 
van fanatici die moord geoorloofd achten. Welnu, die hebben geen dolus malus in de door FranQois 
voorgestane zin. Idem voor Modderman, die eist 'inzigt in de ongeoorloofdheid'. Als Modderman 
in zijn collegedictaat later opmerkt, dat De Pinto hier een foutief argument bezigde, dan toont dat 
wel goed aan hoe ondoorzichtig de discussie geweest is. 
114. Notulen Bijlage nr. 5, p. 11. 
115. Notulen Bijlage nr. 10, p. 11. 
116. Notulen!, p. 116, 117; Bosch, Geschiedenis, p. 94. 
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ten worden dat de kern van het doleuse delict altijd ligt in de directe inbreuk op het 'na-
tuurlijk rechtsbeser dan is het ook belangrijk dat de dader die inbreuk alszodanig besef-
te. Anders kan hem die inbreuk toch niet als 'opzettelijk veroorzaakt' toegerekend wor-
den? Zonder dat wederrechtelijkheidsbesef bezit de dader gewoon niet die 'innerlijke 
houding' die in deze natuurrechtelijke benadering zo specifiek is voor het misdrijf, juist 
omdat per definitie van dat soort delicten ieder mens het onrechtvaardige zondermeer be-
grijpt.' ' Nu kan men wel een apart strafrechtelijk opzetbep,rip ontwerpen, waar het 'bo-
ze' uitgehaald is, maar dan ontwikkelt men een intrasystematisch opzetbegrip dat men 
niet goed kan rechtvaardigen met een beroep op het (extrasystematisch) 'natuurrecht' 
(waarbij nog de vraag rijst wat men daaronder verstaat). Natuurrechtelijk georiënteerde 
juristen gaan juist uit van dolus malus. Zij vragen trouwens niet of de dader de onrecht-
matigheid van de handeling alszodanig onderschrijft (dat wil zeggen of de dader de norm 
volkomen naar eigen inzicht erkent als rechtvaardig) maar alleen, of de dader wéét dat de 
handeling als onrechtmatig geldt conform het 'algemene rechtsbewustzijn'. De Pinto 
maakt sterk de indruk dat hij deze verschillen steeds door elkaar haalt. 

Zo gaat De Groot van dolus malus uit.' " Heeft Francois de gebrekkigheid van De Pinto's 
redenering begrepen? Hoe noemt De Groots boos opzet uitdrukkelijk.' ' 9  

De gebrekkigheid van de redenering wordt niet opgemerkt door Pols en De Wal.'" Zij 
vallen De Pinto bij. Maar zij rekenen het "strafbaarheidsbewustzijn' tot het dolusbegrip. 
Dit bewustzijn verwerken zij bewijstechnisch als praesumptio juris et de jure — iets, wat 
De Pinto niet wenste (nergens, zo zegt hij herhaaldelijk, zijn de 'legale fictiën' minder 
wenselijk dan in de strafwetgeving).' 2 ' 

Met andere woorden: de homogeniteit is ook hier slechts schijn, daar Pols en De Wal in 
wezen van een dolus malus uitgaan.'" 

117. Vgl.: F.J. Bolsius, Van den invloed der dwaling in het recht op de strafbaarheid, Roermond, 
1898, p. 93. 
118. Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid, uitgave van de Universitai-
re Pers Leiden, 1965; De Groot stelt `dolus' gelijk met 'argelist'; zo betekent 'de dolo': van niet te 
handelen ter quader trouwe (p. 342); het opzet is steeds boos. 
119. Notulen I, p. 95; tevens beroept FranQois zich op Berner, doch dit geheel ten onrechte. A.F. 
Berner is steeds een verdediger geweest van het kleurloos opzet: zie zijn Die Imputationslehre, Ber-
lin, 1843, p. 39; Die Lehre von der Theilnahme, a.w., p. 100 v.v.; idem in het Lehrbuch des Deut-
schen Strafrechts, Leipzig, 1857; deze druk heb ik niet bemachtigd, doch het 'Lehrbuch' uit 1891, 
p. 243 is 'kleurloos', terwijl Bolsius (Van den Invloed, a.w., p. 12) meedeelt, dat Berner zijn theorie 
op dit punt nimmer veranderd heeft. 
120. Wat Modderman ervan gedacht heeft, is niet duidelijk. In ieder geval bleef Modderman van 
dolus malus uitgaan. 
121. Notulen, I, p. 246; zie bij art. 157, p. 116 Van Smidt, Geschiedenis, II, a.w., in navolging van 
Berner. 
122. Hoe is het toch mogelijk, dat men dit niet heeft ingezien? M.i. omdat men, zeker op dit punt, 
datgene wat men buiten het bewijst hema hield (door de praesumptiones) ook meende te onttrekken 
aan het dolusbegrip. Maar niets is minder waar. Het vermoeden toont aan, dat het bewustzijn der 
strafbaarheid voor het begrip wezenlijk is. 
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5 Natuurkundig-causale benadering van 'schuld' 

Van belang is de sterk natuurkundig-causale benadering door de Commissie van 'schuld' 
als psychisch substraat in het algemeen. 

Het opzet wordt gezien als 'causa efficiens' van de gedraging (als spierkrachtelijk ge-
wilde beweging; hierover: Hoofdstuk 2.II.2.2.c). Het is iets `feitelijks' . Het is, zo zegt 
Modderman, niets anders dan de positieve uitdrukking van de `causaalsamenhang' tus-
sen 'daad en wil'. Opzet is volgens Pols de psychische evolutie welke bewerkstelligt, dat 
het verstandelijk besluit zich door de handeling aan de buitenwereld kan openbaren.'" 

Het is duidelijk, dat de dolus, begrepen als energetisch moment ten grondslag liggend 
aan een 'activering der beweegzenuwen', geheel vrij wordt gehouden van 'normatieve in-
sluipsels' zoals bijvoorbeeld het onrechtmatigheidsbewustzijn. Die passen immers niet in 
de denktrant volgens de fysisch-causale verklaringsmodellen, naar de geest van die tijd de 
enig 'wetenschappelijke' werkwijze.'" 

6 Een rechtshistorisch argument 

De Pinto bezigt het rechtshistorische argument: 'het is altijd al zo geweest'. Boos opzet? 
En dus het bewustzijn dat men de strafwet overtreedt? Maar dan komt men tot de sedert 
lang verworpen leer dat een dwaling in het recht straffeloosheid medebrengt!'" De Pinto 
vergist zich hier erg. Het hele praeadvies doet juist blijken dat die leer allerminst 'sedert 
lang verworpen' was. Kamerleden, rechtsgeleerden en een Advocaat-Generaal bij de HR 
worden door De Pinto scherp verweten, dat zij 'boos opzet' aannemen.'" 

Groot gezag kent De Pinto toe aan Kemper. Diens `aanteekening' op art. 11 C.W. 
krijgt in de pleitrede voor kleurloos opzet een belangrijke plaats. Dit bevalt Francois niet 
erg, getuige zijn opmerking: 'Ten aanzien van Mr. J.M. Kemper, in het praeadvies als 
bondgenoot aangehaald, zij opgemerkt, dat deze niet consequent blijft, maar op blz. 29 
zijn eigen systeem ondermijnt'.'" 

Inderdaad citeert De Pinto selectief. 0, zeker, Kemper opent zijn 'aanmerkingen' met de 
opmerking dat volgens de definitie van art. 11 C.W. het opzet niet boos is.'" Vervolgens 
bestrijdt Kemper krachtig al die juristen, die menen dat het 'oogmerk eene misdaad te 
plegen' een noodzakelijke bestanddeel ener misdaad uitmaakt, terwijl zij dit misdadig 
oogmerk in een onweerlegbaar vermoeden veronderstellen.'" Maar daarop vervolgt hij: 

123. Notulen Bijlage nr. 10, p. 4. 
124. Het begrip van strafbare handeling, a.w., p. 97 e.v. 
125. Aardige gegevens hierover bij een tijdgenoot, besprekend de 'geest des wetboeks': rechtsge-
leerdheid kan niet bestaan tenzij zich voortbewegend langs de doorgetrokken lijnen van exact na-
tuuronderzoek, zie: W. van der Vlugt, 'De Geestelijke Wetenschappen', IV, Rechtsgeleerdheid, B, 
Wetenschappen van het stellige recht, opgenomen in: Eene Halve Eeuw, 1848-1898, Nederland on-
der de Regering van Koning Willem den Derde en het Regentschap van Koningin Emma, Amster-
dam, 1898, II, p. 1-70, in het bijzonder p. 58/59. 
126. Praeadvies, p. 9. 
127. Noot 77, 78, 79. 
128. Notulen I, p. 95. 
129. Kemper, Crimineel Wetboek, Aanmerkingen, p. 23, 24. 
130. Kemper noemt onder meer Reesema (Dis. inaug. de praesumtione Doli in Delict. Lugd. Bat. 
1806) en Van der Linden (Kemper, a.w., p. 26/27 noot a). 
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'Opzettelijke misdaad immers is de voorbedachtelijke overtreding eener strafwet; (art. 9 
en 10), uit de natuur der zaak vindt zulk eene overtreding plaats, zoodra iemand opzette-
lijk iets doet, hetgeen hij weet met die wetten strijdig te zijn, en dit weten wordt wederom, 
niet alleen volgens algemeene gronden van regt, maar ook volgens de uitdrukkelijke be-
palingen onzer wetten als noodzakelijk aanwezig (praesumtione juris et de jure) on-
dersteld, zoodra de afkondiging der wet volgens des Wetgevers bepalingen kan gerekend 
worden bekend te kunnen zijn; zodat hieruit van zelfs het gevolg is, dat, zoodra een-
maal het opzettelijk plegen eener met de strafwetten strijdige daad bewezen is, ook de op-
zettelijkheid der misdaad voor genoegzaam bewezen moet gehouden worden; schoon 
misschien ook nog wel iets over de praesumtie dier voorbedachtelijkheid had kunnen ge-
zegd worden'.'" Francois heeft gelijk: hier gaat Kemper uit van dolus malus. De innerlij-
ke tegenstrijdigheid van Kemper in zulk een kort bestek is zó opvallend, dat De Pinto met 
het citaat zijn betoog eerder verzwakt dan versterkt. Dit is des te belangrijker, daar het 
gewraakte citaat regelrecht overgebracht is naar de MvT en daar een integrerend onder-
deel van de argumentatie vormt!" 

Hoe is Kemper in deze tegenstrijdigheid verzeild geraakt? ' 33  Wellicht heeft Kempers 
ambivalente houding jegens het `regt der natuur' hem hier parten gespeeld." Aan de ene 
kant erkent Kemper de — in die tijd zo sterke' 3 ' — natuurrechtsidee. Hij aanvaardt dat 
bepalingen in het geschreven recht regelrecht op het natuurrecht gebaseerd zijn.'" Hier-
boven gaven we aan, dat de natuurrechtsgedachte noopt tot dolus malus (III.3.2.c.4). 
Aan de andere kant wijst Kemper, sympathiserend met de codificatiegedachte, de gel-
ding van het natuurrecht in de rechtspraak geheel af, aangezien dit een 'verwarring van 
zedekundige en regtskundige begrippen' tengevolge heeft.'" Verder kan hier nog van in-
vloed zijn geweest het feit, dat Kemper overtuigd aanhanger was van von Feuerbachs psy-
chologische dwangtheorie.' " Ook dit moest hem tot dolus malus verleiden. 

7 Art. 1 Wet Algemeene Bepalingen 

Met veel overtuiging brengt De Pinto art. 1 W.A.B. in stelling." 9  Hieruit — Geene wet is 
verbindende zoolang zij niet behoorlijk is afgekondigd — volgt volgens hem dat kennis 
der onwettigheid van het gepleegde feit niet behoort tot de bestanddelen van de dolus. 
Het argument — ook weer in de MvT overgenomen — is zonderling. Uit art. 1 W.A.B. 
volgt veeleer dat kennis van de wet vermoed wordt.'" Maar dan behoort het strafbaar-
heidsbewustzijn tot het opzet. 

131. Kemper, Crimineel Wetboek, Aanmerkingen, p. 29, 30. 
132. Smidt, Geschiedenis, I, a.w., p. 67. 
133. Want een tegenstrijdigheid is het. F. Bolsius heeft wel getracht deze tegenspraak bij Kemper 
door een betrekkelijk gewrongen interpretatie op te heffen (Bolsius, Van den invloed der dwaling, 
a.w., p. 89), maar het resultaat is weinig overtuigend (P.M. Trapman, Kritische uiteenzetting enz. 
a.w., p. 242). 
134. Hierover: Pompe, Geschiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap, Deel II Afl. III, a.w., 
p. 245/246. 
135. H. Brugmans, Van republiek tot koninkrijk, Geschiedenis der Nederlanden van 1795-1815, 
Amsterdam, p. 29. 
136. Kemper, Crimineel Wetboek, Aanmerkingen, a.w., p. 14. 
137. Kemper, a.w., p. 59-64; p. 142. 
138. Bronkhorst, Overmacht in het strafrecht, a.w., p. 161. 
139. Praeadvies, p. 9/10. 
140. C.W. Opzoomer, Aanteekening op de wet, houdende algemeene bepalingen der wetgeving van 
het Koninkrijk, 4e druk, 's-Gravenhage, aanteekening op art. 1 en art. 2 § 1 en 2. 
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111.3.3 REGERING EN STATEN-GENERAAL 

De door De Pinto opgestelde MvT is niet anders dan een uitvoerige samenvatting van het 
praeadvies. Zij lijdt aan dezelfde euvelen. De Raad van State gaat op het niet-boze opzet 
niet in. De Commissie van Rapporteurs der Tweede Kamer meent, dat de omschrijving 
van art. 11 C.W. terecht de enig juiste is genoemd.' ' ' Dit is alles. 

Wij zullen nog zien dat de wat eigenaardige wijze van besluitvorming ten deze, die be-
paald niet van zwakheden vrij is geweest, aan de tegenstanders van het kleurloos opzet 
ruimte geboden heeft om aanvallen te ondernemen. 

Wilde de wetgever het kleurloos opzet? De Pinto wilde het uitdrukkelijk. De leden der or-
ganen die de formele wetgever vormen hebben aan De Pinto's Memorie op dit punt niets 
afgedaan, integendeel, de Tweede Kamer bevestigde haar. Wij concluderen: ja, de wetge-
ver wilde het. 

Wel achten wij ons gerechtigd, uit respect voor het wettelijk systeem, straks het kleur-
loos opzet te relativeren, nu ons onderzoek naar `de motieven van de wetgever' aantoon-
de, dat misverstanden bij de kleurloos-opzet-beslissing een belangrijke rol hebben 
gespeeld. 

111.4 Tegenstanders van kleurloos opzet 

111.4.1 ALGEMEEN 

Voordat we de eigen opvatting ontvouwen, willen we eerst de spaarzame tegenstanders 
van het beginsel 'kleurloos opzet' de revue laten passeren. Graag willen we kennisnemen 
van hun argumenten, opdat we deze in onze eigen mening kunnen verdisconteren. Opval-
lend is echter een zeker tekort aan bewijslevering, een argumentatie-ademnood bij deze 
tegenstanders, die er zich voornamelijk toe bepalen de pleiters voor het kleurloos opzet 
met 'natuurlijke evidenties' om de oren te slaan, zoals de 'kleurlozen' (De Pinto!) dat op 
hun beurt ook doen. Dit voortdurend beroep op vanzelfsprekendheden zal ons aanlei-
ding geven distantie te bewaren ten opzichte van zowel 'kleurlozen' als `gekleurden'. 

111.4.2 HAZELHOFF, HEEMSKERK EN POLENAAR 

Hazelhoff, Heemskerk en Polenaar proclameren eenvoudig, dat de Nederlandse wetge-
ver 'in waarheid' boos opzet vordert. Dit 'boos opzet bestaat daar, waar de dader iets ge-
wild heeft, wat hij in zedelijken zin niet mocht willen. Reeds zoodra dit het geval is, was 
zijn opzet zedelijk ongeoorloofd-boos'.'" De schrijvers blijven hogelijk in gebreke hun 
bewering te staven. Zij beroepen zich op één citaat, ontleend aan een wellicht niet heel 

141. Smidt, Geschiedenis, 1, a.w., p. 73. 
142. K. Hazelhoff, Th. Heemskerk en B.J. Polenaar, Het Wetboek van Strafrecht in doorloopende 
aanteekeningen verklaard, Eerste deel, Eerste boek, Amsterdam, zonder jaar, p. 113. 
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sterk vertoog van (de immers in zijn hart 'gekleurde') Modderman bij de behandeling van 
het huidige art. 297 Sr. en één voorbeeldje toegespitst op art. 300 Sr.,'" dat nogal vaag 
blijft. 

111.4.3 BOLSIUS 

Een serieuze frontale aanval op het kleurloos opzet wordt ondernomen door Bolsius." 4  
Het betoog is zo belangwekkend omdat Bolsi us de wetgever op eigen terrein — de MvT — 
aantast en met eigen argumenten om de oren slaat. 

De meeste juristen, aldus Bolsius, nemen terecht aan dat het bewustzijn der onrecht-
matigheid wel degelijk een bestanddeel van het opzet is. Axioma: in het bewust verzet van 
de wil tegen de rechtsvoorschriften ligt het wezen van het opzet.'" 

Waarom dan de huiver de dolus malus te aanvaarden? Dit komt, omdat men geen klare 
voorstelling heeft van wat met `wederrechtelijksheidsbewustzijn' bedoeld wordt. Velen 
nemen aan dat bedoeld wordt: besef dat het feit strafbaar is, anderen eisen kennis van 
concrete strafpositie, strafsoort, strafmaat — de dolus malus wordt daardoor absurd. 

Onder `wederrechtelijkheidsbewustzijn' behoort men te verstaan: dat de dader heeft 
geweten dat zijn gedraging door enige rechtsnorm geboden of verboden was. Rechtsnor-
men ontstaan uit wetten. Dus impliceert `wederrechtelij kheidsbeser zondermeer 'weder-
wettelij kheidsbeser ; het strafrechtelijk karakter der verbodnorm behoeft de dader niet 
te kennen. Als dit bewustzijn voor opzet vereist is, dan behoort de dwaling in het recht het 
opzet uit te sluiten.'" 

Dit wederrechtelijkheidsbewustzijn mag niet via een praesumptio juris buiten het be-
wij sthema van het opzet gehouden worden. 

Vervolgens opent Bolsius het vuur op de MvT. De wetgever, aldus Bolsius, verklaart 
het opzet te verstaan zoals het wetboek van 1809 het blijkens de uitleg van Kemper ver-
stond. Kemper ging echter uit van dolus malus (dit is 'wishful thinking', zie 111.3 .2.c.6). 
Kemper praesumeerde het onrechtmatigheidsbewustzijn, als behorend tot de dolus. 
Maar dan, zo concludeert Bolsius triomfantelijk, is naar het stelsel van de huidige straf-
wet het opzet 66k boos en wordt het bewustzijn van de normschending verondersteld. En 
dit klopt ook wel, want de MvT beroept zich op art. 1 W.A.B. en dit artikel wil juist zeg-
gen: de kennis der wet wordt gepraesumeerd. Dit is volgens Bolsius een eclatant bewijs te-
gen het niet-boze opzet: door het beroep op art. 1 W.A.B. erkent de wetgever een bestand-
deel, dat hij meent te ontkennen. Geheel in overeenstemming hiermee is dat de MvT mee-
deelt dat de wet alleen als misdrijf bestempelen moet die handelingen, die ieder normaal 
mens herkent als strijdig met de maatschappelijke orde — ja, dit alles kan niet anders be-
tekenen dan dat het wederrechtelijkheidsbewustzijn wordt gepraesumeerd. 

Dus: de wetgever is uitgegaan van dolus malus; zij het dat het onrechtmatigheidsbe- 

143. A.w., p. 113-115; 'Men denke zich eenen Israelitischen besnijder. Zeer zeker zal hij zich in het 
algemeen door het verrichten zijner ceremonie (. . .) niet schuldig maken naar artikel 300 dezer 
wet'. 
144. In zijn in noot 43 genoemd ac. prft. 
145. Bolsius, a.w., p. 35. 
146. Bolsius, a.w., p. 63. 
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wustzijn wordt vermoed met uitsluiting van tegenbewijs. Daarom kan rechtsdwaling het 
opzet niet uitsluiten maar feitelijke dwaling wèl.'" 

Men zou nu menen, dat Bolsius dit 'stelsel der strafwet' te vuur en te zwaard zou 
bestrijden. Bolsius wijst immers in zijn persoonlijke theorievorming iedere praesumptie 
met betrekking tot enig opzetbestanddeel af. Het betoog loopt uit op een: nu ja, zo is de 
wet nu eenmaal, hoewel de onweerlegbare praesumptio vroeger of later beter uit de wet 
kan verdwijnen opdat de beklaagde de rechter kan overtuigen dat hij het voorschrift der 
wet niet heeft gekend. 

111.4.4 ZEVENBERGEN 

Wie, zo meent Zevenbergen, acht slaat op de logische structuur van het schuldbegrip 
moet tot de slotsom komen dat we bij opzet steeds te doen hebben met dolus malus.'" 
Met dolus malus doelt Zevenbergen op: willen met het bewustzijn der wederrechtelijk-
heid der gewilde gedraging. Dit wil zeggen, aldus verduidelijkt Zevenbergen: de weten-
schap, dat de handeling in strijd was met des daders rechtsplicht.'" Het gaat hier niet om 
`strafbaarheidsbewustzijn', maar om een 'rechtsbewustzijn (als) . . . de meest simpele 
verschijning in het rechtsleven':" de kennis van de centrale gedachten die zich achter al 
de strafrechtelijke voorschriften verschuilen en 'die zich afspiegelen in den geest van el-
ken mensch'. 131  Dit bewustzijn bestaat daar, waar de dader deze schending van die cen-
trale gedachten als zeker, noodzakelijk of mogelijk gevolg van zijn gedraging voorziet. 

Zevenbergen licht zijn stellingname aldus toe: het opzet, waarmede de jurist zich bezig-
houdt is een vorm van schuld." 2  Schuld — in strafrechtelijke zin — is een 'waarde- of 
normatief-begrip', het is 'een gebrekkigheidof laakbaarheid der handeling die hierop be-
rust, dat het in de psyche van den dader, toen hij de aan de wettelijke omschrijving beant-
woordende onrechtmatige handeling verrichtte niet zeoó uitzag, als van rechtswege werd 
verwacht' . ' Als nu 'schuld in het algemeen' een laakbaarheid is, dan geldt dat a fortiori 
voor het opzet, te meer, daar het opzet juist een hoge graad van schuld is en een ernstig 
verwijt rechtvaardigt. 

Deze leer van dolus malus is, Zevenbergen ontveinst het zich niet, 'in strijd met het 
standpunt door den wetgever bij de omschrijving der strafbare feiten ingenomen'." 
Maar nu het boze opzet met zulk een logische onafwendbaarheid voortvloeit uit het 
— buitenwettelijke — schuldbegrip moet het daarmede strijdige wetssysteem buiten 
spel worden gezet. 

147. Bolsius, a.w., p. 108. 
148. W. Zevenbergen, Eenige beschouwingen over het strafrechtelijk schuldbegrip, ac. prft., 
Amersfoort, 1913; Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel, Groningen-Den Haag, 
1924, p. 131 v.v. 
149. Zevenbergen, Leerboek, a.w., p. 157. 
150. Zevenbergen, Eenige beschouwingen, a.w., p. 187; Leerboek, a.w., p. 160-163. 
151. Zevenbergen, ibidem. 
152. Zevenbergen, Leerboek, a.w., p. 158/159; Zevenbergen hanteert hier het woord 'schuld' om 
aan te geven: 'de schuld in het algemeen': wij prefereerden de term 'verwijtbaarheid'. 
153. Zevenbergen, Leerboek, a.w., p. 159. 
154. Zevenbergen, ibidem. 
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Voor de verhouding opzet-rechtsdwaling trekt Zevenbergen deze conclusie: had de da-
der niet de voorstelling dat zijn gedraging wederrechtelijk was, zulks in tegenstelling 
uiteraard tot de werkelijkheid, dan is er sprake van wezenlijke dwaling. Wezenlijke dwa-
ling sluit het opzet uit.'" 

Het betoog van Zevenbergen is hier duister. Zevenbergen stelt 'wezenlijke' of 'echte' 
dwaling gelijk aan 'verschoonbare'. Vervolgens constateert hij: dwaling is verschoon-
baar als ze `zooal niet de schuld, dan toch in ieder geval het opzet uitsluit'.'" 'Verschoon-
baar' betekent dus: 'opzet-uitsluitend'. Dit is een zeer vreemd gebruik van de term 'ver-
schoonbaar'. Heeft iemand — volkomen verwijtbaar — een onjuist wederrechtelijk-
heidsbesef en komt hij mitsdien tot de opvatting dat een voorgenomen gedraging niet 
'Rechtspflichtwidrig' is, dan is er geen dolus malus: de dwaling is 'wezenlijk' of 'ver-
schoonbaar'.' 5 ' Haalt Zevenbergen hier eigenlijk niet 'rechtens relevant' en 'verschoon-
baar' door elkaar? 

111.4.5 VAN ECK 

Volgens Van Eck is de leer van het kleurloos opzet 'teneenenmale verwerpelij k'. ' " Waar-
voor wordt in het strafrecht eigenlijk iemand gestraft? Toch alleen, omdat hij met open 
oog zijn wil heeft gericht op iets verbodens.'" Dit dogma wordt verder niet toegelicht. 
Het opzet — zo kan Van Eck dus vervolgen — op het onrechtmatige karakter van de 
handeling is het meest wezenlijke van het opzet. Wat men moet eisen is een bewustzijn 
van het karakter van een door de gemeenschap verboden en met straf gesanctioneerde 
handeli" Daarover moet ieder het eens zijn. 'Een theorie van kleurlooze schuldvor-
men is een contradictie'.' 61  Aan die tegenstrijdigheid maakt de 'kleurloze' MvT zich in 
ruime mate schuldig. 

Bewijsrechtelijk wordt de kennis van het 'strafrechtelijk-ongeoorloofde karakter' der 
handeling vermoed. De dader heeft de mogelijkheid een verweer te voeren houdende on-
bekendheid met of dwaling ten aanzien van dat karakter. Bevindt de rechter dit verweer 
gegrond, dan is er geen opzet. De dader kan alleen voor de culpose variant worden 
gestraft, indien hij althans de onrechtmatigheid zijner handeling wel had behoren te ken-
nen. Dit veronderstelt dus dat iedere doleuse delictsomschrijving is voorzien van een cul-
pose nevenvariant. 

155. Zevenbergen, Leerboek, a.w., p. 164/165. 
156. Zevenbergen, Leerboek, a.w., p. 164. 
157. Meent een dokter, dat het geoorloofd is een patiënt een dosis vergif te geven teneinde 'euthana-
sie' teweeg te brengen, dan is dit 'wezenlijke' ( = verschoonbare) dwaling, Zevenbergen, Leerboek, 
a.w., p. 164/165. 
158. D. van Eck, Het misdrijf van hulp aan den vijand, in verband met de bepalingen van het Besluit 
Buitengewoon Strafrecht, Utrecht-Nijmegen, 1945, p. 274-278; Causaliteit en aansprakelijkheid 
voor gevolgen in het strafrecht, ac. prft., Nijmegen-Utrecht, 1947, DI. II, p. 29 e.v. 
159. Van Eck, Het misdrijf van hulp, a.w., p. 275; Causaliteit en aansprakelijkheid, a.w., DI. II, p. 
30. 
160. Van Eck, Het misdrijf van hulp aan den vijand, a.w., p. 275; hij eist dus zelfs `strafbaarheids-
bewustzijn'. 
161. Van Eck, Causaliteit en aansprakelijkheid, a.w., Dl. II, p. 30. 
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111.5 Opzet kleurloos? Eigen opvatting 

111.5.1 ALGEMEEN 

We stelden twee elkaar uitsluitende meningen tegenover elkaar: een voor en een tegen 
`kleurloos opzet'. Beide meningen werden gestaafd met een beroep op vanzelfsprekend-
heden, op het wezen en de aard van de ter discussie staande schuldvorm: het opzet. 

We wezen al op de innerlijke tegenstrijdige gedachtengang die aan de 'ontkleurde' 
MvT ten grondslag ligt — in de lijn daarvan liggen allerlei pro-dolus-malus uitspraken 
van Modderman die (bij gebrek aan eigen zekerheid) meer dan eens de kluts kwijt raakte. 
Anders dan de zoeven genoemde tegenstanders van het kleurloos opzet willen we deze 
aperte zwakheid van de wetgever niet aangrijpen om zijn systeem op te doeken. Al is de 
`wil van de wetgever' niet heel duidelijk — hij heeft gewild en hij heeft (zij het op vaak 
vreemdsoortige motieven) kleurloosheid gewild en met die beginselverklaring willen we re-
kening houden (vlg. 11.2). Aan de andere kant voelen we ons (juist omdat de wetgever hier 
niet op z'n best was) toch ook wel aangesproken door de zienswijze van de `gekleurden'. 

Ons eigen standpunt komt erop neer, dat voor beide meningen iets te zeggen valt: soms 
is opzet wel en soms is het niet kleurloos — hiermede is tevens gezegd, dat wij ons niet 
verenigen kunnen met enig axioma, dat erop neerkomt dat de boosheid wel of niet uit de 
natuur van het opzet-begrip voortvloeit. Bolsius en Van Eck willen we tegenhouden dat 
'opzet' lang niet altijd neerkomt op een `bewuste ontkenning van de staatswil' — aan 
zo'n idee ligt ten grondslag de gedachte dat de delinquent rustig afweegt het voor en tegen 
van een voorgenomen handelen; deze klassieke typering, afgestemd op de mens als vóór 
alles rationele actor die in zijn wilsuiting alles overziet en verdisconteert, bezit vaak wei-
nig werkelijkheidswaarde. Zevenbergen raakt ons méér. Zijn redenering: opzet is een af-
geleide, een fractie van de verwijtbaarheid, de totaal-schuld, onderschrijven we. Maar: al 
is `verwijtbaarheid' per definitie een `waarde- of normatief-begrip', daarom behoeft het 
opzet nog niet altijd die `normativiteie te bezitten. Het opzet vertegenwoordigt fracties 
van de verwijtbaarheid en soms zijn die fracties zó gekozen, dat het wederrechtelij kheids-
bewustzijn er buiten valt. Om met Vrij te spreken: in het opzet is het excipiërend (veron-
derstelde) element `verwijtbaarheid' slechts deelsge wijs gedesigneerd (positief aangewe-
zen). ' " 

Wij zouden de zaak aldus willen voorstellen: het strafrechtelijk opzet, in abstracto ge-
nomen, bevindt zich op een lijn, begrensd aan beide zijden door twee polen. Aan de ene 
kant het volledig kleurloze opzet. Het cognitieve moment is hier louter gericht op neutra-
le objecten, dientengevolge is ook het willen ontkleurd. Aan de andere kant de dolus ma-
lus: deze veronderstelt wederrechtelijkheids- en strafbaarheidsbewustzijn. Met weder-
rechtelij kheidsbewustzijn wordt gedoeld op het besef dat door de gedraging inbreuk ge-
maakt wordt op eens anders recht, dan wel strijd bestaat met 's daders rechtsplicht of dat 
de gedraging indruist tegen de goede zeden, dan wel tegen de zorgvuldigheid welke in het 
maatschappelijk verkeer betaamt.'" De dader moet weten, dat hij door zijn gedraging 

162. Vrij, Paeadvies 1930, a.w., nummer 14. 
163. De clausule 'ten aanzien van eens anders persoon of goed' laten we weg, omdat het strafrecht, 
als publiek recht, commune rechtsgoederen wil beschermen; zo geldt het `volenti non fit injuria' in 
beginsel niet. 
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het element 'wederrechtelijkheid' verwerkelijkt. Hier zitten we heel dicht bij Zevenber-
gen met zijn 'kennis van de centrale gedachten die zich achter al de strafrechtelijke voor-
schriften schuilen' (111.4.4). Verder moet de dader, ter vulling van deze dolus-malus-
pool, kennen: het strafbare karakter dier gedraging. Er moet strafbaarheidsbewustzijn 
zijn. Zowel het wederrechtelijkheids- als het strafbaarheidsbewustzijn zijn er al, als de 
dader heeft ingezien, dat de kans op deze wederrechtelijkheid of strafbaarheid aanmer-
kelijk is. 

Per concreet geval verschuift de dolus al naar gelang van hierna te specificeren facto-
ren. Nu eens wordt hij naar de kleurloze pool bewogen, dan weer nadert hij de 'boze' an-
tipode. Men ziet van casus tot casus de dolus tussen beide polen heen en weer schuiven. 
Het komt maar zelden voor, dat het opzet samenvalt met een van die twee extremen, in 
die zeldzame gevallen is het opzet volkomen kleurloos of geheel boos. Relatief komt het 
dan nog het meest voor, dat het opzet met de kleurloze pool samenvalt — ziedaar, wat er 
o. i. overblijft van het oordeel van de wetgever dat het opzet steeds kleurloos is. 

Zo is dus, aangezien het opzet zich bijna voortdurend vloeienderwijs tussen beide po-
len heen en weer beweegt, geen uniforme uitspraak over het al dan niet kleurloze karakter 
van het opzet te doen. Dit standpunt spreekt ons des te meer aan, daar het bij de vraag 
naar kleurloos opzet ondermeer om psychische facetten gaat (11.2). Welnu: psychische 
toestanden moet men niet willen dwingen in modellen met exclusieve alternatieven (wel/ 
niet boos). Het kan soms in beginsel verantwoord zijn, bij het omlijnen van een begrip 
twee elkaar logisch uitsluitende uitersten aan te nemen, die de theoretische reikwijdte, de 
'rek' van het begrip inzichtelijk aangeven. Bij de concrete toepassingen moet de jurist 
realiteitszin vertonen: i.c. moet hij zich aanpassen bij het door de psychologische en psy-
chiatrische disciplines geconstateerde verschijnsel dat tussen psychische toestanden gra-
duele verschillen kunnen bestaan, terwijl zij nooit in een alternatief model te wringen 
zijn. 164 

De factoren, die bepalen, door welke pool het opzet in een concreet geval als het ware 
magnetisch aangetrokken wordt, zijn: 
I. delictsomschrijving; 
2. opzetvariant; 
3. aard van de gedraging: omissie of commissie. 

111.5.2 FACTOREN DIE DE RELATIEVE (ONT)KLEURINGSGRAAD BEPALEN 

III.5.2.a Delictsomschrijving 

De relatieve (ont)kleuringsgraad van het opzet behoeft per delictsomschrijving aparte 
vaststelling. We zeiden hiervoor al, dat een werkelijk 'neutraal' opzet veronderstelt, dat 
de kennisobjecten van het cognitieve moment neutraal zijn (III.2). Vaak is dit niet het ge-
val. Het bijzonder deel loochent het kleurloos opzet geregeld — we gaven aan, hoe dit 
komt. De delictsposities in het bijzonder deel zijn maar al te vaak van de hand van ande-
ren dan De Pinto, die er niet in geslaagd is zijn mede-ontwerpers definitief te 'ontkleuren'. 

164. Nieboer, Aegroto Suum, a.w., p. 133. 
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Geregeld treffen we het woord 'wederrechtelijk' in de delictsomschrijving aan nadat 
de dolusaanduiding is gebezigd.'" Dat 'wederrechtelijke' is dan als kennisobject aange-
wezen. Hier wordt aangenomen, dat met 'wederrechtelijk' in bestanddeelbetekenis 
meestal bedoeld wordt: 'zonder een recht van de dader'. ' " Op dit 'ontberen van een eigen 
recht' moet dus, indien het woord 'wederrechtelijk' na de opzetaanduiding komt het we-
ten steeds gericht zijn.' Hierdoor ondervindt het opzet een zekere inkleuring. 

Veel delictsomschrijvingen, waarop het opzet gericht moet zijn, worden in peioratieve 
bewoordingen omschreven: deze `Tatbestandsmerkmalen' zijn niet `wertindifferene, 
men kan er onmogelijk een ontkleurde, neutrale betekenis aan toedelen.'" Zij impliceren 
een zekere afkeurenswaardigheid, die zich overigens in de meeste gevallen heel moeilijk 
laat omlijnen. Aangezien het cognitieve moment van het opzet blijkens de plaatsing van 
de dolusaanduiding in de delictsomschrijving die bestanddelen moet omvatten betekent 
een en ander een min of meer duidelijke inkleuring van het opzet, per delictsomschrijving 
verschillend. 

Nog veel gecompliceerder wordt het, indien dit verschijnsel van 'gekleurde bestandde-
len' gepaard gaat (hetgeen betrekkelijk vaak voorkomt) met opzetomschrijvingen die 
ook weer een zeker ingeblikt wederrechtelijkheidsmoment kennen: 'aanranden' ,' 6 ' op-
ruien' " 70  en 'vervalsen' zijn geen neutrale dolusaanduidingen. Daarnaast bezigen di-
verse delictsomschrijvingen (combinaties van) adjectiva, substantiva en adverbia die een 
zekere mate van wederrechtelijkheidsbewustzijn impliceren. 

Voorts menen wij dat de afsluitende samenvattende benamingen die de wetgever zo nu 
en dan aan de doleuse omschrijvingen toevoegt de neutraliteit van het opzet kunnen redu-
ceren: 'oplichting', 'knevelarij', 'mensenroof' en 'heling'; " 2  in dit soort overkoepelende 
diskwalificaties geeft de wetgever zijn misappreciatie, zijn negatieve waarde-oordeel over 
het geheel van de de gedraging samenstellende bestanddelen weer. Omdat het opzet in die 
diskwalificatie geïmpliceerd is, deelt deze schuldvorm in de misappreciatie. 

165. Zie onder meer artt. 139d, 139e, 149, 150, 168, 173a, 187, 216, 217, 218, 219, 278, 282, 284, 
310, 314, 317, 318, 321, 326, 328, 333, 334, 350, 351, 352, 368, 370, 372, 374, 374bis, 402, 403, 408 
Sr. 
166. Deze opvatting vindt de meeste steun in de wetsgeschiedenis: zie onder meer Smidt, Geschiede-
nis, a.w., I, zie MvT ad art. 42 Sr.; merk aan, dat voor de commissie-De Wal 'wederrechtelijk' en 
'onbevoegdelij k' identiek waren (Notulen IV, p. 355, p. 376); Van Ittersum, Opzettelijk (en) weder-
rechtelijk TVS II p. 149; Heemskerk en Polenaar, Het Wetboek van Strafrecht in doorloopende 
aanteekeningen verklaard, Amsterdam, Deel II, tweede en derde boek, zonder jaar, pp. 103, 138, 
171; zie over de diverse opvattingen: Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 
207 e.v. 
167. Steeds: het maakt o.i. niets uit of de wetgever het woord 'en' of andere woorden plaatste tussen 
'opzettelijk' en het bestanddeel 'wederrechtelijk'; vgl. A.G. Bosch, Het ontstaan van het Wetboek 
van Strafrecht, a.w., p. 101/2: de commissie-De Wal zag geen verschil tussen 'opzettelijk weder-
rechtelijk' en 'opzettelijk en wederrechtelijk'; idem voor de wetgever, Bolsius, Van den invloed der 
dwaling in het recht, a.w., p. 130; T.J. Noyon, Het Wetboek van Strafrecht, a.w., Dl. I, p. 12: 
slechts welluidendheidsredenen liggen aan het redactieverschil ten grondslag; zie voor de diverse 
opvattingen: Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, a.w., p. 164/5. 
168. Vgl. SchOnke/SchrOder, Strafgesetzbuch, Kommentar, a.w., p. 195. 
169. 'Aanranding' of 'aanranden' in artt. 109, 110, 116, 261, 268, 395 Sr. 
170. Artt. 131, 397 Sr. 
171. Artt. 208, 209, 216, 217, 218, 219, 225, 229, 230, 231, 326, 360 Sr. 
172. Resp. artt. 326, 366, 278, 416 Sr. 
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Voordat we een en ander gedetailleerder uitwerken, willen we eerst enige van die bestand-
deelcomposities opsommen waarbij het opzet min of meer 'gekleurd' wordt weergege-
ven. 
a. Allereerst omschrijvingen, waarbij het werkwoord, waarmede de dolus aangeduid is, 

peioratief van klank is en omringd is met bijwoorden of zelfstandige naamwoorden 
die diskwalificerend zijn: 

tersluiks of onder een vals voorgeven trachten te komen (98c, eerste lid aanhef en onder 
3 Sr.); combinaties waarbij de handelwijze van de dader bedrieglijk of arglistig moet zijn 
of waarbij (impliciet) het cognitieve op het bedrieglijke of arglistige gericht moet zijn: be-
drieglijke handeling plegen/toelaten (artt. 1051, 127, 129, 155, 156; 105 2 , 328b1s , 331, 332 
Sr.), of waarbij het opzet 'verpakt' zit in het aannemen van een valse naam, valse hoeda-
nigheid, bezigen van listige kunstgrepen of verdichtsels (artt. 326, 327, 329 Sr.); opzet-
omschrijvingen door het werkwoord schenden of de substantiva schennis of schending 
(artt. 149, 210,239 Sr.); brandstichten (artt. 157, 328 Sr.); de rust verstoren (art. 142 Sr.); 
wanorde verwekken (artt. 144, 146 Sr.); door smalende godslasteringen zich op krenken-
de wijze uitlaten (art. 147. Sr.); ontucht plegen of tot ontucht verleiden (art. 249 Sr.); mis-
handeling (artt. 300, 301, 303 Sr.); verminken van ware feiten (art. 355 Sr.), voorspiege-
len van valse (art. 334 Sr.); verduisteren (art. 359 Sr.); als medeplichtige terzijde staan 
(art. 375 Sr.). 
b. Talloos zijn de omschrijvingen waarbij de kennisobjecten niet-neutraal zijn en enig 

wederrechtelijkheidsbesef impliceren. 
Oogmerk gericht op: onwettige verandering (art. 94 Sr.), wederrechtelijk afluisteren 

(art. 139d  Sr.), bewegen in strijd met ambtsplicht te doen of na te laten (art. 177 Sr.). We-
ten (expliciet of impliciet): dat enig gegeven van een verboden plaats afkomstig is (artt. 
98., eerste lid, 98,, 98 tweede lid Sr.), dat een persoon niet tot kennisneming gerechtigd is 
(art. 98 eerste lid sub 2 Sr.), dat in een geschrift tot een strafbaar feit wordt opgeruid (art. 
132 Sr.) of dat in een geschrift medeplichtigheid wordt aangeboden (art. 134 Sr.), dat een 
gegeven door wederrechtelijk afluisteren is verkregen (art. 139, Sr.), dat een geschrift uit-
latingen bevat die als smalende godslasteringen krenkend zijn (art. 147. Sr.), dat men bij 
rechterlijke uitspraak uit een recht ontzet is (art. 195 Sr.), dat men op grond van een wette-
lijk voorschrift tot ongewenste vreemdeling is verklaard (art. 197 Sr.), weten van valsheid 
(artt. 207, 207., 209, 213, 220, 326b ,s , 330, 337 Sr.) of vervalsingsbestemming (artt. 214, 
223, 234 Sr.), van het aanstotelijk/ontuchtelijk karakter (artt. 240, 244,, s , 246, 247, 
248,„, 250, 250b, 5); van rechtsplicht, geheim te bewaren en strijd daarmee (art. 272 Sr.), 
strijd met enige wettige bepaling (art. 342 Sr.); van een wettig beletsel (art. 379 Sr.). 

We zeggen niet, dat deze combinaties allemaal duidelijke dolus-malus-aanduidingen 
opleveren, maar wel dat het opzet naar de dolus-malus-pool toegetrokken wordt. Voor 
de verwezenlijking van het opzet is hier niet zelden enig besef nodig omtrent de strijdig-
heid met het objectieve recht van een handelwijze, een toestand enz.; geregeld ook wordt 
slechts geëist dat de dader een zeker `ongeoorloofdheidsbeser bezit, bekendheid met het 
feit dat gedrag strijdt met normen van moraal en fatsoen; dat wil zeggen: dan zit het opzet 
duidelijk vooraan in het 'aanloopveld' naar de dolus malus. Het zal in veel gevallen moei-
lijk zijn, te bepalen waar de grenzen van het cognitieve moment precies liggen. Waak-
zaamheid is geboden: men moet niet te snel concluderen tot geïmpliceerd wederrechtelij k-
heidsbesef. We zeiden al, dat de wetgever nogal gedachteloos met het kleurloos opzet is 
omgesprongen, het vaak (onbewust) losliet maar ook geregeld bleef huldigen zonder dit 
goed uit te drukken. Zo spreekt hij in plaats van 'benemen' (kleurloos) van `beroven"" 
zonder dat er enige aanleiding is te veronderstellen dat hij daarmede (bewust of onbe-
wust) het opzet heeft willen kleuren - bij 'beroven' weten we dat betrekkelijk zeker om-
dat combinaties met 'beroven' hebben gediend als voorbeeld om de betekenis van het 
kleurloos opzet aan te tonen (moord en doodslag, hierboven III.3.2.c.3). Naast de luid 
van het woord willen we liefst nog andere steunpunten hebben voor we een relatieve in- 

173. Artt. 92, 155, 282, 287, 289, 290, 291, 293, 395 Sr. 
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kleuring aannemen. We kunnen slechts enkele aanduidingen nader bespreken om zo on- 
ze bedoeling duidelijk te maken; de grenzen, aan onze studie gesteld, laten niet toe iedere 
peioratief getinte aanduiding te onderzoeken op reikwijdte voor het cognitieve moment. 

Vervalsen. Het werkwoord is duidelijk peioratief; Van Dale geeft als betekenis onder 
meer: vals maken, valselijk, met oneerlijke bedoelingen namaken.'" Voor de wetgever 
stond ook het kleurloze 'namaken' ter beschikking en dat heeft hij niet genomen. De 
commissie-De Wal neemt als 'element van valsheid' aan: intentie tot schaden, `dessein de 
nuire'.'" Dit geeft al aan dat er in het 'vervalsingsopzee iets boos zit; met het weten van 
de 'vervalser' is duidelijk iets meer aan de hand dan met dat van de 'namaker'. Volgens de 
wetgever schendt de vervalser bewust de publieke goede trouw.'" Voor het 'vervalsen' is 
nodig: wetenschap bij de dader, dat hij aan een oorspronkelijk echt voorwerp een valse 
schijn geeft, dat hij een echt voorwerp onecht maakt met de schijn van echt, dat hij be-
drieglijk een schijn geeft.'" In zoverre is de goede trouw naast valsheidsopzet ondenk-
baar, in zóverre is het opzet dus gekleurd. Toch betekent dit niet eo ipso `wederrechtelij k-
heidsbewustzijn': een vervalser kan menen rechtens gerechtvaardigd te zijn, bijvoor-
beeld menen een meerwaardig rechtsbelang te dienen (vervalsing van identiteitskaarten in 
Tweede Wereldoorlog). Met andere woorden: het opzet is onderweg naar de dolus malus 
doch blijft op duidelijke afstand steken. 

Ontucht plegen/tot ontucht verleiden. Het is o.i. apert, dat met 'ontucht' niet op iets 
neutraals gedoeld wordt. Het gaat beslist niet om 'Handlungen von objektiv sexualbezo-
gener Natur'," de diskwalificatie ligt er dik boven op.'" Bij ontucht gaat het om `onor-
de, wanordelijkheid en, in het bijzonder in toepassing op het sexuele leven, onkuisheid, 
onzedigheid. Ontuchtige handelingen zijn zo gezien handelingen, welke ingaan tegen de 
orde, tegen wat ordelijk is, op het gebied van zedelijkheid'. '° Het gaat om verboden 
geslachtsverkeer, handelingen, kwetsend voor het schaamtegevoel — maar hoe ver gaat 
de misprijzing aangaande de gedraging? Pompe meent, dat de in het woord 'ontucht' op-
gesloten diskwalificatie wel zover gaat dat men in de term een vermelding van de weder-
rechtelijkheid kan lezen: het is een handeling die zonder redelijk doel of middel voor het 
geslachtelijk schaamtegevoel kwetsend is." Dit uitgangspunt spreekt ons aan. Indien 
ontucht een `gequalificeerde vorm van strijd met de sexuele ethiek' is," 2  met andere 
woorden indien de gedraging regelrecht in strijd is met de algemeen aanvaarde fatsoens-
normen, dan gaat het o.i. niet te ver indien men aanvaardt dat 'ontucht' eo ipso schennis 
oplevert van de zorgvuldigheidsnormen die in het maatschappelijk verkeer betamen. We 
komen te gereder tot deze opvatting als we de tegenovergestelde visie van Van Bemmelen 
bezien. Volgens hem is 'het verrichten van ontuchtige handelingen' een neutrale term, 
evenals bijvoorbeeld wegnemen in geval van diefstal." 3  Dit lijkt ons volkomen onaanne- 

174. Van Dale, a.w. ad 'vervalsen'. 
175. Notulen I, p. 237, p. 264. 
176. Notulen I, p. 265; Noyon-Langemeijer-Remmelink, Het wetboek van strafrecht, a.w., ad titel 
XII; Simons, Leerboek, a.w., Dl. II, p. 287; Heemskerk-Polenaar, Het wetboek van strafrecht, 
a.w., II, p. 290. 
177. HR 13-06-1938 NJ 1938 nr. 1013 zie noot W.P.; Noyon-Langemeijer-Remmelink, a.w., ad 
art. 208 aant. 4 (vervalsingsbedoeling); ad art. 209, aant. 3; ad art. 216 aant. 2 (vervalsen = in het 
algemeen het geven van een ander uiterlijk dan het stuk behoort te hebben); 'vervalsen' komt van 
fallére = bedriegen. 
178. Schónke-Schróder, Strafgesetzbuch, Kommentar, a.w., ad § 184e StGB p. 1188 v.v.: hier ligt 
ook de reden waarom bij de Duitse zedendelicten het begrip 'Unzuche of 'unzUchtigen Handlung' 
is vervangen door 'sexuellen Handlung': o.m. teneinde de omschrijving te ontkleuren. 
179. Schónke-Schróder, a.w., p. 1191. 
180. Concl. A.G. 's Jacob vóór H R 28-05-1963 NJ 64 nr.108. 
181. W.P.J. Pompe, Handboek van het Nederlandse strafrecht, Zwolle, 1959, p. 112; het woord 
'redelijk' moet hier niet verstaan worden als 'rationeel' maar als 'algemeen aanvaard'. 
182. Noyon-Langemeijer-Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, a.w., ad art. 246 aant. 2. 
183. J.M. van Bemmelen, Vergelijking van het Belgische en Nederlandse recht inzake de voor- 
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melijk. Van Bemmelen komt ook niet uit op een ontkleurde omschrijving van 'ontucht' 
als welke hij opgeeft: handeling met betrekking tot de geslachtsdelen en de sexuele func-
tie daarvan die het sexuele schaamtegevoel kwetst. Kan iets, dat geheel gerechtvaardigd is 
toch ontucht opleveren? Ja, aldus Van Bemmelen: als een medicus een meisje beneden 16 
jaar aan haar geslachtsdelen onderzoekt dan valt die handeling onder de term 'ontuchtige 
handeling'; er bestaat dan een rechtvaardigingsgrond " We wijzen dit af: wat de arts doet 
is juist niet 'wanordelijk' , het is niet 'kwetsend'. Bij de bepaling van wat 'ontucht' is, is het 
subjectieve element, de (onmiskenbaar) ontuchtige bedoeling van groot belang.'" Maar 
dan moet de dader — wil hij 'ontucht plegen' — ook weten dat het door hem gewilde 
contact in strijd is met de sociaal-ethische normen, hij moet het maatschappelijk onbeta-
melijke inzien en in die zin wederrechtelijkheidsbesef hebben. Het opzet tendeert duide-
lijk naar de dolus-malus-pool. We wijzen erop dat 'aanmerkelijke kans-weten' volstaat: 
genoegzaam is dat de dader kennis heeft van de aanmerkelijke kans dat zijn handeling 
strijdt met het 'Allgemeine Scham- und Sittlichkeitsempfinden' èn zich desbewust 
blootstelt aan de onaanvaardbare kans dat de gedraging strijdt met de zoèven genoemde 
zorgvuldigheidsnormen. 

Deze tendens naar de dolus malus wordt nog duidelijker als het 'ontucht plegen' ge-
combineerd wordt met het woord 'verleiden' (verleiden tot het plegen van ontuchtige 
handelingen). In het algemeen heeft 'verleiden' de betekenis van 'tot iets kwaads bren-
gen',"" vgl. concl. A.G. Berger vóór HR 16-06-30 NJ 30 p. 1339: verleiden betekent al-
tijd 'opwekken in malam partem', met een beroep op de etymologie van ver-leiden ( = 
verkeerd leiden, van de rechte weg leiden). De wordingsgeschiedenis van 'ontucht-verlei-
den' toont ook aan dat niet zonder voordacht gesproken wordt van 'verleiden' en niet 
van — op zichzelf kleurloze — termen als 'bevorderen', 'teweegbrengen' . 1  " 0. i. moet 
dit consequenties hebben voor het opzet: de dader moet toch weten dat hij 'in malam par-
tem' opwekt — ontbreekt dát inzicht, hoe zou men dan nog van 'verleidingsopzet' kun-
nen spreken?' 

Opruien. Met 'opruien' is o.i. hetzelfde aan de hand als met 'verleiden'. Het opzet 
wordt diskwalificerend omschreven: opruien is niet zomaar 'aansporen', 'aanzetten', 
'verzoeken'. Oorspronkelijk moest de opruiïng gericht zijn op enig strafbaar feit of over-
treding, later is dat uitgebreid met 'gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag' . 1  " 
Zo betekent 'opruien': iemand tot iets ongeoorloofds aanzetten.'" De animus moet daar-
op bepaald gericht zijn.'" Het willen en weten — aldus Heemskerk en Polenaar — is 
geconcentreerd op het 'opwekken van de misdadige of onwettige wil' . 1 " Het opzet wordt 
sterk naar de dolus-malus-pool getrokken — doch blijft in het voorveld steken: — be-
seft de dader het ongeoorloofde karakter van zijn provocatie dan is niettemin denkbaar 

naamste zedendelicten, praeadvies 1967 ver. verg. studie van het recht van België en Nederland, p. 
189. 
184. Van Bemmelen, praeadvies, a.w., p. 189. 
185. Noyon-Langemeijer-Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, a.w., art. 246 aant. 2. 
186. Noyon-Langemeijer-Remmelink, a.w., ad art. 247 aant. 1. 
187. 'Verleiden' is ontleend aan `verleiten', ex § 176 Wetboek Noordduitse Bond, 3e lid erna Perso-
nen unter vierzehn Jahren unzchtige Handlungen vornimmt oder dieselben zur Verbung oder 
Duldung unzchtiger Handlungen verleitet'), zie Notulen Bijlage nummer 23, vraagp. 11 (moet niet 
het verleiden tot ontuchtige handelingen vermeld worden), Notulen I, p. 279; Smidt, Geschiedenis, 
a.w., Dl. II ad art. 252: 'verleiden' betekent altijd 'opwekken in malam partem', in plaats van 'op-
wekken' sec. 
188. Anders Noyon-Langemeijer-Remmelink, Het wetboek van strafrecht, a.w., ad art. 247 aant. 
2: het 'verkeerde' behoeft niet te zijn geweten. 
189. Simons, Leerboek, a.w., Dl. II, p. 215. 
190. Noyon-Langemeijer-Remmelink, Het wetboek van strafrecht, a.w., ad art. 131 aant. 1. 
191. Notulen II p. 425/426. 
192. Heemskerk en Polenaar, Het wetboek van strafrecht, a.w., Dl. II, p. 85. 
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dat hij niet tevens de geenszins te verwaarlozen kans van wederrechtelijkheid beseft,'" 
dit besef is niet eo ipso gegeven. 

Brandstichten is geen kleurloze term, het is iets anders dan een voorwerp in brandste-
ken, dan vuur maken.'" Het gaat om het opzettelijk in brand brengen van voorwerpen 
die niet bestemd zijn in brand gestoken te worden. Het 'weten' moet op dat 'handelen-in-
strijd-met-de-bestemming' gericht zijn. Het opzet — schoon zwemend naar 'boosheid' — 
blijft op grote afstand van de dolus malus." 5  Het woord brandstichting heeft weer niet 
zo'n zware peioratieve klank dat het cognitieve eo ipso op een wederrechtelijkheidsmo-
ment gericht moet zijn. Iemand kan 'brandstichtingsopzet' hebben en toch menen ge-
rechtvaardigd te zijn (hooiberg in brand steken om schip in nood te redden). 

Aanranden/aanranding. Hier gaat het opzet met een ruk naar de dolus malus toe. 
'Aanranden' betekent in het spraakgebruik: met slechte oogmerken of uit boosaardige 
gezindheid aantasten, te lijf gaan, met oneerbare bedoelingen aantasten.'" Het opzet zit 
er in ingeblikt.'" De reikwijdte van het peioratieve hangt af van de delictsomschrijving 
waarin 'aanranding' of 'aanranden' voorkomen. Als wordt gesproken van 'feitelijke 
aanranding van de persoon' dan vallen in ieder geval alle misdrijven tegen het lichaam er-
onder.'" Wordt een misdrijf samenvattend gekarakteriseerd als 'feitelijke aanranding 
van de eerbaarheid' dan gaat het om aantasting van het zedelijkheidsgevoel dat beant-
woordt aan de gemiddelde opvatting van de burgers, het schokken van het in de gemeen-
schap levende zedelijkheidsbesef waarbij in het bijzonder de oneerbare bedoeling van be-
lang is. In het woord aanranding zit een per delictsomschrijving variërend wederrechte-
lij kheidsmoment ingebakken, waarop het `aanrandingsopzet' gericht moet zijn. Zo geeft 
de MvT het opzet, nodig voor aanranding van eer en goede naam weer met: animus inju-
randi. Het misdrijf van belediging is gericht tegen het recht op niet-aanranding van eer en 
goede naam, op die 'Rechtswidrigkeit' moet het opzet gericht zijn.'" 

Schending/schennis. Bij 'schending' is niet zonder meer een duidelijk wederrechtelijk-
heidsmoment ingebouwd. Al heeft het woord een 'kwade klank', deze gaat toch weer niet 
zo ver, dat het opzet de dolus-malus-pool heel dicht nadert, al verkrijgt het een on-
loochenbaar 'boze' inhoud. De grafschender moet weten dat zijn handelwijze oplevert 
een aantasting van de integriteit van het graf waardoor de nagedachtenis van de overlede- 

193. Bij 'verleiden' is dat besef wël eo ipso gegeven, omdat 'verleiden' gecombineerd wordt met 'on-
tucht'. 
194. T.J. Noyon-G.E. Langemeijer, Het wetboek van strafrecht, a.w., Dl. I, p. 712. 
195. Heel begrijpelijk dat Heemskerk en Polenaar dit art. aangrijpen om aan te tonen dat opzet al-
tijd boos is, Dl. II, p. 161. 
196. Van Date, a.w., ad 'aanranden'; J. Delva, preadvies 1967 Ver. verg. studie van het recht van 
België en Nederland, p. 99. 
197. Noyon-Langemeijer-Remmelink, Het wetboek van strafrecht, a.w., merkt voor wat betreft de 
'aanranding' bedoeld in art. 41 Sr. op, dat een culpose aantasting ook aanranding in de zin van dit 
artikel kan opleveren. Voor 'aanranding' gebezigd in de delictsomschrijvingen gaat dit echter niet 
op, daar dát woord een aequivalent is voor 'gewelddadige wederrechtelijke aanslag'. 
198. Noyon-Langemeijer-Remmelink, a.w., ad art. 109, aant. 1; het misdrijf-karakter behoeft na-
tuurlijk niet beseft te worden, slechts het `aanrandings-karakter'. 
199. Terecht zegt dan ook art. 261 derde lid Sr. dat als de dader te goeder trouw meende dat die 
'Rechtswidrigkeit' niet bestond er geen smaad, dus geen aanranding is. Met het door ons verdedig-
de standpunt is niet in strijd HR 21-10-1980, NJ 1981, nr. 69 m.o. G.E.M. De req. had daar gesteld 
dat voor art. 261 Sr. een animus injurandi vereist was, en wel in intentionele zin, waar de 'animus' 
extreem gesubjectiveerd werd omschreven namelijk als bedoeling of als oogmerk om te beledigen. 
Terecht overwoog de HR dat zulk een intentionele animus voor het strafbaar feit ex art. 261 Sr. niet 
nodig is. Nodig is slechts dat req. zich terdege ervan bewust is dat hij door zijn uitlatingen de eer en 
goede naam van het slachtoffer aanrandde. Met andere woorden, die 'aanranding' moest de req. 
kennen voor de verwezenlijking van het in art. 261 Sr. bedoelde opzet. Maar niet was vereist dat op 
die 'aanranding' ook nog de intentie gericht was of dat daarin het motief (bijvoorbeeld de behoefte 
om te krenken) gelegen was. 
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ne of het pieteitsgevoel zijner betrekkingen gekrenkt zouden kunnen worden. Al is de 
daad gericht tègen `de openbare trouw ten aanzien van goederen aan die trouw overgela-
ten' — en al is dus in zoverre de grafschender eo ipso te kwader trouw — daarmede is 
nog niet automatisch wederrechtelijkheidsbesef ingebouwd, al komen we daar wel dicht 
bij. Bij 'schennis van de eerbaarheid' ligt dit anders, maar dat komt door de gehele 
woordcombinatie. Als de exhibitionist moet weten, dat zijn handeling aanmerkelijk de 
kans maakt openbare ergernis te wekken (en minimaal moet hij dát weten), dan is daar-
mede tevens een zeker wederrechtelijkheidsbewustzijn aangewezen. 

Mishandeling. Voor mishandelingsopzet is vereist: opzet op (dus weten van) het 'mis-
se' van de handeling." Hier is wederrechtelijkheidsbesef nodig, het opzet schuift heel 
dicht naar de boze pool. De dader moet hebben geweten in concreto te hebben gehandeld 
in strijd met de normen die in het maatschappelijk verkeer betamelijk zijn, hetgeen zich 
in het bijzonder voordoet indien de dader opzettelijk lichamelijk letsel of pijn toebrengt 
als doel en niet als (binnen de grenzen der noodzakelijkheid) middel ter bereiking van een 
geoorloofd doel. Enkel weten en willen van het toebrengen van pijn en letsel levert geen 
mishandelingsopzet op: er is `misheids-bewustzijn' nodig.202 

Rustverstoring. Voor rustverstoringsopzee is o.m. nodig (art. 142 Sr.): opzet gericht 
op de 'valsheid' van alarmkreten of signalen alsmede op de rustverstoring zèlf. Met 'rust' 
wordt bedoeld: 'la paix publique'; de dader moet weten: mijn handelen is gericht tegen die 
'paix publique', ik ben aan het 'verstoren' (troubler) door alarmkreten te slaken waar-
voor geen geldige reden bestaat. 2" Het cognitieve beheerst hier twee normatief geladen 
momenten: kennis van valsheid en schennis der publieke rust. Het opzet gaat de 'boze 
richting' uit; wellicht omschrijven we het subjectieve te gericht indien we vergen: weten-
schap van schending van de maatschappelijk betamende zorgvuldigheid. De MvT sprak 
oorspronkelijk van een 'soort van baldadigheid' gericht tegen de orde: het onderhavige 
misdrijf was oorspronkelijk een overtreding en heeft op grond van een misverstand een 
plaats in het tweede boek gekregen."' 

Houden we aan die 'baldadigheid' vast, dan is een wat zwevende, diffuse ge-
moedsstemming als `kattekwaadsopzer een 'wil om kwaad te doen' gericht tegen de paix 
publique zonder bekommernis om eventuele wederrechtelijkheidsaspecten al voldoende 
om het rustverstoringsopzet te verwezenlijken. (Op fatsoenshalve ongepaste wijze 'gein 
trappen' en zich geen rekenschap geven van het rechtens onbetamelijke daarvan. Wie de 
kwajongen daarop wijst stuit op een houding van bedremmeldheid: `zd had ik het niet be-
keken'). 

111.5.2.6 Opzet variant 

We omschreven het voorwaardelijk opzet als 'aanmerkelijke kans-weten' (11.3.2). De ver-
onderstelt: kennis dat een rechtens onaanvaardbaar risico gelopen wordt. Dit betekent: 
kleuring van deze opzetvariant. De dader moet weten dat hij handelt in strijd met de voor 
hem geldende rechtsplicht het gedrag ter wille van die kans na te laten. Voorwaardelijk 
opzet is een rechtsbegrip waarin een zekere normtoetsing ingebakken zit. Hier is volko- 

200. Noyon-Langemeijer-Remmelink, Het wetboek van strafrecht, a.w., ad art. 149, aant. 5. 
201. H. de Doelder, A.J.A. van Dorst, Sport en strafrecht, NJB 1977, p. 164 v.v., in het bijzonder 
p. 167; H. de Doelder en A.C. 't Hart, Medicus en mishandeling, Gezondheidsrecht, 1978, nummer 
2, pp. 57-68. 
202. In art. 302 Sr. staat: opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengen. Hier dus geen `misheids-
bewustzijn' . 
203. Heemskerk-Polenaar, Het wetboek van strafrecht, a.w., Dl. II, p. 124; Noyon-Langemeijer-
Remmelink, Het wetboek van strafrecht, a.w., ad art. 142 aant. 3 suppl. 8. 
204. Heemskerk-Polenaar, ibidem. 
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men 'wederrechtelijkheidsbewustzijn'. Wel is deze opzetvariant niet helemaal boos, 
want het strafbaarheidsbewustzijn ontbreekt. Is het voorwaardelijk opzet per definitie 
gekleurd, de opzetvariant 'hoogstwaarschijnlijkheidsbewustzijn' kan boze aantintingen 
verkrijgen naarmate de kans naar `aanmerkeli j kheid' gaat neigen. Het `zekerheidsweten' 
en `noodzakeli j kheidsweten' blijven — nu even afgezien van de delictsbestanddelen die 
ongeacht de kansinschaling al gekleurd zijn — onder dit perspectief bezien neutraal, 
omdat zekerheid en noodzakelijkheid slechts constaterende, beschrijvende grootheden 
zijn.'" 

I11.5.2.c Omissie/commissie 

Bij omissiedelicten bestaat het daderschap uit nalaten. Ieder nalaten? Neen, alleen dát 
nalaten dat in strijd is met 's daders bijzondere rechtsplicht tot doen.'" Waarop moet nu, 
bij het doleuse omissiedelict, het opzet gericht zijn? Op dát nalaten — maar dit betekent 
voor het 'omissie-opzet' dat de nalater het bewustzijn moet hebben dat hij rechtens ver-
plicht is tot handelen en dat hij dit in weerwil daarvan niet doet. Dus is bij het doleuse 
omissiedelict het opzet altijd gekleurd. Als de dader de 'Rechtspflichtwidrigkeit' van zijn 
nalaten moet inzien betekent dit ook dat hij zich bewust moet zijn van de omstandighe-
den waaruit de plicht tot handelen voortvloeit. Zo'n plicht tot doen kan op talloze wijzen 
ontstaan: uit voorafgaand handelen, uit een overeenkomst, krachtens een kwaliteit of 
functie, krachtens een bijzondere levenssituatie waaruit een zorgplicht voortvloeit enz. 
Voorwaardelijk opzet volstaat natuurlijk weer. 

We nemen dus aan dat het daderschap van de nalater slechts te traceren is door een rechts-
plicht tot doen aan te nemen en daarmede tevens dat tot het Tatbestand van deze omissie-
delicten steeds een (al dan niet in te lezen) 'Rechtspflichtwidrigkeit' hoort, beheerst door 
het opzet. Schnnke en Schrnder hebben hiertegen bezwaren."' Zij wijzen op de asymme-
trie die aldus ontstaat met de delictsopbouw van het commissiedelict: dáár neemt men im-
mers toch óók niet aan dat de 'Unterlassungspfliche tot de delictsomschrijving behoort? 
Waarom dan bij het omissiedelict ineens de handelingsplicht inlezen? Omdat de beper-
kende correctie op het Tatbestand door de rechtsplicht tot doen voortvloeit uit de aard 
van de uitzonderingspositie die omissiedelicten in ons positieve recht hebben. Onze wet-
gever wilde zoveel mogelijk vrijheid van de burgers onverlet laten. Daarom stemde hij 
zijn systeem af op de commissie, want een plicht om zich van een bepaalde incidentele 
handeling te onthouden beperkt de vrijheid niet in zeer sterke mate terwijl een plicht zich 
positief in te zet ten de vrijheid bijzonder aan banden legt. De wetgever zette enerzijds zijn 
delictsomschrijvingen zó op dat zij toegespitst waren op het doen (regel) — daarover-
heen schuiven de delictsomschrijvingen strak als een handschoen. De opbouw van die de-
lictsposities werd zódanig gekozen dat de onrechtmatigheid geïndiceerd was en niet ipsis 
verbis uitgedrukt — achteraf kon dan wel bekeken worden per geval of de veronderstel-
ling van wederrechtelijkheid wel klopte. 

Aan de andere kant ontkende de wetgever niet dat de op de commissie toegespitste om-
schrijvingen ook van toepassing waren op het nalaten. Bij de eigenlijke omissiedelicten 
zorgde hij ervoor dat de 'Rechtspflichtbegrnndende Umstánde' nauwkeurig in de om- 

205. Nieboer, Wetens en willens, a.w., p. 19. 
206. D. van Eck, De rechtspraak over causaliteit en aansprakelijkheid voor gevolgen in het straf-
recht, TVS LXXVI, p. 169-226; in het bijzonder p. 217 v.v. 
207. Schi5nke-Schro5der, Strafgesetzbuch, Kommentar, a.w., p. 205. 
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schrij ving werden uitgedrukt en daarmede (impliciet) de rechtsplicht zèlf. Bij de oneigen-
lijke gebeurde dit niet, hetgeen, vanuit de te rubriceren omissie bezien, een te ruim Tat-
bestand tengevolge had. Steeds waar we bij het omissiedelict de rechtsplicht tot doen op-
zoeken (teneinde het daderschap vast te stellen) corrigeren we bij het oneigenlijk omissie-
delict het te ruime Tatbestand. Dit betekent niet dat we, door naar de 'Rechtspflichtwi-
drigkeit' te zoeken ook de totale wederrechtelijkheid (als element) in de delictsomschrij-
ving opnemen. We nemen slechts een fractie van die onrechtmatigheid op: namelijk 
schending van de concrete plicht positief te zorgen voor bescherming van het betrokken, 
door de wet aangewezen belang. Ook al heeft een dader in strijd met die rechtsplicht ge-
handeld toch kan hij uit anderen hoofde daartoe gerechtvaardigd zijn geweest. De 'on-
recht-indicerende werking' van de delictsomschrijving is hier dus minder, maar zij is er 
wel. 

111.5.3 SLOT 

Zo hopen we op drie niveaus te hebben laten zien hoe het opzet meer of minder 'boos' kan 
worden. Wanneer we nu enkel kijken naar de veelvuldigheid waarin naar Nederlands 
strafrecht het voorwaardelijk opzet gehanteerd wordt (11.3.6) dan is het wellicht niet te 
boud, indien we beweren, dat het opzet vaker boosheid-tinten vertoont dan de wetgever 
en veel dogmatici willen doen geloven. 

IV GEVOLGTREKKINGEN VOOR DE VERHOUDING OPZET/DWALING 

IV.1 Algemeen 

Wellicht zal de lezer, hier gekomen, zich bezorgd afvragen of de schrijver het eigenlijk 
onderwerp van dit hoofdstuk niet uit het oog verloren heeft. Ging het niet over de ver-
houding tussen opzet en dwaling? Zeker; maar door acht te geven op de reikwijdte van 
het dolusbegrip is die verhouding in wezen reeds uitgelijnd: het konijn zit in de hoed. 

In het tweede hoofdstuk hebben we de dwaling omschreven als een cognitieve inade-
quatie. Thans hebben we het opzet beschreven als primair een cognitief positivum (iets 
weten), soms gevolgd door iets volitiefs. Zowel 'error' als `dolus' hebben wij derhalve als 
cognitieve grootheden gedefinieerd: in de vergelijking tussen `dolus' en 'error' behoeven 
we thans niet alleen niet meer met onbekenden te werken, maar de te vergelijken fenome-
nen blijken ook nog uit soortgelijke — en daarom vergelijkbare — componenten te zijn 
opgebouwd. 

Dit onderdeel valt uiteen in drie delen. In het eerste deel behandelen we de vraag: kan 
dwaling het opzet uitsluiten? Dit probleem van de 'opzet uitsluitende werking' van de er-
ror heeft relatief tot nog toe in de litteratuur de meeste bespreking gehad. Verschillende 
schrijvers passeren de revue. Bij de opmerkingen van Modderman — in zijn hoedanig-
heid van Minister van Justitie — , Trapman en Simons wordt wat langer stilgestaan, daar 
hun bevindingen voor ons bijzonder vruchtdragend zijn geweest bij het ontwerpen van 
een eigen theorie over de vraag of het bestaan van dwaling tengevolge kan hebben dat in 
een concreet geval het strafbaar opzet niet verwezenlijkt kan worden, zo ja, onder welke 
omstandigheden of op welke voorwaarden. 

Op de tweede plaats willen we de 'opzetsparende werking' van de dwaling bespreken. 
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Vele vormen van dwaling laten het strafbaar opzet volkomen intact. We willen bezien om 
welke vormen van dwaling het hier gaat. 

Op de derde plaats willen we de 'opzet-perfectionerende' of 'opzet-producerende wer-
king' van de error bespreken. Het bestaan van dwaling kan heel best strafbaar opzet ten-
gevolge hebben. We onderzoeken de voorwaarden waaronder deze 'opzet-producerende 
werking' zich voordoet; we bezien wat dat 'door dwaling gebaarde opzet' voor iets is, wat 
voor strafrechtelijke consequenties het hebben kan. 

IV.2 De opzetuitsluitende werking van de dwaling 

IV. 2. I ALGEMEEN 

De problematiek van de opzetuitsluitende werking van de dwaling wordt vooral door 
oudere schrijvers behandeld. Het is een typisch 'laat-klassiek' probleem, dat aan het eind 
van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw de gemoederen bezighoudt. Twee 
dissertaties over de kwestie zien het licht, meerdere artikelen in het TVS gaan geheel of ge-
deeltelijk over de opzetuitsluitende werking der dwaling. De discussie ontvangt een ge-
weldige stimulans door de enorme omvang van de noodwetgeving gedurende de Eerste 
Wereldoorlog. De toevloed van onmiddellijk werkende gebods- en verbodsbepalingen 
met een betrekkelijk ingewikkelde normstelling (meest van financieel-economische aard) 
werkt een beroep op onbekendheid met het bestaan van bepaalde rechtsverplichtingen in 
de hand."' Rechtspraak en dogmatiek worden gesteld voor de vraag welke consequenties 
het bestaan van (rechts)dwaling voor het opzet moet hebben. De gedachtenwisseling hier-
over heeft haar uitlopers tot in het derde decennium. Daarna sterft zij uit. Paradoxaal ge-
noeg is dit te wijten aan de sterke ontwikkeling die het denken over het wezen van het 
schuldstrafrecht, meer in het bijzonder over het beginsel 'geen straf zonder schuld' in die 
periode doormaakt. Zie hierover IV.2.3.a. Na de Tweede Wereldoorlog ondervindt de 
kwestie van de opzetuitsluitende werking van de error een zekere revival, wederom door 
een ontzaglijke vermenigvuldiging van strafrechtelijke gebods- en verbodsbepalingen: 
registratieplichten, in- en uitvoerverboden, fiscale wetgeving. Het is geen wonder dat 
juist dan het probleem van het 'kleurloos opzet' weer actueel wordt. Maar de commenta-
toren vinden geen aanleiding om de kwestie van het 'kleurloos opzet' te behandelen in het 
bredere kader van de opzetuitsluitende werking van de dwaling in het algemeen, der 
rechtsdwaling in het bijzonder. Vandaar dat wij ons vooral met een critische bespreking 
van die oudere auteurs zullen bezighouden. 

We zullen ons daarbij afzetten tegen een tweetal regels, waarin niet zelden de 'opzet-
uitsluitende werking' van de dwaling wordt samengevat. 
I. Het Nederlands begrip van strafbaar opzet is kleurloos. Een verband tussen dit sub-

jectieve bestanddeel en de onrechtmatigheid of strafbaarheid wordt gemist. Dus kan 
rechtsdwaling het strafbaar opzet niet uitsluiten. 

2. Het (niet-boze) opzet komt neer op 'willen en weten', en wel: op willen en weten van 

208. P.M. Trapman, Kritische uiteenzetting van de thans in de strafrechtswetenschap gehuldigde 
opvattingen omtrent de vraag, of het bewustzijn der onrechtmatigheid enz. gevorderd moet worden 
en gevorderd wordt als bestanddeel van strafbaar opzet, a.w., p. 306 v.v. 
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feiten. Het opzet is `dolus facti'. Daar nu dwaling is: niet-weten, sluit feitelijke dwa-
ling (error facti) het opzet (wel weten van feiten) in beginsel uit."' 

We tekenen alvast aan, dat beide regels hier met een zekere grofheid weergegeven wor-
den. Veel schrijvers, in wier betoog de beide regels wel degelijk als `Leitmotive' te onder-
kennen zijn — brengen zelf (impliciet of expliciet) nuanceringen aan. 

Vervolgens: degenen, tegen wie we ons afzetten, hebben recht op een zekere tegemoet-
komende interpretatie van hun stellingen. De criticus moet in zekere zin willen 'meeden-
ken'. Hij moet bereid zijn zich in te leven in bepaalde veronderstellingen (al kan hij op 
zich daarmee niet accoord gaan) waarvan de becritiseerden stilzwijgend zijn uitgegaan. 
Ontbreekt zulk een minimaal gemeenschappelijk referentiekader, dan is een gedetailleer-
de kritiek op onderdelen niet goed mogelijk en moet het totale 'systeem' van de becriti-
seerden het steeds maar ontgelden — tot een werkelijke discussie met wederzijdse be-
vruchting komt het dan niet makkelijk meer. Nu zijn de meeste auteurs ervan uitgegaan, 
dat er een duidelijk en scherp te maken onderscheid bestaat tussen het 'recht' en de 'fei-
ten' en daarmede tussen 'rechtsdwaling en feitelijke dwaling'. Over deze onderschei-
ding hebben we in hoofdstuk 2 het onze reeds gezegd. Het onderscheid feit-norm vinden 
we lang niet zo simplistisch als de te becritiseren auteurs. Zeker kunnen wij niet akkoord 
gaan met het idee, dat datgene wat intrasystematisch 'feitelijk' genoemd wordt, helemaal 
losstaat van de strafrechtelijke normen (of het `normatieve'). Dit, zo stelden we ad 
2.111.3, is in strijd met het strafrechtsdogmatisch denkkader. 

Om nu de becritiseerden in hun gedachtengang 'aanspreekbaar' te houden zullen we 
(zolang onze dialoog met hen duurt) proberen mee te denken in de scherpe scheiding tus-
sen dwaling omtrent het recht en feitelijke dwaling. 

Tenslotte. Ook onze gedachten zijn gewonnen op de vruchtbare humuslaag van ander-
mans overpeinzingen. Wij zijn ons ervan bewust maar zeer ten dele nieuwe wegen in te 
slaan. 

Wenden we nu eerst het hoofd naar het oosten, naar de Duitse laat-XIXe-eeuwse doc-
trine over de opzetuitsluitende werking der error. 

IV.2.2 GERMANIA DOCUIT: ERROR JURIS NOCET, ERROR FACTI NON NOCET 21°  

Het is met name de jurisprudentie van het Reichsgericht (RG), instemmend begeleid door 
het merendeel van de klassieke Duitse dogmatici (in dit tijdsgewricht zo gezaghebbend 
hier te lande!) die vanaf medio de negentiende eeuw tot ver na de eeuwwende de discussie 
onder de Nederlandse strafrechtsgeleerden omtrent de verhouding tussen de dwaling en 
het strafbaar opzet in sterke mate bepaalt en concentreert op de 'opzetuitsluitende wer-
king' der error. Uit dien hoofde wordt aan deze rechtspraak een korte beschouwing ge-
wijd. 

De jurisprudentie van het RG over de verhouding dolus/error is zeer leerstellig, hoogst 
abstract en daardoor betrekkelijk simpel. In essentie samengevat komt zij hierop neer: 
feitelijke dwaling kan het opzet wel, rechtsdwaling kan het opzet niet uitsluiten.'" 

209. Trapman, a.w., p. 4 v.v. 
210. Letterlijk: rechtsdwaling is wèl, feitelijke dwaling niet nadelig (sc.: voor de dader). 
211. Heinemann, Die Binding'sche Schuldlehre, Abhandlungen des kriminalistischen Seminars zu 
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Van feitelijke dwaling kan een opzetuitsluitende werking uitgaan, indien de error facti 
tengevolge heeft `Unkenntnis von TatumstAnden welche zum gesetzlichen Tatbestande 
geb:ken', voorzover die `TatumstAnden' door het opzet beheerst worden. 212  Met `Tat-
umstAnde' doelt het RG op zuiver feitelijke (fysische) delictsbestanddelen, niet op nor-
matieve.' Heinemann verduidelijkt: Onder `TatumstAnden . . kann man aber dem 
Sprachgebrauche gemAss nichts anderes, als die Summe der sAmtlichen tatsAchlichen 
Merkmale verstehen, welche den Begriff der betref fenden strafbaren Handlung ausma-
chen'. 24  Het gaat slechts om `Erscheinungen der Sinnenwelt' zintuigelijk waarneem-
bare ervaringsgegevens (kleur, smaak, hardheid, zachtheid, stoffelijkheid). 

Op basis van deze jurisprudentie is de jurist dus verplicht de gesubjectiveerde bestandde-
len te verdelen in zuiver feitelijke en normatieve. Immers: error facti kan slechts dolus 
facti uitsluiten. Binding laat zien, dat heel wat bestanddelen zich niet laten wringen in 
zulk een alternatief stelsel. Toch moet dit gebeuren; de jurisprudentie staat of valt im-
mers met het onderscheid recht/feit.'" 

Het RG neemt niet snel aan dat een delictsbestanddeel zuiver feitelijk is. Aldus is de op-
zetuitsluitende werking van de error facti niet heel groot: de meeste dolusaanduidingen in 
de delictsposities beheersen een of meer 'normatieve' delictsbestanddelen, dat wil zeg-
gen: bestanddelen, voor de kennis waarvan een zekere alledaagse (rechtskundige) waar-

dering vereist is. Er is dan `dolus juris', onvatbaar om door errorfacti te worden uitgeslo- 
ten. 

Wij deden reeds uitkomen (Hoofdstuk 2.111.3.2) dat in onze opvatting van het straf-
rechtsdogmatisch referentiekader de mogelijkheid bestaat om t.a.v. elk strafrechtelijk 
relevant feit te stellen dat de strafrechtelijke betekenis van dit feit altijd wordt bepaald 
door de norm. Feit en norm zijn correlaat. Daarom is de (normatieve-juridisch-strafrech-
telijke) waardering van een feit al gegeven met de benoeming tot feit alszodanig. Alleen 
bij die feiten, die in het dagelijks taalgebruik ook als 'feiten' worden aangeduid, kan men 
daar (schijnbaar) onderuit komen. De extrasystematische betekenis (als 'alledaags feit') 
is dan identiek met de intrasystematische (als 'strafrechtelijk feit') en in die gevallen valt 
het strafrechtelijk waarderingskarakter door de feit-benoeming niet zo op — hoewel het 
wel degelijk aanwezig is. Deze camouflage-tactiek wordt door de hier becritiseerde Duit-
se (en Nederlandse!) dogmatici gevolgd. 

Marburg, Freiburg i.B., 1889, p. 251 t/m 367; K. Binding, Die Normen und ihre Uebertretung, 
Eine Untersuchung über die recht~sige Handlung und die Arten des Delikts, Neudruck der Aus-
gabe Leipzig 1918, Scientia Verlag Aaien, 1965,111, Der Irrtum, p. 319 v.v.; F. von Liszt, Lehrbuch 
des Deutschen Strafrechts, Berlin/Leipzig, 1921, p. 178; Trapman, Kritische uiteenzetting, a.w., p. 
4 v.v.; Trapman, Het dwalingprobleem in het strafrecht, a.w., p. 248; Bolsius, Van den invloed der 
dwaling in het recht, a.w., p. 3 v.v. 
212. Binding, a.w., p. 350. 
213. Binding, a.w., p. 350, 352 v.v.; mét Melai (Het gezag van norm en feit in strafzaken, a.w., p. 
104) zijn wij wel van mening dat de term 'normatief' eigenlijk beter niet kan worden toegekend 
aan de afzonderlijke begrippen waarop een wettelijk voorschrift is gebouwd. Maar, zoals aangege-
ven, bij de bespreking van systemen waarin het 'feitelijke' en het 'normatieve' zeer scherp tegenover 
elkaar gesteld worden, worden wij genoodzaakt het in die systemen geldende taalgebruik over te ne-
men. 
214. Heinemann, Die Binding'sche Schuldlehre, a.w., p. 375. 
215. Heinemann, a.w., p. 376. 
216. Binding, Die Normen, III, a.w., p. 350, 352 v.v.; 364 v.v. 
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De rechtsdwaling heeft die opzetuitsluitende werking in beginsel niet. Dit principe onder-
vindt een nuancering in dezer voege: rechtsdwaling is niet relevant tenzij de dwaling be-
trekking heeft op een regel, die niet van strafrechtelijke aard is, zoals bijvoorbeeld een 
dwaling, ten aanzien van regels van burgerlijk recht, staats- en administratief recht.' 
Deze 'niet-strafrechtelijke rechtsdwalingen' worden met de feitelijke dwaling gelijk-
gesteld in zoverre, dat zij opzetuitsluitende werking kunnen hebben.'" Dus: 'ausserstraf-
rechtlicher Irrtum ist beachtlich'. 2 ' 9  Maar de strafrechtelijke rechtsdwaling is altijd irre-
levant.'" 'Irrtum Uber das Strafgesetz ist nie geeignet die strafrechtliche Verantwortlich-
keit auszuschliessen'."' Het begrip `Strafrechtsirrtum' wordt vrij ruim genomen."' Vele 
vormen van dwaling ten aanzien van de rechtmatigheid van een handeling, mits de norm 
ten opzichte waarvan gedwaald wordt maar geheel of gedeeltelijk in enige strafrechtsre-
geling is opgenomen of erkend (al was het maar, doordat de materiële norm zijn sanctie 
ontleent aan een algemeen gestelde strafpositie) vallen onder de categorie 'unbeachtli-
cher Strafrechtsirrtum'. 

Om de consequenties van een en ander duidelijk te maken: een verdachte is ten onrechte 
van mening, dat de verplichting, neergelegd in het Wetboek van Koophandel, een koop-
mansboekhouding bij te houden voor hem niet geldt. Tot deze mening komt verdachte 
doordat hij het er in dwaling voor houdt dat zijn bedrijfje (marktkraam) geen bedrijf in 
de zin van het Wetboek van Koophandel is. Het niet houden van een bedrijfsboekhou-
ding is een strafbaar feit. Terzake van dit feit vervolgd beroept verdachte zich ttrz erop 
dat hij in rechtsonkunde ten aanzien van de uitlegging van het begrip 'bedrijf' ex Wet-
boek van Koophandel, heeft gemeend niet tot boekhouden verplicht te zijn. Verdachte 
meent dat dit een 'handelsrechtelijke dwaling' is, geen strafrechtelijke, en dat deze zijn 
opzet uitsluit. Neen, aldus RG, want de handelsrechtelijke boekhoudverplichting is ge-
deeltelijk in enige strafrechtsregeling opgenomen: `So wenig Unkenntniss des Strafgeset-
zes einen Strafausschliessungsgrund abgiebt, so wenig vermag die blosse Unkenntniss der 
vom Strafgesetz vorausgesetzten objektiv handelsgesetzlichen Verpflichtungen die Straf-
barkeit (. . .) aufzuheben.' 223  

Dit reduceert de opzetuitsluitende werking van de niet-strafrechtelijke rechtsdwaling 
aanzienlijk. 

De jurisprudentie heet te steunen op het Romeins-rechtelijk adagium 'Regula est juris 
quidem ignorantiam cuique nocere facti vero ignorantiam non nocere'. 1 " 

Het resultaat van deze rechtspraak is dat aan dwaling niet heel vlug opzetuitsluitende 
werking wordt toegekend."' 

217. Binding, a.w., p. 341; von Liszt, Lehrbuch, a.w., p. 178; Heinemann, Die Binding'sche 
Schuldlehre, p. 382. 
218. Meest wordt dit aldus geformuleerd: `Ausserstrafrechtlicher Rechtsirrtum sei dem thatschli-
chen gleichzuachten'. 
219. Binding, Die Normen, III, a.w., p. 366 verwijzend naar RG 1,27-05-1881, E IV, p. 235/236. 
220. Binding, a.w., p. 337, verwijzend naar RG II, 11-01-1881, E III, p. 184; RG II, 12-03-1889. 
221. Binding, a.w., p. 345, verwijzend naar RG III, 17-05-1882, RSpr IV, p. 492, RG III, 25-10- 
1890, E XXI, p. 208. 
222. Binding, a.w., p. 341. 
223. Ontleend aan Binding, a.w., p. 343. 
224. Deze regel vindt men bij Paulus, L 9 pr. D 22, 6; het wordt zeer sterk betwijfeld of Paulus' 
rechtsregel ook gelding heeft gehad voor het Romeins strafrecht. Zie: Gommarus Michiels, De de-
lictis et poenis, a.w., p. 184; Bolsius, Van den invloed der dwaling in het recht, a.w., p. 3/4. 
225. Binding, a.w., p. 354. 
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A prima vista is deze abstracte 'regeling' van de opzetuitsluitende werking der error be-
trekkelijk eenvoudig.'" Kennelijk zijn de hoge abstractiegraad, de daardoor verkregen 
starre wetmatigheid èn de gepretendeerde steun in het Romeins recht voor de laat-XIXe-
eeuwse Duitse dogmatici onweerstaanbaar geweest. Tot in de eerste twee decennia van de 
twintigste eeuw wordt de regel critiekloos aanvaard."' 

Op het tweede gezicht rijzen onoverkomelijke moeilijkheden. Daargelaten het door 
het RG scherp gemaakte onderscheid tussen rechtsdwaling en feitelijke dwaling, feitelij-
ke bestanddelen en normatieve `Merkmalen' — wat moeten de maatstaven zijn om uit te 
maken of een Irrtum betrekkelijk een delictsbestanddeel gegrond is op een onjuiste op-
vatting ten aanzien van een strafrechtsnorm dan wel een civiel- of staatsrechtelijke regel? 
De dader heeft meestal geen voorstelling van de signatuur der norm, áls hij daaraan al 
denkt.'" 

Binding concludeert, na onderzoek van de RG jurisprudentie, dat het RG geen vaste 
maatstaven hanteert. Het Hof beslist met grote wisselvalligheid.'" 

De litteratuur kampt met grote argumenteringsnood, waar zij het onderscheid niet-
strafrechtelijke rechtsdwaling (wel opzetuitsluitend)/wel-strafrechtelijke rechtsdwaling 
(niet-opzetuitsluitend) verdedigt. Men komt niet veel verder dan: iedereen maakt dat on-
derscheid,'" het is vanzelfsprekend, of: het onderscheid vloeit voort uit de `natuur van 
het strafrechtelijk opzetbegrip' ."' Verbazing wekt de stelligheid waarmede zoveel schrij-
vers, op de voet het RG volgend, decreteren dat strafrechtelijke dwaling (en dit begrip 
wordt meestal zo ruim opgevat dat het welhaast gelijk is aan rechtsdwaling) nooit opzet-
uitsluitende werking kan hebben. Dit des te meer, indien men beseft dat de Duitse 
RStGB-wetgever de keuze voor een strafrechtelijke dolus malus dan wel een kleurloos 
strafbaar opzet uitdrukkelijk aan de doctrine overgelaten heeft."' Zowel de aanhangers 
van een kleurloos opzet als de sympathisanten van een gekleurd opzet zijn het rond 1880- 
1900 erover eens dat `Strafrechtsirrtum' het opzet niet kan uitsluiten. Voor de 'kleurlo-
zen' spreekt dit wel niet geheel vanzelf 33  maar het ligt toch meer in de lijn van hun 
uitgangspositie — het strafbaar opzet is dolus facti — dan van de `gekleurden'. 
Waarom bestrijden zij hun kleurloze tegenstanders eerst op leven en dood teneinde het 
'boos opzet' met volkomen strafbaarheidsbewustzijn staande te kunnen houden en wer-
ken zij vervolgens alle practische consequenties van de dolus malus de deur uit (door-
gaans via een onweerlegbaar vermoeden van het wederrechtelijkheids- en strafbaarheids-
bewustzijn) om toch de facto aan te sluiten bij het 'error juris nocee-adagium?" Bin- 

226. Binding, a.w., p. 328. 
227. Von Liszt, Lehrbuch, a.w., p. 178. 
228. Binding, Die Normen, III, a.w., p. 344/345. 
229. Binding, a.w., p. 371. 
230. Heinemann, Die Binding'sche Schuldlehre, a.w., p. 382. 
231. Klee, Zur Lehre des strafrechtlichen Vorsatz, Breslau, 1897, p. 89. 
232. Heinemann, Die Binding'sche Schuldlehre, a.w., p. 361. 
233. Natuurlijk moeten de 'kleurlozen' ervan uitgaan, dat het ontbreken van `strafbaarheidsbe-
wustzijn' — ruim of eng (hierboven, III.3.2.c-1) — het strafbaar opzet niet kan uitsluiten. Het-
zelfde geldt voor het ontbreken van `wederrechtelijkheidsbewustzijn'. Maar `Strafrechtsintum' be-
hoeft niet noodzakelijk ten gevolge te hebben ontbreken van `strafbaarheidsbewustzijn' of 'weder-
rechtelijkheidsbewustzijn'. Strafrechtsirrtum kan ook onwetendheid ten aanzien van het bestaan 
van een gesubjectiveerd delictsbestanddeel ten gevolge hebben. 
234. Aldus heel duidelijk von Feuerbach zelf. Zie: Lehrbuch des gemeinen in Deutschland g0Itigen 
Peinlichen Rechts, a.w., p. 153-159. Von Feuerbach eist eerst, geheel in de stijl van zijn psycho-
logische dwangtheorie voor iedere strafbaarheid 'das Dasein eines gesetzwidrigen Willens als (intel-
lectueller, psychologischer) Ursache des Verbrechens'. (Lehrbuch, a.w., § 84). Vervolgens consta-
teert von Feuerbach, met een beroep op het Pauliaans adagium: 'Von jeder mit Verstand begabten 
Person wird im Allgemeinen als rechtlich gewiss angenommen, dass sie mit den Strafgesetzen be-
kannt sei' (Lehrbuch, a.w., § 86, p. 159). Vgl. verder: HAberlin, Ueber den Irnhum im Strafrecht, 
Gerichtssaal XVII, Beilageheft; Schmid, Die PrAsumptionen im deutschen Reichsstrafrecht, Leip-
zig, 1884. 
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ding — zich erop beroemend als een der weinige `gekleurden' niet voor het adagium te 
zijn gezwicht"' — meent dat deze volkomen onderwerping door alle gezindten aan de ri-
goureuze RG-jurisprudentie niet te verklaren is op materieel-dogmatische gronden.'" 
Het RG wordt voortgedreven door een zekere onbestemde vrees voor de dwaling, een 
'error-fobie': wat dwaling ook moge zijn, één ding moet vast staan: de invloed ervan moet 
zo gering mogelijk zijn en van opzetuitsluitende rechtsdwaling willen we eigenlijk helemaal 
niets weten. Bij de schrijvers treffen we wèl hooggestemde kreten maar weinig argumen-
ten aan.'" Ook hier een stilzwijgende vooringenomenheid: Strafgesetzlicher Irrtum mag 
niet opzetuitsluitend zijn. 

Twee rechtspolitieke motieven komt men (impliciet of expliciet) steeds tegen: enerzijds 
de leer van de 'absolute staat', anderzijds de opvatting dat het strafrecht 'bolwerk' is in 
het recht. Beide motieven hebben wellicht, elkaar versterkend en aanvullend, de zoëven 
gemelde eenstemmigheid teweeggebracht. 23 ' 

We willen dit in het kort als volgt adstrueren: 
a. De leer van de 'absolute staat'. De staat, die meest doordachte, redelijkste organisa-

tie die men onder het mensdom vinden kan, moet in alle opzichten volkomen gehoor-
zaamd worden. De staat heeft ten doel aanvallen op 'die wichtigsten Lebensinteressen 
der Gesellschaft' af te weren' en al zijn wilsuitingen zijn daarop gericht. Het niet of niet 
goed kennen van de wil van de staat, neergelegd in wetten, komt altijd neer op onverschil-
ligheid voor of minachting van de absolute staatsautoriteit en daarmede op dédain voor 
'die Interessen der Gesamtheit'. Want een burger, die het staatsbelang eerbiedigt, zal zich 
beijveren om de nodige wetskennis te verwerven. Moeilijk is die taak niet. De staat publi-
ceert immers de wetten. Het is daarom volkomen juist om van de burger een absolute ge-
hoorzaamheid te verlangen,"° zeker nu men wetenschap omtrent de wetten nog op aller-
lei andere manieren verkrijgen kan: door gesprekken, door lectuur van boeken of kran-
ten. `So atmet', aldus Binding zelf"', `jeder die Kenntnis der wichtig-sten Rechtspflichten 
mit der Luft ein, deren bedarf'. Maar dan is tevens duidelijk dat de staat eigenlijk niet te-
rug moet treden voor de volstrekte verachting van het staatsgezag die de dwaling ten aan-
zien van het recht ( = ten aanzien van de wetten) naar het wezen genomen is. Daarom 
moet rechtsdwaling irrelevant zijn, want rekening houden met zo'n error betekent per de-
finitie: `Gefahrdung des Staatsinteressen, der Existenz des Staates'."' 

235. Volgens Binding is een opzettelijk gepleegd delict eerst voorhanden als de dader het bewustzijn 
der `Normwidrigkeie heeft gehad, dat wil zeggen zich bewust is geweest van zijn schuldige plichts-
schennis. In hoeverre zulks nu aan de Strafrechtsirrtum practisch opzetuitsluitende werking ver-
leent is maar zeer de vraag. Zoals Trapman opmerkt (TVS XXXI, p. 442 v.v.) is voor dat `Normwi-
drigkeie-bewustzijn in wezen vrijwel geen juridische kennis, laat staan strafrechtelijke wetenschap 
nodig. `Laiensubsumtion' is voldoende. 
236. Binding, Die Normen, III, a.w., p. 12. 
237. Zo lezen we onder meer dat het toelaten van opzetuitsluitende werking van (straf)rechtsdwa-
ling oplevert: 'Mord des Rechts', `Gefahrdung der Existenz des Staates', 'Freibrief far Leichtsinni-
ge, fUr Schwarmer und Fanatiker', 'falsche Humanitat und unzulassige Schwache'; voorts wordt 
de juistheid der error-juris-nocet-regel gestaafd met beroepen op 'overeenstemming met de gezonde 
volksovertuiging' of adagia als 'Plus est in re quam in existimatione mentis'. 
238. Vgl. Binding, Die Normen, III, a.w., p. 13, 14; Trapman, Kritische uiteenzetting, a.w., p. 17 
v.v.; dezelfde, Het dwalingsprobleem, a.w., p. 252-256. 
239. Heinemann, Die Binding'sche Schuldlehre, a.w., p. 265 v.v. 
240. Heinemann, a.w., p. 297/298. 
241. Die Normen, II, p. 66. 
242. Lucas, Die subjective Verschuldung, a.w., p. 78; Heinemann, Die Binding'sche Schuldlehre, 
a.w., p. 138, p. 388: 'Die RUcksicht auf das Wohl der Gesamtheit und das Interesse des Staats dul-
det es nicht, dass die Geltung der Gesetze von dem Belieben der Einzelnen, ob und inwieweit sie sich 
damit vertraut machen wollen, abhangig gemacht werde'; Berner, Lehrbuch, a.w., p. 250; von Bar, 
Zum Lehre vom Rechtsirrtum im Strafrechte, Gerichtssaal XXXVIII, p. 252; Klee, Zur Lehre vom 
strafrechtlichen Vorsatz, a.w., p. 40; vgl. Bolsius, Van den Invloed, a.w., p. 65 v.v. 
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b. Strafrecht is 'bolwerk' in het recht. De staat is wel zo'n superieur lichaam, dat een 
zekere gevaarzetting voor het staatsbelang — die in elke rechtsdwaling besloten ligt — 
door hem nog wel getolereerd kan worden. Maar bij de dwaling ten aanzien van de straf-
wet is de gevaarzetting onverdraaglijk groot: in de strafwet komt de staatswil op een zeer 
directe en bijzonder verbindende wijze tot uitdrukking, nu het strafrecht de 'hoeksteen' 
is van het recht. De handhaving van de privaatrechtelijke normen laat de staat in beginsel 
over aan particulieren. Sommige rechtsnormen voorziet de staat van een strafrechtelijke 
sanctie, daarmede te kennen gevende, dat de staat aan die norm een uitzonderlijk belang 
toekent, want met strafrechtelijke sancties is de staat spaarzaam."' Maar welke burger 
zou dan nog een beroep durven doen op dwaling of onkunde ten aanzien van zo'n 'hoek-
steennorm'? 244  Zou dat niet een eclatant bewijs van minachting voor de staat zijn, waar-
voor deze nimmer terzijde mag treden?"' 

Als stilzwijgend axioma nemen alle schrijvers aan, dat de dader, alvorens te handelen, 
nadenkt over en het v66r en tegen van zijn gedraging, waarbij hij steeds de (mogelijkheid 
van) strafbaarheid kan incalculeren. Hij die stelt, dat hij het strafrechtelijk verbod niet 
heeft gekend, heeft daarover niet willen nadenken. Als men goed kijkt is dwaling dus 
steeds opzettelijk, zoals iedere nalatigheid eigenlijk op een wilsbesluit neerkomt. 246  Deze 
gedachte hangt nauw samen met de veronderstelling dat de inhoud der wetten zonder-
meer voor ieder kenbaar is. Verrassend is, dat uit de diverse teksten 'tussen de regels 
door' valt op te maken dat de dogmatici reeds vóór het eind der XIXe-eeuw inzagen, dat 
beide vooroordelen — de dader als rationele actor, 247  de wetten voor ieder kenbaar — 
'niet klopten'. Zo wijzen bijvoorbeeld Berner en Heinemann — beide kampioenen van 
de error-juris-nocet-doctrine — op de schrikbarende aanwas van strafbepalingen met 
ingewikkelde 'niet-vanzelfsprekende' normstellingen, moeilijk kenbaar door een stelsel 
van getrapte delegatie en subdelegatie. 248  Tevens had de RG-jurisprudentie laten zien dat 
dwaling omtrent het voorhanden zijn van een gesubjectiveerd delictsbestanddeel heel 
best samen kon gaan met 'eerbied voor de Wet'. 

De 'error juris nocet'-doctrine stoelt op een veel te starre, monolithische benadering van 
het schuldvraagstuk in het strafrecht. Men gaat er steeds vanuit, dat bij ieder delict zich 
slechts één schuldvorm voordoet (die dus alle bestanddelen geheel beheerst): hetzij dolus, 
hetzij culpa. Hierbij ziet men de culpa heel vaak ook nog eens als een soort van 'verwater-
de' (of oneigenlijke) dolus (zie hierna: Hoofdstuk 4.II.2.3.b). Meer in het bijzonder met 
betrekking tot de kwestie van de invloed van de rechtsdwaling op de strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid, spitst zij heel de vraagstelling toe op het vitale, kapitale doleuse commis-
siedelict, waarbij de dader in ieder opzicht (ook met betrekking tot de wederrechtelijk-
heid) 'wetens en willens' handelt. Tengevolge van deze karakteristieke benadering heeft 
men de vraag: 'kan rechtsdwaling relevant zijn?' zondermeer versmald tot: 'kan rechts-
dwaling het strafbaar opzet uitsluiten?'. Dientengevolge kreeg men twee elkaar logisch 
uitsluitende alternatieven: áls rechtsdwaling relevant is, dán kan zij het opzet uitsluiten, 
en kan zij dat niet, dan kan zij ook niet relevant zijn. Tertium non datur. 

243. Heinemann, a.w., p. 53, p. 56: 'Nur die wichtigsten GUter der Gesellschaft, nur die hiichsten 
Interessen der Gesamtheit werden durch die Strafe geschUtzt'. 
244. Zie hierboven II.3.2.c-3: De Pinto's argumentering over 'gelijkheid voor de wet'. 
245. Heinemann, Die Binding'sche Schuldlehre, a.w., p. 305. 
246. Geen wonder, dat men in deze periode de culpa ook steeds ziet als een opzettelijke schending 
van de zorgvuldigheidsplicht. Het is eigenlijk, als men maar diep genoeg peilt, een opzetvariant. 
Vgl. von Feuerbach, Lehrbuch, a.w., p. 102 (schending der P flicht zur Betlissenheit, Sorgfalt, dili-
gentia'). 
247. Hierover onze eigen mening hierboven 111.5.1. 
248. Heinemann, Die Binding'sche Schuldlehre, a.w., p. 320. 
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Maar dit is wel zeer onaantrekkelijk. Opzet is primair een kwestie van een positief(be-
wust) weten. Het opzet valt uit, wanneer de dwaling de totstandkoming van de door de 
desbetreffende delictsomschrij ving vereiste bewustzijnsinhoud verhindert, helemaal on-
geacht of de dwaling verschoonbaar is. Dus ook verwijtbare dwaling zou in dit stelsel 
(van monolithische schuldvormen) aansprakelijkheidsuitsluitend werken — omdat 'al-
les' via het opzet gespeeld moet worden. Maar wat men nu juist zo graag wilde was, dat 
slechts de verschoonbare (straf)rechtsdwaling schulduitsluitend werkt. Van de weerom-
stuit zochten de Duitse doctrinisten naar methodes om die 'opzetuitsluitende werking' 
( = in dit stelsel gelijk aan `schulduitsluitende werking') van de (rechts-)dwaling toch 
maar weer zoveel mogelijk in te polderen of (helemaal) uit te sluiten. 

Het vraagstuk van de invloed van de dwaling op de strafbaarheid is echter van een veel 
algemenere strekking dan het vraagstuk van de eventuele opzetuitsluitende werking van 
de dwaling. In ons (hedendaagse) `schuldstrafrecht' bestaan meerdere schuldvarianten: 
opzet, culpa en verwijtbaarheid (Hoofdstuk 1.11.8). Bij één delict kunnen zich twee of 
drie van deze varianten tegelijkertijd voordoen. Ja, die 'gelijktijdigheid' is meestal regel. 
Het komt maar zelden voor dat daders over de gehele linie (ten aanzien van alle delictsfac-
toren) opzettelijk handelen. Doorgaans heeft de dader in bepaalde opzichten 'opzet' en 
voor het overige 'schuld'. De delictsomschrijvingen zijn daarop ook afgesteld. Meestal is 
bij het doleuse misdrijf slechts ten aanzien van twee of drie bestanddelen 'opzet' vereist. 
Voor het overige is 'verwijtbaarheid' voldoende. Soms is een delictsomschrijving uit-
drukkelijk pro parte doleus en pro parte culpoos ingericht. De invloed van de dwaling op 
de schuldvorm 'culpa' is een heel andere dan die op de schuldvorm 'opzet'. Want de cul-
pa wordt over het algemeen slechts door verschoonbare dwaling uitgesloten (hieronder, 
Hoofdstuk 4.II.4.2.e). Dit geldt ook voor het element verwijtbaarheid (Hoofdstuk 
4.111.2). Dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid over het algemeen pas bij verschoon-
bare dwaling uitvalt is uiteraard veel bevredigender. Men behoort de vraagstelling naar 
de relevante rechtsdwaling en haar consequenties dan ook te plaatsen in dit bredere 
perspectief van deze drie elkaar aanvullende schuldvarianten. 

De gedachte, dat bij een delict meerdere schuldvarianten (m.n. dolus en culpa) kunnen 
'samentreffen' — een idee, reeds door von Feuerbach gehuldigd"' — is in Nederland 
zeer snel tot volle wasdom gerijpt en uitgebouwd zoals we hieronder (IV.2.3 .a) nog zullen 
laten zien. In Duitsland heeft men haar lang afgewezen.'" Binding bestempelt haar als 
`Seltsame Vorschlge zur einer neuen Verderbnis' ." ' Zo bleven de Oosterburen voor de 
'verwerking' der rechtsdwaling aangewezen op de 'error juris nocet'-doctrine. De vloed-
golf van noodwetgeving gedurende de Eerste Wereldoorlog maakte aan haar alleenheer-
schappij een einde."' In de klassieke misdrijfsfeer bleef zij als leidend beginsel nog lang 

249. Von Feuerbach, Lehrbuch, a.w., p. 116; hier gaat het om de figuur die in CP-landen als 'dol in-
directe' bekend staat. 
250. Trapman meldt, dat dit vooral komt, doordat men deze leer verkeerd begrepen heeft. Men 
heeft het 'samentreffen' z6 begrepen, dat daarmede gezegd wilde zijn dat hetzelfde feit tegelijker-
tijd bewust én onbewust kan worden gepleegd. Dit misverstand is ingegeven door de reeds gesigna-
leerde vooringenomenheid, dat het opzet altijd op het gehele delict betrekking zou hebben en de cul-
pa evenzeer. Trapman, Het dwalingsprobleem in het strafrecht, a.w., p. 367 v.v. 
251. Gerichtssaal 87. In wezen is dit bevreemdend. Niemand fulmineerde scherper tegen de 'error 
juris nocet'-doctrine dan Binding; Maar juist Binding wees de leer die van de tirannie van die doc-
trine kon bevrijden in ongekende scherpe bewoordingen af. 
252. Na 1900 ondervindt de 'error juris nocet'-regel toenemende kritiek. In het Kommissionsent-

- 
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van kracht — en, zoals aangegeven, berokkende zij in die sector het `schuldprincipe' 
ook niet veel schade. 

W.2.3 HOUDING VAN DE NEDERLANDSE DOCTRINE JEGENS DE 'ERROR JURIS NOCET'-MAXIME 

IV.2.3.a Algemeen 

Voor de Nederlandse dogmatici uit de laatste twee decennia der XIXe eeuw, die gecon-
fronteerd worden met de 'nieuwigheid' van een niet-boos strafrechtelijk opzetbegripm 
heeft de 'error juris nocet'-maxime zeer veel aantrekkelijks. Dit adagium lijkt op eerste 
oogopslag zo bijzonder goed te passen bij het 'kleurloos opzet', ja, het lijkt een pasklaar 
systeem te bieden waarin de verhouding 'kleurloos opzet'/dwaling al helemaal uitgelijnd 
is. Immers: voor het Nederlands strafrechtelijk opzet is slechts nodig, dat de dader zijn 
gedraging gewild heeft. Bewustheid van het ongeoorloofde behoeft hij niet te hebben. 
Het strafbaar opzet is dus wezenlijk dolusfacti, welnu, allicht dat errorfacti het in begin-
sel wel en error juris het in beginsel niet kan uitsluiten. Zeer juist lijkt het in eerste instan-
tie ook dat de strafrechtsdwaling nooit opzetuitsluitend kan werken. Tot het opzetbegrip 
behoort immers geen strafbaarheidsbewustzijn! Voeg daarbij het gezag dat onze ooster-
buren in de laatklassieke periode genieten; zo wordt duidelijk waarom de commentato-
ren aanvankelijk niet ongaarne bij het 'error juris nocet'-adagium voor anker gaan. 

Tegen de eeuwwende begint langzaamaan twijfel te rijzen. Is het opzet ècht zo 'feite-
lijk'? Moet de dader, om strafbaar opzet te hebben niet heel vaak een zeker 'rechtskundig 
inzicht' hebben? Men is in deze fase aan het kleurloos opzet gewend geraakt en durft te 
gaan relativeren. Incidenteel wordt de vraag: kan error juris het strafbaar opzet uitslui-
ten? bevestigend beantwoord. Men neemt wat afstand van de 'error juris nocet'-doctrine, 
waarin onze dogmatici ook lang niet zoveel denkarbeid hadden geïnvesteerd als hun 
Duitse collega's. Men lag trouwens ook niet in aanbidding neergeknield voor de idee van 
de 'absolute staat' en de theorie van het strafrecht als 'bolwerk in het recht'. Voorts kan 
van invloed zijn geweest het feit dat de wetgever het 'error juris nocet'-adagium niet uit-
drukkelijk in wet of gewisselde stukken heeft omhelsd. Tevens is van belang dat de doc-
trine ten onzent zich nimmer verliest in abstracte, leerstellige beschouwingen over de ver-
houding error/dolus in het algemeen. De opzetuitsluitende werking van de dwaling 
wordt 'artikelgewijs' behandeld, bij voorkeur aan de hand van casusposities naar aanlei-
ding van een concrete rechtsvraag. 

Steeds meer delictsomschrij vingen worden ontdekt die delictsbestanddelen kennen, 
welke niet 'bloot-feitelijk' zijn, terwijl zij toch door het opzet beheerst worden. De uni-
forme `dolus facti' is op de terugtocht. De eventuele opzetuitsluitende werking der 'error 
j uris' wint daarmede aan terrein. Toch blijft het 'error juris nocet'-adagium als beginsel 
op de achtergrond zijn invloed uitoefenen. Dit blijkt ondermeer daaruit dat van de opzet- 

wurf eines StGB fdr das Deutsche Reich, 1913, wordt de regel uitdrukkelijk terzijde gesteld; idem 
Entwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch 1919; over de invloed van de oorlogswetgeving zie: 
Von Liszt, Lehrbuch, a.w., p. 181. In toenemende mate werd in de noodwetgeving de 'unverschul-
deter 1rrtum' als strafuitsluitingsgrond erkend en niet de Rechtsirrtum zondermeer. 
253. Hierboven, 111.3.1. 
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uitsluitende werking van de error facti geen probleem wordt gemaakt terwijl die werking 
van de error juris in het algemeen ontkend blijft, zij het, dat onder grote reserves steeds 
meer uitzonderingen op die ontkenning worden ontdekt. Men geeft echter als voorbeeld 
van opzetuitsluitende errores j uris bij voorkeur administratiefrechtelijke of burgerrech-
telijke dwalingen. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de kwestie van de invloed der rechtsdwaling bij-
zonder actueel. Trapman schrijft zijn proefschrift over de dolus/error juris-verhouding. 
Voorafgegaan door Simons en Van Hamel 'ontdekt' hij, dat men het vraagstuk 'in hoe-
verre is rechtsdwaling in het strafrecht relevant' te kort doet, indien men het gelijkstelt 
met het probleem 'in hoeverre sluit rechtsdwaling het strafbaar opzet uit'. Geheel op de 
hoogte van de `geest-des-tijds' — het water-en-melk-arrest is juist gewezen! — staat 
Trapman te aarzelen op de scheidslijn tussen enerzijds de 'klassieke' problematiek van de 
verhouding dwaling/opzet en anderzijds de kwestie van de verhouding dwaling/totaal-
schuld, verwijtbaarheid — de 'nieuwe vondst' van 1916. Jammergenoeg meent Trap-
man dat hier een alternatieve keuzemogelijkheid voorhanden is: bf het probleem error/ 
dolus bf het probleem error/verwijtbaarheid. Trapman kiest voor het laatste. De kwestie 
van de verhouding error/dolus heeft geen zelfstandige betekenis, het is niet anders dan 
een derivaat van het probleem der verhouding error/verwijtbaarheid en behoeft daarom 
geen afzonderlijke oplossing. 

Het denken in niet meer dan twee alternatieven (6f. . . 60 doet de juristen steeds weer de 
das om. Het is zeker waar, dat gaven we al aan, dat opzet een deel-afleiding is van de ver-
wijtbaarheid.'" Maar dit betekent nog niet dat de verhouding dolus/error een derivaat is 
van de verhouding error/verwijtbaarheid. Het is onjuist te menen, dat de oplossingen 
voor de laatste verhouding ook gelden voor de eerste. Integendeel: hier doen zich twee 
problemen voor die ieder voor zich oplossing behoeven via aparte regels. Niet bf-bf, 
maar: èn-èn. 

Trapman slaat uit enthousiasme door naar de andere kant: de verhouding error/dolus is 
geen apart vraagstuk — dat niet in te zien was `de elementaire fout van de oudere straf-
rechtslitteratuur. Zij verloor geheel uit het oog, dat ons probleem slechts een onderdeel is 
van een ander vraagstuk, of namelijk voor schuld (nu in uitgebreiden zin) is vereischt dat 
de dader zich de wederrechtelijkheid van zijne handeling bewust was, althans bewust had 
kunnen zijn. Niet dus vanuit het opzet, maar vanuit het schuldbegrip moet de oplossing 
worden gezocht en op die wijze zullen wij ze trachten te vinden'. 235  De error juris alleen in 
het kader der verwijtbaarheid: de vraag moet niet zijn: wanneer heeft error juris dolusuit-
sluiting tengevolge, maar, modern gezegd: wanneer heeft de error juris AVAS tengevol-
ge. 'Ons probleem is dus een schuldprobleem' . 2 " 

Maar dat laatste is in zijn eenzijdigheid nu juist niet waar. Voor de wetenschappelijke 
vorsing naar de opzetuitsluitende werking van de dwaling is die concentratie op de ver-
wijtbaarheid de doodsteek geweest, al komt Trapman zelf nog ten aanzien van dit klassie- 
ke probleem met belangwekkende resultaten. 

In het vervolg wordt de dwaling op de voorhand gerubriceerd als een eventuele de 

254. Hierboven, 111.5.1. 
255. Trapman, Kritische uiteenzetting, a.w., p. 6. 
256. Trapman, a.w., p. 321; dezelfde, Het bewustzijn der wederrechtelijkheid, TVS XXXVI, p. 79. 
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totaalschuld-uitsluitende omstandigheid: de error verschijnt steeds in AVAS-context. 
We constateerden al dat het niet juist is de invloed der (rechts)dwaling te focussen op de 
eventuele opzetuitsluitende werking.' Die kwestie moet inderdaad in breder perspectief 
— in het kader van opzet, culpa èn verwijtbaarheid — gezien worden. Geobsedeerd 
door het AVAS-beginsel heeft Trapman het klassieke probleem 'error juris/dolus' 
waaraan geen eer te behalen scheen (had de wetgever met zijn kleurloos opzet dat al niet 
geregeld?) onderbelicht gelaten. In 1921 heeft Trapman zich dat al gerealiseerd. Hij ver-
werpt dan, verdergaande waar hij in 1917 bleef steken, de 'error juris nocet'-doctrine 
krachtig. Naast velerlei bezwaren ontwikkelt hij als hoofdgrief dat een dergelijke doctri-
ne slechts kan voortvloeien uit een volstrekte onderontwikkeling van het begrip 'totaal-
schuld' • 2 " Alle classici lijden aan een hyperconcentratie op het opzet — de enige 'echte' 
schuld in hun ogen. Men moet, aldus Trapman, eerst de dwaling zien in het kader der ver-
wijtbaarheid. Daarna moet men de verhouding error/dolus uitlijnen — en, ere wie ere 
toekomt: dat doet Trapman dan ook. 

De schrijvers na hem laten dit evenwel gemeenlijk na. In de periode 1920-1940 ziet men 
de problematiek van de opzetuitsluitende werking der error naar de achtergrond verdwij-
nen. Simons, Van Hamel en Van Dijk fungeren als lijkbezorgers van de eerst zo levendige 
error juris nocet-doctrine. Van Hamel en Van Dijck blijven het strafbaar opzet 'feitelijk' 
omschrijven. Uit dien hoofde sympathiseren zij nog enigszins met het error-juris-nocet-
adagium. Bij Simons is de RG-jurisprudentie gaandeweg naar de achtergrond verdwe-
nen. In de laatste druk van zijn Leerboek legt hij de verhouding error/dolus definitief 
vast. Latere schrijvers komen niet tot nieuwe inzichten. In 1936 en 1945 laat Vos nog wat 
'error juris nocet' geluiden horen. 

Na 1945 komt er nog een jurisprudentie los die de error(juris)/dolus-verhouding actua-
liteit had kunnen inblazen. We doelen hiermede op de rechtspraak van de HR waarbij de 
formule 'opzettelijk handelen in strijd met een voorschrift' wordt verstaan als 'opzette-
lijk handelen welbewust van het verbod zo te handelen'!" In 1952 komt daar een eind 
aan: kleurloos opzet is troef, ook in het ordeningsrecht.' 

Is de plaats van de error voorgoed naar de AVAS-banken verhuisd? Het schijnt zo. 
Misschien mag karakteristiek voor de ontwikkeling heten dat Pompe en Hazewinkel-
Suringa in de laatst door hun bewerkte drukken van hun leerboeken (5e resp. 4e) nog aan 
de error/dolus-verhouding in het kader van de bespreking van het opzet een beschouwing 
wijden. In de 7e en 8e druk van de Inleiding van mevrouw Hazewinkel is de dwaling ge-
heel als AVAS-grond gerubriceerd. 

Thans bespreken we meer gedetailleerd de wijze, waarop de Nederlandse dogmatiek 
zich heeft ontworsteld aan de tirannie van de 'error juris nocet'-regel. 

257. Hierboven, IV.2.2 in fine. 
258. Trapman, Het dwalingsprobleem in het strafrecht, a.w., p. 363. 
259. Noot B.V.A.R. onder HR 18-03-1952, NJ 1952, nr. 314. 
260. Noot J.M. van Bemmelen, onder arrest noot 259 AA II, p. 44. 
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1V.2.3.b Het onderscheid: strafrechtelijke dwaling/niet-strafrechtelijke dwaling inde er-
ror juris 

Op één punt wijken vrijwel alle schrijvers af van de 'error juris nocet'-doctrine. Bijna 
geen enkele auteur gaat accoord met het door het RG gecreëerde onderscheid in de rechts-
dwaling: namelijk de scheiding tussen strafrechtelijke dwaling (nimmer opzetuitsluitend) 
en niet-strafrechtelijke dwaling (eventueel opzetuitsluitend en in zoverre error facti ge-
lijk). Wel merken enige schrijvers in dit verband op dat strafrechtelijke dwaling omtrent 
de (wijze van) strafbaarstelling van een bepaalde gedraging het — immers kleurloze — 
opzet niet uit kan sluiten." In zoverre geldt dus wel: Strafrechtsirrtum ist unbeachtlich. 
Dit laat evenwel onverlet, zo betogen deze commentatoren, dat andere vormen van straf-
rechtelijke dwaling onder omstandigheden zeer wel het opzet kunnen uitsluiten — als 
namelijk die dwaling betrekking heeft op een gesubjectiveerd bestanddeel van het straf-
baar feit. Zo is het denkbaar dat iemand dwaalt ten aanzien van de toepassingsmogeli j khe-
den van art. 84 Sr. en daarom meent dat zijn verzet niet tegen een ambtenaar gericht is."' 

Alleen Vos neemt de RG-onderscheiding over. De dwaling in het burgerlijk en administra-
tief recht, zo betoogt hij, kan opzetuitsluitende werking hebben, want dit soort dwalin-
gen kan meebrengen dat wetenschap ten opzichte van een der bestanddelen van het delict 
komt te ontbreken."' Dit soort rechtsdwalingen moeten daarom met feitelijke dwaling 
gelijkgesteld worden. Vos motiveert zeer summier met één voorbeeld: iemand, denkend 
dat hij door de koop eigenaar wordt, vernielt de gekochte zaak, veórdat zij hem geleverd 
is. Hij pleegt dan, aldus Vos, niet het delict van art. 350 Sr. omdat hij door deze dwaling 
in het burgerlijk recht het opzet mist om een goed 'dat geheel of ten dele aan een ander toe-
behoort' te vernielen. Inderdaad: het strafbaar opzet wordt hier uitgesloten — daarin 
heeft Vos gelijk. Maar waarom moet deze dwaling met error facti gelijkgesteld worden? 
Het is en blijft toch een rechtsdwaling aangaande de rechtsgevolgen der obligatoire 
o . v . k .? 

Maar misschien bedoelt Vos: in effect gelijk aan de error facti, die dan model staat 
voor de opzetuitsluitende dwaling bij uitstek, juist zoals in de RG-jurisprudentie. Meent 
Vos dan ook, dat Strafrechtsirrtum nimmer het opzet uit kan sluiten? Ja, aldus Vos, dwa-
ling in het strafrecht disculpeert in beginsel niet. Dus: geen opzetuitsluitende werking 
voor de Strafrechtsirrtum? Neen, zo vervolgt Vos, sommige dwalingen in het strafrecht 
kunnen het opzet uitsluiten — maar dat zijn 'feitelijke' dwalingen, te weten: dwalingen 
in een tot de delictsomschrijving behorend feitelijk element. Dit komt vooral voor bij die 
delicten waar volgens de omschrijving het opzet op de wederrechtelijkheid gericht moet 
zijn."' Dit is ons niet duidelijk. Het bestanddeel 'wederrechtelijk' kan men toch niet als 
feitelijk bestempelen? Vos loopt hier spaak op zijn axioma, dat alleen errores facti opzet-
uitsluitende werking kunnen hebben. Bolsius bestrijdt uitvoerig het RG-onderscheid 
strafrechtelijke/niet-strafrechtelijke errores juris. 265  Hij kan geen enkele aannemelijke 

261. Simons, Leerboek, a.w., 1, p. 241; Vos, Leerboek, a.w., p. 132; Hazewinkel-Suringa, Inlei-
ding, 4e druk, p. 110; Noyon, Het Wetboek van Strafrecht, a.w., 1, p. I. 
262. Hazewinkel-Suringa, Inleiding, 4e druk a.w., p. 110; vgl. Van Hamel/Van Dijck, Inleiding, 
a.w., p. 301: een dwaling kan betrekking hebben op de strafrechtelijke betekenis van het begrip 'ha-
zardspel' (ex art. 254bis  Sr. oud). Zo'n strafrechtelijke rechtsdwaling kan opzetuitsluitend werken. 
Zie ook Simons, Leerboek a.w., I, p. 242/243: iemand kan op verkeerde strafrechtskundige gron-
den aannemen, dat het door hem gekochte voorwerp niet door misdrijf is verkregen. Hij kan daar-
door het helingsopzet missen. 
263. Vos, Leerboek, 2e druk, a.w., p. 132. 
264. Vos, a.w., p. 133. 
265. Bolsius, Van den invloed der dwaling, a.w., p. 4, 5, 6. 
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reden vinden, waarom buitenstrafrechtelijke rechtsdwaling geheel anders beoordeeld 
moet worden dan dwaling omtrent strafrechtsbepalingen: 'Stel: mijns buurmans kippen 
loopen in mijn tuin en woelen me een kostbaar bloemperk om. Ik grijp mijn geweer en 
schiet ze dood. Nu kan het zijn, dat ik die kippen in de verte voor mijne eigene aanzag, dat 
ik dus feitelijk dwaalde. In dit geval zou volgens de bijna algemeene leer mijne dwaling 
het opzet en daarmede de strafbaarheid uitsluiten. — 't Kan verder zijn, dat ik dwaal 
omtrent het eigendomsrecht en in de meening verkeer, dat kippen, die in mijn tuin 
loopen, mij toebehooren en ik dus het volle recht heb ze te dooden. Ik kan eindelijk van 
meening zijn, dat er geene bepaling van strafrecht bestaat, die mij verbiedt mijns buur-
mans kippen dood te schieten, als zij zich wagen op mijnen grond. Ik zal dan de doode 
kippen aan mijn buurman teruggeven'. Niet valt in te zien, aldus Bolsius, waarom nu (ge-
lijk bijna ieder aanneemt) de dwaling omtrent het burgerlijk eigendomsrecht gelijk moet 
worden gesteld met error facti en de strafrechtelijke dwaling niet, zodat gene wel en deze 
niet het opzet uitsluiten kan. 'Is er principieel een zóó gewichtig onderscheid tussen mijne 
onkunde, waarom ik verdien z66 verschillend behandeld te worden, dat in het eene geval 
de volle gestrengheid der strafwet mij zal treffen, terwijl ik in het andere onschuldig moet 
worden verklaard en geen straf mij deren mag?' Het gehele RG-onderscheid is onhoud-
baar en slechts 'gesproten uit eene diep gevoelde behoefte om een correctief te verschaf-
fen tegen de ongerechtigheid, die van eene consequente toepassing van den regel: error 
juris nocet het gevreesde gevolg zou moeten zijn' (namelijk dat geen enkele error juris re-
levant zou zijn). Conclusie: 'Wij kunnen dus de onderscheiding in dwaling omtrent bepa-
lingen van strafrecht en van eenig ander recht onmogelijk erkennen, en moeten onder 
rechtsdwaling elke dwaling in het recht, in tegenstelling met feitelijke dwaling verstaan'. 

We citeren Bolsius zo uitgebreid, omdat hij, nolens volens, een geprononceerd verte-
genwoordiger is van de denkmethodiek die achter de 'error juris nocet'-doctrine (die 
Bolsius — het is tragisch — juist te vuur en te zwaard wil bekampen) verscholen zit. 
Voor Bolsius is 'relevante (rechts)dwaling' gelijk aan 'eventueel opzetuitsluitende 
(rechts)dwaling'; hij denkt sterk alternatief Of. . . (50 en hoogst abstract. 

Nemen we Bolsius' voorbeeld van buurmans kippen: wat voor argumenterende kracht 
heeft het? O.i. geen enkele, omdat het te abstract is. Bolsius spreekt maar van 'het opzet', 
de dwaling die 'het opzet' uitsluit. Maar wat voor opzet bedoelt hij nu eigenlijk? Straf-
baar opzet, natuurlijk. Zeker, maar dat helpt ons geen stap verder. Wat voor doleus 
strafbaar teit meent Bolsius in zijn casuspositie te onderkennen? Om wat voor delictsom-
schrij ving gaat het? Dit is essentieel. Zonder dit gegeven kan de vraag naar de opzetuit-
sluitende werking van de error niet met vrucht behandeld worden, nu wij vaststelden, dat 
de omvang en relatieve (ont)kleuring van het cognitieve moment van het strafbaar op-
zet per delictsomschrijving varieert. 166  

Strafbaar opzet is per definitie het opzet zoals dat in een bepaalde delictsomschrij ving 
gericht is op alle door het opzet te beheersen bestanddelen. Daarom — omdat het cogni-
tieve moment steeds varieert — moet de dolus/error-verhouding delictsomschrijvings-
gewijs benaderd worden. En dát doet Bolsius net niet. In zijn voorbeeld kan het gaan om 
opzet op het wederrechtelijk doden van een dier (art. 350, tweede lid Sr.), dierenmishan-
delingsopzet (art. 254 Sr.), nodeloze dierenkwelling (art. 455, eerste lid aanhef en sub 1 
Sr.) terwijl diefstalopzet er ook in zit, nu Bolsius suggereert dat in de eerste twee `dwa-
lingsvarianten' de dode kippen ook wel 'ns niet teruggegeven zouden kunnen worden. 
Goed, zegt de welwillende toeschouwer, maar Bolsius doelt natuurlijk op art. 350 Sr. 
Dan is het voorbeeld hoogst ongelukkig. Want dit 350-geval toont nu juist aan, dat er on-
der deze omstandigheden (om met Bolsius te spreken) 'principieel een zó6 gewichtig on-
derscheid tusschen de twee soorten van onkunde bestaat, dat in het ene geval de volle 
gestrengheid der strafwet de dader treft en in het andere geval hem geen straf deren mag'. 
Want als de dader denkt: kippen, die op mijn grond lopen, worden daardoor van mij en 

266. Hierboven, 11.3.2: het object van het cognitieve moment is: de verwezenlijking van de delicts-
bestanddelen welke ná de dolusaanduiding gebezigd zijn, voorzover niet geobjectiveerd; verder 
I11.5.2.a: de daarmee samenhangende relatieve (ont)kleuring van het opzet. 
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ik heb het volle recht mijn eigen kippen te doden, dan heeft die dwaling omtrent het 
eigendomsrecht tengevolge dat de dader geen wederrechtelijkheidsbewustzijn bezit. 
Voor art. 350, tweede lid Sr. is opzet op wederrechtelijkheid nodig — gelijk Bolsius zelf 
betoogt"' — dus hier is niet het opzet, nodig voor verwezenlijking van art. 350,2e Sr.; er 
is geen strafbaar opzet. Verder geeft Bolsius van 'strafrechtelijke dwaling' nota bene nèt 
het voorbeeld van de dader die dwaalt omtrent de (wijze van) strafbaarstelling. Maar ook 
Bolsius neemt aan dat die onkunde irrelevant is in de verhouding dolus/error omdat het 
'straf baarheidsbewustzijn' niet tot de dolus behoort."' We begrijpen wel waar Bolsius 
heen wil. En met bepaalde onderdelen van zijn betoog kunnen we wel meegaan. Het is 
onjuist om in principe voorop te stellen dat eigenlijk alleen error facti opzetuitsluitend 
kan werken. Evenmin is juist om vervolgens de buitenstrafrechtelijke rechtsdwaling ge-
lijk te stellen met error facti en daarom aan te nemen dat die dwaling eventueel opzetuit-
sluitend kan werken. 269  De maatstaf moet anders wezen. Toch kunnen we wel sympathie 
opbrengen voor de driedeling feitelijke dwaling/burgerlijkrechtelijke, administratief-
rechtelijke en staatsrechtelijke rechtsdwaling/strafrechtsdwaling. Voordat we dit toe-
lichten, schenken we Trapman gehoor. Hij moet niet alleen van de RG-scheiding in de er-
rores juris niets hebben, hij verwerpt ook nog het onderscheid rechtsdwaling/feitelijke 
dwaling.'" Het enige, waar het op aankomt is, of dwaling het opzet kan uitsluiten, zo 
stelt hij. Welnu, clát effect komt aan alle drie de dwalingsvarianten toe. En daarom heeft 
het onderscheid geen zin. Er bestaan trouwens, zo argumenteert hij, geen `materieele ver-
schillen tusschen strafrechtelijke en niet-strafrechtelijke normen (. . .). Of een regel in ci-
viel recht of strafrecht is opgenomen is vaak zuiver willekeur; soms beslissen ook redenen 
van wetstechnischen aard; zelden of nooit beslist het karakter van den rechtsregel .271 
Het onderscheid is voor de justitiabele onbegrijpelijk.'" Trouwens, heel wat begrippen 
zijn zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk van karakter.'" 

Wij menen dat het onderscheid Strafrechtsirrtum/ausserstrafrechtlicher Rechtsirrtum 
en met de verdeling error juris/error facti toch nog wel iets nuttigs te doen is. 

De innerlijke waarde van Trapmans argumenten daargelaten"' — ook Trapman ont-
kent niet dat, ook al kan theoretisch de Strafrechtsirrtum een opzetuitsluitend effect heb-
ben, zij de facto dat maar uiterst zelden heeft. Daarover zijn alle auteurs het eens. 27 ' De 
zeer spaarzame voorbeelden die de doctrine van opzetuitsluitende Strafrechtsirrtum weet 
te produceren tonen dat ook overduidelijk aan. Dat is bij een systeem dat in beginsel uit-
gaat van een kleurloos opzet"' ook geen wonder: strafbaarheidsbewustzijn wordt vrijwel 
nooit, kennis van de preciese strafrechtelijke betekenis van een gesubjectiveerd bestand-
deel wordt slechts zeer sporadisch gevergd. Buitendien zal het een hoge uitzondering blij-
ven dat de dader tengevolge van een strafrechtsdwaling niet in staat is tot de doorgaans 
gevorderde `Laiensubsumtion' . 2 " Andere vormen van errores juris — administratief-
rechtelijke, staatsrechtelijke of privaatrechtelijke — hebben meer kans op een opzetuit-
sluitend effect. Zoals algemeen erkend, veronderstellen de kennisobjecten van het straf- 

267. Bolsius, Van den invloed der dwaling, a.w., p. 147. 
268. Hierboven, 111.4.3. 
269. Ook de Duitse dogmatici kunnen niet best met die 'gelijkstelling' uit de voeten, zie noot 218, 
219, 221, 222. 
270. Zie: Het dwalingsprobleem in het strafrecht, a.w., passim. 
271. Trapman, a.w., p. 253. 
272. Trapman, a.w., p. 254. 
273. Trapman, a.w., p. 254 t/m 257. 
274. Het zou te ver voeren — en in ons betoog niet van nut zijn — zo wij Trapman in deze context 
gingen becritiseren op zijn stelling dat er geen materiële verschillen bestaan tussen strafrechtelijke 
en niet-strafrechtelijke normen of op zijn mededeling dat het vaak zuiver willekeur is of een regel in 
civielrecht of strafrecht is opgenomen. Trapman decreteert hier veel doch bewijst weinig. 
275. Hierboven en noten 261, 262. 
276. Hierboven 111.5.1. 
277. Hierboven 11.3.2. 

118 



baar opzet in heel wat delictsomschrijvingen een zeker rechtskundig inzicht omtrent 
eigen of andermans subjectieve rechtsbevoegdheid (b.v. eigendomsverhoudingen), 
maatschappelijke betamelijkheidsnormen, of omtrent staatsrechtelijke gezagsverhoudin-
gen en administratiefrechtelijke verplichtingen e.d.m. Onkunde te dier zake, het wordt 
door niemand betwist, zal het strafbaar opzet dan uitsluiten. In III.5.2.a wezen we daar-
naast nog op de grote categorie delictsomschrijvingen die wel niet een specifiek rechtskun-
dig inzicht vergen, maar die wel gesubjectiveerde `Tatbestandsmerkmalen' kennen die lang 
niet `wert-indifferent' zijn. De dader moet een zekere 'onfatsoenlijkheid', 'normatieve 
on-waarde' van zijn handelen inzien. Dwaling daaromtrent — wij kunnen deze norme-
ringsdwaling noemen"' — sluit het strafbaar opzet uit. 

Tenslotte de gesubjectiveerde delictsbestanddelen die 'tamelijk feitelijk' genoemd 
zouden kunnen worden — deze komen relatief het meest voor. Weliswaar is het straf-
baar opzet in de diverse delictsomschrijvingen zelden volkomen 'ontkleurd', maar meest-
al blijft het toch meer in de buurt van datgene wat wij de 'kleurloze pool' noemden 279  dan 
dat het tendeert naar de `dolus-malus-pool'. 

Als we nu de dwalingsvarianten — Strafrechtsirrtum, ausserstrafrechtlicher Irrtum, 
andere normeringsdwalingen en error facti — zo op een rij zetten, dan kunnen we ieder 
van die errores vanuit het opzet benoemen naar de mate waarin zij in staat zijn het straf-
baar opzet uit te doen vallen. Het opzet is niet voor iedere vorm van dwaling even gevoe-
lig: voor de 'tamelijk feitelijke dwaling' is het strafbaar opzet toch heel wat sterker gevoe-
lig dan voor de Strafrechtsirrtum. Rangschikken we de zoëven genoemde reeks naar de 
'relatieve dwaling-gevoeligheid van het opzet' dan zien we dat ieder van de dwalingsva-
rianten in de gegeven volgorde een eigen significante opzetuitsluitende werking vertoont. 
Die werking is in de reeks opklimmend. Bij de Strafrechtsirrtum is zij gering, bij de overi-
ge errores juris al meteen veel groter, en bij de 'tamelijk feitelijke dwaling' het grootst. 

Met andere woorden: dit soort onderscheidingen (al heeft het RG het natuurlijk z?:• 
nooit bedoeld) hebben o.i. toch wel iets 'waars'. Zij kunnen — al mag men in abstracto 
eraan geen consequenties verbinden — toch wel behulpzaam zijn om een globaal inzicht 
te verkrijgen in de opzetuitsluitende werking van de diverse dwalingsvarianten. We ver-
werpen het onderscheid dus niet."° 

IV.2.3.c Error facti non nocet 

Met het 'error facti non nocet' gaan de commentatoren accoord. Error facti kan tengevol-
ge hebben dat de dader geen kennis heeft van enig feitelijk delictsbestanddeel dat blijkens 
de delictsomschrijving door het opzet beheerst moet worden: dan sluit de error facti de 
dolusfacti uit. Dit wordt vanzelfsprekend geacht."' Sommige schrijvers zijn er zich ver-
volgens van bewust, dat deze onkunde ten opzichte van een feitelijk bestanddeel zeer 
wel zijn oorsprong kan hebben in error juris. 

278. Rechtstreeks of onrechtstreeks dwaalt de dader dan immers over de reikwijdte van de in het ge-
ding zijnde norm; hij waardeert zijn handeling daarom verkeerd; we herinneren eraan dat `norme-
ringsdwaling', 'norm-dwaling', 'normatieve dwaling' of 'error juris' door ons als synoniemen ge-
hanteerd worden: 2.III.2.3.a. 
279. Hierboven 111.5.1. 
280. Van Hamel en Van Dijck verwerpen het onderscheid en passant, Inleiding, a.w., p. 300-302, 
evenzo Simons, Leerboek, a.w., I, p. 241-242, doch zij doen dit vanwege de rigoureuze consequen-
ties die het RG aan de onderscheiding meende te moeten verbinden. 
281. De meeste schrijvers maken er dan ook geen punt van en ventileren een en ander en passant. 
Vgl.: S.J.L. van Aalten, Opzettelijk (en) wederrechtelijk, TVS II, p. 238 v.v.; B. Gewin, Beginselen 
van strafrecht, a.w., p. 135 v.v.; Zevenbergen, Leerboek, a.w., p. 165 v.v.; Van Hamel/Van Dijck, 
Inleiding, a.w., p. 290 v.v.; Simons, Leerboek, a.w., I, p. 241 v.v.; Vos, Leerboek, a.w., p. 131 
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Zo kan, aldus Van Hamel en Van Dijck, iemand menen geen koppelarij te plegen (art. 250 
oud Sr.) doordat hij dwaalt omtrent het minderjarigheidsrecht. Evenzo kan iemand door 
dwaling in het volkenrecht menen geen landverraad te begaan (artt. 102 j° 87 Sr.)."' 

In dit geval ontstaan moeilijkheden, indien vastgehouden wordt aan de opvatting dat het 
— kleurloze — strafrechtelijk opzet eigenlijk 'clolus facti' is. Hoe kan 'error juris' deze 
`dolus facti' uitsluiten?" Enkelen bezigen, ter oplossing van dit probleem, de kunst-
greep van de conversie. 

De 'error juris' is, als men goed kijkt, tdch feitelijke dwaling: een 'error juris' die tenge-
volge heeft dat de dader geen kennis heeft van een gesubjectiveerd feitelijk bestanddeel is 
eigenlijk een op een onjuist rechtsinzicht steunende 'error facti' — en die kan het opzet 
uitsluiten.'" 

Dit 'omgoochelen' van rechtsdwaling in feitelijke dwaling is geheel onnodig indien men 
het uitgangspunt loslaat, dat 'kleurloosheid' van het opzet ook noodzakelijkerwijs in-
houdt dat het opzet slechts betrokken kan zijn op feitelijke bestanddelen die men kennen 
kan lds van ieder rechtskundig inzicht. Het is immers volkomen duidelijk dat 'kleurloos-
heid' en bepaalde vereisten van juridisch inzicht kunnen samengaan. Soms is het nodig 
dat men inziet dat iemand ambtenaar is, dat een handeling geschiedt op 'openbaar gezag' 
of moet men civielrechtelijke bevoegdheidsverhoudingen kennen. Maar deze soorten van 
rechtskennis staan geheel lds van het 'wederrechtelijkheidsbewustzijn' en het strafbaar-
heidsbewustzijn' . Alleen deze laatste twee soorten van juridisch inzicht worden niet voor 
het strafbaar opzet vereist: zd omschreven wij het kleurloos opzet (hierboven, 111.2). Het 
uitgangspunt: dolus non malus = dolus facti, aan te treffen bij Van Hamel c.s. is dus on-
houdbaar en levert in de error/dolus-verhouding nodeloze moeilijkheden op."' 

De error facti sluit het opzet alleen maar uit, als het gevolg ervan is: onkunde van enig 
gesubjectiveerd tamelijk feitelijk delictsbestanddeel. 

v.v.; Pompe, Handboek, 5e druk, p. 155; D. Hazewinkel-Suringa, Inleiding, 4e druk, a.w., p. 109 
v.v.; D. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 167 (alwaar de errores facti 
als Kausalabirrung, error in persona, error in objecto worden behandeld); zie ook 
Noyon/Langemeyer, Het wetboek van strafrecht, 6e druk, a.w., 1, p. 31-33. 
282. Van Hamel/Van Dijck, a.w., p. 301. 
283. Van Hamel en Van Dijck stellen vast dát rechtsdwaling de dolus facti uit kan sluiten. Dat ech-
ter hierin, zo vervolgen zij, tegenover de ontwikkelde leer van het niet-boze opzet van onze wetgever 
enige inconsequentie ligt valt niet te ontkennen. Van Hamel/Van Dijck, a.w., p. 301. 
284. Aldus Van Hamel/Van Dijck, t.a.p.; Vos, Leerboek, a.w., p. 132 v.v.; aldus ook De Pinto in 
de MvT, Smidt, Geschiedenis, a.w., I, p. 70. 
285. Deze gelijkstelling — dolus non malus = dolus facti — treffen we bij heel wat schrijvers aan. 
Aldus: Van Aalten, Opzettelijk (en) wederrechtelijk, TVS II, p. 238 v.v., in het bijzonder p. 243; 
Van Hamel/ Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 301, p. 284 v.v.: het opzet, zo zeggen zij, moet gericht 
zijn op de verwezenlijking van de overige feitelijke bestanddelen (essentialia) van het delict; met als 
gevolgtrekking dat, nu error juris deze dolus facti tóch kan uitsluiten, de wetgever 'inconsequent' is 
geweest: zie noot 283; I. Roessingh, Wederrechtelijk, TVS V, p. 308, passim, in het bijzonder p. 313 
v.v.: bij opzet gaat het om willen. Welnu, men kan slechtsfeiten willen, een juridische kwaliteit, en 
met name de 'wederrechtelijkheid' kan men niet willen. Iets dergelijks ook bij Pols, Het begrip van 
strafbare handeling, a.w., in het bijzonder p. 103 v.v.: het opzet is steeds op iets feitelijks gericht, 
namelijk op een materiële daad en op bepaalde gevolgen. Dit 'verfeitelijken' van het opzet hangt sa-
men met een denkwijze waarop wij hierboven reeds wezen: III.3.2.c.5; over de opstelling van de 
MvT in deze IV.2.3.d. 
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De Commissie-de Wal wekt de indruk van mening te zijn dat error facti het opzet eo ipso 
uitsluit. Haar wordt de vraag voorgelegd of er behoefte bestaat aan een aparte bepaling 
die in strafuitsluiting voorziet in geval van 'ignorantia facti'.'" Zonder veel debat, aldus 
de notulen, wordt vastgesteld dat zodanige bepaling steeds overbodig is, welk begrip van 
dolus men ook moge aannemen. 2 ' 7  Men heeft er kennelijk op gespeculeerd dat de dolus 
de ignorantia facti wel zou opvangen."' Bij iedere error facti zou de dolus steeds uitval-
len. 

De redenering is te abstract. De wetgever heeft steeds het cognitieve moment van het 
strafbaar opzet per delictsomschrijving nauwkeurig omgrensd: niet gimaar 'feiten', 
maar bepáálde 'feiten' moeten gekend worden (hierboven 11.3.2). Daarom: ook voor de 
opzetuitsluitende werking van de 'error facti' (de 'tamelijk feitelijke' dwaling) is een de-
lictsomschrijvingsgewijze benadering aangewezen. We herhalen: strafbaar opzet is per 
definitie het opzet zoals dat in een bepaalde delictsomschrijving is gericht op alle gesubjec-
tiveerde bestanddelen. Is er, in een concreet geval, géén wetenschap van èèn zo'n bestand-
deel (terwijl de dader van alle andere bestanddelen wel kennis draagt) dan zou men kun-
nen zeggen: er is wel opzet, maar geen strafbaar opzet. Het aanwezige weten en willen 
vormt eenvoudig niet het opzet, dat de wetgever voor verwerkelijking van dat concrete 
strafbare feit bedoeld heeft — men kan dit aldus uitdrukken: het strafbare opzet is (ten-
gevolge van dwaling) niet compleet, niet perfect. Betreft dus de error facti een geobjecti-
veerd bestanddeel dan kan toch het strafbaar opzet heel wel compleet, perfect zijn. 

Zelfs als men opzet als dolus facti wil omschrijven, dan nog sluit error facti dat opzet 
niet eo ipso uit. Het is minister Modderman geweest, die dit duidelijk gezien heeft. Zie 
hieronder. 

IV.2.3.d Error juris nocet? 

Op de eventueel opzetuitsluitende werking van de rechtsdwaling is de 'error juris nocet' 
maxime uiteindelijk stuk gelopen, al heeft dit enige tijd gekost. Wegbereider is hier on-
getwijfeld Modderman geweest. In de Tweede Kamer geeft hij al aan dat, omdat het bij 
het strafbaar opzet slechts gaat om de vraag of de dader de gesubjectiveerde bestanddelen 
heeft gekend, error juris en error facti op dezelfde voorwaarden — zij het niet op dezelf-
de voet"' — opzetuitsluitend kunnen werken. Die werking komt dus aan beide dwa-
lingsvarianten toe — in zoverre is het dus onverschillig of de dwaling rechtsdwaling dan 
wel feitelijke dwaling is. Dit inzicht is zeer langzaam tot de commentatoren doorgedron-
gen. Begrijpelijk, want belemmeringen waren er genoeg. 

De meeste auteurs gaan bij het behandelen van de verhouding error/dolus, om aan te 
sluiten bij 'het standpunt van de wetgever' te rade bij de MvT. Het is alleszins waarschijn-
lijk dat De Pinto bij het opstellen van die Memorie van de 'error juris nocet' regel is uitge-
gaan.'" Voor hem staat vast, dat rechtsdwaling het opzet niet kán uitsluiten. De straf-
rechtelijke dolus is dolus facti: de dader moet willen een daad, dat wil zeggen het feit der 
gedraging. Het is dan volkomen duidelijk, dat error juris die dolus facti niet uit kan slui-
ten, behalve als de error juris leidt tot een error facti — de 'kunstgreep' van de 
conversie."' De gedachtenwisseling over de error/dolus-verhouding wordt door de MvT 

286. Not. Bijl. nummer 7, XI, A, 3. 
287. Not. I, p. 84; Bosch, Het ontstaan van het wetboek van strafrecht, a.w., p. 146. 
288. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, a.w., 7e druk, p. 316. 
289. Niet op dezelfde voet. Immers voor rechtsdwaling is het opzet alles bij elkaar toch minder ge-
voelig dan voor de 'tamelijk feitelijke dwaling', hierboven, IV.2.3.b. 
290. Hierboven, Ill.3.2.b. 
291. Hierboven, IV.2.3.c.; Smidt, Geschiedenis, a.w., I, p. 70-71. 
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daarenboven nog vertroebeld doordat De Pinto de vraag naar de eventueel opzetuitslui-
tende werking van de error juris in één adem behandelt met de vraag: is voor opzet 'straf-
baarheidsbewustzijn' nodig, ja, beide vragen gelijkstelt. Immers, zo vraagt De Pinto, moet 
men voor strafbaar opzet vorderen 'Het bewustzijn dat men strafbaar handelt, dat men de 
strafwet overtreedt? Maar dan komt men tot de sedert lang verworpen leer dat eene dwa-
ling in het regt (ook voor zooverre zij niet weder leidt tot eene feitelijke dwaling, bijvoor-
beeld als ik eene zaak wegneem die ik ten gevolge van een regtsdwaling voor mijne zaak 
houd, wanneer niemand aan diefstal zal denken) straffeloosheid medebrengt (. .y.292 
Deze onjuiste aaneenschakeling van twee leerstukken ('boos opzet' enerzijds en 'opzet-
uitsluitende werking der error juris' anderzijds) die wel enig verband met elkaar 
houden"' doch noch practisch noch theoretisch onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn, 29 ' heeft aanvankelijk tot een zekere 'horror erroris juris' geleid bij de schrijvers. Wie 
ook maar dènkt over een eventuele opzetuitsluitende werking van de error juris komt, zo 
lijkt het, daarmede in strijd met het kleurloos opzet zoals in de MvT aangegeven. Doch 
Modderman, voor wie nOch de niet-boosheid nOch de 'feitelijkheid' voor het strafbaar 
opzet een onomstotelijk axioma was 2" komt in de Kamer tot andere uitspraken. 'Meer 
geluk dan wijsheid' noemt Trapman het, dat Modderman in de Kamer het klassieke on-
derscheid tussen rechtsdwaling als niet-opzetuitsluitend en feitelijke dwaling als wèl-op-
zetuitsluitend verwerpt. 29 ' De minister stelt: 'wetenschap wordt alzoo vereischt ten aan-
zien van alles wat noodig is het feit een misdrijf te doen zijn (. . .); dwaling omtrent de es-
sentialia (niet te verwarren met dwaling omtrent de strafbaarheid) onverschillig of zij een 
feitelijke dan wel rechtsdwaling is, sluit het opzet uit'. 2 " Trapman noemt deze uitlating 
'verrassend modern' met name vanwege de toevoeging, dat het onverschillig is of de dwa-
ling een error facti dan wel een error juris is. 

Anders dan Trapman wil, moet men o.i. niet als Moddermans bedoeling lezen, dat 
men het onderscheid rechtsdwaling/feitelijke dwaling niet moet of kan maken. 29 ' Spre-
kend over de opzetuitsluitende werking der dwaling, constateert de minister dat die wer-
king aan error facti en error j uris beide kan toekomen. In zoverre is het onderscheid dus 
irrelevant, 'onverschillig'. Maar overigens blijft Modderman zoals herhaaldelijk blijkt, 
het onderscheid maken. Terecht, zo menen wij. Het onderscheid is bijzonder nuttig."' 
Ook gaan we niet accoord met Trapmans mening, als zou Moddermans betoog ter aange-
haalder plaatse meer instinctmatig dan doordacht zijn geweest, en als zou Modderman 
eigenlijk de 'error juris nocet'-regel toegedaan zijn en het opzet zien als dolus facti . 3 " Het 
gaat hier niet zomaar om een 'slip of the pen' van Modderman, integendeel, hij komt in 
de Kamer herhaaldelijk op dit probleem terug teneinde de hier gegeven visie nogmaals 
onder de aandacht van de afgevaardigden te brengen. 30  Maar waar is het — dát kan aan 

292. Smidt, ibidem. 
293. Aangezien immers een volmaakt boos opzet sterk gevoelig is voor Strafrechtsirrtum en andere 
errores juris! 
294. Zie onze uiteenzetting hierboven onder IV.2.3.c. 
295. Hierboven, I11.3.2.c-3, 111.5.1. 
296. Trapman, Het dwalingsprobleem in het strafrecht, a.w., p. 378/379. 
297. Smidt, Geschiedenis, a.w., I, p. 74/75. 
298. Trapman, Het dwalingsprobleem in het strafrecht, a.w., p. 378; wij stipten hierboven, onder 
IV.2.3.b, al aan dat Trapman het onderscheid tussen rechtsdwaling en feitelijke dwaling verwerpt 
in een tegen de 'error juris nocet'-jurisprudentie gericht betoog. Hieraan ligt een existentialistisch 
getinte filosofie ten grondslag: het handelend individu kan zijn voorstellingsleven niet scheiden in 
een feitelijk en niet-feitelijk (Trapman, a.w., p. 260-266). Een dergelijk standpunt meent Trapman, 
'verrassenderwijs', ook reeds bij Modderman aan te treffen. 
299. Hierboven, IV.2.3.b. 
300. Trapman, Het dwalingsprobleem in het strafrecht, a.w., p. 378. 
301. In debat met de heer Van der Hoeven, Smidt, Geschiedenis, a.w., II, p. 128/129: 'mijns in- 
ziens', aldus Modderman '(wordt) daardoor het opzet alleen dan weggenomen, wanneer de dwa- 

- 
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Trapman toegegeven worden — dat Modderman zijn belangwekkend betoog over de 
opzetuitsluiting door error juris in eerste instantie als het ware 'en passant' ventileert. Be-
grijpelijk. Modderman zat in zijn antwoord aan de C.v .R. met de moeilijkheid, dat de 
definitie van het opzet als dolus facti — zoals door de MvT opgegeven — iedereen 'vers 
in het hoofd' zat; tevens was er het gegeven dat diezelfde Memorie het kleurloos opzet en 
de dolus facti gelijkstelde. De C.v. R. had in haar Verslag zeer enthousiast gereageerd op 
die 'duidelijke' dolus facti. Modderman moest er dus rekening mee houden dat een cate-
gorische uitspraak in dit stadium dat error juris op gelijke condities — onkunde ten aan-
zien van gesubjectiveerde essentialia — als error facti het strafbaar opzet zou kunnen 
uitsluiten, zou worden uitgelegd als een regelrechte aantasting van het kleurloos opzet. 
Verwarring zou er in ieder geval zijn ontstaan. Vandaar dat de minister steeds benadrukt 
dat rechtsdwaling omtrent essentialia nog iets anders is dan dwaling omtrent de straf-
baarheid. Vandaar ook wellicht dat de minister in een ander verband van dolus facti 
spreekt."' Van groot belang is 's ministers opmerking, dat men moet kijken naar wat de 
gesubjectiveerde essentialia in iedere delictsomschrijving zijn. Dit betekent een delicts-
omschrijvingsgewijze benadering van de opzetuitsluitende werking van de error juris en 
error facti. Dat zouden we inderdaad 'verrassend modern' willen noemen. 

De litteratuur — het probleem der opzetuitsluiting abstract, dat wil zeggen lds van iedere 
delictsomschrijving, benaderend — gaat er in eerste instantie vanuit, dat rechtsdwaling 
het opzet naar Nederlands strafrecht in beginsel niet uitsluit. 

Simons stelt in 1884 vast dat bij misdrijven, waar immers het kleurloos opzet uitdrukke-
lijk in de wettelijke omschrijving is vermeld, ignorantia of error juris niet kan gelden als 
een grond die het opzet uitsluit."' Roessingh is in 1890 nog de 'error juris nocet'-regel van 
heler harte toegedaan.'° 4  Rechtsdwaling, zo betoogt hij, sluit het opzet nimmer uit, zelfs 
niet, als ná de dolusaanduiding het woord 'wederrechtelijk' in de omschrijving voor-
komt. 30 ' Zo ver ging zelfs de Duitse doctrine niet.'" Roessinghs argumenten komen zo 

ling, de vergissing (. . .) betrekking heeft op de essentialia . . .'; zeer uitvoerig en met grote klem 
van nadruk bij het antwoord aan het kamerlid Van der Werk, Smidt, Geschiedenis, a.w., III, p. 83: 
'Terwijl', (zo zegt de bewindsman) 'voor het opzet nooit nodig is (al zal zij dan feitelijk zoo goed als 
nooit ontbreken) bekendheid met de strafbaarheid zelve en dus in dien zin de exceptio ignorantiae 
nooit zal baten, wordt daarentegen voor het opzet in het algemeen wel vereischt dat de wil met be-
wustheid gericht zij op al wat in de concrete definitie voorkomt, met andere woorden dat men ook 
bekend was met het bestaan der omstandigheden, die tot de constitutieve vereischten van het mis-
drijf behooren. Ik heb dit punt in het verslag uitdrukkelijk besproken en ten allen overvloede zelfs 
geconstateerd dat "dwaling omtrent de essentialia (niet te verwarren met dwaling omtrent de straf-
baarheid), onverschillig of zij een feitelijke dan wel een rechtsdwaling is, het opzet uitsluit".' 
302. Smidt, Geschiedenis, a.w., 1, p. 75: 'Tenslotte worde aangestipt dat art. 11 van het Crimineel 
Wetboek 1809 geenszins een volledige definitie bevat, maar alleen zóóveel als noodig is om te 
constateeren, dat de wetgever geen dolus juris vordert, maar met den dolusfacti genoegen neemt'; 
voorts: Smidt, a.w., I, p. 80: 'Onvoorwaardelijk opzet (. . .) is de wil met bewustheid gerigt op een 
bepaald misdrijf, dat wil zeggen op alle feitelijke elementen die tot zijn wezen behooren'. 
303. D. Simons, Het schuldbegrip bij overtredingen, RMT 1884, p. 550-584; bij overtredingen, 
waar men soms het opzet moet 'inlezen' zou dan het tegendeel gelden; hier zou het opzet 'boos' zijn. 
Simons tracht hier bij overtredingen het `schuldbeginsel' in te voeren, enigszins primitief door het-
zij culpa hetzij opzet in de delictsomschrijving als ongeschreven bestanddeel in te voegen. 
304. Roessingh, Wederrechtelijk, a.w., p. 319 v.v. 
305. Roessingh, a.w., p. 318. 
306. Die nam immers aan dat niet-strafrechtelijke rechtsdwaling wel het opzet kan uitsluiten, ter-
wijl algemeen werd aangenomen, dat waar het woord 'Rechtswidrig' in de doleuse delictsomschrij-
ving was opgenomen, de dader van de 'Rechtswidrigkeit' kennis moest hebben, Heinemann, Die 
Binding'sche Schuldlehre, a.w., p. 119. 
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ongeveer overeen met die welke de oosterburen in die periode hanteren. Het Staatsbelang 
gedoogt niet dat rechtsdwaling het opzet uitsluit en trouwens, iedereen weet heel best 
wanneer hij een misdrijf pleegt. Daarenboven is het opzet iets materieels of feitelijks. 
Hierbij dient aangetekend, dat Roessingh zijn beschouwing vooral betrekt op het 'weder-
rechtelij kheidsbewustzijn' en het `strafbaarheidsbewustzijn', dat wil zeggen op de afwe-
zigheid daarvan in het kleurloos opzet. Waarschijnlijk heeft hij er niet aan gedacht dat 
los daarvan allerlei rechtskundige inzichten bij de dader gevergd kunnen worden, zodat 
privaat-, administratief- of staatsrechtelijke dwalingsvarianten in dit opzicht het opzet uit-
sluiten. Zou hem dit laatste voorgehouden zijn, dan zou hij zijn stelling dat rechtsdwaling 
nimmer opzetuitsluitend werkt wellicht genuanceerd hebben. Van Simons is dit met ze-
kerheid te zeggen, daar hij later zijn opvatting in dier voege geredresseerd heeft (zie hier-
onder). Bolsius' evoluties blijven interessant, juist omdat hij van de 'error juris nocet'- 
regel helemaal niets hebben moet. Toch concludeert hij, kennelijk alleen maar naar De 
Pinto's MvT kijkend, bedroefd: 

'Die regel 'error j uris nocet' is de grijnzende afgod, waarvoor ook onze wetgever zich 
eerbiedig in het stof heeft neergebuke.'" Er is niets aan te doen: als stelsel van Nederlands 
recht moet gelden: 'Feitelijke dwaling sluit het opzet uit, rechtsdwaling niet'."' Moet 
ook voor Bolsius een gelijke kanttekening gelden als wij voor Roessingh opstelden?'" 

Delictsomschrij vingen die na 'opzettelijk' onloochenbaar 'juridische' bestanddelen ken- 
nen als 'rechtmatig', 'wederrechtelijk', 'onwettig' e.d.m. dwingen de commentatoren 
zich af te vragen of hier niet aan de error juris opzetuitsluitende werking moet toekomen. 

In de eerste TVS-aflevering bespreekt Van Hamel de 'wederspannigheid' . 31 ° Om 'weder-
spannigheidsopzet' te hebben moet de dader de rechtmatigheid van de uitoefening der 
ambtsbediening kennen van de ambtenaar tegen wie hij zich verzet.'" Men mag dit niet 
ontkennen, aldus Van Hamel, op grond dat de wetgever aan de error juris in geen geval in-
vloed toekennen wil. Overal waar 'wederrechtelijk' e.d. staat ná 'opzettelijk' verkrijgt de 
error j uris ook betekenis." 2  Dit zijn uitzonderingen, want de wetgever heeft het opzet 
kleurloos gewild. Van Aalten ziet er geen been in dat errorjuris de dolusfacti (want daar-
aan blijft hij vasthouden) kan uitsluiten.m Hij neemt aan, dat bij 'opzettelijk wederrech-
telijk' de rechtsdwaling de dolus facti uitsluit doch bij 'opzettelijk en wederrechtelijk' 
niet. De daarop volgende uitvoerige debatten in het TVS concentreren zich op de vraag of 
het voegwoord 'en' nu wel of geen betekenis heeft. Hierbij gaat men er mèt Van Aalten 
vanuit dat in beginsel dwaling ten aanzien van een 'juridisch' bestanddeel het opzet moet 
uitsluiten.' 14  Het 'feitelijk' karakter van het strafrechtelijk opzet raakt daardoor gaande-
weg op de achtergrond. 

307. Bolsius, Van den invloed der dwaling in het recht, a.w., p. 91. 
308. Bolsius, a.w., p. 108. 
309. Men vergete niet, dat Bolsius geheel op de hoogte was van de RG-jurisprudentie die tenslotte 
aan ausserstrafrechtlicher Irrtum opzetuitsluitende werking toekende. Bolsius die aan de opzet-
uitsluiting door dwaling een monografie wijdde had dan toch zeker een opmerking kunnen maken, 
dat jure constituto bijvoorbeeld staatsrechtelijke dwaling opzetuitsluitend kan werken, daar een 
dader geregeld iets moet weten over de staatsrechtelijke kwaliteit van de persoon tegen wie zijn han-
delen gericht is (rechter, ambtenaar, koning, minister) e.d.m. 
310. Van Hamel, Wederspannigheid, TVS 1, p. 19-38, p. 174-184, p. 253-294, p. 369-409. 
311. Van Hamel, a.w., p. 400-404. 
312. Later is Van Hamel hierop teruggekomen en heeft hij gesteld dat het opzet alleen dán de 'we-
derrechtelijkheid' beheerst indien 'opzettelijk' en 'wederrechtelijk' niet van elkaar zijn gescheiden 
door het woord èn, Van Hamel/ Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 302. 
313. Men zie de artikelenreeks: Van Aalten, opzettelijk (en) wederrechtelijk, TVS II, p. 238 v.v.; 
P.A. van Buttinga Wichers, TVS 11, p. 402 v.v.; F.A.R.A. van Ittersum, Nog eens opzettelijk (en) 
wederrechtelijk, TVS IV, p. 47 v.v.; A. Tak, Lijkenroof, art. 150 Swb., TVS VII, p. 114 v.v. 
314. Vgl. Heemskerk/Polenaar, Het Wetboek van Strafrecht, a.w., II, alphabetisch register, p. 46- 
50. 
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Zo komt de litteratuur in tweede instantie ertoe, om te erkennen, dat rechtsdwaling bij 
uitzondering het opzet uitsluiten kan. Simons en Trapman gaan vervolgens verder. Zij 
betogen beiden, dat voor een opzettelijke daad noodzakelijk is dat de wil van de dader ge- 
richt is op die elementen, welker verwezenlijking door de wetgever met straf is bedreigd. 
Zowel een rechtsdwaling als een feitelijke dwaling kunnen veroorzaken dat die wilsge- 
richtheid komt te ontbreken. Deze gedachte vindt ingang. In derde instantie verleent de 
dogmatiek op gelijke condities aan error juris en error facti opzetuitsluitende werking. 

Fredanus van Gelder — promovendus van Van Hamel — maakt het onderscheid error 
j uris/error facti niet."' Hij houdt zich ondermeer bezig met het delictsomschrijvingsge-
wijs afgrenzen van het cognitieve moment van het opzet. Aldus komt hij tot vruchtbare 
gevolgtrekkingen voor de dolus/error-verhouding. Worden, zo betoogt hij, bestandde-
len niet door het opzet beheerst, dan kan dat niet anders betekenen dan dat een beroep op 
dwaling omtrent die bestanddelen het opzet niet uitsluiten kan. Dwaling omtrent gesub-
jectiveerde bestanddelen kan dat wèl.''' Dwaling omtrent de onrechtmatigheid van een 
handeling, omtrent de geoorloofdheid van toegang of toevoer, omtrent het bestaan van 
een beschikkingsrecht en omtrent de rechtmatigheid van een ambtsbediening, betrekke-
lijk het bestaan van een verplichting tot onderhoud, verpleging of verzorging krachtens 
wet of overeenkomst sluiten het opzet uit .' ' 7  Merk aan dat Fredanus van Gelder hier dwa-
lingsvarianten geeft die Van Hamel errores juris en het RG `ausserstrafrechtlicher Irrtum' 
noemen. Ten aanzien van geobjectiveerde bestanddelen, aldus Van Gelder, moet culpa 
bestaan. Dit betekent dat hier dwaling de strafbaarheid alleen dán opheft indien zij ver-
schoonbaar is, anders dan bij de door opzet beheerste bestanddelen waar ook de onver-
schoonbare error in aanmerking moet worden genomen. Hierboven — IV.2.2 in fine — 
zetten wij uiteen welk een wezenlijk belang deze `samentreffingsgedachte' — dolus en 
culpa in één delict — voor de error/dolus-verhouding heeft. Trapman gaat op dit 'samen-
treffen' verder, waarbij in zijn veelvuldige publikaties over de opzetuitsluitende werking 
der error een zeer duidelijke ontwikkelingsgang is te onderkennen. In zijn proefschrift 
onderscheidt hij nog scherp in error juris en error facti. De Nederlandse wetgever huldigt 
een kleurloos opzetbegrip.'" Dit is terecht, want de leer van het kleurloos opzet voldoet 
z.i. juist door de afwezigheid van elk ethisch-juridisch element volkomen aan de eisen 
ener rechtswetenschappelijke oplossing.'" Sluit nu rechtsdwaling het opzet uit? Mag de 
dader zeggen: ik heb in rechtsdwaling een bijzonder bestanddeel van het strafbare feit 
niet aangenomen?"° Men moet, zo waarschuwt Trapman, hierbij twee vragen heel goed 
uit elkaar houden: 
a. wat is vereist voor een opzettelijke daad? 
b. moet, wanneer deze daad een door de wet verbodene is, de dader nog enige waarde-

ring van zijn daad hebben gehad? 
Voor verwezenlijking van opzet, aldus Trapman, is nodig dat de wil van de dader gericht 
is op de elementen welker verwezenlijking door de wetgever met straf is bedreigd. Die ele-
menten moet de dader zich voorgesteld hebben. De voorstelling behoeft niet woordelijk 
met die des wetgevers overeen te stemmen maar wel in wezen. Tezamen vormen die ele- 

315. L.M.J. Fredanus van Gelder, Het samentreffen van dolus en culpa bij één delikt, ac. prft. 
Amsterdam, 1894. 
316. Fredanus van Gelder, a.w., p. 4, p. 27; het betoog t.a.p. is wat verwarrend: schr. stelt: `Objec-
tiveeren van een bestanddeel kan toch immers wel niets anders beteekenen als "elk beroep op dwa-
ling omtrent dit bestanddeel uitsluiten".' Verderop komt uit dat schr. bedoelt: t.a.v. het geobjecti-
veerde moet culpa bestaan. 
317. Fredanus van Gelder, a.w., p. 15 t/m 22, zie de artt. 148, 159, 160, 180, 199, 255, 409 Sr. 
318. Trapman, Kritische uiteenzetting, a.w., p. 249, p. 274. 
319. Trapman, a.w., p. 321. 
320. Trapman, a.w., p. 333. 
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menten de daad. De dader moet die daad willen. Een oordeel over die daad behoeft de da-
der, om opzettelijk te handelen, niet te hebben. 

Nu is het met het element der wederrechtelijkheid zd, dat het daarbij gaat om een oor-
deel over de daad; het gaat niet om de daad zelve. Kan dus rechtsdwaling het opzet uitslui-
ten? Neen, dat is voorbehouden aan de feitelijke dwaling. Ten aanzien van de 'weder-
rechtelijkheid' moet met culpa worden volstaan."' De 'error juris' moet in het kader der 
totaal-schuld afgehandeld worden (hierboven, IV.2.3.a). De conclusie is o.i. bevreem-
dend. Trapman zegt (hetgeen ons juist voorkomt): de dader moet, om opzet te hebben, in 
wezen dezelfde voorstelling hebben aangaande de delictsbestanddelen als de wetgever 
had. Maar dit betekent toch eo ipso een zekere waarderingsact, zij het van lekenstand-
punt' uit (II.3.2)? Men kan dan eventueel volhouden, dat die waardering meestal tame-
lijk feitelijk' zal blijven, maar niettemin is en blijft zulks een waardering, id est: een oor-
deel dver de daad. Trapman is voorts te sterk geconcentreerd op de vraag: is voor straf-
baar opzet 'wederrechtelijkheidsbewustzijn' en/of `strafbaarheidsbewustzijn' nodig. 
Daardoor denkt hij niet aan allerlei rechtskundige inzichten die buitendien van de dader 
gevergd worden (is dit mijn eigendom, is die man ambtenaar) en die niets te maken heb-
ben met de vraag: kleurloos opzet of niet (hierboven IV.2.3.c). Tenslotte speelt o.i. Trap-
man de tè scherpe scheiding tussen 'recht' en 'feit' parten. Hierdoor komt hij ertoe de 
vraag 'is voor strafbaar opzet in het algemeen wederrechtelijkheidsbewustzijn nodig' te 
verwarren met de vraag 'is voor strafbaar opzet niet heel vaak noodzakelijk dat de dader 
een oordeel heeft over een zekere mate van boosheid, ongeoorloofdheid, onrechtmatig-
heid, eigen aan het voorgenomen handelen'. Trapman beantwoordt beide vragen daar-
om met nee. Wij beantwoordden de eerste vraag ontkennend, de tweede bevestigend."' 
In latere publikaties omtrent de error/dolus-verhouding toont Trapman zich aanmerke-
lijk van gevoelen veranderd."' Het heet nu, dat het strafrechtelijk opzet niet kleurloos 
is'" al is het ook niet boos."' Voor het opzet is nodig dat de dader zijn daad ziet, zoals het 
recht dit verlangt, waartoe hij kennis moet hebben van de 'strafrechtelijke beteekenis van 
zijne gedraging'.'" Dit betekent dat de dader zijn daad onder juridisch relevant opzicht 
moet waarderen. Sluit rechtsdwaling het strafbaar opzet uit? Die vraag is volgens Trap-
man inopportuun, omdat de gehele onderscheiding in 'recht' en 'feit' onjuist is. Voor de 
rechtsorde komt het slechts aan op het juridisch relevante. Men moet slechts vragen: kan 
'juridisch relevante dwaling' het opzet uitsluiten? Antwoord: ja, indien tengevolge van 
de dwaling de dader het inzicht in de verschillende juridische eigenschappen mist."' 

Er is veel in Trapmans redenering dat ons de weg wijst naar een eigen 'oplossing' van de 
error/dolus-verhouding. Onze bezwaren tegen Trapmans betoog zijn: 
a. De dader moet zijn daad waarderen. Maar hoever gaat die waarderingsact? Is het een 

waardering van lekenstandpunt uit? In ieder geval, zo zegt Trapman, behoeft de da-
der niet te hebben: nauwkeurige kennis der rechtsorde en wetenschap van 'logische 
subsumptie' onder een bepaling."' Wat bedoelt Trapman dan, als hij zegt dat de da-
der de strafrechtelijke betekenis van het feit moet kennen? Moet de dader inzien dat 
zijn daad voor het strafrecht betekenis heeft? De term `Laiensubsumtion' wijst Trap-
man af. Maar dat kan komen, omdat die term door Binding genaast was en in die tijd 
daardoor 'overbelast' was.'" 

321. Trapman, a.w., p. 333/334. 
322. Hierboven, 111.5. 
323. Trapman, Het dwalingsprobleem in het strafrecht, a.w.; Het bewustzijn der wederrechtelijk-
heid, a.w.; Het jongste Duitse ontwerp voor een wetboek van strafrecht, TVS XXXV. 
324. Trapman, Het dwalingsprobleem, a.w., p. 361; Het bewustzijn der wederrechtelijkheid, a.w., 
p. 79. 
325. Trapman, Het dwalingsprobleem, a.w., p. 367. 
326. Trapman, a.w., p. 263 v.v.; Het bewustzijn der wederrechtelijkheid, a.w., p. 79. 
327. Trapman, Het dwalingsprobleem, a.w., p. 371 v.v. 
328. Trapman, Het bewustzijn der wederrechtelijkheid, a.w., p. 93. 
329. Trapman, TVS XXXI, bespreking van Bindings 'Die Schuld im Deutschen Strafrecht'; `Laien-- 
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Trapman is zeer onduidelijk op dit punt. 
b. De onderscheiding rechtsdwaling/feitelijke dwaling moet men niet overboord gooi-

en. De ontdekking dat men alleen maar moet spreken van 'rechtens relevante' dwa-
ling is, in haar vanzelfsprekendheid nauwelijks een trouvaille van betekenis. Want de 
vraag blijft: wannéér is de error 'rechtens relevant'. Om die vraag te beantwoorden 
kan de onderscheiding error facti/error juris nuttig zijn en hanteerbare maatstaven 
aanreiken. 

Simons kampt, evenals Trapman, met de moeilijkheid dat hij niet goed weet aan te ge-
ven hoever de dader juridische waardering moet opbrengen voor zijn daad. Rechtsdwa-
ling en feitelijke dwaling sluiten het opzet uit, zo de error een der voor de strafbaarheid 
gevorderde omstandigheden doet wegvallen." 0  In welke mate kan de error juris dat 
doen? In zijn Leerboek geeft Simons allerlei voorbeelden die moeten laten zien dat aller-
lei soorten van rechtsdwaling het opzet kunnen uitsluiten. Maar een algemeen beginsel 
geeft hij niet. Elders verklaart Simons zich grotendeels te kunnen verenigen met de practi-
sche uitkomsten, waartoe von Liszts leer omtrent de opzetuitsluitende werking der 
rechtsdwaling leidt." Deze akkoordverklaring is enigszins merkwaardig, omdat von 
Liszt op dit punt betrekkelijk ver gaat. Von Liszt beweert: `Zum Vorsatz gehikt mithin 
nicht nur die Kenntnis der sAmtlichen UmstAnde der konkreten Tat, sondern auch das 
Wissen, dass diese "TatumstAnde" zu einem "gesetzlichen Tatbestand" gekken, also 
die Begriffsmerkmale der verbrecherischen Handlung erftillen. Der Vorsatz erfordert 
mit anderen Worten die richtige Subsumption der Tatsachen unter das Gesetz'. 332  Daar-
om sluit `Subsumptionsirrtum, d.h. durch irrtmliche Nichtannahme eines Tat-
bestandsmerkmales' het opzet uit volgens von Liszt.'" Von Liszt vordert in vrij vergaan-
de mate dat de dader de rechtskundige aard van de handeling kan classificeren, ja, hij na-
dert angstig dicht de eisen van 'wederrechtelijkheidsbewustzijn' en `strafbaarheidsbe-
wustzijn', maar hoever hij in deze wil gaan wordt door de 'zweverige terminologie' niet 
erg duidelijk."4  Nu heeft Simons ernstige bedenkingen tegen het door von Liszt gestelde 
vereiste betreffende 'die richtige Subsumption' . 3 " Maar wel gaat hij akkoord met de eis 
dat de dader de rechtskundige aard der bestanddelen duidelijk moet zijn. Betekent dit: 
vanuit het standpunt van de leek of is meer juridisch denkwerk vereist? Simons reserveert 
zijn akkoordverklaring tot de praktische consequenties die von Liszt uit zijn theorie 
trekt. In zijn leerboek geeft von Liszt als voorbeelden: 'Es liegt also vorsAtzlicher 
Diebstahl nicht vor, wenn der Tater die Eigenschaft der Sache als einer fremden; es liegt 
Aszendententotschlag nicht vor, wenn er die Eigenschaft des Erschlagenen als eines As-
zendenten nicht kannte' • 3 " Natuurlijk — alleen, in hoeverre zijn dit nu specimina van er-
rores juris? Simons geeft aan dat bij hem twijfel blijft bestaan over de vraag waar de gren-
zen liggen van de opzetuitsluitende werking der rechtsdwaling. Moet de ontuchtige nu 
echt zijn handelswijze 'ontuchtig' vinden? Mèt Frank blijft Simons deze problematiek 
buitengewoon moeilijk vinden."' De communis opinio ná 1945 wordt het meest kernach-
_ 
subsumtion' zou dan betekenen: tevens de Normwidrigkeie beseffen echter zonder subsumptie 
onder het strafrecht. 
330. Simons, Leerboek, a.w., I, p. 241 v.v. 
331. D. Simons, De schuldleer in het leerboek van von Liszt, TVS XXX, p. 394 v.v., in het bijzon-
der p. 428. 
332. Von Liszt, Lehrbuch, a.w., p. 176. 
333. Von Liszt, a.w., p. 177. 
334. Von Liszt is, naar Simons zelf ook constateert, op dit punt zeer moeilijk te begrijpen. 'Das Be-
wusstsein der Rechtswidrigkeit', zo betoogt von Liszt, 'ist nicht Merkmal des Vorsatzbegriffes' (p. 
180). Maar, zo orakelt Von Liszt elders, men moet wel eisen: 'das Bewusstsein des Taters, dass seine 
Tat verletzend oder gefMirdend in rechtlich geschUtzte Interessen, sei es eines einzelnen, sei es der 
Gesamtheit, eingreift'; er moet zijn een `Beziehung auf die antisoziale Bedeutung der Tat'. Voor 
Nederlands recht gaat dit laatste, zo categorisch gesteld, veel te ver. (Von Liszt, a.w., p. 175). 
335. Simons, De schuldleer in het leerboek van Von Liszt, a.w., p. 428. 
336. Von Liszt, Lehrbuch, a.w., p. 177. 
337. Simons, De schuldleer in het leerboek van von Liszt, a.w., p. 429. 
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tig door Pompe vertolkt, niet wezenlijk van Simons' leer afwijkend. 33 ' Rechtsdwaling en 
feitelijke dwaling sluiten het opzet uit, indien men onbekend is met de omstandigheden 
welke blijkens de wettelijke omschrijving voor de strafbaarheid van het feit vereist zijn, 
m.a.w. met omstandigheden welke onder de bestanddelen van het strafbaar feit vallen. 

IV.2.4 DWALING OMTRENT RECHTVAARDIGINGSGRONDEN: OPZETUITSLUITENDE WERKING? 

Veel (Nederlandse) auteurs maken er een apart vraagpunt van of dwaling omtrent het 
bestaan van een rechtvaardigingsgrond het opzet kan uitsluiten. 

Daarbij kan gevarieerd worden al naar gelang: 
a. de dader aanneemt dat de rechtvaardigingsgrond wèl bestaat, terwijl in werkelijkheid 

er geen rechtvaardiging voorhanden is; of omgekeerd, de dader is onkundig van het 
bestaan der rechtvaardiging (die er dus re vera wèl is).'" 

b. de dwaling over de aanwezigheid of afwezigheid der rechtvaardiging haar grond vindt 
in een feitelijke dwaling (de dader dacht dat hij aangevallen werd terwijl het slachtof-
fer hem slechts wilde wegrukken voor een naderend motorrijtuig) of een rechtsdwa-
ling (de dader interpreteerde de bepalingen omtrent het noodweerrecht verkeerd, 
Strafrechtsirrtum, het onjuist uitleggen van een bevoegdheidtoedelend administra-
tiefrechtelijk voorschrift, ausserstrafrechtlicher Irrtum). 

We kunnen kort zijn. Wij ontzeggen aan dit vraagpunt niet alleen iedere zelfstandigheid, 
doch wij achten het daarenboven een volkomen misplaatste probleemstelling, slechts te 
verklaren uit de vooringenomenheid, dat bij een doleus delict het opzet niet alleen betrek-
king heeft op alle bestanddelen, maar ook op alle elementen, waaronder de wederrechte-
lijkheid. 

Zoals wij hierboven al aangaven moet de vraag: 'kan de dwaling het opzet uitsluiten?' 
worden begrepen als: 'kan de dwaling het strafbaar opzet uitsluiten?'. Het strafbaar op-
zet: per definitie het opzet, zoals dat in een bepaalde delictsomschrij ving gericht is op alle 
bestanddelen welke blijkens de omschrijving door het opzet, het weten (en daaruitvoort-
vloeiend willen) beheerst, 'gekend' moeten worden. Of anders gezegd: van strafbaar, 
compleet opzet is pas sprake, als het cognitieve en het volitieve moment alle delictsonder-
delen beheersen, waarvan weten en willen nodig is voor een kwalificeerbaar feit: immers, 
alle gesubjectiveerde essentialia moeten worden gekend door de dader wil het opzet 'per-
fect' zijn, dat wil zeggen de strafbaarheid van de dader in beginsel' kunnen dragen. 

De vraag: 'was hier een rechtvaardigingsgrond?' kan pas aan de orde komen, indien 
het begane feit bewezen en als strafbaar kwalificeerbaar is. En dus ook de vraag: 'was hier 
dwaling omtrent een rechtvaardigingsgrond?' kan eerst in behandeling genomen worden 
indien het feit kwalificatiegrensoverschrijdend blijkt te zijn. Maar zoals gezegd: het do- 

338. Pompe, Handboek, 1959, a.w., p. 155 v.v.; P.S. Noyon, Behoren de beginselen waarvan de 
wetgever is uitgegaan bij het opnemen van opzet, oogmerk, voornemen of schuld als bestanddeel in 
delictsomschrijvingen te worden herzien, Praeadvies NJV 1952, Hand. NJV 1952, p. 51 v.v.; D. 
Hazewinkel-Suringa, Inleiding, 4e druk, a.w., p. 109-110; J.M. van Bemmelen, Ons strafrecht, I, 
1979, a.w., p. 128. 
339. Binding, Die Normen, III, a.w., p. 313/317. 
340. In beginsel: de strafbaarheid kan immers contrageïndiceerd zijn door het bestaan van straf-
uitsluitingsgronden. 
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leuse feit is alleen dán als strafbaar rubriceerbaar, kwalificeerbaar, indien het opzet 'per-
fect' is. 

Dit betekent niet anders, dan dat de vraag naar het bestaan van 'dwaling' omtrent 
rechtvaardigingsgronden' een dergelijk perfect opzet eo ipso veronderstelt. En dus is de 
kwestie: 'kan dwaling omtrent een rechtvaardigingsgrond het strafbaar opzet uitsluiten?' 
o.i. een innerlijke tegenstrijdigheid. 

Het bestaan van deze vraagstelling is in wezen slechts te wijten aan de 'monolitische' be-
nadering van de schuldzijde van het doleus delict, waarop wij hierboven reeds wezen 
(IV.2.2 in fine). Alle bestanddelen en elementen worden door het opzet beheerst — of 
niet, maar dan zijn die bestanddelen en elementen die buiten het opzetverband staan ook 
geheel ontdaan van iedere schuldvorm. Een dergelijke ongenuanceerde benadering kan 
dan met zich medebrengen — indien met het schuldbeginsel ernst gemaakt wordt — dat 
men gaat werken met één overkoepelend opzet, waarvan een deel steeds bewezen moet 
worden — namelijk het opzetgedeelte dat de subjectieve bestanddelen beheerst — en een 
ander deel wordt verondersteld — namelijk dat deel dat betrekking heeft op de 'geobjec-
tiveerde' bestanddelen en de wederrechtelijkheid. Opzet op bestanddelen èn opzet op ele-
menten. En dán is inderdaad de vraag: 'kan dwaling omtrent een rechtvaardigingsgrond 
het opzet uitsluiten?' zeer zinvol, want in deze zetting moet er immers ook opzet zijn op 
het element wederrechtelijkheid! Het kan dan ook niet verwonderen, dat deze vraagstel-
ling afkomstig is van onze oosterburen, uit de periode dat de 'error juris nocet'-doctrine 
hoogtij vierde."' De beantwoording ervan heeft de beste doctrinisten — met Duitse 
grondigheid — zeer lang beziggehouden."' Voor ons strafrecht, met zijn 'samentreffen 
van dolus, culpa en verwijtbaarheid bij één delict' moet het bestaansrecht van de vraag 
met kracht van de hand gewezen worden. Wij treffen de vraagstelling dan ook bij die Ne-
derlandse auteurs aan, die zich nog niet helemaal hebben weten te bevrijden van de 'error 
juris nocet'-leer en zijn veronderstellingen."' Zoals Vrij aangeeft, is een zinvolle 
vraagstelling slechts: 'kan verschoonbare dwaling omtrent een rechtvaardigingsgrond de 
verwijtbaarheid uitsluiten?'.'" Daar de ondergrens van de verwijtbaarheid gelegen is bij 
een zeer geringe fout, culpa levissima, veroorloven wij ons in deze context nog de opmer-
king, dat de verwijtbaarheid niet zeer dwalinggevoelig is, en dan nog slechts onder het be-
ding van verschoonbaarheid."' Nader hieronder 4.111.1 e.v. 

341. Heinemann, Die Binding'sche Schuldlehre, p. 390 v.v. 
342. Zie de beschouwing van Arthur Kaufmann, Das Unrechtsbewusstsein in der Schuldlehre des 
Strafrechts, Zugleich ein Leitfaden durch die moderne Schuldlehre, Mainz (vermoedelijk 1949), in 
het bijzonder pp. 46 v.v. 
343. De vraagstelling wordt dan ook het meest vergaand ontwikkeld door Bolsius, Van den invloed 
der dwaling, a.w., p. 160; zijdelings aangeroerd door Trapman, Kritische uiteenzetting, a.w., p. 
275; Van Hamel/Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 303; Trapman komt, om te laten zien dat de vraag-
stelling zin heeft, in navolging van Simons, aanzetten met het voorbeeld van de man die zijn ver-
meende aanvaller mishandelt. Moet die man niet van straf gevrijwaard worden? Moet zijn dwaling 
dus niet relevant zijn? En toch, zo foetert Trapman, moet die man, nu hij zich niet waarlijk op 
overmacht beroepen kan, gestraft worden: 'het systeem van onze wet dwingt tot deze onbillijke in-
terpretatie' (Trapman, a.w., p. 275). Laat ons zien. Trapman heeft het over art. 300 Sr. Voor mis-
handeling is opzet nodig op het 'misse' van de handeling; iemand die denkt zich tegen een aanval te 
moeten verdedigen heeft dat noodzakelijk wederrechtelijkheidsbesef niet — — — geen mishande-
ling.Maar nu moet men niet zeggen: de putatieve noodweer zorgde voor die vrijspraak! Noodweer 
komt pas aan de orde, indien het grondfeit bewezen, kwalificeerbaar is. 
344. Vrij, Preadvies, NJV 1930, Hand. NJV, 1930, I, eerste stuk, a.w., IV, nummer 46 t/m 67: 
'Niet strafbaar is hij die een feit begaat, terwijl hij beseft noch behoort te beseffen, dat het ongeoor-
loofd is, noch ook rekening behoort te houden met de mogelijkheid daarvan'. 
345. D. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 200: Schuld in de zin van 
AVAS = minimale strafrechtelijke verwijtbaarheid. 
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IV.2.5 DWALING OMTRENT SCHULDUITSLUITINGSGRONDEN, STRAFUITSLUITINGSGRONDEN, 

KWALIFICERENDE OF PRIVILEGIËRENDE GRONDEN: OPZETUITSLUITENDE WERKING? 

Aan de vraagstellingen: 'kan dwaling omtrent schulduitsluitingsgronden, strafuitslui-
tingsgronden,'" kwalificerende of privilegiërende gronden het strafbaar opzet uitslui-
ten?' ontzeggen wij, op basis van eenzelfde redenering als onder IV.2.4 opgezet, iedere 
zelfstandigheid. Immers, ook deze vraagstellingen veronderstellen ieder voor zich een 
kwalificatiegrensoverschrijdend feit en daarmede perfect, strafbaar, opzet. 

In de Nederlandse litteratuur vonden wij deze vraagstellingen niet behandeld. Wij stip-
pen deze volledigheidshalve aan."' De Duitse dogmatici hebben aan deze kwesties zeer 
veel aandacht besteed.'" De redenen die daaraan ten grondslag zouden kunnen liggen ga-
ven wij reeds.'" 

Met 'dwaling omtrent een privilegiërende grond' bedoelen wij de error betrekkelijk een 
met het grondfeit samenhangend, onzelfstandig en geobjectiveerd delictsonderdeel,'" 
welk onderdeel, gevoegd bij het grondfeit, strafvermindering oplevert. Dergelijke acces-
soire strafverlichtingsgronden, opgenomen in een samengestelde delictsomschrijving 
zijn in ons commune strafrecht niet bekend." Maar indien zij er waren, dan zou men 
zonder perfect `grondfeitopzee de vraag naar de consequenties van dwaling ten aanzien 
van het privilegiërende gegeven niet kunnen beantwoorden — er zou dan immers geen 
feit zijn, ten opzichte waarvan de strafvermindering berekend zou moeten worden. Het 
gaat hier niet om dwaling binnen het systeem van een geprivilegieerd delict. Een geprivile-
gieerd delict heeft een geheel zelfstandige delictsomschrijving, waarvan de dolusaandui-
ding onmiddellijk op de privilegiërende bestanddelen betrokken is. 3 ' 2  Welnu: heeft de 
dader (subjectief) het opzet zoals dat in de geprivilegieerde delictsomschrijving vereist 
wordt, terwijl (objectief) het grond feit voorhanden is, dan zou van deze dwaling zeer wel 
opzetuitsluitende werking kunnen uitgaan. Het is immers denkbaar, dat het cognitieve 
moment uit de geprivilegieerde omschrijving betrokken moet zijn op minder of geheel 
andere delictsbestanddelen vergeleken bij het opzetverband van het grondfeit. In dit ge-
val sluit de dwaling wel degelijk het strafbaar opzet voor het voorhanden grondfeit uit, 
vanuit dat feit bezien is er dus een `opzetuitsluitende werking' der error; vanuit het gepri-
vilegieerde feit is er dan wellicht `opzetperfectionerende dwaling' (zie hieronder, IV.4). 35 ' 

346. Niet alle exceptieve gronden zijn onder te verdelen in hetzij rechtvaardigende hetzij schuld-
uitsluitende; er blijven er, die resulteren in strafuitsluiting zonder dat van rechtvaardiging of ver-
ontschuldiging sprake is; zie D. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 268; 
p. 230-231; zie bijvoorbeeld art. 134 bis, tweede lid Sr.; dit zijn dan zgn. 'pure' straluitsluitings-
gronden . 
347. In deze context kunnen wij dan ook niet behandelen de vraag of logisch-dogmatisch 'dwaling 
ten aanzien van verontschuldigingsgronden' wel mogelijk is. 
348. Binding, Die Normen, 111, a.w., p. 313 v.v.; Heinemann, Die Binding'sche Schuldlehre, a.w., 
p. 392 v.v. 
349. Noot 135, IV.2.2. 
350. D. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 714 v.v. 
351. D. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, a.w., p. 716. 
352. Vgl. o.m.: te vondeling leggen door moeder, kort na de bevalling (art. 259 Sr.) ten opzichte van 
te vondeling leggen (art. 256 Sr.); kinderdoodslag (art. 290 Sr.), kindermoord (art. 291 Sr.) en le-
vensberoving op verzoek (art. 293 Sr.) ten opzichte van het gronddelict 'doodslag' (art. 287 Sr.). 
353. Ten aanzien van een volkomen zelfstandige zwaarder gekwalificeerde delictsomschrijving in 
relatie tot het bijpassende grondfeit is een analoge problematiek — hoezeer 'technisch' denk-
baar — minder voor de hand liggend. Voor de zwaardere delictsomschrijving zal vrijwel altijd gel-
den, dat het opzet ook betrekking moet hebben op de strafverzwarende omstandigheden, althans, 
dat aan het opzet 'zwaardere' eisen gesteld worden, bijvoorbeeld voorbedachte raad of gemeen- 
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IV.2.6 EIGEN OPVATTING OVER DE OPZETUITSLUITENDE WERKING VAN DE ERROR 

IV.2.6.a Algemeen. Vier basisgegevens 

Voordat we ertoe overgaan onze eigen mening over de opzetuitsluitende werking van de 
dwaling uiteen te zetten recapituleren we vier basisgegevens die we tot nu toe gewonnen 
hebben en die ons goed van dienst zullen zijn bij onze eigen theorievorming. Alle vier lig-
gen zij reeds besloten in het voorgaande en werden zij — de een minder, de ander meer — 
door ons gearticuleerd bij onze bespreking van de diverse meningen omtrent het opzet, de 
dwaling en de opzetuitsluitende werking van de dwaling. 

1 Delictsomschrijvingsgewijze benadering 

De verhouding error/dolus moet delictsomschrijvingsgewijs benaderd worden, juist 
omdat het cognitieve moment van het opzet per delictsomschrijving varieert en daardoor 
ondermeer per delictspositie een karakteristieke relatieve (ont)kleuringsgraad vertoont; 
aldus kan aan de error juris in de ène omschrijving minder opzetuitsluitingskracht toeko-
men dan in de andere delictspositie, zoals de 'tamelijk feitelijke' dwaling eveneens al naar 
gelang de betrekkelijke kleuringsgraad aan invloed kan winnen of verliezen. 

2 Het gaat om strafbaar of perfect opzet 

Het gaat ons om de uitsluiting van strafbaar of perfect opzet. Met 'perfect' opzet bedoe-
len we het opzet, dat 'volkomen' is, volgens het systeem van de bepaalde delictsomschrij-
ving waarin het thuis hoort. Bij het 'perfecte' opzet beheerst het cognitieve moment alle 
delictsonderdelen, waarvan wetenschap nodig is voor een kwalificatiegrensoverschrij-
dend feit,'" ongeacht of het feit objectief ook kwalificatiegrensoverschrijdend is. 35  

Als voorbeeld een delictspositie, waarbij de dader nogal wat essentialia moet kennen, 
omdat de dolusaanduiding 'opzettelijk' helemaal vooraan staat in een betrekkelijk inge-
wikkelde delictsomschrijving.'" Art. 337 Sr. (ontdaan van alternativa) luidt: Hij die op-
zettelijk waren, welke op haar verpakking valselijk voorzien zijn, ter aanduiding van her-
komst, van de naam ener bepaalde plaats, met bijvoeging van een verdichte handels- 

schappelijk overleg (art. 289 Sr. ten opzichte van art. 287 Sr.; art. 301 Sr. of art. 302 Sr. ten opzichte 
van art. 300 Sr.). Heeft dus de dader het opzet, benodigd voor de zwaardere vorm, dan heeft hij a 
fortiori de dolus, vereist voor het grondfeit. 
354. Kwalificatiegrensoverschrijdend: in het hiernavolgende bespreken wij als zodanige feiten voor-
al de strafbare poging, alsmede het voltooide delict. Maar alle deelnemingsvarianten moeten er 
uiteraard ook onder begrepen worden. 
355. Immers, heel goed denkbaar is, dat bij 'perfect' opzet een objectief essentiale ontbreekt voor 
de rubriceerbaarheid onder de delictsomschrijving. Bijvoorbeeld: het 'gedode slachtoffer' blijkt ex 
post een étalagepop te zijn. Maar de doodslag-pleger dacht toch echt dat hij 'van het leven beroof-
de'; zijn opzet is volkomen, maar nu een essentieel vereiste ontbreekt aan de objectieve delictszijde 
is het feit niet rubriceerbaar als strafbaar, ook niet in pogingsvorm. (Absoluut ondeugdelijk object, 
zie hieronder ad I V.4.2). Als aan de subjectieve zijde maar aan alle kwalificeerbaarheidsvoorwaar-
den is voldaan. 
356. Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het wetboek van strafrecht, a.w., ad art. 337 Sr., aant. 8 
suppl. 16. 
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naam, binnen het Rijk in Europa invoert zonder klaarblijkelijke bestemming om weder 
te worden uitgevoerd, wordt gestraft met enz. 

Om perfect opzet te hebben moet de dader weten: 
1. dat het gaat om waren; 
2. dat die waren voorzien zijn van de naam ener bepaalde plaats; 
3. dat dat naamplaatsopschrift dient ter aanduiding van herkomst; 
4. dat bij het naamplaatsopschrift een handelsnaam gevoegd is; 
5. dat naamplaats- en handelsnaamopschrift staan op de verpakking; 
6. dat de handelsnaam verdicht is; 
7. dat naamplaats- en handelsnaamopschrift valselijk zijn aangebracht; 
8. dat de handelwijze neerkomt op invoeren; 
9. dat dat invoeren geschiedt binnen het Rijk in Europa; 

10. dat dat invoeren geschiedt zonder klaarblijkelijke bestemming om weder te worden 
uitgevoerd. 

Natuurlijk behoeft de voorstelling van de dader niet woordelijk met de gecursiveerde 
zinsdelen overeen te stemmen, maar wèl in wezen. Ontbreekt in 's daders wetenschap één 
van de tien punten, dan is het opzet — voor verwezenlijking van art. 337 Sr. — niet 'com-
pleet'. Tevens is duidelijk dat zo'n 'ingewikkeld' opzet (met een vrij zwaar belast cogni-
tief moment) nogal 'dwaling-gevoelig' is; het zal bij een error relatief makkelijk kunnen 
uitvallen. Dit brengt ons op een volgend uitgangspunt. 

3 In het algemeen een betrekkelijk hoge abstractiegraad van de delictsomschrijvingen: in 
het algemeen een betrekkelijk geringe 'dwaling-gevoeligheid' van het perfect opzet 

Hoe meer men moet weten, hoe meer men kan dwalen. Maar moet men veel weten? 
Over het algemeen behoeven voor het perfecte opzet niet zo heel veel essentialia gekend 

te worden — en die, welke gesubjectiveerd zijn, zijn nog betrekkelijk makkelijk kenbaar 
óók. De delictsessentialia in onze strafwet zijn voor het merendeel zeer abstract omschre-
ven — anders gezegd: de detailleringsgraad is laag (hierboven, 1.11.4). Ook al is het cogni-
tieve moment gekleurder dan men zou denken, toch valt de hoeveelheid gegevens, waar-
van de kennis vereist is, door de bank genomen nogal mee. 

Gelet op die vrij hoge abstractiegraad der delictsomschrijvingen in het algemeen mo-
gen we inzoverre — eveneens globaliter — concluderen tot een betrekkelijk geringe dwa-
ling-gevoeligheid van het perfecte opzet. Omdat men ook weer niet zoveel behoeft te we-
ten, is het 'dwaling-risico' van uit het perfect opzet bezien, gering. 3 " 

Voorbeelden. Zeer zelden detailleert de wetgever het object waaraan het geïncrimineerde 
gevolg zich moet voltrekken; meestal volstaat hij (impliciet) met een generieke aandui-
ding: zo moet 'het leven beroven' zich voltrekken aan 'een ander', dat wil zeggen een 
mens. Méér zegt de wetgever niet over het object — hij zwijgt bijvoorbeeld meestal (zie 
echter bijvoorbeeld artt. 290,291 en 304 Sr.) over bloed- en aanverwantschappelijke rela-
ties (vadermoord, stiefmoedermoord, zoals men in de meer primitieve wetgevingen vaak 
zal aantreffen) of gezagsrelaties (zoals: doodslag op de toezichthoudende leermeester). 
De delictueuse handeling wordt zelf slechts naar het abstracte gevolg ede dood') gety-
peerd. Voor het 'doodslag-opzet' betekent dit, dat het al perfect is, indien het weten en 
willen betrokken is op `levensbeneming aan een mens'. Méér individualisering is voor het 
opzet in de zin der wet volkomen onnodig (dus niet: opzet op levensontneming aan mens 
A of mens B, functionaris zus of zo). 

357. Het grote belang van deze a prima vista wellicht wat triviale opmerking moge de lezer hieron-
der, in onderdeel V duidelijk worden ad nummers V.2.4 (Kausalirrtum) V.2.6 (error in persona), 
V.2.6 (error in objecto) en V.2.5 (QuantiMsirrtum). 
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Ook wordt de concrete gevolgstoedracht meestal buiten de delictsomschrijving gehou-
den. Zo varieert de wetgever niet naar opzettelijke levensberoving door verwurging met 
een koord of door messteken."' Eveneens neemt de wetgever zelden de handelingsom-
standigheden op in de delictsomschrijving: geweldpleging in tijd van oproer, diefstal 
op marktdag, vechterij onder een openbare godsdienstoefening.'" Natuurlijk is de ene 
omschrijving gedetailleerder dan de ander; art. 287 is zeer abstract, maar art. 337 Sr. (onze 
opsomming van de cognitieve essentialia ad IV.2.6.a-2 bewees het al) is vrij gedetailleerd. 
Het gaat hier dus om een zeer globale vaststelling. 

In 11.3.2 hebben we gezegd: voor verwezenlijking van opzet moet de dader weten de 
bestanddelen die ná de dolusaanduiding gebezigd zijn, ten waren zij geobjectiveerd. Dat 
— niet minder en zeer bepaald ook niet meer: details die niet in de delictsomsch rij ving 
voorkomen behoeven voor het perfect opzet ook niet gekend te worden. 

4 Reeks van errores met opklimmende opzetuitsluitingskracht 

Binnen de zoëven aangeduide globale `dwalingsongevoeligheid' van het perfect opzet 
kunnen we weer een reeks van errores ontwaren met een opklimmende opzetuitsluitende 

werking. 
Van minder naar meer uitsluitingseffectiviteit: 

/. Dwaling betreffende de strafrechtelijke aard van een norm, de delictsclassfficatie 
(misdrijf of overtreding), de strafpositie of sanctiemodaliteit, kortom de 'strafrechte-
lijke normeringsdwaling' (` St rafrech tsi mum '); 

2. Dwaling betreffende burgerlijkrechtelijke, staats- of administratiefrechtelijke nor-
men, tengevolge waarvan de dader in onkunde verkeert aangaande allerlei 'rechts-
kundige' bestanddelen (ook wel 'normatieve') bestanddelen genoemd, dat wil zeggen 
bestanddelen voor de kennis waarvan een zeker leken-rechtskundig inzicht is vereist); 

3. Feitelijke dwaling.'" 
Aan alle drie soorten dwaling komt, in abstracto, de opzetuitsluitende werking toe. In zo- 
verre is dus onverschillig of een dwaling error j uris is of error facti. Daarom is de onder- 

358. In primitievere wetgevingen gebeurt dat nu juist heel vaak wel. Bijvoorbeeld Handvest Middel-
burg 1217: Qui vero hominem decappelaverit et fustibus vel pugno percusserit . . .; Handvest Haar-
lem 1245: si quis alium instrumento acuto vulneraverit . .; Quicunque dederit alapam in jaciem 

alicuis; Handvest Middelburg 1245: So wie dat jeghen den andren stekt of werpt of grijpt. . .; zie 
omstandig over de consequenties van deze hoge abstractiegraad voor het opzet in relatie tot het ge-
volg: Van Eck, Causaliteit en aansprakelijkheid voor gevolgen in het strafrecht, a.w., Deel II, p. 66- 
68; voor meer voorbeelden van delictsomschrijvingen met een hoge detailleringsgraad zie vooral 
G.E. van Coetsem, Du droit pénal au XIlle-siècle dans l'ancien duché du Brabant, Gand, 1857, p. 
193 v.v., o.m. de 'rechten ende correctien van den lande van Brabant': art. IV: Wie eene wonde ye-
mende gave soe dat hem syn herssenbecken brake . . . (gevolgsdetaillering); art. VI: Van eenen kin-
nebacslage, van eenen metten haer te treckene, van eenen te bloet te worstelne, van eenen in die more 
te werpen, van eenen metten voete te stoetene . . (detaillering der delictueuse handeling, de 'mis-
handeling'); art. VII: Wie eenen anderen met eenen pot sloge dat hij bloede. . . (detaillering der de-
lictueuse handeling en het gevolg). 
359. Zie de delictsomschrijvingen bij Van Coetsem, waar gevarieerd wordt naar: vredestijd of tijd 
van oorlog, oproer, heiligendag, kermistijd, marktdag, dag of nacht, winter of zomer enz. enz. 
(Van Coetsem, a.w., p. 191 v.v.). In ons commuun strafrecht gebeurt dat vrijwel nooit; zie artt. 100 
(ingeval van een oorlog waarin Nederland niet betrokken is), 203 (in tijd van vrede), 311 Sr. (gedu-
rende de voor de nachtrust bestemde tijd) enz. Meestal zijn dan dat soort handelingsomstandighe-
den geobjectiveerd. 
360. Zie onze uiteenzetting ad IV.2.3.b in fine. 
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scheiding normeringsdwaling/feitelijke dwaling niet 'zwaar belast'. Want men mag niet 
op de voorhand zeggen dat, al naar gelang een bepaalde dwalingsvorm in een bepaalde 
categorie gerubriceerd moet worden, die dwaling moet worden aangemerkt als wel bf niet 
opzetuitsluitend. Dit hangt geheel af van de concrete omschrijving. De categorieën zijn 
niet altijd duidelijk van elkaar te scheiden, er zijn nogal wat dwalingsvarianten als 'tus-
senvormen', overlopen, van de éne rubriek naar de andere, denkbaar. 

IV.2.6.b Tussenopmerking 

Hieronder, ad IV.3 en IV.4 — respectievelijk de `opzetrespecterende' en de 'opzetperfec-
tionerende' dwaling — zullen we deze vier zoëvengenoemde uitgangspunten weer tegen-
komen, zij het, dat de laatste twee basisbeginselen gedeeltelijke herschrijving behoeven al 
naar gelang het gaat om een ander soort effect van de dwaling. Zo ligt het immers voor de 
hand dat, grof gezegd, b.v. een geringe detailleringsgraad van een delictsomschrijving 
weinig opzetuitsluitende en veel opzetrespecterende dwaling tengevolge heeft. En zo zal 
de ad IV.2.6.a-4 gegeven reeks bij de `opzetrespecterende dwaling' als het ware omge-
draaid moeten worden daar strafrechtelijke rechtsdwaling veel en error facti weinig 
respect heeft voor het strafbaar opzet (om het zo `gepersonificeerd' uit te drukken). 

IV.2.6.c Drie uitsluitingsvarianten 

Wij willen drie manieren onderscheiden waarop de dwaling het perfecte opzet uit kan 
sluiten, namelijk indien de dwaling tengevolge heeft dat de dader hetzij 
I. niet komt tot zekerheids-, noodzakelijkheids- of hoogstwaarschijnlijkheids- weten 

van de op alledaagse manier (of lekenwijze) te kennen delictsessentialia (hierboven, 
11.3.2), 

2. niet komt tot de wetenschap dat er een aanmerkelijke kans bestaat op verwerkelijking 
van die (op lekenwijze) te kennen delictsessentialia (hierboven, 11.3.2 en 1II.5.2.b), 

3. niet inziet dat hij rechtens verplicht is tot handelen terwijl hij dit nalaat (I11.5.2.c). 
Het is denkbaar, dat bij één en dezelfde dwaling meerdere opzetuitsluitings-wijzen 
'samentreffen': bijvoorbeeld de dader komt door de dwaling niet tot zekerheidswe-
ten, terwijl de delictsomschrijving dat vereist (bijvoorbeeld bepaalde vormen van 
oogmerk) en tevens komt hij door diezelfde dwaling niet tot 'aanmerkelijke kanswe-
ten' ten aanzien van andere bestanddelen.' Zie daarover hieronder nader. 

De vraag zou kunnen rijzen of het hier gaat om drie verschillende vormen van de opzet- 
uitsluitende dwaling. Kan men eigenlijk niet beter van één opzetuitsluitende werking 
spreken (waarvan drie species zijn te onderkennen): namelijk tengevolge van de dwaling 

361. Men zóu kunnen aannemen, op rechtshistorische gronden, dat voor de vervulling van 'oog-
merk' het 'kans-weten' nooit genoeg is, zie Nieboer, Wetens en willens, a.w., p. 34. Er bestaat dan 
geen 'oogmerk eventualis' of voorwaardelijk oogmerk; dat wil zeggen dan is heel goed denkbaar 
dat bij delictsomschrijvingen met 'oogmerk' het aanmerkelijke kansweten (ten aanzien van datge-
ne, wat buiten het oogmerkverband verblijft) en het noodzakelijkheids- of zekerheidsweten (ten 
aanzien van datgene waar het oogmerk op gericht moet zijn) heel vaak 'samentreffen'. Er is dan 
eens een 'samentreffen' van de opzetuitsluitingsvarianten 1. en 2. heel best mogelijk. 
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verkeert de dader (ten onrechte) niet in de wetenschap dat verwerkelijkt zijn die essentia- 
lia waarop blijkens de delictsomschrij ving het opzet, om perfect te zijn, moet zijn gericht. 

Op zichzelf is dit juist. Want: al is de rechtens bestaande verplichting tot positief han-
delen bij het omissiedelict niet uitgedrukt in het Tatbestand, zij behoort wèl tot de delicts-
omschrijving en is een essentiale waarop het opzet gericht moet zijn. Dat dit 'in te lezen' 
essentiale ongeschreven is maakt in deze context geen enkel principieel verschil. 

Zo moet ook het 'aanmerkelijke kans-weten' niet genomen worden enkel in relatie tot 
het uiteindelijk ingetreden handelingsgevolg maar juist ook in relatie tot de verwezenlij-
king van elk gesubjectiveerd essentiale afzonderlijk, gelijk het zekerheids-, noodzakelijk-
heids- en hoogstwaarschijnlijkheidsweten. De `aanmerkelijkheid der kans op verwezen-
lijking van een essentiale' is zelf ook weer een essentiale en moet evenzeer 'ingelezen' 
worden. 

Maar — als het er dan toch alleen maar om gaat dat tengevolge van de error het opzet 
niet perfect wordt conform het systeem van de delictsomschrijving waarin het moet func-
tioneren, waarom dan naar drie `uitsluitingsvariaties' onderscheiden? Die onderschei-
ding lijkt ons zinvol omdat per `uitsluitingsvariatie' zich een ander soort dwaling-
gevoeligheid van het perfect opzet aftekent. Bij de eerste variatie is er iets meer gevoelig-
heid voor de 'tamelijk feitelijke dwaling'; bij de laatste twee variaties is het opzet ver-
hoogd gevoelig voor de tamelijk normatieve dwaling en de niet-strafrechtelijke error ju-
ris náást de gewone basisgevoeligheid voor de error facti. Wij willen dat als volgt adstrue-
ren. 

Zoals wij hiervoor aangaven is het strafbaar opzet bij de dolus eventualis en bij het 
omissiedelict steeds gekleurd. Bij het voorwaardelijk opzet moet immers de dader de 
rechtens onaanvaardbaarheid van de kans die hij loopt, hebben beseft (111.5 .2.b). Bij het 
omissiedelict moet de dader op lekenwijze het bewustzijn hebben dat hij rechtens ver-
plicht is tot handelen terwijl hij dit in weerwil daarvan nalaat (III.5 .2.c). Dit betekent o.i. 
niets anders dan dat wij hier te doen hebben met vormen van perfect opzet die in verhoog-
de mate gevoelig zijn voor de normeringsdwaling. 362  

Let wèl dat de dader, voor en aleer hij toekomt aan zijn wederrechtelij kheidsbewust-
zijn, nodig voor dolus eventualis en omissieopzet, eerst een 'tamelijk feitelijke basisken-
nis' moet hebben. Zo moet de `nalater' eerst wetenschap hebben van de 'tamelijk feitelij-
ke' omstandigheden die de objectieve rechtsplicht vestigen vóórdat gesproken kan wor- 

362. Wij nemen hier de Strafrechtsirrtum niet in aanmerking vanwege de uitermate kleine 'opzet-
uitsluitingskrache . Noch voor het aanmerkelijke kansweten noch voor het omissieopzet is straf-
baarheidsbewustzijn vereist. Voorts is niet wel voorstelbaar dat de dader op grond van een dwaling 
omtrent het strafrecht zijn handelingsplicht of de onaanvaardbaarheid van een kans niet inziet. 
Zuiver academisch gesproken zou het kunnen. Stel dat iemand, vader van twee kinderen, de delicts-
omschrijving ex art. 255 Sr. kent. Hij meent te weten (Strafrechtsirrtum) wat onder de term 'hulpe-
loze toestand' verstaan moet worden, namelijk: 'ogenblikkelijk levensgevaar'. Hij verlaat daarop 
zijn kinderen. Het is duidelijk dat deze dwaling 's daders wederrechtelijkheidsbewustzijn volkomen 
intact laat; minstgenomen zal de dader zich de aanmerkelijke kans op wederrechtelijkheid blijven 
realiseren. Op lekenwijze blijft de vader weten: eigenlijk moet ik rechtens voor mijn kinderen zor-
gen. Als studeerkamermogelijkheid blijft open dat die wetenschap door de Strafrechtsirrtum wordt 
aangetast — maar practisch genomen kan men het wel uitsluiten. De dader kan toch moeilijk me-
nen dat hij zijn kinderen in de steek 'mag' laten omdat art. 255 Sr. — naar hij in dwaling aan-
neemt — slechts spreekt over 'het laten verblijven in ogenblikkelijk gevaar voor de gezondheid'. 
Het is bij deze strafrechtsdwaling wel zo, dat de dader meent niet in hulpeloze toestand te brengen in 
de zin der (straf)wet maar dat is ook niet nodig. 
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den over het bewustzijn der Rechtspflichtwidrigkeit — die feitenkennis blijft vereist en 
daarmede de 'gewone basisgevoeligheid voor de error facti' die we bij iedere opzetvorm 
al ontwaarden (hierboven, IV.2.6.a). En zo moet bij het aanmerkelijke kans-weten de 
dader eerst kennis hebben van de 'tamelijk feitelijke essentialia' (en die zijn in de meer-
derheid: IV.2.3.b in fine) voordat hij de onaanvaardbaarheid van de kans op een van de 
essentialia kan weten. Bij het zekerheids-, noodzakelijkheids- en hoogstwaarschijnlijk-
heidsbewustzijn moet de dader een gericht en stellig besef hebben over het feitelijk han-
delingsperspectief. Om zeker te zijn moet de dader een mening hebben over wat, naar hij 
kan begroten, feitelijk vaststaat of zal komen vast te staan. Er is een afgerondere feiten-
kennis voor nodig dan voor een dolus-eventualis-oordeel (het zou wel 'ns kunnen zijn dat 
. . .). De vereiste feitelijke basiskennis is groter en inzoverre is zekerheids-, noodzakelijk-
heids- en hoogstwaarschijnlijkheidsbewustzijn gevoeliger dan het aanmerkelijke kans-
weten voor error facti. 

Nota bene: het vorenstaande tast niet het beginsel aan dat, globaal genomen, relatief aan 
de error facti de meest opzetuitsluitende werking toekomt (hierboven, IV.2.6.a-4). Het is 
waar: we betogen, dat twee van de drie uitsluitingsvarianten een verhoogde gevoeligheid 
vertonen van het perfect opzet voor de tamelijk normatieve dwaling en de error juris. 
Verhoogd gevoelig, in vergelijking met de opzetvarianten: zekerheids-, noodzakelijk-
heids- en hoogstwaarschijnlijkheidsweten. Maar: verhoogd betekent nog niet: meer ge-
voelig voor error juris dan voor de error facti. Het betekent slechts: over het algemeen 
is de dolus niet erg gevoelig voor error juris maar hier — bij de dolus eventualis en het 
omissie-opzet — is die gevoeligheid toch wat sterker dan normaal, hoewel de gevoelig-
heid voor error facti het sterkst blijft ( = de gewone basisgevoeligheid)."' Immers: voor 
alle besproken opzetvarianten blijft gelden, dat de dader een 'tamelijk feitelijke basis-
kennis' moet hebben vooraleer hij aan zijn meer normatieve wetenschap kan toekomen. 
Is er nu opzetuitsluitende dwaling in het spel dan zal deze over het algemeen haar werking 
reeds in het feitelijke voorkennis-vlak vertonen. De dwaling, die de dolus eventualis uit-
sluit, zal meestal neerkomen op: de dader kende niet de 'feiten', die de basis moesten vor-
men voor de afweging 'ik loop een onaanvaardbare kans'. Het ligt niet erg voor de hand 
dat de dader wèl de feitelijke kansverhoudingen kent en toch, door dwaling, niet inziet: 
dit risico is aanmerkelijk, dat mag ik niet lopen. Het kan echter wel. 

Zo zal ook de dwaling, die het omissie-opzet uitsluit, vrijwel altijd bestaan uit onkunde 
ten aanzien van de tamelijk feitelijke omstandigheden die de rechtsplicht tot doen vesti-
gen. Het zal, wederom, maar zelden voorkomen, dat de dader wèl die tamelijk feitelijke 
omstandigheden kent, maar door error juris toch niet de rechtsplicht. 

Een concreet voorbeeld van een zuiver omissiedelict zal wellicht duidelijk kunnen ma-
ken dat, ondanks een verhoogde error juris-gevoeligheid, het omissie-opzet het sterkst 
gevoelig blijft voor de error facti. Art. 414 Sr. bestraft de schipper van een Nederlands 
vaartuig die de krachtens het eerste lid van art. 785 van het Wetboek van Koophandel op 
hem rustende verplichting tot hulpverlening als zijn schip bij een aanvaring betrokken is 
geweest, opzettelijk niet nakomt. Art. 785, eerste lid W.v.K. luidt: De schipper is 
verplicht aan personen, die in gevaar verkeeren, en in het bijzonder, als zijn schip bij eene 
aanvaring betrokken is geweest, aan de andere daarbij betrokken schepen en de personen 
die zich aan boord dier schepen bevinden, de hulp te verleenen, waartoe hij bij machte is 
zonder zijn eigen schip en de opvarenden daarvan aan ernstig gevaar bloot te stellen. 

Ofschoon in art. 414 Sr. de dolusaanduiding 'opzettelijk' helemaal achteraan in de de- 

363. Men zou het ook z6 kunnen zeggen: bij dolus eventualis en omissieopzet komt boven op de ge-
wone basisgevoeligheid voor feitelijke dwaling nog eens een extra gevoeligheid voor error juris en 
normatieve dwaling en door die extra-gevoeligheid zijn omissieopzet en voorwaardelijk opzet bei-
de gedefinieerd. 
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lictsomschrijving staat zijn wij toch van mening dat de dader — die immers zijn 
rechtsplicht moet kennen — alle feitelijke omstandigheden moet kennen die deze 
rechtsplicht constitueren — met andere woorden: het opzet moet, om perfect te zijn, 
(vrijwel) alle delictsbestanddelen beheersen. Voordat de dader kan toekomen aan het be-
sef: ik moet rechtens hulp verlenen, is een feitelijke basiskennis nodig van omstandighe-
den als: 1. ik ben schipper, 2. mijn schip is bij een aanvaring betrokken geweest, 3. perso-
nen aan boord van het aangevaren of aanvarende schip verkeren in gevaar, 4. ik kan hulp 
verlenen, 5. zonder eigen schip en opvarenden aan ernstig gevaar bloot te stellen. Het is 
tevens duidelijk, dat als de dader dit soort feitelijke gegevens kent, het niet goed denk-
baar is dat hij daarna niet het besef heeft gehad: als ik nu niet help, laat ik na in weerwil 
van mijn rechtsplicht. Maar mogelijk is het wèl. Met andere woorden: de meest voorko-
mende opzetuitsluitende dwalingsvorm zal toch wel — ook bij het omissieopzet — een er-
ror facti wezen. Een dergelijk voorbeeld is ook voor de dolus eventualis op te zetten.'" 

Zijn het omissieopzet en het voorwaardelijk opzet op de voorhand — en wel per defini-
tie — verhoogd gevoelig voor de error-juris, per delictsomschrijving kan die gevoeligheid 
uiteraard nog vergroot worden, doordat in een bepaalde delictsomschrijving meer nor-
matieve of specifiek juridische bestanddelen onder het opzetverband vallen. Zo kan im-
mers ook het noodzakelijkheids-, zekerheids- of hoogstwaarschijnlijkheidsweten (per 
definitie verhoogd gevoelig voor de error facti) per delictsomschrijving een specifieke ge-
voeligheid verkrijgen voor de error juris of de meer normatieve dwaling. Nu is het bij de 
zuivere omissiedelicten regel, dat daar bestanddelen onder het opzetverband vallen waar-
voor een betrekkelijk diepgaand juridisch inzicht omtrent eigen of andermans rechtskun-
dige hoedanigheid, positie of handelwijze onontbeerlijk is. Immers, de wetgever heeft de 
delictsomschrijving hier toegespitst op het daderschap van het nalaten en daartoe heeft 
hij onder de rechtsplichtvestigende omstandigheden niet zelden een staatsrechtelijke, 
handelsrechtelijke, privaat- of administratiefrechtelijke bron van rechtsplichten aange-
wezen: een staatsrechtelijke kwaliteit (ambtenaar), een civielrechtelijke overeenkomst tot 
onderhoud (kostschoolhouder), een staatsrechtelijke bevelsverhouding (vordering door 
een ambtenaar met enig toezicht belast) of een handelsrechtelijke positie (koopman, 
bestuurder, beherende vennoot of commissaris van een vennootschap, vereniging of 
stichting of gefailleerde). Naar het wezen genomen — op lekenwijze — moet de dader die 
bron kennen. Moeilijk zal dat niet wezen, zeker niet, indien die bron een de dader per-
soonlijk betreffende kwaliteit is. Maar in ieder geval betekent dit een eis van verdergaand 
juridisch inzicht dan bijvoorbeeld bij het gewone commissiedelict gebruikelijk. Zo bij de 
talloze ambtsdelicten die door nalaten begaan kunnen worden. De dader moet zichzelf 
als 'ambtenaar' herkennen en moet tevens weten hoever zijn ambtsbediening strekt voor-
dat hij weten kan dat zijn nalaten strijdig is met zijn ambtelijke garantieplicht ( = weder-
rechtelij kheidsbewustzijn). Het is ook duidelijk dat de bestuurder van een N.V. die in 
staat van faillissement is verklaard, welke ter bedrieglijke verkorting der schuldeisers 
heeft nagelaten aantekening te houden in de diverse boeken (art. 343 Sr.) zijn eigen posi-
tie moet kennen en de aard van de diverse boekhoudingen, wil hij althans omissie-opzet 
hebben."' Met andere woorden: voor het zuivere omissie-opzet geldt, wil het perfect 
zijn, dat de volgende drie `lagen van kennis' aanwezig moeten zijn: 
/. een basiskennis der feitelijke verhoudingen (en dit betekent een daarmede correleren-

de basisgevoeligheid voor de error facti); 

364. Zie verder hieronder IV.2.6.e. 
365. Een korte blik op de diverse zuivere omissieomschrijvingen zal bevestigen, dat in die omschrij-
vingen bij uitstek gejuridiseerde rechtsplichtvestigende omstandigheden worden aangetroffen, 
door het omissieopzet te beheersen. Men zie o.m. artt. 355, 357, 359, 361, 367, 375 Sr. (ambtelijk 
opzettelijk nalaten); artt. 390, 402, 405, 406, 414 Sr. (opzettelijk nalaten door personen op wie een 
'scheepvaart-Garantenstellung' rust; opmerking verdient in deze sector dat de juridisering van de 
rechtsplichtvestigende omstandigheden lang niet die diepgang heeft als bij het 'ambtelijk nalaten', 
wellicht omdat van een ambtenaar qualitate qua meer juridische kennis geëist en verondersteld kan 
worden); artt. 192, 193, 194, 225, 256, 259 Sr. (zuivere omissies in de meer algemene sfeer); artt. 
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2. een rechtskundig inzicht bijvoorbeeld in eigen kwaliteit en de strekking daarvan, of in 
de bevelsverhoudingen etc. (specifieke delictsomschrijvingsgewijze gevoeligheid voor 
de error juris doordat in die bepaalde delictsomschrijving allerlei juridisch-technische 
rechtsplichtvestigende gegevens zijn opgenomen); 

3. het bewustzijn dat Rechtspfiichtwidrig wordt nagelaten (error-juris-gevoeligheid 
waardoor het omissieopzet gedefinieerd wordt). 

Natuurlijk vallen deze drie momenten in de werkelijkheid in één `gedachtenflits' sa-
men (bijvoorbeeld art. 359 Sr.: 1. daar wordt geld weggenomen 2. ik ben ambtenaar en 
heb dat geld in mijn bediening onder mij en daarom moet ik wegnemen verhinderen 3. des-
ondanks laat ik toe; zd 'denkt' niemand). Bij het oneigenlijk omissiedelict kunnen de 
rechtsplichtvestigende omstandigheden ook gekend worden zonder zulk juridisch denk-
werk'. De rechtsplichtvestigende omstandigheden liggen juridisch minder vast, zijn min-
der precies — als zodanig kunnen hier in aanmerking komen: een liefdesplicht, bloed- en 
aanverwantschappelijke betrekkingen, samenlevingsverbanden, een uit contractuele re-
latie voortvloeiende gehoudenheid, voorafgaand handelen van gevaarzettende aard en 
dergelijke meer."' Aangezien bij het zuivere omissiedelict het 'juridisch-technische' 
bestanddeel regel is, mogen we hieruit eveneens een regel concluderen van méér gevoelig-
heid van het zuivere omissieopzet voor de error juris dan voor de error facti. 

Aangezien echter het zuivere omissiedelict in onze wet uitzondering is tast ook dit het 
globale beginsel-gegeven niet aan, dat het perfect opzet in het algemeen het sterkst voor 
error facti gevoelig is. 

Hierboven merkten wij reeds op, dat meerdere uitsluitingsvarianten bij een delictsvorm 
kunnen 'samentreffen'. Het is heel belangrijk deze samentreffingsidee binnen het perfect 
opzet in de gaten te houden; dat voorkomt dat in de zoeven gegeven driedeling der uitslui-
tingsvariaties drie afzonderlijke categorieën worden gezien. Want niets is minder waar. 
Het is immers volkomen duidelijk dat het 'omissieopzet' gepaard kan gaan met `zeker-
heidsweten' (de dader weet zeker, dat hij in weerwil van zijn rechtsplicht tot doen nalaat) 
of met 'aanmerkelijke kansweten' (de dader stelt zich wetens en willens bloot aan de aan-
merkelijke kans, dat hij in weerwil van zijn rechtsplicht nalaat). Zo kan evenzeer hoogst-
waarschijnlijkheidsweten' bij één delict samentreffen met 'aanmerkelijke kansweten'. 
Juist omdat binnen het perfecte opzet meerdere opzetvariaties kunnen samengaan, kun-
nen meerdere opzetuitsluitende dwalingen 'samentreffen' bij één delict. Confronteren 
we nu deze `samentreffingsidee' met datgene wat we vonden omtrent de verhoogde error-
j uris-gevoeligheid van de dolus eventualis en het omissieopzet, de verhoogde error-facti-
gevoeligheid van het zuivere omissieopzet, dan kunnen we de opzetcategorieën rang-
schikken in een globale reeks naar opklimmende error-juris-gevoeligheid. Die reeks is 
dan minder 'grof' dan de driedeling die wij hierboven gaven en doet meer recht aan de 
idee, waarop wij reeds wezen (111.5.1 in fine) dat er in de (o.a. psychische) realiteit gelei- 

335, 336 Sr. (toelaten in bedrijfstechnische sfeer); artt. 340, 341, 342, 343, 346 Sr. (nalaten bij fail-
lissement of bij toelating tot een gerechtelijke boedelafstand); denk ook aan de algemene burger-
plichten ex artt. 135, 136 Sr. Zo bij art. 192 zal de dader toch moeten weten: ik ben op rechtens regel-
matige wijze opgeroepen (op 'wettelijke wijze') als getuige, daarom ben ik rechtens verplicht om 
aan mijn oproeping gevolg te geven. Zo zal de nalater ex art. 255 (aanmerkelijke kans) bewustzijn 
moeten hebben van de rechtens geldige bron zijner verplichting; hij moet weten: mijn nalaten be-
treft een 'onderhoudsgerechtigde' (en dus kennis hebben van de grond daarvan als: voogdijverhou-
ding, aanverwantschappelijke relaties of civielrechtelijke verzorgingsovereenkomst). 
366. Het opzet van het oneigenlijke omissiedelict is cognitief minder juridisch-technisch, hetgeen 
uiteraard daardoor komt dat de wetgever de preciese gronden voor de rechtsplicht niet in de delicts-
omschrijving heeft opgenomen. Daarom kunnen 'spontane' gronden ook meedoen, zoals: het 
scheppen van een gevaarssituatie, een bijzondere levenssituatie enz. enz. Een limitatieve opsom-
ming van de ontstaansbronnen voor de doenplicht is hier niet te geven (wèl bij het zuivere omissiede-
lict). Hierover uitvoerig: D. van Eck, De rechtspraak over causaliteit een aansprakelijkheid voor 
gevolgen in het strafrecht, TVS LXXVI, p. 169 t/m 226 in het bijzonder p. 218 v.v. 
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delijke overgangen en dus ook graduele verschillen bestaan, die niet in alternatieve sche-
ma's gedrongen mogen worden. We zouden bijvoorbeeld de volgende reeks, opklim-
mend in error-juris-gevoeligheid kunnen opbouwen, van perfecte opzetvarianten: 
1. zekerheids-, noodzakelijkheids- en hoogstwaarschijnlijkheidsweten bij commissiede-

licten; 
2. aanmerkelijke kansweten bij commissiedelicten; 
3. zekerheids-, noodzakelijkheids- en hoogstwaarschijnlijkheidsweten bij oneigenlijke 

omissiedelicten; 
4. aanmerkelijke kansweten bij oneigenlijke omissiedelicten; 
5. zekerheids-, noodzakelijkheids- en hoogstwaarschijnlijkheidsweten bij zuivere omis-

siedelicten; 
6. aanmerkelijke kansweten bij zuivere omissiedelicten."' 
Natuurlijk kan deze reeds weer eindeloos gesubtiliseerd worden. Voert men immers het 
gegeven in, dat zekerheids-, noodzakelijkheids- en hoogstwaarschijnlijkheidsweten kan 
samentreffen bij één delict met 'aanmerkelijke kansweten', dan wordt de reeks meteen al 
uitgebreid (namelijk: 1/2/1 + 2/3/4/3 + 4/5/6/5 + 6). 

Intussen, een dergelijk abstract subtiliseren, een dergelijke 'juridische algebra', is op 
zichzelf genomen weinig zinvol en ontaardt, om deszelfs wille bedreven, in weinig anders 
dan het dorsen van leeg stro. 

Waar het hier om gaat is slechts aan te tonen dat de grove driedeling alsvoren vermeld 
een goede basis is voor kneedbare theorievorming per opzetuitsluitingsgeval, mits men de 
`samentreffingsidee' maar voor ogen houdt. Alles is in de driedeling wel rubriceerbaar. 
Vandaar dat wij haar hierna willen aanhouden en niet verder onderverdelen. Bij voor-
raad wijzen we er hier alvast op dat de error meerdere effecten tegelijk kan hebben. Een 
dwaling die het zekerheids-, noodzakelijkheids- of hoogstwaarschijnlijkheidsweten uit-
sluit zal niet zelden het aanmerkelijke kansweten ten aanzien van datzelfde essentiale in-
tact laten of zelfs perfectioneren. Hij die in ongegrond optimisme verkeert omtrent een 
zekerheid of noodzakelijkheid zal toch heel vaak wel (juist daardoor) de kans beseffen, 
dat het gevolg toch wel eens zou kunnen intreden. Bij het commissiedelict zal zo een dwa-
ling omtrent zekerheden of noodzakelijkheid gepaard kunnen gaan met voorwaardelijk 
opzet, ja, zelfs, het voorwaardelijk opzet is er juist, omdat de dader de werkelijke kans-
grootte niet goed inschatte terwijl bij hem wetenschap resteerde dat datgene, waarvan ex 
post bleek dat het voor hem een zekerheid had moeten zijn, voor hem ex ante een aanmer-
kelijkheid opleverde. 

Thans zullen wij bestuderen hoe de rechter in de praktijk met de opzetuitsluitende dwa-
ling omspringt. Daarbij herinneren wij eraan dat de hier onderscheiden uitsluitingsva-
rianten niet gescheiden mogen worden. Zij kunnen, alle drie, in een delictsvariant tegelij-
kertijd worden aangetroffen. Zo kan een omissiedelict worden begaan terwijl de dader 
pro paste door dwaling niet tot de wetenschap komt van de noodzakelijkheid van een 
rechtsplichtvestigend gevolg en pro parte door error niet kan inzien dat er aanmerkelijke 
kans bestaat dat hij een rechtsplichtvestigende kwaliteit bezit, zodat hij volkomen onbe- 

367. Het is niet gezegd, dat deze reeks een afdalende error-facti-gevoeligheid laat zien, integendeel. 
Op de eerste plaats zal overal een feitelijke basiskennis nodig zijn. Daarenboven komen zekerheids-, 
noodzakelijkheids- en hoogstwaarschijnlijkheids-weten 'om het andere nummer' terug. Wel kan 
men zeggen dat de reeks een opklimmende omvang van het cognitieve moment sec laat zien. Een 
korte `bewijstechnische' opmerking. Ad 11.3.6 hebben we opgemerkt dat de dolus eventualis zo 
makkelijk te bewijzen is. Hoe valt dat te rijmen met het gegeven, dat je er meer voor moet weten? 
Althans, je moet er meer normatiefs voor weten. Dat is waar, maar, zo hebben we gezegd, minder 
feitelijks. Nu is bewijs van wetenschap van feiten moeilijker dan van de kennis van het normatieve. 
Voor het eerste moet de zintuigelijke waarneming vaststaan, voor het laatste niet, het laatste vloeit 
welhaast automatisch voort uit het eerste, het eerste echter niet uit het laatste. 
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wust is van het gegeven, dat hij rechtens verplicht is tot handelen, terwijl hij dit desniette-
genstaande nalaat. De opzetuitsluitingsvarianten lopen meestal noodzakelijk in elkaar 
over. Het enige wat men soms doen kan is, aangeven, welke variant het meest effectief is 
ten opzichte van de opzetuitsluiting. 

IV.2.6.d Praktijkgevallen van opzetuitsluitende werking 

1 Algemeen 

De opzetuitsluitende dwaling figureert maar betrekkelijk zelden als afzonderlijk pro 
bleem in de kolommen van de Nederlandse Jurisprudentie. Hiervoor zijn verscheidene 
redenen aan te voeren. 

Allereerst, zoals opgemerkt, omschrijft de wetgever de delictsbestanddelen, waarop 
het strafbaar opzet betrekking moet hebben, vrij abstract.'" Het opzet is relatief onge-
voelig voor dwaling bij de dader. In navolging van de delictsomschrijvingen houden de 
stellers van de tenlasteleggingen het cognitieve moment van het opzet in de tenlasteleg-
ging eveneens abstract. Met andere woorden: veel ruimte om zich op een dwaling te be-
roepen, die het strafbaar opzet zou kunnen uitsluiten, blijft er niet voor de verdachte. 

Hierop is een belangrijke uitzondering. Het OM heeft de neiging om in tenlasteleggingen 
terzake misdrijven tegen het leven gericht onmiddellijk ná de opzetaanduiding hoogst ge-
detailleerd de causale keten te omschrijven die uiteindelijk het geïncrimineerde gevolg te 
weeg heeft gebracht.'" De tenlastelegging is dan zo ingericht dat het opzet die causale ke-
ten lijkt te beheersen; de dader moet — om het tenlastegelegde opzet te kunnen hebben — 
wetenschap hebben gehad van de werkelijke causale toedracht. Een dergelijke wijze van 
tenlasteleggen maakt het opzet verhoogd dwalinggevoelig. Het roept het probleem van 
de zogenaamde `Kausal-abirrung' op: een incongruentie tussen 's daders voorstelling 
omtrent het waarschijnlijk causale verloop ex ante en het werkelijk oorzakelijk verband 
zoals ex post gebleken. Immers: wat, als verdachte blijkt in dwaling te hebben verkeerd 
omtrent de werkelijke toedracht van het gevolg? Moet dan eigenlijk niet het opzet, zoals 
tenlastegelegd, uitvallen? De `Kausal-abirrung' staat als een klassiek afzonderlijk opzet-
uitsluitend dwalingsprobleem bekend, evenals de error in persona, de privilegiërende 
dwaling en de error in objecto.'" Als zodanig zal de `Kausal-abirrung' besproken worden 
in het vierde onderdeel. Daar zal uit de doeken gedaan worden, dat dit dwalingsfeno-
meen als afzonderlijk probleem geen bestaansrecht heeft en dat aan haar geen opzet-
uitsluitende werking mág toekomen. Het OM bezigt hier een verkeerde wijze van ten-
lasteleggen . Daargelaten, of het raadzaam is de causale toedracht gedetailleerd in een ten-
lastelegging op te nemen, in ieder geval moet de opzetaanduiding altijd ná de causale 
schakeling in de tenlastelegging opgenomen worden. Immers, in de delictsomschrijving is 
de concrete gevolgstoedracht ook nooit opgenomen: voor het perfect opzet in de zin der 
wet — en het OM behoeft de rechter slechts rubricering onder het wettelijk opzetbegrip 
mogelijk te maken — is kennis van de causale ketens niet nodig. 

Op de tweede plaats zal het OM indien bij de dader zich opzetuitsluitende dwaling voor- 
doet — of indien de kans groot is, dat de rechter zulks aanneemt — niet een doleuse, maar 

368. Hierboven, IV.2.6.a-3. 
369. Voor concrete voorbeelden, hieronder V.2.3. 
370. Hieronder V.2.4, V.2.6, V.2.7, V.4.2. 
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een culpose delictsvariant ten laste leggen. Bij een culpoos delict is voor het OM de kans 
op 'succes' in zo'n geval groter, daar opzet bij iedere dwaling betreffende de aanwezig- 
heid van gesubjectiveerde bestanddelen uitvalt en culpa alleen, indien die dwaling ver- 

schoonbaar is. 
Ten derde: indien zich bij verdachte inderdaad opzetuitsluitende dwaling voordoet, 

dan zal het toch maar zelden voorkomen, dat hij zich met zoveel woorden op dwaling be-
roept. Heel vaak zal verdachte zijn verweer niet over de gesubjectiveerde zijde van de de-
lictsomschrijving laten lopen, maar over de geobjectiveerde. Hij presenteert zijn visie 
dan als de juiste: hij stelt eenvoudig zijn opvatting over de werkelijkheid tegenover die 
van het OM. Hij betwist bijvoorbeeld kort en goed, dat de kans op een bepaalde delicts-
bestanddeelverwerkelij king aanmerkelijk was. De rechter kan (en zal) een dergelijk be-
wij suitsluitingsverweer (dat niet gemotiveerd weerlegd behoeft te worden)" ' terzijde stel-
len met de opmerking, dat de aanmerkelijke kans er wel was. Hij gaat, in zo'n geval, niet 
in op het, niet expliciet uitgesproken, subsidiair beroep op dwaling dat heel vaak in ver-
dachtes 'objectieve' verweer besloten ligt: als die aanmerkelijke kans er wel was, dan heb 
ik in momento actionis toch gemeend van niet. Zeker wanneer verdachte algemene voor-
zienbaarheden of waarschijnlijkheden betwist moet men er, o.i., eigenlijk vanuit gaan 
dat in het als objectief gepresenteerde een subsidiair subjectief dwalingsverweer besloten 
ligt. 

Voorbeeld: HR 22-11-1960 NJ 1960 nr. 212 m.o. B. V.A.R. Tenlaste was gelegd dat ver-
dachte zijn vrouw en zijn drie minderjarige kinderen tot wier onderhoud hij wettelijk 
verplicht was in hulpeloze toestand had gelaten. Verdachte had opzettelijk vrouw en kin-
deren, van wie hij wist dat zij niet in staat of in de gelegenheid waren om in hun noodzake-
lijk levensonderhoud te voorzien, terwijl hij ook wist dat voor hen geen bijstand van de 
familie te verwachten was, de voor hun noodzakelijk levensonderhoud vereiste gelden en 
goederen onthouden (art. 255 Sr.). Voor het Hof had verdachte betwist, dat van familie-
bijstand geen sprake was geweest: vrouw en kinderen hadden volgens verdachte bij de 
ouders van de vrouw ingewoond en deze ouders hadden hunnerzijds in het onderhoud 
van vrouw en kinderen bijgedragen, zodat van een hulpeloze toestand geen sprake was 
geweest. Toch nam het Hof die hulpeloze toestand aan. Het cassatiemidel, dat hierover 
klaagde, trof geen doel, omdat de HR oordeelde, dat het Hof uit de gebezigde bewijsmid-
delen had kunnen afleiden dat requirant zijn vrouw en kinderen in een hulpeloze toestand 
had gelaten. Maar subsidiair zat in het 'objectieve' verweer, zoals voor het Hof gevoerd, 
een beroep op opzetuitsluitende dwaling besloten: als er tóch hulpeloze toestand is inge-
treden, dan heb ik, verdachte, dat niet geweten, want ik dacht, dat de ouders wel zouden 
bijspringen. Tevens is begrijpelijk, dat de judex sub factis een dergelijk subjectief, subsi-
diair verweer maar al te graag passeert. Immers, áls aannemelijk is dat de dader gedwaald 
heeft in dier voege, dat hij verwachtte, dat de ouders in het levensonderhoud zouden 
voorzien, dan is er geen 'verlatingsopzet' ex art. 255 Sr., want daarvoor is bewustheid der 
hulpeloosheid nodig."' Dan zou op de bestaande tenlastelegging vrijspraak moeten vol-
gen, terwijl de inhoud van de dwaling zeer verwijtbaar was. 

Ten vierde: zelfs als verdachte een uitdrukkelijk beroep op opzetuitsluitende dwaling 
doet, dan levert zulks niet anders op dan een bewijsuitsluitend verweer, dat — als de rech- 

371. G. Knigge, Beslissen en motiveren, de artt. 348, 350, 358 en 359 Sv., Alphen aan den Rijn, 
1980, p. 137 v.v. 
372. Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, a.w., aant. 6 ad art. 255 Sr., 
suppl. 22; HR 08-05-1951 NJ 1951, nr. 523. 
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ter er niet aan wil — geen afzonderlijke weerlegging behoeft buiten de bewezenverklaring 
om. Niet zonder gretigheid wordt deze ontsnappingsweg aangegrepen. Het verweer 
wordt maar hoogst zelden in procesverbaal, vonnis of arrest weergegeven. Slechts uit ap-
pèlgrieven of middelen van cassatie valt op te maken dat de verdachte een opzet-
uitsluitend dwalingsverweer heeft gevoerd. 

Ten vijfde: als de rechter wèl opzetuitsluiting door dwaling aanneemt, dan moet hij 
vrijspreken. Wederom doet zich een procestechnische moeilijkheid voor die ons onder-
zoek in ernstige mate belemmert. Immers, vrijspraken motiveert de Nederlandse straf-
rechter doorgaans uiterst summier."' Buiten een standaardformule om ('acht het ten-
lastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen en spreekt verdachte mitsdien daarvan 
vrij') verkrijgen we bijzonder weinig informatie over 's rechters motieven om vrij te spre-
ken. Was het de dwaling die tot de vrijspraak leidde? Wat voor dwaling zag de rechter er-
in en hoe schatte hij haar invloed? Wij moeten ernaar gissen. Een dergelijke ongemoti-
veerde vrijspraak is ook niet cassabel. Heeft de rechter wat meer gezegd dan strikt nood-
zakelijk is, waarbij hij, ter motivering van de vrijspraak het woord 'dwaling' heeft laten 
vallen, dan kan de daarop gegeven vrijspraak onzuiver blijken, ondermeer, doordien de 
rechter de opzetuitsluitende werking van de error op de tenlastegelegde dolus verkeerd 
heeft ingeschat. Aangezien alleen het OM in cassatie komt van een vrijspraak (in de hoop 
haar onzuiver te horen verklaren)'" gaat het, indien de 'onzuiverheid' met de dwaling te 
maken heeft, steeds om de gevallen dat de rechter sub factis het woord 'opzettelijk' uit de 
tenlastelegging verkeerd heeft geïnterpreteerd. Die foutieve interpretatie is dan daaraan 
te wijten, dat de rechter eenzelfde verkeerde uitleg huldigt ten aanzien van het woord 'op-
zettelijk' zoals gebezigd in de delictsomschrijving waaraan de tenlastelegger heeft ge-
dacht. De rechter heeft de reikwijdte van het opzet te ruim genomen, en meer bestandde-
len gesubjectiveerd dan de wetgever — en dus ook de tenlastelegger — heeft bedoeld. Het 
opzet is veel te dwalinggevoelig geworden. 

Een voorbeeld. Een verdachte wordt tenlastegelegd dat hij met iemand beneden de leef-
tijd van zestien jaren ontuchtige handelingen heeft gepleegd (art. 247 Sr.). 

In de delictsomschrijving is het feit, dat de ontucht een niet-zestienjarige en oudere be-
treft, geobjectiveerd. 3 " Wetenschap omtrent de leeftijd is bij de dader niet vereist. Maar 
stel nu, dat de feitelijke rechter die leeftijd wèl subjectiveert. Dan sluit dwaling omtrent 
de leeftijd van het 'slachtoffer' het perfect opzet uit, de rechter moet vrijspreken. Die 
vrijspraak is onzuiver. Maar dit blijkt slechts, als de rechter uitdrukkelijk motiveert. 

Het is niet goed denkbaar, dat het tegenovergestelde (de feitelijke rechter heeft te weinig 
essentialia onder het opzetverband gebracht) in causaal verband staat met een door het 
OM betwiste — door hem onzuiver genoemde — vrijspraak. Wat dus de vrijspraken be-
treft zullen wij heel weinig omtrent de opzetuitsluitende dwaling vernemen. Dit neemt 
echter o.i. niet weg, dat die dwalingsvariant op die vrijspraken wel invloed heeft. Het om-
gekeerde — de feitelijke rechter neemt de opzetuitsluitende dwaling niet aan — biedt het 

373. Knigge, Beslissen en motiveren, a.w., p. 137 v.v. 
374. Th .W. van Veen, Praeadvies voor de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van 
België en Nederland, 1974, Cassatie in Strafzaken, Functioneel beschouwd, p. 37. 
375. HR 24-10-1889 W 7194; HR 15-02-1949 NJ 1949 nr. 275; HR 20-01-1959 Ni 1959 nr. 103; 
Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, ad art. 247 Sr., aant. 3, suppl. 12. 
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meeste perspectief voor j urisprudentieonderzoek . Neemt de rechter de dwaling niet aan, 
of meent hij, dat zij niet opzetuitsluitend werkt, dan verklaart hij bewezen, meestal met 
voorbijgaan van het (implicite) beroep op opzetuitsluitende dwaling zijdens verdachte. 
Uit bewezenverklaring en bewijsmotivering valt echter wel af te leiden hoe de rechter over 
het dwalingsberoep heeft gedacht. Heel vaak wordt een beroep op opzetuitsluitende dwa-
ling indirect, via een bewijstechnische manoeuvre, gekeerd met een voorwaardelijk op-
zet-overweging. Als verdachte beweert, dat hij zich van bepaalde omstandigheden niet 
bewust was, dat hij bepaalde gevolgen niet heeft voorzien of gekend, dan pleegt de rech-
ter daar implicite op te antwoorden, dat het onaannemelijk is dat de dader in dergelijke 
dwalingen heeft verkeerd. Ieder normaal mens zou hebben beseft dat hij, minstgenomen, 
zich bloot zou stellen aan de als geenszins denkbeeldig te verwaarlozen kans dat die om-
standigheden enz. zouden intreden. Het hangt van de aard van het verweer af, of deze 
weerlegging wel een weerlegging ten principale mag heten. Wanneer de verdachte voors-
hands niet onaannemelijke omstandigheden aanvoert, die zouden kunnen verklaren 
waarom hij in casu niet deelachtig was aan algemeen bekende ervaringsregels of de wer-
kelijkheid niet kon begrijpen als ieder ander, treft de dolus eventualis-tournure  geen 
doel. Toch bezit de rechter niet of nauwelijks een ander mechanisme om zijn overtuiging, 
dat de opzetuitsluitende dwaling niet aanwezig was, te motiveren. Opzetuitsluitende 
dwalingsverweren roepen vrijwel altijd dolus eventualis-bewijsmotiveringen op. 

Voorbeeld: HR 08-05-1979 NJ 1979 nr. 481. Verdachte had, bij gelegenheid van een café-
ruzie, aan een van de hem bekende ruziemakers, een zekere Jo M., een mes gegeven. Deze 
had daarmede zijn opponent dood gestoken. Tegen de tenlastegelegde medeplichtigheid 
voerde verdachte aan, dat hij niet het opzet had gehad behulpzaam te zijn bij een derge-
lijk misdrijf. Hij had helemaal niet begrepen, dat Jo het voornemen had om de tegenstan-
der neer te steken. Jo had al zo vaak om het zakmes van verdachte gevraagd om aan zijn 
wrat te peuteren. Verdachte had niet ingezien dat de café-ruzie zo hoog was opgelopen. 
Ruzies bestaan wel meer tussen families. Ook het feit dat Jo 'bevelend' om het mes had 
gevraagd had verdachte dat inzicht niet bijgebracht. Van een vriend accepteert men nu 
eenmaal eerder een gebiedende toon of is daaraan gewend. 

De feitelijke rechter had hierop overwogen, dat verdachte zich, niettegenstaande dit al-
les, toch welbewust had blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat het mes zou strekken 
tot het plegen van het misdrijf. De HR meende dat de feitenrechter geredelijk tot dit oor-
deel kon komen. 

Een beroep op opzetuitsluitende dwaling is er alleen dán, wanneer verdachte zich implici-
te of uitdrukkelijk beroept op een bepaalde onkunde, onbewustheid, een verkeerde me-
ning of onjuist inzicht, welke kennisneming van de gesubjectiveerde delictsessentialia 
verhinderden. Wanneer verdachte zich ertoe beperkt de bewijslevering van het opzet te 
betwisten, is zulk een beroep er niet. In dit geval komen we er niet achter, of verdachte 
wellicht een afwijkende bewustzijnsinhoud heeft gehad. Verdachte houdt zich 'op de 
vlakte' en betoogt niets anders dan: bewijs maar eens, wat ik in momento actionis heb ge-
weten en gewild. 

In het zoeven genoemde arrest neemt verdachte ook subsidiair deze houding aan. Ik hèb 
niet geweten, en, in ieder geval, wat ik wèl geweten heb en of de inhoud van mijn weten- 
schap voldoende is om perfect opzet op te leveren, kan niet bewezen worden. In zeer veel 
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gevallen bepaalt verdachte zich er toe om aldus slechts de bewijsvoering aan te tasten."' 
Dergelijke bewijsuitsluitingsverweren — die zuiver strafvorderlijk bedoeld zijn en niet 
indirect op opzetuitsluitende dwaling steunen — worden eveneens gekeerd door dolus 
eventualis-overwegingen. Wederom, omdat dit opzet zo makkelijk bewijsbaar is. 3 " 

De vraag of er opzetuitsluitende dwaling is, is een vraagstuk dat boven de 'bewijs-streep' 
thuis hoort. Het gaat hier om de bewijsbaarheid van het opzet, althans, zo verschijnt de 
opzetuitsluitende error praktisch. De HR toetst bewijskwesties marginaal." Daarom zal 
de HR niet snel casseren, als een requirant klaagt dat een opzetuitsluitend dwalingsver-
weer in feitelijke instantie ononderzocht of niet voldoende onderzocht is gelaten.'" Stel, 
dat de HR vernietigt, dat verwijst hij wegens vormverzuim (de bewezenverklaring is niet 
voldoende met redenen omkleed). Dit kan slechts betekenen dat de HR van mening is dat 
een dwaling waaraan requirant zegt te hebben geleden in casu opzetuitsluitende werking 
zou Kinnen hebben. 

Voorbeeld: HR 27-06-1932 NJ 1932 p. 1633. Verdachte S. was als huwelijksdetective in-
gehuurd door de B., die zijn vrouw van een overspelige relatie verdacht. S. rapporteerde 
aan de B. dat hij had gezien dat mevrouw de B. was bezocht door zekere M. en dat me-
vrouw de B. de inwonende kostganger X had geliefkoosd. In de daaropvolgende echt-
scheidingsprocedure verklaarde S. dit alles onder ede. Nu bleek, dat S. dit onmogelijk 
had kunnen zien, daar M. op de door S. opgegeven dag geheel ergens anders verkeerde. 

376. Zie bijvoorbeeld: H R 19-06-1911 W 9203. Midd.: 's Hofs arrest is ten aanzien van het bewezen-
verklaarde opzet onvoldoende met redenen omkleed. De HR: req. wist, dat M. was gehuwd en sa-
menwoonde met M.M.; in de trein tussen Amsterdam en Hoorn is hij tot het duidelijk inzicht en de 
stellige verwachting gekomen dat M.M. wel van de taart zou eten; hij heeft desondanks niets gedaan 
om dit te voorkomen; hieruit heeft het Hof kunnen afleiden dat req.'s opzet tevens was gericht op 
het doden van M.M. Let wel: req. beroept zich in het geheel niet op enige onwetendheid of onbe-
kendheid. Hij betwist slechts het bewijs. Evenzo o.m. Rechtbank Alkmaar 18-09-1928 NJ 1929 p. 
545; Hof Amsterdam 14-10-1930 NJ 1930 p. 1469; HR 05-12-1932 NJ 1933 p. 551 m.o. W.P.; Hof 
's Bosch 24-12-1932 NJ 1933 p. 537: verdachte kon en moest begrijpen dat door in volle vaart met een 
vrachtauto geladen met twaalf zakken suiker, elk 100 kg wegende tegen getuige aan te rijden, daar-
door aan getuige zwaar lichamelijk letsel zou worden toegebracht. Door de daad toonde verd., in-
dien deze getuige zich niet van de steenweg verwijderde, deze met zijn vrachtauto te zullen overrij-
den. Het opzet op bedreiging met zware mishandeling mitsdien bewezen; HR 09-12-1935 NJ 1936 
nr. 253 m.o. W.P.; Rechtbank Den Haag 21-02-1936 NJ 1936 nr. 180; H R 23-10-1939 NJ 1940 nr. 
31 m.o. W.P.; HR 19-10-1940 NJ 1940 nr. 754; HR 14-10-1940 NJ 1941 nr. 87 m.o. W.P.; HR 02- 
12-1940 NJ 1941 nr. 293 m.o. W.P.; HR 26-03-1946 NJ 1946 nr. 226: opzet kon worden afgeleid uit 
gedragingen; HR 06-02-1951 NJ 1951 nr. 475 m.o. B.V.A.R.; HR 09-11-1954 NJ 1955 nr. 55 m.o. 
W.P.; (alle bevattende dolus-eventualis-overwegingen naar aanleiding van betwistingen der be-
wijslevering van het opzet); idem HR 26-06-1962 NJ 1963 nr. 10 m.o. W.P.; HR 08-06-1971 NJ 
1972 nr. 90 m.o. C.B. Vgl.: concl. A.G. Remmelink vóór HR 01-02-1977 NJ 1977 nr. 561; voorts 
HR 03-01-1978 NJ 1978 nr. 627; HR 18-09-1978 Ni 1979 nr. 50 m.o. Th.W. van Veen; concl. A.G. 
Remmelink vóór HR 19-06-1979 Ni 1979 nr. 599. 
377. Hierboven 11.3.6. 
378. C. Bronkhorst, De Derde Rechtsingang, Zwolle, 1975, p. 16. 
379. Een zgn. 'Meer-en-vaart-verweer' zal een beroep op opzetuitsluitende dwaling niet gauw zijn. 
Zie HR 01-02-1972 geannoteerd door G.E. Mulder in AA XXII, p. 514 v.v.; als 'Meer-en-vaart-
verweer' komt alleen in aanmerking een verweer dat met de inhoud der gebezigde bewijsmiddelen 
niet strijdt maar wel met de bewezenverklaring als zodanig. Een beroep op het door dwaling ontbre-
ken van het perfect opzet (een nogal 'ingrijpend' verweer) zal de inhoud van de gebezigde be-
wijsmiddelen zelden onverlet laten. 
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S. werd vervolgd terzake meineed (art. 207 Sr.). Tegen de tenlastelegging, dat hij opzette-
lijk valselijk en in strijd met de waarheid een verklaring onder ede had afgelegd verweerde 
S. zich door te stellen, dat weliswaar zijn verklaring objectief onjuist was geweest maar 
dat zijn opzet noch op het valselijke noch op het onware gericht was geweest. Hij zou zich 
vergist hebben in de persoon en een ander voor M. hebben aangezien. Rechtbank en Hof 
veroordeelden echter op de tenlastelegging. De HR oordeelde nu dat uit de gebezigde be-
wijsmiddelen wel kon blijken de objectieve onjuistheid van de verklaring, maar niet, dat 
requirant die verklaring opzettelijk valselijk, dit is: met bewustheid van haar onwaar-
heid, had afgelegd. Mitsdien was de bewezenverklaring niet genoegzaam met redenen 
omkleed.'" 

Uitdrukkelijke weerleggingen van opzetuitsluitende dwaling zijn grosso modo onder te 
verdelen in twee categorieën: 
a. de weerleggingen volgens de methode van het `normaliteitssyllogisme'; 
b. de weerleggingen volgens de methode van de historische waarschijnlijkheidsbereke-

ning. 

Ad a: bij de methode van het `normaliteitssyllogisme' weerlegt de rechter verdachtes be-
roep op onkunde of onwetendheid via de 'feiten en omstandigheden van algemeene be-
kendheid' (ex art. 339 tweede lid Sv.). (Zie hierboven 2.III.2.3.b). Met betrekking tot de 
gegevens, waaromtrent de verdachte zegt gedwaald te hebben, overweegt de rechter kort 
en goed: 'die gegevens zou iedereen (dat wil zeggen ieder normaal mens) gekend hebben'. 
Deze overweging confronteert de rechter met het strafrechtelijk normaliteitsvermoeden 
ten aanzien van verdachte: verdachte wordt geacht tempore delicti normaal te zijn ge-
weest tenzij het tegendeel blijkt."' Het konijn zit dan al in de hoed. Als de verdachte 
'normaal' is geweest, dan heeft hij dus ook geweten, wat ieder normaal mens weet, ergo: 
hij heeft niet gedwaald. Bevredigend is een dergelijke weerlegging niet altijd. De methode 
van het normaliteitssyllogisme vertrekt juist van het punt van betwisting: verdachte stelt 
immers, dat hij het inzicht, ook als normaal mens, niet had. In deze weerleggingsmethode 
is het demonstrandum praemisse. Vooral als het cognitieve moment van het strafbaar 
opzet nogal complex is (en er dus veel geweten moet worden) lijkt deze methode wel veel 
op het proclameren van een onweerlegbaar bewijsvermoeden (van opzet). 

Ad b: bevredigender is de methode van de 'historische waarschijnlijkheidsbereke-
ning'. Hier refereert de rechter aan de sociale context van verdachte op het hande-
lingsmoment. Hij sluit aan bij allerlei individuele eigenschappen, hoedanigheden en 
vaardigheden van verdachte, 'welsprekende' handelingen en houdingen zijnerzijds. Men 
zou deze methode ook de 'biografische methode' of de 'methode van de biografische evi-
dentie' kunnen noemen. De rechter wijst het verweer af met een beroep op individuele 
historische (namelijk uit verdachtes levensloop) aanknopingspunten waaruit hij berede-
neert dat verdachte niet in dwaling verkeerd kán hebben. De rechter wijst dan op de oplei-
dingen die verdachte gehad heeft, de loopbaan die hij gevolgd heeft, het milieu waarin hij 
verkeerde, de mensen met wie hij vlak vóór het delict omging, de uitlatingen (mondeling 

380. Vgl. HR 29-06-1936 NJ 1937 nr. 29. Lasterlijke aanklacht (art. 268 Sr.). Bewijs van het opzet-
telijk valselijk betichten. Req. kan in dwaling, te goeder trouw en naar beste weten de aanklacht 
hebben gedaan. 
381. Uitvoerig hierna; Nieboer, Wetens en willens, a.w., p. 7 v.v. en dezelfde, Aegroto Suum, a.w., 
p. 84 v.v. 
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of bij geschrift) die verdachte gedaan heeft, enz. enz. Het geval-De Geer"' is van deze 
'biografische kansberekeningen' een sprekend voorbeeld. Duidelijk is ook, dat deze mi-
nutieuse terugrekening bewijstechnisch geweldig veel inspanning vergt, vooral als het 
verleden van de delinquent niet 'welsprekend' is. 

Dit geval-De Geer is geen incident. Juist in de zogenaamde na-oorlogse rechtspraak zijn 
via de methode van de biografische evidentie zeer vele dwalingsberoepen weerlegd. Alge-
meen kan worden gesteld dat in delictsomschrijvingen met een vrij complex opzet de do-
lus het meest dwaling-gevoelig is. Een extreem errorgevoelig opzet treffen we aan in de 
delictsomschrijvingen uit het zgn. Tribunaalbesluit."' Weliswaar kan de vraag gesteld 
worden of het hier, formeel gezien, zuiver strafrecht betreft.'" Voor ons onderwerp 
maakt dit niets uit, daar de materiële delictsposities uit het TB voor wat de omschrijvin-
gen van de verboden gedragingen betreft, op dezelfde wijze opgebouwd zijn als in het 
commune strafrecht gebruikelijk."' 

De interpretatie van de objectieve en subjectieve delictscomponenten moet geschieden 
naar de algemene strafrechtelijk-dogmatische regels.'" Het probleem van de opzet-
uitsluitende dwaling presenteert zich in de tribunaalrechtspraak op exact dezelfde wijze 
als in de commune jurisprudentie, zij het, dat men er in de tribunaaluitspraken vaker mee 
geconfronteerd wordt. 

2. De `desbewustheid' ex art. 1 TB: een extreem errorgevoelig opzet 

Art. 1 TB omschrijft tal van gedragingen, die aanleiding kunnen zijn tot sancties, doch 
alleen, indien degeen die zich schuldig heeft gemaakt aan een of meerdere van de opge-
somde handelingen hierdoor zich desbewust heeft gedragen in strijd met de belangen van 
het Nederlandse volk of desbewust afbreuk heeft gedaan aan het verzet tegen de vijand of 
diens handlangers."' 

Art. 1 TB, eerste lid luidt: 
Aan Nederlanders, die op het tijdstip van het in werking treden van dit besluit den leef- 

382. Bijzonder Gerechtshof Amsterdam, 23-05-1947 N.O.R. 1947 nr. 890, BRvC 29-10-1947 
N.O.R. 1947 nr. 1070, uitvoerig besproken hieronder ad IV.2.6.d.5. 
383. Besluit van 17 september 1944, houdende vaststelling van het Tribunaalbesluit, Stbl. E 101, 
uitgegeven 20 september 1944, gewijzigd bij besluit van 23 december 1944, Stbl. E 153, uitgegeven 
28 december 1944; hierna: TB. 
384. Zie: C.F. RUter, De Bijzondere Rechtspleging — symbool of alibi? AA XXI, 7, 1972, pp. 346 
v.v.; de toelichting op het TB spreekt over 'een tuchtrechtelijke regeling' voorziend in bijzondere 
maatregelen die niet een poenaal, maar administratief karakter dragen; zoals Van Bemmelen op-
merkt, zijn eigenlijk alle feiten, ex art. 1 TB, gelijk te stellen aan strafbare feiten, of nauw verwant 
daarmede, J.M. van Bemmelen, Het Buitengewone Straf- en Tuchtrecht, TVS LIV 1946, p. 133 
v.v.; in het bijzonder p. 149 v.v.; aldus eveneens R. van Oppen, NJB 1945 p. 229; ook Pompe 
meent, dat de feiten die het TB omschrijft, delicten zijn die met bijzondere (administratiet-
rechtelijke) maatregelen te keren zijn, W.P.J. Pompe, Eenige aspecten van het Politieke Strafrecht, 
Utrecht/Nijmegen, 1947, p. 9 v.v.; zie A.D. Belinfante, In plaats van Bijltjesdag, De Geschiedenis 
van de Bijzondere Rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog, Assen, 1978, p. 47 v.v. 
385. Van Bemmelen, ibidem. 
386. Van Bemmelen, ibidem. 
387. W.M.E. Noach, De Bijzondere Rechtspleging, Straf- en tuchtrechtelijk optreden tegen onva-
derlandslievend gedrag uit de bezettingsjaren, 's-Gravenhage, 1948, p. 67 v.v. 
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tijd van achttien jaar hebben bereikt en gedurende de vijandelijkheden in, of tijdens de 
vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa, 

hetzij op eenige wijze hulp of steun hebben verleend of getracht hebben te verleenen aan 
den vijand of diens handlangers of medewerkers, 

hetzij als leden, begunstigers of anderszins zich aangesloten hebben of aangesloten zijn 
gebleven bij de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden of eenige daaraan 
verwante of andere nationaal-socialistische of fascistische organisatie of instelling, voor 
deze Beweging of een zoodanige organisatie of instelling werkzaam zijn geweest, haar 
propaganda hebben bevorderd of verspreid dan wel door woord of daad van instemming 
met het streven van die Beweging of een zoodanige organisatie of instelling of in het alge-
meen van nationaal-socialistische of fascistische gezindheid blijk hebben gegeven, 

hetzij voordeel hebben getrokken of getracht hebben te trekken uit door of vanwege 
den vijand of diens handlangers genomen maatregelen of den door den oorlog of de vij-
andelijke bezetting geschapen feitelij ken toestand, 

hetzij niet gevolg hebben gegeven aan door Ons of van Onzentwege in verband met de 
oorlogvoering uitgevaardigde wettelijke maatregelen, kunnen, indien zij op grond van 
hun handelen of nalaten geacht moeten worden zich desbewust te hebben gedragen in 
strijd met de belangen van het Nederlandse volk of desbewust afbreuk te hebben gedaan 
aan het verzet tegen den vijand en diens handlangers, bij uitspraak van door Ons in te 
stellen Tribunalen als bijzondere maatregelen worden opgelegd: (enz.). 

Wat betekent nu de term 'desbewust'? In de toelichting op het TB doet de wetgever uitko-
men, dat voor `desbewustheid' wetenschap vereist is omtrent de strijd met de belangen 
van het Nederlandse volk of betreffende de afbreuk aan het verzet tegen de vijand of 
diens handlangers. De ingewikkelde wijze, waarop deze eis van wetenschap is geformu-
leerd in de wettekst, is terug te voeren op de bedoeling van de wetgever om het bewijs van 
deze kennis gemakkelijk te maken: 'In de woorden "indien zij geacht moeten worden. 
desbewust. . " ligt opgesloten, dat alleen de innerlijke overtuiging van het Tribunaal ten 
deze beslissend is, zonder dat er van de hier bedoelde wetenschap van den beschuldigde 
op formeele wijze het bewijs behoeft te worden geleverd' .'" Wanneer men de eis van we-
tenschap stelt, beduidt zulks, dat de delictsomschrijving in zoverre een doleuse is: `desbe-
wustheid' betekent opzet, voorwaardelijk opzet daaronder begrepen. Culpa, zo stelt van 
Bemmelen uitdrukkelijk in zijn uitvoerige bespreking van de onderhavige de-
lictsomschrijving, is dus beslist niet voldoende.'" Culpa, onachtzaamheid, is immers: 
niet weten, inadequaat bewustzijn, niet begrijpen of verwachten van noodzakelijkheden, 
waarschijnlijkheden of aanmerkelijke kansen. 

Door de 'clesbewustheid'-eis verkrijgt de delictsomschrijving een betrekkelijk zwaar 
benadrukte psychische diepgang vooral waar de gesubjectiveerde componenten een des-
bewust inzicht veronderstellen in de uiteindelijke totale waardering der gedraging. De da-
der moet hebben begrepen dat zijn handelwijze indruiste tegen de belangen van het Ne-
derlandse volk of afbreuk deed aan het verzet.'" Dit veronderstelt weer, dat de beschul-
digde kennis heeft gedragen, tempore delicti, van wát die Nederlandse belangen alstoen 
— van het standpunt van de Londense wetgever uit bezien — precies inhielden en vervol-
gens, wat voor gedragslijn met die belangen parallel liep. Dit laatste eist weer kennis van 
de onder de concrete omstandigheden geldende maatstaven van proportionaliteit en sub- 

388. Toelichting op het TB, geciteerd naar Van Bemmelen, Het Buitengewone Straf- en Tuchtrecht, 
a.w., p. 150. 
389. Van Bemmelen, ibidem. 
390. Uitdrukkelijk zo gesteld in de noot J. van de Brug in TIN 1946 onder nummer 187. 
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sidiariteit. Indien immers een dader in dwaling meende tot een op het eerste gezicht 'on-
vaderlandslievend' gedrag gerechtigd te zijn omdat dit gedrag op langere termijn Neder-
landse belangen kon dienen kan dit de `desbewustheid' wegnemen als de dader heeft ge-
meend dat het onvaderlands gedrag het enig overblijvende redmiddel was terwijl de on-
gunstige bij-effecten van dat gedrag zouden wegvallen tegen de te dienen belangen. De 
dader moet hebben gehandeld ondanks de wetenschap dat de eindbalans van zijn gedra-
ging voor het vaderlands belang negatief zou zijn. De aanmerkelijke kans daarop moet 
hij uitdrukkelijk hebben beseft. Indien hij in momento actionis niet heeft geweten wat de 
welbegrepen Nederlandse belangen onder de gegeven omstandigheden waren dan wel 
niet heeft begrepen dat zijn gedrag daarvoor nadelig zou zijn, verhindert zulks de verwe-
zenlijking der `desbewustheid' ook indien deze onwetendheid of dat gebrekkig inzicht 
onverschoonbaar waren."' De `desbewustheid'-eis met zijn samengestelde gesubjecti-
veerde delictsessentialia maakt de delictsomschrijving extreem errorgevoelig. Dit klemt 
te meer omdat die afsluitende `desbewustheid'-eis terugwerkt op de gehele voorafgaande 
delictsomschrijving. Nog daargelaten, dat de feitelijke delictshandeling aldus omschreven 
zijn dat zij een 'ingeblikt opzet' schijnen te herbergen,' de afsluitende, overkoepelende 
`desbewustheid'-eis maakt aan iedere twijfel dienaangaande een einde. Het is immers niet 
denkbaar dat men door een culpose grondhandeling toch desbewust gedrag vertoont in 
strijd met de belangen van het Nederlandse volk enz. Maar dan moet de dader ook gewe-
ten hebben"' hoe precies zijn handelwijze te rubriceren was. Hij moet hebben begrepen 
dat een bepaald handelen of nalaten op het blijk geven van instemming met het streven 
der NSB neerkwam of dat het uiteindelijk resultaat van een gedragslijn neer zou komen 
op het verlenen van hulp en steun aan de vijand. Voorts moet hij hebben doorzien dat 
daardoor (oorzakelijke relatie) het Nederlandse belang benadeeld werd. Het opzet is dus, 
naar cognitief moment genomen, uitermate gedetailleerd samengesteld. 

Aldus is de poort geopend voor een geweldige stortvloed van `desbewustheid'-uitslui-
tende dwalingsverweren. De tribunaalrechtspraak laat hiervan dan ook een hausse zien. 

Een ding is zeker: de Besluitenwetgever heeft zich niet gerealiseerd hoe sterk dwaling- 
gevoelig het opzet in het TB omschreven stond, hij heeft evenmin geheel beseft dat hij 
door de eis van wetenschap te stellen, de delictsomschrij ving tot een volstrekt doleuse 

391. Zeer principieel in deze zin: Hoge Autoriteit 's-Hertogenbosch, 10-02-1947 TIN 1947 nr. 470a. 
Voor de `desbewustheid' is het bewijs van 'opzettelijk handelen' nodig bij gevoerd verweer. In het 
algemeen geldt, dat wanneer een Tribunaal de overtuiging heeft dat een besch. kon voorzien dat 
door diens handelen de belangen van het Nederlandse volk werden geschaad, daaruit als regel de 
consequentie mag worden getrokken dat besch. dit voorzienbare ook zal hebben geweten. Deze 
conclusie is echter niet altijd noodzakelijkerwijze te trekken. Het Tribunaal moet zich daarom uit-
drukkelijk rekenschap geven of evenbedoelde wetenschap bij besch. aanwezig is geweest. Derhalve 
kan een Tribunaal niet volstaan met het constateren van de mogelijkheid van bewustzijn. Idem: 
Hoge Autoriteit 's-Hertogenbosch 05-08-1946 TIN 1946 nr. 307; Hoge Autoriteit 's-Hertogen-
bosch 12-02-1947 TIN 1947 nr. 476; Hoge Autoriteit Arnhem 29-04-1947 TIN 1947 nr. 527 (het be-
wijs van objectieve afkeurenswaardigheid niet voldoende; het Tribunaal moet beslissen of besch. 
subjectief deze afkeurenswaardigheid voor zijn rekening nam); Hoge Autoriteit 's-Gravenhage 30- 
06-1947 TIN 1947 nr. 592; Noach, De Bijzondere Rechtspleging, a.w., p. 70. 
392. Kan men wel culpoos 'propaganda bevorderen', 'van instemming met een bepaald streven 
blijk geven', 'hulp of steun verlenen' of 'voordeel trekken of trachten te trekken'? 
393. Dat wil zeggen: op `lekenwijze', hierboven, 11.3.2. 
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maakte.'" Als hij dit inzicht had gehad, had hij stellig de slotzinsnede van de delictsom-
schrijving voorzien van een pro parte culpose, pro parte doleuse dispositie: 

'indien de dader geacht moet worden te hebben geweten of ernstige redenen te hebben 
gehad om te vermoeden dat zijn gedraging in strijd was met de belangen van het Neder-
landse volk'. 

Naar alle waarschijnlijkheid heeft de wetgever de `desbewustheid'-eis alleen opgeno-
men om de rechters ertoe te brengen ambtshalve steeds een onderzoek in te stellen naar de 
(mate van) verwijtbaarheid bij de dader. Ook afwezigheid van alle schuld zou het opleg-
gen van leedtoevoeging moeten uitsluiten. Bij psychische defecten, overmacht, nood-
weer of noodtoestand dan wel putativiteit van rechtvaardiging zou de dader wegens 
AVAS vrijuit moeten gaan."' Maar de `desbewustheid'-eis is veel te grofmazig om aan 
het 'geen straf zonder schuld'-principe recht te doen wedervaren. Het grote bezwaar te-
gen de volstrekt doleuse omschrijving is dat ook de onverschoonbare dwaling in beginsel 
tot vrijspraak leiden moet. De wetgever had kunnen voorzien dat de Tribunalen te doen 
zouden krijgen met een groot aantal verstokte overtuigingsdaders die tempore delicti 
dwaalden over wat de Nederlandse belangen waren, waar deze lagen, hoe zij te dienen 
waren. 

Vrijspraak van deze lieden zou onrecht betekenen. Toch waren zij destijds — zij het 
verwijtbaar — onwetend geweest of hadden zij een geheel andere opvatting gehad over 
het Nederlandse volksbelang. 

Deze categorie van onverschoonbaar dwalenden had men gemakkelijk kunnen rubri-
ceren onder een culpose omschrijving. Al hadden zij niet voorzien, zij hadden dat kun-
nen en behoren te doen. 

Tribunalen hebben dan ook soms het TB ook gelezen alsof onder de `desbewustheid' 
ook culpa te begrijpen zou zijn, zulks in flagrante strijd met de uitdrukkelijke tekst der 
delictsomschrijving, zoals ook wel ingezien werd.'" 

De extreme error-gevoeligheid van de `desbewustheid' noodzaakte de Tribunalen tot de 
meest verwrongen constructies om de opzetuitsluitende weren te kunnen weerleggen. 39 ' 

394. Van Bemmelen, Het buitengewone straf- en tuchtrecht, a.w., p. 150-151; Noach, De Bijzonde-
re Rechtspleging, a.w., p. 69: bedoeling van de wetgever komt niet in de tekst tot uitdrukking. 
395. Noach, a.w., p. 69; F.M. J. Jansen, De `desbewustheid' van artikel 1 Tribunaalbesluit, NJB 
1946 p. 332-334; A.J.G. Maclaine Pont, Het woord 'desbewust' in art. 1 Tribunaalbesluit, NJB 
1946 p. 430-432. 
396. Zwakke poging tot 'uitrekking' der desbewustheid ook tot culpa: Tribunaal Haarlem 2 1-08-  
1946 TIN 1947 nr. 452: art. 1 TB eist niet dat wetenschap bij de dader bestaat. Het zegt slechts dat 
besch. geacht moet worden desbewust zich te hebben gedragen in strijd met de belangen van het Ne-
derlandse volk. Dit doet zich ook voor wanneer men iets behoort te weten. Met andere woorden de 
bewijstechnische formule 'geacht moet worden' wordt hier omgezet tot een soort fictie: wie het Ne-
derlandse volk heeft benadeeld, dit niet wist maar wel had moeten weten, mag geacht worden toch 
het benadelingsbewustzijn te hebben gehad. Vgl. Tribunaal Arnhem, 26-09-1946 TIN 1946 nr. 485: 
niet van belang is of besch. te goeder trouw meende door zijn handelingen het Nederlandse volk te 
dienen. Het enige wat van belang is, is of hij had moeten weten dat hij deze daardoor benadeelde. 
Idem: Tribunaal Utrecht 27-09-1946 TIN 1947 nr. 474; Trib. Arnhem 24-02-1947 TIN 1948 nr. 681; 
Tribunaal Arnhem 27-10-1947 TIN 1948 nr. 714; Tribunaal Maastricht 21-01-1946 nr. 171; Tribu-
naal Almelo 08-07-1946 TIN 1946 nr. 225; Tribunaal Breda 29-01-1946 TIN 1946 nr. 176; Tribunaal 
Almelo 08-07-1946 TIN 1946 nr. 225. 
397. Tot een gemotiveerde weerlegging waren de Tribunalen gehouden ex art. 64,4e lid, laatste zin-
snede TB: De beslissing, dat de beschuldigde geacht moet worden zich desbewust te hebben gedra-
gen in strijd met de belangen van het Nederlandse volk of desbewust afbreuk te hebben gedaan aan 
het verzet tegen den vijand en diens handlangers, behoeft op geen bepaalde bewijsmiddelen te steu-
nen en alleen in zooverre met redenen te zijn omkleed, als die beslissing wordt gegeven in strijd met 
een te dien aanzien door den beschuldigde uitdrukkelijk voorgedragen en met redenen omkleed ver-
weer. 
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Immers, de motivering dat de beschuldigde toch had moeten begrijpen dat zijn facta et 
gesta nadelig zouden zijn voor het Nederlandse belang kan, naar de letter der wet geno-
men, niet voldoende heten. Hij die, hoezeer hoogst verwijtbaar, tempore delicti nu een-
maal niet het juiste inzicht had gehad in de strekking zijner handelingen kon toch niet 
geacht worden 'desbewust' te hebben gehandeld. Een weerlegging op dolus-eventualis-
basis kon ook maar in een beperkt aantal gevallen soulaas bieden omdat ook het voor-
waardelijk opzet een minimum aan wetenschap eist. Veel overtuigingsdaders konden 
zeer aannemelijke verweren produceren dat zij, als geheide nationaal-socialisten, de 
strijd met het Nederlandse belang niet hadden kunnen inzien. Wellicht kon deze ver-
blindheid teruggevoerd worden op een zekere `Lebensfiihrungsschuld' — tengevolge 
van een jarenlange verkeerde levensbeschouwing had de dader op den duur verwijtbaar 
geen inzicht meer kunnen hebben in het welbegrepen belang van het Nederlandse volk als 
etnische entiteit — maar ook een dergelijk schuldverwijt levert geen opzet, slechts culpa 
of verwijtbaarheid op. In sommige gevallen was het nog wel mogelijk een soort 'lang uit-
gesmeerde' dolus-in-causa redenering op te zetten. Door zich te begeven in NSB-kringen 
en actief werkzaam te zijn voor nationaal-socialistische organisaties had de dader zich 
wetens en willens blootgesteld aan de geenszins als denkbeeldig te verwaarlozen kans dat 
hij op den duur het Nederlandse belang niet meer zou kunnen onderkennen en de vijand 
niet meer als 'vijand' herkennen — en dus ook niet meer inzien dat tegen die 'vijand' ver-
zet geboden moest worden. Een dergelijk gebrek aan begrip en inzicht was dan toch weer 
terug te voeren op een (diffuse) verstandelijk gekende wilsuiting. Maar ook een dergelijke 
constructie veronderstelt dat de dader ééns (waar en wanneer moge niet goed te traceren 
zijn) kennis heeft gehad van wat een goed vaderlander te doen stond. Het 'desbewust-
heid' -moment wordt slechts in tijd een heel eind teruggeschoven — bijvoorbeeld naar 
1933, toen de dader lid werd van de NSB. Het moest meestal zeer gekunsteld heten als ver-
volgens die `desbewustheid' werd toegerekend aan het handelingsmoment, dat bijvoor-
beeld in 1944 lag. 

Aan datzelfde manco lijdt de redenering, dat de dwalende overtuigingsdader `wilient-
lich sich zum Schlechten hat werden lassen': de verblindheid van de overtuigingsdader 
zou toch 'desbewust' gewild zijn; de gehele wilsrichting van de delinquent zou er dan op 
neer komen, niet te willen weten wat het Nederlandse belang mee kon brengen. Gewilde 
onwetendheid, onnadenkendheid, bewuste onverschilligheid en roekeloosheid derhalve. 
Ook dit alles veronderstelt hetgeen te bewijzen is. Wie iets bepaalds niet wil weten, moet 
toch een zekere wetenschap hebben in welke richting hij zijn kennis niet wil uitbreiden. 
Gewilde onwetendheid veronderstelt toch dat men weet, dat men er een voorstelling van 
heeft, wát men niet wil weten, namelijk datgene waarvan men de vage bewustzijnsinhoud 
niet wil detailleren. Ook hier was wetenschap, zij het dan een voorshands vage. 

De tribunaalrechtspraak laat aldus een doorlopende worsteling met de 'desbewust-
heid'-eis zien. Een veelgevolgde tactiek is wel geweest om het (op zich aannemelijke) op-
zetuitsluitend verweer niet materieel te bespreken maar onmiddellijk bewijstechnisch te 
weerleggen met het 'protestatio actui contraria'-argument: wie zd handelt als beschuldigde 
moet wel hebben geweten en gewild en derhalve opzet gehad hebben. De dwaling is vol-
komen onaannemelijk.'" Het `normaliteitssyllogisme' speelt hierbij een grote rol. Het 
'protestatio'-argument is evenwel alleen bevredigend als de handeling inderdaad wel- 

398. Vgl. Tribunaal Amsterdam 16-02-1948 TIN 1948 nr. 711. 
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sprekend was. In veel gevallen was daar geen sprake van. In enkele gevallen wordt de 
`desbewustheid' geheel losgemaakt van de subjectieve dispositie van de delinquent en als 
het ware 'geobjectiveerd', dat wil zeggen: tot karakteristiek van de handeling gemaakt. 
De dwalingsgevoeligheid van de `desbewustheid' is dan inderdaad nihil.'" 

Thans enige voorbeelden. 

Wij laten de casuïstiek min of meer in tijdsvolgorde de revue passeren opdat aldus duide-
lijk worde dat in de wijze waarop de Tribunalen de opzetuitsluitende dwalingsverweren 
verwerpen een zekere 'lijn' zit. Onmiddellijk na de bevrijding reageren de Tribunalen 
zeer geïrriteerd op de opzetuitsluitende weren. Niet zonder ergernis worden de colleges 
zich ervan bewust dat de `desbewustheid'-eis ruimte schept voor beroepen op onver-
schoonbare onwetendheid, onbewustheid en onkunde. Deze ergernis blijkt in de kolom-
men van de jurisprudentie. Ook verdedigers en beschuldigden zijn zich nog niet bewust 
van de diverse mogelijkheden der `desbewustheid' en komen vreemd uit de hoek. Zie bij-
voorbeeld: Tribunaal Middelburg 17-10-1945 TIN 1945 nr. 54. Beschuldiging: zich als lid 
aangesloten hebben bij de NSB waardoor zij geacht moet worden zich desbewust te heb-
ben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandse volk."' Verweer: ik weet niet 
waarom ik bij de NSB ben gegaan. Weerlegging door Tribunaal: dit verweer is belache-
lijk. Bruin bakt besch. het in Tribunaal Breda 18-10-1945 TIN 1945 nr. 92. Besch.: lid-
maatschap NSB, waardoor desbewust (enz.). Verweer: ik ben lid geworden der NSB 
maar onwetend, daar ik bij de ondertekening van het aanmeldingsformulier meende dat 
dit formulier alleen moest dienen om mijn vergunningen voor de klompenhandel terug te 
krijgen. Het Tribunaal wil hier niets van weten. Op vage verweren wordt niet ingegaan: 
Tribunaal Arnhem 27-09-1945 TIN 1945 nr. 108. Besch.: lidmaatschap Nederlandsche 
Kultuurkamer, waardoor de vijand en zijn handlangers zowel moreel als financieel 
gesteund werden, waardoor hij geacht moet worden desbewust (enz.).°°' Verweer: ik heb 
alleen gedacht aan het bereiken van sociale verbeteringen in de muziekbranche en mij 
nooit gerealiseerd hoe mijn landgenoten er tegenover stonden.'" Apodictisch is het Tri-
bunaal Middelburg 10-10-1945 TIN 1945 nr. 68 naar aanleiding van het verweer van 
besch. dat zij de tenlastegelegde hulpverlening aan een Duits militair enkel heeft begaan 

399. Zo in Tribunaal Alkmaar 02-09-1946 TIN 1946 nr. 330. Lidmaatschap Nederlands Arbeids 
Front, zijnde een nationaal-socialistische instelling, waardoor desbewust handelen in strijd met de 
belangen van het Nederlandse volk. Verweer: ik wist niet, dat het N.A.F. iets te maken had met de 
NSB. Het Tribunaal gaat niet in op dit dwalingsverweer. Het stelt vast, dat het N.A.F. een 
nationaal-socialistische organisatie wás gezien de instelling bij decreet door de Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandse gebied alsmede de op het nationaal-socialistisch leidersbeginsel geba-
seerde wijze van bestuursuitoefening. Dus desbewuste benadeling. Evenzo Tribunaal Leeuwarden 
27-12-1945 TIN 1946 nr. 181: het blote lidmaatschap der NSB is voldoende om aan te nemen dat 
besch. zich desbewust heeft gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandse volk; Tribunaal 
Assen, 27-02-1946 TIN 1946 nr. 228; Tribunaal Arnhem 21-05-1946 TIN 1946 nr. 253; Noach, De 
Bijzondere Rechtspleging, a.w., p. 69. 
400. Beschuldigingen worden verkort en geparafraseerd weergegeven. 
401. Van voortdurende herhaling van de desbewustheid-tournure wordt afgezien. 
402. Vgl. Tribunaal Middelburg 12-10-1945 TIN 1945 nr. 58. Besch.: lidmaatschap NSB. Verweer: 
ik dacht dat de NSB de positie van de werkman zou verbeteren. Tribunaal: geen verweer in de zin 
van art. 64,4e lid TB. In Tribunaal Middelburg 12-10-1945 TIN 1945 nr. 59 beroept besch. zich op 
zijn uitzonderlijke domheid die de 'clesbewustheid' had verhinderd tot stand te komen. Hij zou 
NSB-er zijn geworden omdat het slecht ging in de landbouw en hij verwachtte van de NSB verbete-
ring. Hij was dom en had anderen gevolgd. Dit verweer keert het Tribunaal door de overweging dat 
besch. blijk heeft gegeven zeer goed te weten wat hij deed; zie verder Tribunaal Arnhem 16-10-1945 
TIN 1946 nr. 187; Tribunaal Arnhem 22-10-1945 TIN 1945 nr. 75; Tribunaal Amsterdam 03-06- 
1946 TIN 1946 nr. 290; Tribunaal Amsterdam 03-02-1947 TIN 1947 nr. 536. 
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uit liefde en verder nergens aan heeft gedacht, dat het hier meer een liefdesdrama betreft 
dan welbewust handelen met benadelingsopzet. Het Tribunaal verklaart dit zondermeer 
onaannemelijk. Zeer geërgerd reageren de Tribunalen wanneer beschuldigden als ver-
weer voeren dat zij op nationaal-socialistische bladen als 'Volk en Vaderland' en het 'Na-
tionale Dagblad' alleen geabonneerd zijn geweest om papier voor de kachel te hebben 
omdat zowel VoVa als N.D. niet in verkleinde uitgave verschenen en dat zij verder ner-
gens aan gedacht hebben, bepaaldelijk niet, dat zij de kans liepen dat derden een zekere 
mate van nationaal-socialistische gezindheid zouden zien of een NSB-houding zouden 
onderkennen in die abonnementen. In een uitvoerige noot onder TIN 1946 nr. 187 wordt 
ervoor gewaarschuwd dat, hoe belachelijk deze weren ook mogen zijn, zij, als het de be-
schuldigde lukt een en ander aannemelijk te maken moeten leiden tot vervallenverklaring 
van de tenlastelegging indien het desbewust zich gedragen in strijd met de belangen van 
het Nederlandse volk is verfeitelij kt door 'het blijk geven van instemming met het streven 
der NSB' of 'het blijk geven van een nationaal-socialistische gezindheid'. In combinatie 
met de `desbewustheid' moet verdachte immers de NSB-strevingen of nationaal-socialis-
tische ideologie wetens en willens uiterlijk onderschreven hebben, dan wel wetens en wil-
lens de aanmerkelijke kans hebben aanvaard dat hij die indruk maken zou, daargelaten, 
wat de dader intern (met een reservatio mentalis) voor oogmerk heeft gehad. 

Wanneer besch. zondermeer ontkent dat hij bij toetreding tot de NSB of tot enige 
nationaal-socialistische dan wel fascistische organisatie, bij het aangesloten blijven daar-
bij of het verrichten van werkzaamheden daarvoor het werkelijk karakter of doel der 
NSB of organisatie heeft gekend en dus beweert, dat hij niet geacht kan worden 'desbe-
wust' te hebben gehandeld wordt meestal het normaliteitssyllogisme van stal gehaald. 

Ieder normaal Nederlander kende het karakter of doel, beschuldigde mitsdien ook. Op 
de materiële motivering der onbekendheid zijdens beschuldigde wordt dan vaak niet ver-
der ingegaan. Bijvoorbeeld: Tribunaal Arnhem, 10-09-1945 TIN 1945 nr. 51. Lidmaat-
schap Landwacht, waardoor hij geacht moet worden zich desbewust te hebben gedragen 
in strijd met de belangen van het Nederlandse volk. Verweer: ik kende het doel van de 
Landwacht niet. Verweer verworpen: iedere Nederlander wist wat de Landwacht bete-
kende in het volksleven. Idem Tribunaal Maastricht 17-12-1945 TIN 1946 nr. 135. Teke-
ning bereidverklaring voor de Waffen-SS of het Nederlandsch Legioen, waardoor (enz.). 
Verweer: ik heb die bereidverklaring getekend zonder mij rekenschap te geven dat het be-
tekende een bereidverklaring om te strijden met de vijand van ons land. Idem Tribunaal 
Middelburg 21-12-1945 TIN 1946 nr. 129. Lidmaatschap Nederlandsch Arbeids-Front 
zijnde een aan de NSB-verwante, althans nationaal-socialistische organisatie, waardoor 
(enz.). Verweer: ik wist niet dat het N.A.F. verbonden was met de NSB. Tribunaal: dit 
was van algemene bekendheid en moet dus ook aan besch. bekend zijn geweest.°°' Tribu-
naal Almelo 08-04-1946 TIN 1946 nr. 265. Lidmaatschap NSB. Verweer: ik heb er nooit 
over `geprakkizeerd' dat de NSB gemene zaak met de Duitsers maakte. 

403. Idem Tribunaal Middelburg 27-12-1945 TIN 1946 nr. 139: werkzaamheden voor de 
Landstand, zijnde een aan de NSB verwante, althans nationaal-socialistische instelling; lidmaat-
schap Nederlandse Volksdienst, zijnde een aan de NSB verwante, althans nationaal-socialistische 
organisatie; blijk geven van nationaal-socialistische gezindheid door toe te staan dat de Nationale 
Jeugdstorm, zijnde een aan de NSB verwante, althans nationaal-socialistische instelling op zijn wei-
land oefende, waardoor hij desbewust (enz.). Weren: ik wist niet dat de Landstand NSB was, ik 
dacht dat de Jeugdstorm een troepje kinderen was dat aan sport deed, ik dacht dat de NVD zuiver 
armenzorg was. Tribunaal: iedereen wist dat genoemde instituten NSB-organisaties waren; Tribu-
naal Leeuwarden 07-01-1946 TIN 1946 nr. 140; Tribunaal Breda 17-01-1946 TIN 1946 nr. 232; Tri-
bunaal Maastricht 04-02-1946 TIN 1946 nr. 183; Tribunaal Almelo 07-03-1946 TIN 1946 nr. 188; 
Tribunaal Leeuwarden 14-03-1946 TIN 1946 nr. 245; Tribunaal Zutphen 26-04-1946 TIN 1946 nr. 
239; Tribunaal Breda 30-04-1946 TIN 1946 nr. 236; Tribunaal Amsterdam 03-06-1946 TIN 1946 nr. 
291; Tribunaal Amsterdam 17-09-1946 TIN 1946 nr. 4-64. 
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Verwerping: als de opmerking nooit `geprakkizeerd' te hebben over de vraag of de 
NSB gemene zaak met de Duitsers maakte moet worden opgevat als een ontkenning der 
`desbewustheid' verwerpt het Tribunaal een dergelijk vaag verweer omdat een vrouw als 
besch. die van begin tot eind lid van de NSB is geweest bekend moet zijn geweest met de 
landverraderlijke tendenties van deze kliek. Tribunaal Utrecht 22-11-1946 TIN 1947 
nr. 492: ieder normaal ontwikkelde Nederlander — wat ook beschuldigde is — had on-
derkend dat collecteren ten behoeve van `Winterhulp Nederland' het nationaal-socialis-
me diende en mitsdien behoorde tot onvaderlands gedrag. Mitsdien een dergelijk bewust-
zijn bij besch. aanwezig geacht . Tribunaal Amsterdam 09-12-1946 TIN 1947 nr. 455: geld-
inzameling Duitse Rode Kruis. Verweer: ik dacht dat in 1941 het Duitse Rode Kruis nog 
was aangesloten bij de internationale organisatie. Ik meende die internationale organi-
satie — waar Nederland ook belang bij had — te steunen. Verworpen: het was in 1941 
van algemene bekendheid dat het Duitse Rode Kruis reeds geheel onder invloed was ge-
komen van de nationaal-socialistische leiders van het Duitse Rijk en was geworden tot 
een apparaat slechts ten dienste van de Duitse oorlogsvoering.'" 

Pas later, wanneer de Tribunaalrechtspraak goed op gang is gekomen en de procespartij-
en beter op elkaar ingespeeld zijn, blijken de Tribunalen meer bereid inhoudelijk in te 
gaan op de aangevoerde desbewustheid-uitsluitende dwalingsverweren. De  rechter is dan 
ook niet meer zo 'verschrikt', omdat zijn juridische argumentering om dergelijke weren 
te weerleggen door ervaring beproefd en toegenomen is. De toetsende instanties — de 
Hoge Autoriteiten — hebben dan meer dan eens aangegeven, waar het bij de desbewust-
heid-eis om gaat en dat, ter weerlegging, een dolus-eventualis redenering genoegzaam is. 
De Tribunalen doen dan moeite, het voorwaardelijk opzet te beredeneren via de methode 
van de historische psychologische waarschijnlijkheidsberekening. Deze is, in vergelijking 
met het 'afkappende' normaliteitssyllogisme, veel individueler. Hierbij wordt gelet op 
het opleidingsniveau van beschuldigde, zijn maatschappelijke carrière, het milieu waarin 
hij zich beweegt, zijn leeftijd, eventuele 'veelzeggende' connecties gedurende de bezettings-
jaren, uitlatingen tegen derden"' enz. enz. Deze methode is bewijstechnisch veel bevredi-
gender en heeft ook meer overtuigingskracht. Bij het protestatio actui contraria-argument 
krijgt het vonnis bijna een declaratoir karakter: besch. hééft geweten omdat ieder ander 
óók geweten zou hebben, en daarmede uit. Bij de waarschijnlijkheidsberekening wordt 
ook meer uitgegaan van het momentum actionis: wat zal de besch. toen waarschijnlijk heb-
ben geweten en hebben voorzien? Bij het normaliteitssyllogisme dreigt het voortdurend 

404. Evenzo: Tribunaal Zutphen, 10-10-1946, TIN 1946 nr. 390; Tribunaal Amsterdam 25-10-1946 
TIN 1946 nr. 411: Kaderlidmaatschap Nederlandsche Arbeidsdienst. Hierdoor blijk geven van 
nationaal-socialistische gezindheid. Het Tribunaal merkt, voorzoveel nodig op, dat het van algeme-
ne bekendheid is dat de N.A.D. omstreeks eind 1941 op nationaal-socialistische leest werd ge-
schoeid en diens kader dienovereenkomstig werd geïnstrueerd. Mitsdien moet besch. geacht wor-
den zich desbewust te hebben gedragen enz. Idem: Tribunaal 's-Gravenhage 27-11-1946 TIN 1947 
nr. 529; Tribunaal Amsterdam 20-01-1947 TIN 1948 nr. 677; Tribunaal Utrecht 24-03-1947 TIN 
1947 nr. 646; Tribunaal Amsterdam 08-09-1947 TIN 1947 nr. 615; Tribunaal Arnhem 15-09-1947 
TIN 1948 nr. 732; Tribunaal Breda 13-10-1947 TIN 1948 nr. 704: het moest voor iedere Nederlander 
die zich van zijn verplichtingen in oorlogstijd tegenover zijn land bewust was, duidelijk zijn dat het 
aanblijven van besch. als burgemeester in de verste verte niet als belang opwoog tegen de ideële 
schade door de openlijke onvaderlandslievende gedragingen door besch. aan het Nederlandse volk 
berokkend. Besch. is zich dit bewust geweest. Hoge Autoriteit 's Hertogenbosch 27-10-1947 TIN 
1947 nr. 644; Tribunaal Amsterdam 14-11-1947 TIN 1948 nr. 664. 
405. Men krijgt dus geheel op de persoon toegespitste verwerpingen als in Tribunaal Almelo 10-02- 
1947 TIN 1947 nr. 468: besch., een ontwikkeld man, heeft, ook al moge hij weinig politiek bewust-
zijn hebben gehad, zich desniettemin geheel vrijwillig begeven op het terrein der politiek. Maar dan 
moet hij ook hebben begrepen wat voor consequenties zijn (politieke) daden zouden kunnen heb-
ben. 
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risico, dat de Tribunalen aan beschuldigden als algemeen ervaringsfeit gaan toerekenen 
wat in moment° actionis niet, maar op het berechtingstijdstip wèl algemeen kenbaar en 
bekend is (bestemming collectegelden Winterhulp Nederland, lot van de joden na depor-
tatie enz.). 

Opvallend royaal is Tribunaal Breda 17-09-1945 TIN 1945 nr. 21. Besch.: hulp en 
steunverlening aan de vijand door een advertentie te plaatsen waardoor Nederlandse ar-
beiders werden opgeroepen ten behoeve van de Duitse weermacht o.m. tankgrachten te 
graven, toe te treden tot de Nederandsch-Duitsche Cultuurgemeenschap, zich te abon-
neren' op 'Die Deutsche Zeitung in den Niederlanden' en giften te doen aan Winterhulp 
Nederland op grond van welk handelen hij geacht moet worden zich desbewust te hebben 
gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandse volk. Besch. voert aan, dat hij 
zich nooit bewust is geweest dat hij door te handelen als voormeld handelde in strijd met 
de belangen van het Nederlandse volk. Integendeel hij had juist gemeend die belangen te 
dienen. Uit het verweer blijkt dat besch. wel een goed inzicht had in het welbegrepen 
— vanuit het `Londense' gezichtspunt dan altijd — Nederlandse belang maar gedwaald 
heeft in de proportionaliteit en subsidiariteit zijner handelingen. Het Tribunaal, over-
tuigd van de goede trouw van besch. acht derhalve de `desbewustheid' niet bewezen. 
Hieruit blijkt de verhoogde vatbaarheid der `desbewustheid' voor de normatieve dwa-
ling, gebaseerd op verkeerde belangenafwegingen. Tribunaal 's Hertogenbosch 08-11- 
1945 TIN 1945 nr. 81 toont overduidelijk aan dat de meest vernuftige juridische construc-
ties om de `desbewustheid' te beredeneren afstuiten op de starre houding van de volstrek-
te overtuigingsdader die zowel over de belangen van het Nederlandse volk als over de ge-
dragswijze, geïndiceerd door deze belangen, een aan die van de Londense wetgever vol-
strekt tegengestelde mening huldigt. De SS-er die als enig gevaar voor Nederland het drei-
gend 'bolsjewisme' ziet kán in zijn gevechtshandelingen in SS-verband te Rusland geen 
nadeel voor het Nederlandse volk zien. Naar het wezen genomen moet, indien men aan-
neemt — gelijk het Tribunaal kennelijk doet — dat de beschuldigde in momento actionis 
zo gedacht heeft, een dergelijk verweer de `desbewustheid' doen vervallen. Het Tribu-
naal wil hier niet aan omdat juist deze categorie fanatieke overtuigingsdaders — die de 
fouten van het nazisme niet (meer) kunnen inzien — het 'gevaarlijkst' zijn. Mitsdien 
(pour besoin de la cause) de `desbewustheid' toch aangenomen. 406  Een zeer uitvoerig des-
bewustheiduitsluitend dwalingsverweer wordt gevoerd in Tribunaal Middelburg 21-11- 
1945 TIN 1946 nr. 126. De verdediging buit hier de psychische diepgang van de `desbe-
wustheid' optimaal uit, met name de verhoogde error jurisgevoeligheid ervan. Besch.: 
lidmaatschap NSB, als NSB-burgemeester steeds getrouw opdrachten en bevelen van de 
Duitse weermacht en de Duitse Politie uitvoeren en daardoor hulp verlenen aan de vijand 
(enz.) waardoor hij geacht moet worden zich desbewust te hebben gedragen in strijd met 
de belangen van het Nederlandse volk of desbewust afbreuk te hebben gedaan aan het 
verzet tegen de vijand. Weren: 

1. ik meende, dat de oorlog na de capitulatie uit was en dat er dus geen 'vijand' meer 
was. Maar dan kan ik ook niet desbewust het verzet tegen die vijand benadeeld hebben. 

2. Ik dacht, dat de Duitse regering hier alstoen de wettige regering was en het recht had 
alle maatregelen te nemen die zij nodig oordeelde. 

3. Ik veronderstelde dat de vijand het recht had zich met het Binnenlands Bestuur te be-
moeien en dat ik hen daarbij moest helpen. 

4. Ik heb altijd gemeend aldus te kunnen fungeren als buffer en stootblok tussen de 
Duitsers en het Nederlandse volk zulks in het belang van het laatste. 

406. Evenzo Tribunaal Almelo 29-03-1946 TIN 1946 nr. 194: lidmaatschappen NSB, NVD en NAF. 
Verweer: ik heb het Nederlandse belang niet geschaad. Nooit heb ik de Duitsers gezien als vijanden. 
Ik kan niet inzien dat ik enige onvaderlandse daad heb begaan. Het Tribunaal gaat op het verweer 
niet materialiter in maar merkt slechts op dat het verweer duidelijk doet blijken hoezeer besch. zich 
feitelijk en moreel achter de vijand heeft opgesteld en is blijven opstellen. Tribunaal Haarlem 10- 
09-1946 TIN 1947 nr. 449: desbewustheid aangenomen bij een avonturier, tevens politiek warhoofd 
doch geen bewuste landverrader; Tribunaal Amsterdam 17-01-1947 TIN 1947 nr. 471a; Tribunaal 
Almelo 12-05-1947 TIN 1947 nr. 555. 
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5. Hitler heb ik altijd gezien als iemand die het goede wilde met ons volk. 
6. In ieder geval: altijd heb ik te goeder trouw als idealist gehandeld; ik gevoel mij geen 

landverrader, en, als ik ergernis heb gegeven, dan deed ik dat voor de goede zaak. Het 
Tribunaal weerlegt al deze weren zeer uitvoerig, voornamelijk via de methode van histo-
rische waarschijnlijkheidsberekening.'° 7  Het verweer, dat besch. van mening was dat de 
capitulatie te Rij soord ook een regeringscapitulatie was wordt echter niet weerlegd. Dit is 
ook bijzonder moeilijk omdat een dergelijke mening in 1940 redelijkerwijze bij veel men-
sen post kon vatten, zelfs bij staatsrechtsgeleerden. Beschuldigde had gaandeweg die me-
ning moeten verlaten. Maar dit beter behoren te weten is culpa, geen opzet. Opvallend is, 
dat het Tribunaal op dit punt de 'clesbewustheid' volkomen objectiveert. Wie de Duitse 
regering destijds als 'wettig' beschouwde heeft de `desbewustheid' ipso facto gehad. Zeer 
principieel wordt de opzetuitsluiting door dwaling aangenomen in Tribunaal Breda 19- 
02-1946 TIN 1946 nr. 205. Besch.: optreden als Wehrmachtsfotograaf en vrijwillig de or-
der aanvaarden tot het maken van pasfoto's voor recruten (enz.). Het Tribunaal acht het 
mogelijk dat besch. in de mening verkeerde dat ook door het blijven verrichten van deze 
prestaties aan de vijand niet werd gehandeld in strijd met de belangen van het Nederland-
se volk omdat — zoals door besch. naar voren is gebracht — hij t.g.v. deze verrichtingen 
regelmatig vier personen in Nederland te werk kon houden en omdat Nederlandse bur-
gers mede profiteerden van door de Duitse instanties, ten behoeve van de Duitsers, in Ne-
derland, uit Duitsland afkomstige, verstrekte materialen."' Partiële vrijspraak. 

Een zuiver error facti-verweer wordt gevoerd in Tribunaal Leeuwarden 04-04-1946 
TIN 1946 nr. 224. Besch.: melding voor dienstneming in het SS-wachtbataljon `Nord-
west' en hierbij als wachtsman dienst te doen (enz.) mitsdien hulp en steun verlenen aan 
de vijand op grond waarvan hij geacht moet worden zich desbewust (enz.). Verweer: pas 
toen ik in dienst gekomen was, merkte ik dat ik bij de SS zat. E. had het mij geheel als 
wachtdienst voorgesteld, de SS heeft hij nooit genoemd. Tribunaal: niet is gebleken dat 
besch. zich desbewust heeft aangemeld voor het SS-wachtbataljon. Evenzo Tribunaal 
Breda 30-04-1946 TIN 1946 nr. 236. Besch.: lidmaatschap NSB (enz.) waardoor hij 
geacht moet worden zich desbewust (enz.). Het Tribunaal neemt aan dat besch. niet heeft 
geweten wat hij tekende en derhalve niet als lid tot de NSB wilde toetreden.'° 9  Diensvol-
gens ontbreekt de `desbewustheid' in zoverre. Ongeloofwaardige error-facti-verweren in 
Tribunaal Amsterdam 15-04-1946 TIN 1946 nr. 227 en Tribunaal Amsterdam 14-06-1946 
nr. 268. Hier bieden de 'verledens' van beschuldigden voldoende aanknopingspunten om 
via de methode der historische waarschijnlijkheidsberekening de weren te weerleggen. 
Maar grote moeilijkheden ontstaan, wanneer mensen die in het openbare leven in de be-
zettingsjaren vooraanstaande plaatsen innamen, hun `desbewustheid' betwisten op 

407. Evenzo: Tribunaal Assen 27-02-1946 TIN 1946 nr. 228; Tribunaal Breda 15-03-1946 TIN 1946 
nr. 210; Tribunaal Amsterdam 02-04-1946 TIN 1946 nr. 248; Tribunaal Amsterdam 12-06-1946 
TIN 1946 nr. 321; Tribunaal Utrecht 05-07-1946 TIN 1946 nr. 352. 
408. Vgl. Tribunaal Amsterdam 03-06-1946 TIN 1946 nummer 320: schriftelijk verslag uitbrengen 
aan de SD met de bedoeling Nederlanders te helpen. Gezien bedoeling geen `desbewustheid'; Tribu-
naal Arnhem 11-06-1946 TIN 1947 nr. 599. 
409. Iets dergelijks ook in Tribunaal Almelo 18-08-1946 TIN 1946 nr. 308. Lidmaatschap Neder-
landse Arbeidsdienst en Nationale Jeugdstorm, zijnde nationaal-socialistische organisaties, waar-
door zij desbewust (enz.). Verweer: ik heb nooit gemerkt dat de NAD de nieuwe orde was toege-
daan. Ik ben bij de Jeugdstorm gegaan omdat ik voor de jeugd voelde. Destijds dacht ik dat de 
Jeugdstorm niets met de NSB te maken had. Het Tribunaal beschouwt besch. als iemand met een 
gering intellect en gering critisch vermogen. Gedragingen zijn te zien als uitingen van een oneven-
wichtig en onvolgroeide persoonlijkheid; Tribunaal Amsterdam 08-11-1946 TIN 1946 nr. 423: ik 
heb de herkomst van de door mij gekochte goederen nimmer gekend, bepaaldelijk niet, dat het 
'joods eigendom' was geweest. Deze overweging komt het Tribunaal geloofwaardig voor. Geen 
`desbewustheid'. Hoge Autoriteit 's Hertogenbosch 14-01-1947 TIN 1947 nr. 468a; Hoge Autoriteit 
's Hertogenbosch 11-06-1947 TIN 1947 nr. 559 (weghalen van benzine in de foutieve mening dat 
daardoor de Duitse Wehrmacht benadeeld werd). 
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grond van dwalingen omtrent proportionaliteit en subsidiariteit, waar het hun samen-
werking met de Duitsers betreft. Vgl. bijvoorbeeld 's Gravenhage 10-04-1947 TIN 1947 
nr. 547, zaak tegen de door de bezetter benoemde, pro-Duitse HR-president Van Loon. 
De opzichzelf niet onaannemelijke weren maken sterk de indruk rationalisaties achteraf 
te zijn vanuit puur eigenbelang ondernomen handelingen. Niettemin is de weerlegging 
bijzonder moeilijk. Het protestatio actui contraria-argument gaat niet of nauwelijks op, 
omdat de voortgezette en samengestelde ambtshandelingen daartoe niet `sprekend' ge-
noeg zijn. De weerlegging op basis van het argument, dat iedere Nederlander van een be-
paalde gedraging dit of dat als onafwendbare consequentie had voorzien doet bij hoge 
staatsambten wat geforceerd aan. Het kan immers nauwelijks een algemeen ervaringsfeit 
genoemd worden, dat de aanvaarding van het ambt van president van de HR afbreuk zou 
doen aan de Nederlandse zaak. Voor insiders was dat wellicht een uitgemaakte zaak; 
maar zelfs binnen bevoegde kringen werd aanvankelijk nog verdedigd dat samenwerking 
met de bezetter de enige mogelijkheid was om remmende invloed uit te oefenen. Zie bij-
voorbeeld Tribunaal Amsterdam 14-02-1947 TIN 1947 nr. 491, waar geopereerd wordt 
met een wat opgelegde dolus-eventualis weerlegging: misschien is besch. zich niet 
rechtstreeks bewust geweest van de nadelige gevolgen zijner houding maar wel moet het 
hem toch duidelijk zijn geweest dat hij door zijn houding, die hem stelde tegenover het 
merendeel van het Nederlandse volk, afbreuk kon doen aan het verzet. Zelfs iemand met 
zulk een gering politiek doorzicht als besch. moet dat hebben ingezien. Doch in casu had 
besch. betoogd dat hij juist omdat hij a-politiek was, zich had `vastgebeten' in de korte 
termijn-voordelen die collaboratie voor de Nederlandse zaak kon meebrengen en die hij 
ook daadwerkelijk aan goede Nederlanders had doen toekomen. Daarom biedt de me-
thode der waarschijnlijkheidsberekening niet zoveel perspectief. De facta et gesta uit het 
verleden zijn op meerdere wijzen uit te leggen."° Tegen de desbewustheidbetwisting is al-
leen aan te voeren dat beschuldigde beter had behoren te weten, maar dit levert nu een-
maal geen opzet op. Zie het doorwrochte theologisch verweer in Tribunaal Utrecht 17- 
09-1947 TIN 1947 nr. 641. Besch.: in zijn hoedanigheid van predikant der N.H.-Kerk ge-
durende openbare godsdienstoefeningen de onder zijn gehoor zijnde personen verma-
nen, met een beroep op Rom. XIII, de bezetter te gehoorzamen, waardoor hij hulp en 
steun heeft verleend aan de vijand door welke handelingen hij geacht moet worden 
(enz.). Verweer: ik was mij er niet van bewust te handelen in strijd met de belangen van 
het Nederlandse volk. Ik heb alleen Gods woord willen prediken. Naar mijn overtuiging 
was de Duitse bezetting een straf Gods. De Christenen hadden daarvoor te buigen. Hier-
bij kon ik mij beroepen op Calvijns woord dat men ook tyrannen heeft te gehoorzamen. 
Het Tribunaal verklaart niet te willen treden in de theologische merites van beschuldigdes 
verweer en plaatst tegenover diens `nietes' kort en goed een 'welles'. Hij heeft wèl bewust 
de Nederlandse zaak benadeeld. 

Het jurisprudentie-overzicht der tribunalenrechtspraak toont overduidelijk aan hoe ver-
werpelijk een complex omschreven opzetaanduiding kan zijn. Zij laat immers te veel 'schul-
dige onwetendheid' via de bewijsuitsluiting strafuitsluitend werken. Hiertegen is — daarge-
laten de formele methode om via een kortaf protestatio actui contraria-betoog het dwa-
lingsberoep te guillotineren — slechts een redmiddel: de gedetailleerde opzetaanduiding 
als psychisch essentiale terzijde schuiven en tot handelingskarakteristiek maken. Maar zo 
laveert men van Scylla naar Charibdis. Men wenst te waarborgen het beginsel 'geen straf 
zonder schuld' en, omdat gaandeweg blijkt dat een zwaar aangezet opzetbegrip daartoe 
een oneigenlijk middel is, herleeft onder het mom van de `desbewustheid' de leer van het 
fait matériel. 

410. Vgl. Tribunaal Amsterdam 09-05-1947 TIN 1947 nr. 548; Tribunaal 's Gravenhage 09-12-1947 
TIN 1948 nr. 709. 
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Juist is dat de wetgever een bepaald wetenschapsminimum bij bepaalde, nauwkeurig 
omschreven daden veronderstelt. De rechtvaardigheid wint aanzienlijk indien daden ge-
rubriceerd worden naar die, waarbij een dergelijk minimum wèl en die, waarbij dat niet 
aanwezig is. Een dergelijk wetenschapsminimum — feitelijke basiskennis van aard en 
strekking der gedraging — is immers een sterke indicator voor de de dader persoonlijk 
betreffende verwijtbaarheid, de 'totaal-schuld'. Dit is echter alleen dán zo, indien dat mi-
nimum inderdaad 'minimaal' is, dat wil zeggen aansluit bij datgene wat een normaal 
mens onder de concrete handelingsomstandigheden wéét. Het wetenschapsminimum 
wordt overigens aangevuld door de veronderstelde verwijtbaarheid. Deze kent als onder-
grens: de kennis die deze dader bij een van hem redelijkerwijze te verwachten inspanning 
omtrent zijn handelen had kunnen en behoren te hebben. De verwijtbaarheid wordt zo 
slechts uitgesloten door de onverschoonbare dwaling. 

De tribunaaljurisprudentie laat zien wat de consequenties zijn als de wetgever 'opzet' 
en 'verwijtbaarheid' gelijk stelt, immers het schuldverwijt totaal wil laten afhangen van 
`desbewustheid': een extreme errorgevoeligheid der delictsomschrijving. 

Thans richten wij het oog op de commune rechtspraak. 

3 Doen plegen en uitsluiting van perfect opzet bij de uitvoerder 

Heel duidelijke, door de rechter expliciet vermelde gevallen van opzetuitsluitende dwa-
ling treffen we meestal aan wanneer een tenlastelegging is toegespitst op de deelnemings-
figuur 'doen plegen'. Hierbij is nodig, dat de materiële uitvoerder terzake het tenlastege-
legde grondfeit straffeloos is. 4  ' Als grond van straffeloosheid heeft de wetgever met na-
me gedacht aan de opzetuitsluitende dwaling, namelijk: 'wanneer (de uitvoerder) wegens 
de onwetendheid waarin hij verkeert, de dwaling waarin hij is gebracht (...) handelt zon-
der opzet (. . .)' . 4 " Deze grond van straffeloosheid zal minimaal uit de bewijsmiddelen 
moeten kunnen worden afgeleid, wil de bewezenverklaring genoegzaam met redenen om-
kleed zijn.' ' ' Dit betekent dat, uitzonderingsgewijze, de rechter uitdrukkelijk zal doen 
blijken van de aard en het effect van een bepaalde dwaling waarin de uitvoerder ten tijde 
van het handelen verkeerde. De rechterlijke beslissing zal vermelden dat en in hoeverre 
een dwaling heeft verhinderd, dat bij de uitvoerder perfect opzet ontstond terzake van 
het feit, waarvoor de auctor intellectualis wordt vervolgd. De hier voorhanden gegevens 
zullen daarom een goed uitgangspunt kunnen bieden voor bestudering van de overige ge-
vallen van opzetuitsluitende dwaling, waarbij de rechter niet gehouden is een uitdrukke-
lijke verantwoording te geven van de gevolgen van een dwaling ten opzichte van het ten-
lastegelegde opzet. 

Van origine is het 'doen plegen' bedoeld mede en met name voor het geval, dat dwaling 
het strafbaar opzet bij de uitvoerder verhindert, terwijl hij overigens geheel bewust zijn 
gedraging wetens en willens volvoert. De handeling van de uitvoerder is dan altijd, afge- 

411. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 366; Noyon/Langemeijer/Rem-
melink, Het wetboek van strafrecht, a.w., ad art. 47 Sr., aant. 8 suppl. 3. 
412. Smidt, Geschiedenis van het wetboek van strafrecht, a.w., p. 435; Notulen Staatscommissie-
De Wal, a.w., 1, p. 52; Bosch, Het ontstaan van het Wetboek van Strafrecht, a.w., p. 160 v.v. 
413. Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het wetboek van strafrecht, a.w., ad art. 47 Sr., aant. 10 
suppl. 3; HR 19-10-1936 NJ 1936 nr. 154; HR 25-01-1966 NJ 1966 nr. 297. 
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zien van het strafbaar opzet, geheel een geweten wilsuiting.''' De ter aanduiding van de 
straffeloze uitvoerder wel gebruikelijke term 'bloot een willoos werktuig' is daarom 
eigenlijk niet juist. Een zekere wilsact is bij de uitvoerder nu juist wel vereist, alleen, deze 
mag niet neerkomen op 'perfect' opzet. De wetsgeschiedenis toont aan, dat, naar het in-
zicht van de wetgever, bij het 'doen plegen' van het doleuse delict de uitvoerder zeker al-
lerlei bewustzijnsinhouden mag hebben gehad tot zelfs een zeker ongeoorloofdheidsbe-
sef aangaande de gedraging toe, mits zulks maar niet uitgroeit tot strafbaar opzet De 
feitelijke dader kán een volstrekt bona fide werktuig zijn in de handen van een louche 
meester. Maar dit behoeft niet zo te zijn. 

In Hof 's Hertogenbosch 20-09-1943 NJ 1943 nr. 895 komt duidelijk tot uitdrukking in 
hoeverre een dwaling, die opzettelijk door de doen-pleger bij de materiële uitvoerder ver-
oorzaakt is, invloed heeft op het 'weten en willen' van die uitvoerder. Aan de auctor intel-
lectualis van een oplichtingsmisbedrijf was tenlastegelegd dat hij drie personen door een 
zekere H.T. had doen bewegen tot afgifte van geld. Verdachte had H.T. valselijk, listig-
lijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid aan die drie personen doen zeggen dat hij, 
verdachte, 50 kg. rijst te koop had, welke rijst tegen betaling van Frs. 3750 zou worden 
geleverd. Die betaling moest vooraf geschieden. Maar verdachte had totaal geen rijst ten 
verkoop. Op de leveringsplaats had hij een aantal zakken gevuld met zand doen neerzet-
ten. Omdat 'doen plegen' tenlastegelegd was moest de rechter uitdrukkelijk de straffe-
loosheid van H.T. doen uitkomen. Die straffeloosheid was gebaseerd op een error facti 
zijdens H.T.: hij, H.T., was er vast van overtuigd geweest, dat verdachte wèl rijst had be-
zeten en dat in de — re vera met zand gevulde — zakken rijst zat. Tengevolge van de feite-
lijke dwaling had de uitvoerder het valselijk, listiglijk en bedrieglijk karakter van zijn me-
dedelingen niet beseft. Maar natuurlijk had de uitvoerder overigens wel wetens en willens 
gehandeld. Hij had de drie personen opzettelijk bewogen tot afgifte der vermogenswaar-
den. Er was wel opzet bij de uitvoerder geweest, maar geen strafbaar opzet. 

Dit bovengeschetste geval is exemplarisch voor alle gevallen, waarin doen-plegen wordt 
aangenomen omdat door dwaling perfect opzet bij de uitvoerder uitgesloten is. We geven 
nog wat voorbeelden. HR 28-05-1888, W 5564. Tenlastegelegd was: het doen plegen van 
'verduistering van staat' (art. 236 Sr.). Voor het perfect opzet, benodigd voor verwezen-
lijking van dit misdrijf, is vereist: de wetenschap, dat men eens anders afstamming onze-
ker maakt. Een vrouw uit Gennep nu had een paar dagen oude baby van een vrouw uit 
Bonn bij zich in huis ter oppassing en verzorging genomen. Zij deed het haar echtgenoot, 
die kort daarop thuiskwam, voorkomen dat zij van dat kind bevallen was. De man ging 
de baby vervolgens als uit zijn echt voortgesproten bij de burgerlijke stand opgeven. 
Door de error facti droeg de man geen kennis van het feit dat hij aldus de afstamming van 
de baby onzeker maakte. Maar overigens handelde de man wèl 'opzettelijk'. Zijn wilsge- 

414. Vrij, Preadvies NJ V 1930, a.w., nrs. 10 t/m 14; E.J. Anneveldt, Strafrechtelijke aansprake-
lijkheid van deelnemers en andere derden, 's-Gravenhage, 1953, p. 19 v.v.; bij de uitvoerder blijft 
dus altijd de eis, dat de daad bewust wordt gesteld. Dit ter afgrenzing van de willoosheid door vis 
absoluta of absolute overmacht. Geeft A. aan B. een duw, zodat B. tegen C. aanvalt en C. in het wa-
ter tuimelt en verdrinkt, dan heeft, stel dat A. die verdrinkingsdood voorzien heeft, A. die doodslag 
niet 'doen plegen' door B.; A. is gewoon pleger, enkelvoudige dader. Nu B. 's handeling op geen en-
kele bewustzijnsinhoud zijdens B. zelf terug te voeren is en geen gewilde spierkrachtelijke beweging 
genoemd kan worden, is B. geen relevante tussenschakel, die in een deelnemingsvariant verdiscon-
teerd behoort te worden; Anneveldt, a.w., p. 24; Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e 
druk, a.w., p. 109. 
415. Bosch, Het ontstaan van het Wetboek van Strafrecht, a.w., p. 160. 
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richtheid was op de aangifte bewust gevestigd. Aldus ook HR 10-06-1912 W 9355. Aan 
een vrouw was tenlastegelegd het doen plegen van 'vervalsing van levensmiddelen' (art. 
330 Sr.). Dit vervalsingsdelict kent een betrekkelijk samengesteld perfect opzet. Zo moet 
men onder meer weten, dat de levensmiddelen vervalst zijn en vervolgens moet men opzet 
hebben, zulks te verzwijgen. De vrouw, echtgenote van de leverancier, had, geheel buiten 
medeweten van haar man, de door deze af te leveren levensmiddelen vervalst. Van deze 
vervalsing werd de leverancier evenmin mededeling gedaan toen hij de waar afleverde. 
Hij was mitsdien wegens deze error facti de niet-strafbare uitvoerder van het misdrijf van 
art. 330 Sr. Maar ook in dit geval was er bij de man wel opzet — namelijk tot aflevering 
van eet- en drinkwaren — hetgeen geen perfect opzet was, nu hij niet wist, daargelaten of 
hij dat niet had moeten weten, wat de feitelijke samenstelling der waren was.'" Een zeer 
ingewikkelde en samengestelde error facti sluit in HR 15-06-1914 NJ 1914 p. 1077 het 
strafbaar opzet bij de uitvoerder uit .' ' In HR 20-04-1925 NJ 1925 p.742 is sprake van het 
doen plegen van diefstal. Verdachte had met het oogmerk van wederrechtelijke toeëige-
ning doen wegnemen door onder zijn leiding staande arbeiders veertig kisten gedroogde 
perziken, toebehorende aan een ander dan aan hem, verdachte. Verdachte had als op-
zichter last gegeven tot het laden van vierhonderd kisten op sleperskarren. Aangezien per 
kar slechts veertig kisten konden worden getransporteerd werkten de arbeiders in ploe-
gen onafhankelijk van elkaar. Alleen de opzichter wist steeds hoeveel kisten per rolwagen 
al waren verladen. Nadat de verdachte het bevel tot stoppen had gegeven waren de facto 
440 kisten verladen. Verdachte kwiteerde slechts 400 kisten. Het meerdere eigende hij 
zich aldus toe. Maar de arbeiders hadden niet geweten en zelfs niet kunnen weten dat zij 
meer dan het door hun opzichter verantwoorde getal kratten hadden weggereden. Door 
error facti geen perfect opzet bij de uitvoerders. Iets dergelijks ook in Rechtbank Rotter-
dam 10-06-1926 NJ 1927 p. 478. Hier had verdachte gepoogd een gebruikte plakzegel an-
dermaal te doen gebruiken als ware het zegel niet gebruikt, door H. J. Smit althans Trijn-
je Alleman, door opzettelijk dat plakzegel, dat door vlakgom reeds een mechanische be-
werking had ondergaan, terwijl het opnieuw gegomd en geplakt was op een voorschot-
kwitantie ter ondertekening te doen aanbieden. Verdachte had hier geanticipeerd op de 
onzorgvuldigheid van Trijntje Alleman, die de voorschotkwijtingen meestal incasseerde 
en de bewijsjes ter ondertekening aanbood en inderdaad niet gezien had dat het plakzegel 
gebruikt was geweest. Bij Trijntje wel opzet, maar geen valsheidopzet. Vgl. HR 20-06- 
1932 NJ 1933 p. 117 m.o. W.P., waarin de uitvoerders grote hoeveelheden melk afleveren, 
als zijnde besmet met typhusbacillen, terwijl zulks in werkelijkheid niet het geval was. Al-
dus hoopte de auctor intellectualis de van overheidswege verschuldigde schadevergoe-
dingspenningen binnen te slepen. In HR 18-10-1960 NJ 1961 nr. 415 m.o. W.P. bren-
gen de daders de materiële uitvoerders op studentikoze wijze in dwaling, waardoor de uit-
voerders een aangifte doen dat een strafbaar feit gepleegd is, terwijl in werkelijkheid van 

416. Aldus ook: H R 23-10-1916, NJ 1917 p. 35 (art. 330 Sr.). Doen afleveren van eetwaren, wetende 
dat zij vervalst zijn en die vervalsing verzwijgende. De bezorger, die de onjuiste samenstelling van 
de melk niet kent, treft geen schuld. Hij heeft niet het in art. 330 Sr. bedoelde opzet. De melkhande-
laar 'doet afleveren'. Idem: HR 15-06-1917 W 10145, NJ 1917 p. 818. 
417. Hier was tenlastegelegd: het doen plegen van overtreding van art. 13 der oude Kieswet, dat ver-
bood het opzettelijk een valse opgaaf doen aangaande een feit, waarvan de plaatsing op de kie-
zerslijst afhankelijk kon zijn. Het strafbaar opzet was hier ingewikkeld samengesteld: men moest 
het valse karakter der opgave kennen en tevens weten, dat de plaatsing op de kiezerslijst een gevolg 
kon zijn van het opgegeven feit. Verdachte had misbruik gemaakt van het onbenul van een boeren-
zoon. Hij had deze boerenzoon opzettelijk valselijk in een aangifte tot plaatsing op de kiezerslijst 
als 'willoos werktuig' doen opgeven, dat hij op 31-01-1913 sedert 01-01-1912 als inwonende zoon 
werkzaam was in het landbouwbedrijf van zijn vader en dat hij in die functie een jaarinkomen had 
van! 175,— zulks terwijl hij slechts ruim 52,— per jaar in geld bij zijn vader had, hetwelk hij, 
verdachte, de boerenzoon had doen ondertekenen en bij de Burgemeester had doen inleveren. De 
opgave, ondertekening en inlevering waren door de materiële uitvoerder natuurlijk gewild en gewe-
ten. Er was wel opzet bij de boerenzoon geweest — maar niet het perfect valsheidsopzet ex art. 13 
Kieswet (oud). 
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een delict geen sprake is. De uitvoerders weten echter niet, dat het strafbare feit, waarvan 
aangifte, niet gepleegd is en dit verhindert de totstandkoming van het strafbaar opzet ex 
art. 188 Sr." Tot slot HR 25-01-1966 NJ 1966 nr. 297 m.o. W.P. Doen plegen van vals-
heid in geschrifte. Verdachte liet de afdelingschef bij de Kamer van Koophandel en Fa-
brieken te Amsterdam een certificaat van oorsprong opmaken, houdende de — intel-
lectueel valse — verklaring, dat de door verdachte verzonden balen katoen van Hollandse 
oorsprong waren. De afdelingschef had echter gemeend, dat die weefsels die Nederlandse 
oorsprong echt hadden gehad. Hiertoe was hij gebracht door vervalste certificaten, over-
gelegd door verdachte, relaterende een gelijkluidende verklaring van de Kamer van 
Koophandel te Tilburg. De afdelingschef had de valse certificaten opzettelijk doen op-
maken, maar door error facti ontbrak bij hem het `valsheidsopzee 

In het merendeel van de gevallen, waarin de rechter verplicht is zich uit te laten over het 
opzetuitsluitend effect van een dwaling waarin een uitvoerder tempore delicti verkeer-
de, komt naar voren, dat zulk een opzetuitsluitende error een feitelijke is (error facti). 
Dit kan niet verwonderen. Hierboven' constateerden wij al dat het merendeel der ge-
subjectiveerde bestanddelen 'tamelijk feitelijk' genoemd moet worden. Perfect opzet is 
vaak grotendeels dolus facti. Voor de 'tamelijk feitelijke dwaling' is het strafbaar opzet, 
in doorsnee genomen, veel sterker gevoelig dan voor de errores juris. Het onderzoek ten 
aanzien van de opzetuitsluitende error bij 'doen plegen' bevestigde dit. Slechts in een 
spaarzaam aantal gevallen is voor strafbaar opzet een diepergaand inzicht nodig aan-
gaande de rechtspositie des daders of, meer in het algemeen, de mate van onrechtmatig-
heid van het voorgenomen handelen. 

Ter constrastering van het voorgaande zullen wij nu een aantal van die gevallen, waar-
bij het opzet in zekere zin dolus juris is, behandelen. Wij doelen hierbij met name op de 
delictsomschrijvingen waarbij `wederrechtelijkheidsoogmerk' voor verwezenlijking van 
het perfect opzet vereist is. 

4 Het 'wederrechtelijkheidsoogmerk': verhoogde error juris-gevoeligheid 

Enkele delictsomschrijvingen bevatten een oogmerk, dat op 'wederrechtelijkheid' ge- 
richt moet zijn. Zo is voor verwezenlijking van 'diefstal' een 'oogmerk van wederrechte- 
lijke toeeigening' vereist (art. 310 Sr.). Voor de meeste typische vermogensdelicten is een 

418. Tenlaste was dan ook gelegd: het doen plegen van het doen van een aangifte dat een strafbaar 
feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is. Verdachten hadden op een zeer drukke winkelga-
lerij een moordaanslag geënsceneerd. T., die de rol van 'slachtoffer' op zich genomen had, liep gedu-
rig heen en weer in de nabijheid van de winkelgalerij. Van H. was als bestuurder van een bestelauto, 
waarin P. en G. zich ook bevonden, komen toerijden op T. De vaart verminderend had van H. op 
T. twee 'schoten' gelost uit een alarmpistool. Vervolgens deed T. of hij ineen ging zakken, daarbij 
kreunend alsof hij was gewond dan wel pijn ondervond, terwijl hij een plastic zakje met duiven-
bloed met een scheermesje dat hij in de hand hield, opensneed, waardoor het bloed op het trottoir 
uitliep en een plas vormde. P. en G. sprongen daarop uit de bestelauto en sleepten T. snel daarin, 
waarna van H. wegreed onder het lossen van schoten uit het alarmpistool. Klanten, die zich in de 
winkelpassage bevonden, meenden getuige te zijn geweest van strafbare feiten (poging tot moord en 
opzettelijke vrijheidsberoving) en waarschuwden de politie. Door de feitelijke mise en scène moch-
ten de aangevers menen, dat die strafbare feiten gepleegd waren, aldus de iudex sub factis, en zij 
mochten derhalve straffeloos een valse aangifte doen. Door de dwaling waarin zij verkeerden was 
hun opzet niet op die valsheid gericht. 
419. Hierboven, I V.2.3.b in fine; IV.2.6.a-4. 
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dergelijk `wederrechtelijkheidsoogmerk' vereist (artt. 314, 317, 318, 326, 328, 333, 334 Sr.) 
dan wel een bijzonder samengesteld oogmerk benodigd (bijvoorbeeld art. 326a Sr.: het 
oogmerk om zonder volledige betaling zich de beschikking over gekochte goederen te 
verzekeren; vgl. art. 326 bis Sr.). Nu is het bestanddeel 'oogmerk' in het algemeen al ver-
hoogd error-gevoelig, omdat het 'oogmerk' — in tegenstelling tot gewoon opzet, dat 
slechts kennis van bestaande feiten of kansen veronderstelt — altijd betrekking heeft op 
een verdergelegen handelingsdoel. Het opzet is steeds gericht op enkele bestanddelen. 
Het oogmerk is intentioneler, toekomstgerichter. Het heeft betrekking op de strekking, 
het (kennelijke) perspectief van de handeling in totaliteit. Het 'oogmerk' graaft, psy-
chisch gezien, dieper dan het opzet en dringt door tot bedoeling of motief.' 2 ° Die errorge-
voeligheid wordt natuurlijk nog groter als onder de t.o.v. het 'oogmerk' gesubjectiveer-
de bestanddelen het bestanddeel 'wederrechtelijk' voorkomt, vooral, waar de HR aan dit 
bestanddeel, in het kader der vermogensdelicten een zeer ruime inhoud pleegt te geven, 
niet ongelijk aan 'strijd met de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldig-
heid'. Het cognitieve moment van het oogmerk moet daarop dan betrekking hebben. Een 
dergelijk complex omschreven opzet roept ook hier, juist als in de tribunaalrechtspraak, 
een 'hausse' aan oogmerkuitsluitende weren op, waarbij de verdachte het vooral gooit 
over de boeg van de error juris: op een of andere grond heeft hij de wederrechtelijkheid 
van zijn gedraging niet kunnen inzien. Dit doet de verdachte vooral bij de zgn. 
kwalificatie-oogmerken: dat wil zeggen het oogmerk heeft betrekking op een nadere 
kwalificatie (namelijk dat zij wederrechtelijk is) der primaire gedraging waarvan de dader 
onderwerp is."' Bij het continuatie-oogmerk, waarbij de dader voortzetting beoogt van 
het strafbare gedrag in een nieuw afzonderlijk delict dat steunt op het primaire gedrag"' 
is immers meer ruimte voor een error-facti beroep. De problemen, waar de rechter bij de 
appreciëring van een dergelijke bewijsuitsluitende weer op stuit, zijn gelijk aan die, welke 
wij in de tribunaalrechtspraak leerden onderkennen. Vooral, wanneer de rechter staat te-
genover een dader, die een op verwijtbare wijze tot standgekomen gebrekkig inzicht in de 
onrechtmatigheid der gedraging presenteert, voelt de rechter er niet veel voor, de weer als 
bewijsuitsluitend te erkennen. Het betreft hier met name de categorie daders die tempore 
delicti in dwaling over een 'eigen recht' meende te beschikken om te handelen. De rechter 
heeft er duidelijk een afkeer van, de subjectieve overtuiging betreffende de bevoegdheid tot 
eigenrichting — en daarop komen de error-j uris-verweren in deze sector vaak neer — op 
enigerlei wijze te erkennen. Evenwel, de weerlegging van zulke weren levert grote moei-
lijkheden op, om exact dezelfde reden als wij in de tribunaalrechtspraak ontmoetten. 
Daar komt nog bij, dat een op het normaliteitssyllogisme gebaseerde voorwaardelijk 
opzet-weerlegging bij een oogmerkuitsluitend verweer niet voldoet. Het oogmerk-begrip 
gedoogt geen uitbreiding tot 'kansoogmerk' nu het oogmerk een zeer sterk benadrukt vo-
litief moment kent."' Met andere woorden: hier is de rechter wel bij exclusiviteit aange- 

420. Nieboer, Wetens en willens, a.w., p. 31 v.v. 
421. Nieboer. a.w., p. 32. 
422. Voorbeeld van een continuatie-oogmerk in art. 208 Sr.: Hij, die muntspeciën of munt- of bank-
biljetten namaakt of vervalst, met het oogmerk om die muntspeciën of munt- of bankbiljetten als 
echt en onvervalst uit te geven of te doen uitgeven (. . .). Het oogmerk is hier gericht op het 'uitge-
ven', zelf weer strafbaar in art. 209 Sr.; merk op, dat het oogmerk hier niet op 'wederrechtelijkheid' 
gericht behoeft te zijn. 
423. Uitgebreid Nieboer, Wetens en willens, a.w., p. 34; evenzo Van Hamel/ Van Dijck, Inleiding, 
a.w., p. 297. 
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wezen op de methode der historische psychologische waarschijnlijkheidsberekening. 
Maar die methode is vaak moeizaam. Wat dus de rechter, van de weeromstuit, doet is: het 
'wederrechtelijkheidsoogmerk' volkomen objectiveren bij oogmerkuitsluitende weren. 
Het oogmerk is dan met de handeling ipso facto gegeven. Juist is dit natuurlijk niet. Op 
zichzelf is, uit proceseconomie met betrekking tot bewijsvoering, wel pleitbaar dat de 
rechter uit een uit de gedraging sprekend 'kennelijk doel' een bewijspraesumptie ten aan-
zien van het oogmerk afleidt. Wie 'wegneemt' wat van een ander is, doet dat meestal wel 
met het 'oogmerk van wederrechtelijke toeëigening'. Afwezigheid van zo'n oogmerk is 
een uitzondering. Het ligt veel meer op de weg van verdachte om een dergelijke exceptie 
tegen het bewijsvermoeden aan te voeren, dan dat de rechter steeds ambtshalve de moge-
lijkheid van het bestaan van zulke bewijsexcepties gaat onderzoeken. Maar áls de ver-
dachte dan ook een dergelijke aannemelijke bewijsexceptie aanvoert, moet de rechter de 
psychische diepgang van het oogmerk ook serieus blijven nemen, hoe moeilijk het error-
verweer soms ook te weerleggen moge zijn of hoe onbillijk soms de bewijsuitsluiting mo-
ge lijken. 

Wetstechnisch is het 'wederrechtelijkheidsoogmerk' als bestanddeel een weinig geluk-
kige greep. aker: de wetgever heeft aan het schuld-karakter van ons strafrecht recht wil-
len doen wedervaren. Wij zagen reeds hoe weinig geschikt een complex omschreven opzet 
daartoe is. Beter ware het geweest bij de daarvoor in aanmerking komende vermogensde-
licten de afwezigheid van het wederrechtelijkheidsoogmerk als strafuitsluitingsgrond sui 
generis in een tweede lid op te nemen.'" Vergelijk art. 98c tweede lid Sr., waar de wetge-
ver het afwezige oogmerk inderdaad als zodanig behandelt. Door de 'aanwezigheid van 
wederrechtelijkheidsoogmerk' buiten het bewijsthema te houden wordt aan verdachte 
beter recht gedaan, omdat hij bij een exceptief verweer, strekkende tot ontslag van alle 
rechtsvervolging wel recht heeft op een aparte gemotiveerde weerlegging en bij een be-
wijsuitsluitend verweer meestal niet."' De weerleggingsargumenten van de rechter be-
hoeven dan ook minder verkrampt te zijn, omdat de afwezigheid van een schulduitslui-
tingsgrond geheel buiten het bewijsthema valt, zodat hij niet gebonden is aan de strikte 
bewijsregels die na de bewezenverklaring immers niet meer gelden.'" Zoals de situatie nu 
is blijven oogmerkuitsluitende dwalingsverweren wat 'in de lucht hangen' omdat de rech-
ter er, wegens de onverschoonbaarheid der dwaling, niet ten principale op in wil gaan. In 
het merendeel van de gevallen weet de rechter weinig anders te produceren dan het 'pro-
testatio actui contraria'-argument dat in dit soort zaken te 'objectief' is om een weerleg-
ging van een zo 'subjectief' verweer te kunnen heten. 

Duidelijk komt dit naar voren in Hof Leeuwarden 19-08-1959 NJ 1960 nr. 643. Aan 
verdachte was diefstal tenlastegelegd. Verdachte had aan het 'slachtoffer' een Bedford-
bestelauto verkocht en geleverd. De koper bleef evenwel in gebreke de koopsom geheel te 

424. Voorbeeld: art. 310 Sr. ware uit te splitsen in twee leden: 
-1: Hij, die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, wegneemt, wordt, als schuldig 
aan diefstal gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste 
honderd en twintig gulden. 
-2: Deze bepaling is niet toepasselijk indien de rechter blijkt dat de dader niet heeft gehandeld met 
het oogmerk zich dat goed wederrechtelijk toe te eigenen. 
425. Zie vooral de annotatie van D. van Eck onder HR 19-02-1963 NJ 1963 nr. 512 opgenomen in 
AA XIII p. 86 v.v. 
426. J.M. Reijntjes, Strafrechtelijk bewijs in wet en praktijk, Arnhem, 1980, p. 50 v.v. 
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voldoen. Daarop eigende verdachte zich de bestelauto toe, teneinde de koper tot betaling 
van het resterende bedrag te dwingen en, bij eventuele niet-betaling, zich uit het weg-
genomene schadeloos te stellen. Verdachte had zich, alvorens weg te nemen, evenwel 
voorzien van rechtskundig advies van een advocaat. Deze had verdachte verzekerd, dat 
hij, verdachte, gerechtigd was tot de wegnemingshandeling daar de koopovereenkomst 
een huurkoop zou hebben ingehouden. Partijen zouden het er implicite over eens zijn ge-
weest, dat de auto eerst in eigendom zou overgaan aan de koper ná finale kwijting der 
koopsom. Deze voorstelling van zaken bleek ex post facto geheel onjuist. De eigendom 
was bij levering gewoon overgegaan. Ter terechtzitting verweerde verdachte zich door te 
stellen, dat hij niet het oogmerk had gehad iets 'wederrechtelijks' te doen. Hij had zich op 
het standpunt gesteld, op advies van zijn advocaat, dat hij het recht had gehouden de 
auto, die naar zijn (onjuiste) mening zijn eigendom was gebleven, terug te halen. Het Hof 
opent de verwerping van dit verweer met de constatering dat (objectief) verdachte nu een-
maal wederrechtelijk had gehandeld, daar de auto zonder eigendomsvoorbehoud was ge-
leverd. Verdachte had dus geen enkel recht gehad om de auto eigenmachtig terug te ha-
len. Maar, zo vervolgt het Hof, verdachte kon zich in dit verband ook niet beroepen op 
het advies van de advocaat. Deze had een onjuiste voorstelling van zaken gegeven. Zelfs 
als verdachte — en hier gaat het Hof o.i. helemaal 'in de fout' — het bestaan van een 
huurkoop zou hebben aangenomen, dan nog zou die dwaling niet verontschuldigbaar 
zijn geweest, immers, op niets gegrond, dat daartoe redelijkerwijs aanleiding kon geven 
en veeleer in strijd met de vaststaande, ook aan verdachte bekende, feiten. Er is, aldus het 
Hof, mitsdien geen sprake van dat aan verdachte van zijn wederrechtelijk gedrag geen 
verwijt kan worden gemaakt. Zelfs indien verdachte ernstig gemeend zou hebben recht te 
hebben om de auto terug te halen, dan nog zou het oogmerk van wederrechtelijke toe-
eigening niet worden uitgesloten, te minder, nu verdachte blijkens zijn vraag aan zijn ad-
vocaat 'of hij met het weghalen van de auto fout was' blijkbaar zelf twijfelde aan de 
rechtmatigheid zijner voorgenomen handeling, zodat het door hem ontvangen advies 
hem i.c. niet ontsloeg van de plicht om bedacht te zijn op de mogelijkheid dat zijn han-
delwijze door de rechter zou worden gewraakt. 

Dit alles levert geen weerlegging van een oogmerkuitsluitend verweer op. Bij verdach-
te, zo stelt het Hof, resteerde 'twijfel'. Maar die geestesgesteldheid is niet voldoende om 
het zeer doelgerichte 'oogmerk' — met zijn sterke volitieve aspect — te verwezenlijken. 
Ja, zelfs voor dolus is dat nog niet voldoende. Eerder is dan sprake van 'ongegrond opti-
misme' (het zál wel loslopen) dat de basis kan zijn voor bewuste culpa. Voorts. Het feit dat 
de gedraging wederrechtelijk was, noch dat de onjuiste mening onverschoonbaar was, 
wordt door de verdachte betwist, hoewel men — hetgeen overigens hier niet terzake 
doet — over die verwijtbaarheid zou kunnen twisten. Maar zelfs een onverschoonbare 
dwaling sluit het wederrechtelijkheidsoogmerk uit, en het is dat, wat het Hof — net als de 
Tribunalen — niet accepteren wil. 

In de vermogenssector wordt de strafrechter wel vaker geconfronteerd met lieden, die 
alleen maar dachten 'slim' te zijn en op handige wijze meenden te kunnen en mogen in-
casseren datgene waartoe zij civielrechtelijk een titel hadden. Het is wel begrijpelijk dat 
de rechter een zekere weerzin heeft dergelijke 'slimmigheden' te honoreren met een 
vrijspraak wegens oogmerk uitsluiting. Aan de andere kant zijn er beslist gevallen waarbij 
objectivering van het oogmerk leidt tot een zekere overspanning der strafrechtelijke aan- 
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sprakelijkheid.'" Het strafrecht blijkt dan gedrag negatief te sanctioneren, dat uit mo-
reel oogpunt wel niet zo juist was, maar waarvan de 'wederrechtelijkheid' voor een 
doorsnee-rechtsgenoot met een gemiddeld besef voor het 'mijne' en het `dijne' ook weer 
niet apert in het oogspringend was. Het is de vraag of de wetgever destijds door het inbou-
wen van het wederrechtelijkheidsoogmerk in de delictsomschrijving een dergelijke 'over-
spanning' niet heeft willen voorkomen. 

Exemplarisch is HR 21-04-1953 AA IV p. 121 met annotatie van van Bemmelen. Aan ver-
dachte was 'oplichting' ten lastegelegd (art. 326 Sr.). Met het oogmerk zich wederrechte-
lijk te bevoordelen had verdachte opzettelijk valselijk, listiglijk en bedriegelijk aan een ze-
kere Luinenburg gezegd en voorgespiegeld, dat hij, verdachte, iemand wist die aardappelen 
van Lui nenburg wilde kopen. Verdachte had Luinenburg gezegd, dat hij ten behoeve van 
die derde de aardappelen zou kopen en afrekenen tengevolge van welke verdichtsels Lui-
nenburg werd bewogen tot afgifte van een hoeveelheid aardappelen aan verdachte. Ver-
dachte had de aardappelen gewoon zelf gehouden en verklaard het bedrag van de koop-
penningen te verrekenen met een vordering welke hij nog op Luinenburg had openstaan 
en welke deze laatste gebrekkig was te voldoen. Verdachte verweerde zich ter terechtzit-
ting door te stellen, dat hij door voormelde handelwijze die reeds lang verschuldigde vor-
dering had willen innen. Het was een wat eigenaardige methode van 'dwang-incasso' ge-
weest. Maar het onrechtmatige hiervan kon verdachte toch niet inzien, vooral, waar Lui-
nenburg zijnerzijds zonder enig recht steeds maar weigerachtig was geweest het verschul-
digde te voldoen. Luinenburg erkende dit trouwens tot op zekere hoogte. Ik heb, aldus 
verdachte, op een afdoend middel gezonnen om alsnog de waarden, waartoe ik gerech-
tigd was, binnen te krijgen. Het bedrag van de kooppenningen der aardappelen was klei-
ner dan de ten laste van Luinenburg openstaande schuld aan mij. 

Door nu de aardappelen te houden kon ik, als denkbeeldige koper voor een derde, de 
schuldvorderingen over en weer gemakkelijk compenseren. Al had ik dan objectief geen 
recht op betaling gelijk geschied, toch meende ik gerechtigd te zijn aldus mijn vordering 
te innen, zij het via een omweg. In cassatie stelde verdachte dat de rechter sub factis niet 
voldoende op deze weren was ingegaan. De A.G. Langemeijer meende dat een verweer als 
voormeld het wederrechtelijkheidsoogmerk zou kunnen doen uitvallen. Immers, een 
dergelijk oogmerk veronderstelt dat verdachte zich bewust is geweest dat zijn gedragslijn 
in het algemeen in onze maatschappij als onbetamelijk wordt veroordeeld. En in het ge-
geven geval zou twijfel kunnen rijzen of verdachte dat inzicht wel gehad had. Wel zou, al-
dus de A.G., natuurlijk een in de volle zin des woords fatsoenlijk man niet hebben kun-
nen besluiten om tot bedriegelijke middelen als de door verdachte gebezigde zijn toe-
vlucht te nemen, maar het zou stellig denkbaar zijn, dat een uit moreel oogpunt middel-
matig mens, geprikkeld door eigenbelang en wellicht ook door inderdaad ergerlijke wan-
betaling van de wederpartij mistast in de maatschappelijke onbetamelijkheid van een ge-
drag als het hier bewezenverklaarde. 

Dit betoog van de A.G. klemt te meer, indien men voor ogen houdt, dat het strafrecht 
nooit het meest optimale gedrag vergt, maar een 'gemiddelde', doorsnee-wijze van gedra-
gen, gelet op de concrete handelingsomstandigheden, en de kwaliteit van de handelende 
persoon. Een andere opvatting zou een te zware aansprakelijkheidsdruk op de samenle-
ving leggen. Het strafrecht zou geen ultimum remedium meer zijn. Het wederrechtelijk-
heidsoogmerk schijnt wel een veiligheidsklep die openspringen moet om in gevallen als de 
hier geschetste een dergelijke druk te voorkomen. 

De HR stelt voorop, dat de feitelijke rechter tot het oordeel had kunnen komen, dat 
verdachte het `wederrechtelijkheidsoogmerk' wel had gehad nu requirant het recht had 
gemist om, met terzijdestelling van de afspraken met Luinenburg, zich met bedriegelijke 
middelen in het bezit van de aardappelen te stellen en zich door eigendunkelijke verkoop 

427. Vgl. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 268; BRvC 24-06-1946 NJ 
1947 nr. 149. 
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daarvan met de opbrengst compensatie te verschaffen terzake van hetgeen hij meer van 
zijn wederpartij te vorderen had. Aldus handelende had requirant zich wederrechtelijk 
bevoordeeld. Met andere woorden: de handeling was nu eenmaal wederrechtelijk ge-
weest, en daarmede stond, ipso facto, ook het subjectieve bewustzijn dier wederrechte-
lijkheid vast. Althans, zo had de feitelijke rechter kunnen en mogen redeneren. Aldus be-
hoefde het dwalingsverweer ten principale niet aan bod te komen. 

In tal van andere arresten wordt op een dergelijke wijze het oogmerkuitsluitend dwa-
lingsverweer afgedaan. Zo speelt in HR 29-06-1910W 9059 eveneens een geval van weder-
rechtelijke dwangincasso. Ten laste was gelegd: afpersing (art. 317 Sr.), door het slacht-
offer opzettelijk gewelddadig bij beide armen vast te grijpen en hem dreigend toe te voe-
gen dat hij aan verdachte f 500, — moest betalen voor hetgeen hij verdachte bij de ver-
koop van suikerbieten tekort had gedaan en daardoor dwingen tot afgifte vanf 500, — en 
bij niet-betaling tot tekening van een schuldbekentenis voor dat bedrag. Ook hier be-
twistte verdachte het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling, nu hij gemeend had, 
recht te hebben op het bedrag en tevens van oordeel was geweest dat hij onder de gegeven 
omstandigheden door het uitoefenen van een zekere fysieke druk aldus incasso mocht af-
dwingen. Op een gelijksoortige error j uris beroept zich ook het hoofd van de Medemblik-
se Handelsavondschool in HR 29-04-1935 NJ 1936 nr. 50 m.o. W.P. Hier was 'oplich-
ting' tenlastegelegd. Het schoolbestuur, aldus het schoolhoofd, was voortdurend  in  ge-
breke gebleven een achterstallige salarisvordering van het schoolhoofd te voldoen. Ein-
delijk had verdachte een valselijke en listiglijke manier bedacht om deze post alsnog bin-
nen te krijgen. Toen het bestuurd bevreesd was, dat geen subsidie verkregen zou wor-
den voor de school had het schoolhoofd geadviseerd hem naar Den Haag af te vaardigen. 
Hij zou de betrokken departementsambtenaar wel op zijn hand krijgen; hiervoor was al-
leen f 50, — 'smeergeld' nodig om de ambtenaar gunstig te stemmen. Tot dit doeleinde 
werd die f 50, — aan het schoolhoofd afgestaan, en deze had het bedragje in eigen zak 
gestoken ter incasso als voorschot op achterstallig salaris. 

Oogmerk van wederrechtelijke toeëigening? Ja, aldus het Hof, want verdachte wend-
de het geld niet aan voor het doel, waartoe het afgegeven werd, maar ten eigen bate en 
hieraan doet niet af, dat hij het geld incasseerde in mindering op een beweerde vordering. 
Met juistheid, aldus de HR, heeft het Hof geoordeeld, dat, wanneer is bewerkstelligd de 
afgifte van geld voor een bepaald doel, de bevoordeling wederrechtelijk is, wanneer het 
geld niet voor dat bepaald doel doch ten eigen bate wordt aangewend, ook al zou degene 
die tot afgifte wordt bewogen aan degene die ontvangt, een bedrag gelijk aan of groter 
dan het afgegeven bedrag schuldig zijn. Verdachte had, in werkelijkheid, nu eenmaal 
het recht niet. Alles loopt hier geheel over de band van de objectieve handelingskarakte-
ristiek en niet wordt ingegaan op het subsidiaire dwalingsverweer dat in het betoog van 
verdachte besloten ligt. 

Vgl.: HR 23-03-1936 NJ 1936 nr. 814 m.o. W.P.,"° HR 18-05-1937 NJ 1937 nr. 1037 

428. Art. 326 Sr. Req. had als procuratiehouder van een firma die in onderhandeling was met zekere 
W. over de vertegenwoordiging voor de verkoop van door W. geleverde violen, voordat een overeen-
komst tot stand kwam, gepoogd een viool van die firma W. in handen te krijgen door aan een Milane-
se handelsrelatie van W., die in het bezit was van een viool van W. een van W. afkomstige, voor dit 
doel vervalste, brief te zenden waardoor de ontvanger in de mening kon worden gebracht dat hij de 
viool aan de firma van req. moest sturen. Verweer: ik heb niet het oogmerk van wederrechtelijke be-
voordeling gehad. Ik ging er van uit, dat de handelswaarde van de viool kon strekken in mindering 
ten laste van een openstaande vordering op W., die de handelswaarde aanzienlijk overtrof. HR: dit 
verweer is terecht verworpen. Req. was zich bewust, dat zijn firma ondanks de beweerde vordering 
geen recht had op de viool en dat uit het in handen krijgen van dit instrument een voordeel voort-
vloeide, dat mitsdien wederrechtelijk was. Deze weerlegging geschiedt langs de methode van de 
historische waarschijnlijkheidsberekening. Misschien kan een normaal mens nog wel denken, dat 
'geld' tegen 'geld' (zij het voor een ander doel afgegeven), als generieke zaken, inwisselbare zaken 
zijn, maar niemand, — zeker niet iemand met een ontwikkeling als deze procuratiehouder — kan 
menen dat 'geld' en 'een viool' zondermeer gelijkelijk verrekenbare waarden zijn buiten een overeen-
komst om. Een dergelijke compensatie is minder vanzelfsprekend. 
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m.o. T. 42 ' en HR 21-02-1938 NJ 1938 nr. 929 m.o. W.P., het befaamde 'Hohner'-arrest. 
In dit laatste geval handelde verdachte wederrechtelijk, in de mening, recht te hebben een 
volstrekt oneerlijke concurrent via de tenlastegelegde handelwijze aan te brengen bij de 
fabrikant en aldus die concurrent van het leverantiecircuit uit te doen sluiten. Het voor-
deel — vergroting van ook verdachtes handelsdebiet — was misschien wel wederrechte-
lijk verkregen, maar verdachte had dat niet kunnen inzien, nu de evengenoemde concur-
rent met alles de hand lichtte, zijn verplichtingen jegens fabrikant en grossiers niet na-
kwam en daardoor op onrechtmatige wijze nadeel berokkende aan verdachte en anderen. 
Ook hier stellen de rechters kort en goed vast, dat verdachte geen recht had gehad op eni-
ge bevoordeling welke van zijn listiglijke en bedrieglijke handeling het gevolg was. En 
daarmede uit. 

Toch — en de AG Langemeijer wijst hierop in zijn conclusie vóór HR 21-04-1953 
(zoeven genoemd) — zijn er niet zelden methoden, om enerzijds wel uit te blijven gaan 
van de subjectieve diepgang van het wederrechtelijkheidsoogmerk en anderzijds toch het 
oogmerkuitsluitend verweer te weerleggen. De rechter is bepaald niet afhankelijk van een 
bekentenis van verdachte. Zo kan bijvoorbeeld reeds het feit, dat verdachte een voorstel-
ling van zaken geeft, welke afwijkt van de werkelijkheid waarvan de rechter zich heeft 
overtuigd, voldoende grond opleveren voor 's rechters oordeel, dat verdachte de weder-
rechtelijkheid van zijn doen heeft ingezien. Ook de wijze van optreden kan een goede 
aanwijzing bieden. Aldus HR 09-02-1971 NJ 1972 nr. 1 m.o. C.B. Poging tot afpersing 
o.m. door het zenden van dreigbrieven, waarin aan de slachtoffers grof geweld in het 
vooruitzicht gesteld werd. Verweer: ik heb niet gehandeld met het oogmerk van weder-
rechtelijke bevoordeling, omdat ik meende gerechtigd te zijn tot de bedragen, die ik via 
de geweldsdreiging dacht te kunnen incasseren. Hier wordt de methode van de histori-
sche waarschijnlijkheidsberekening toegepast: uit de wijze, waarop verdachte zijn 
'schuldenaren' bedreigde, valt af te leiden dat hij niet Uri hebben gedacht dat hij zb op-
treden mocht. Hij moet hebben beseft, dat hij de grenzen van het maatschappelijk beta-
melijke verre overschreed. Zijn manier van inkleden dezer incassomethode laat dat 
'zien' 

Het maakt inderdaad veel verschil uit, of iemand alleen maar 'slim' denkt te zijn bf dat 
hij met voordacht gebruik maakt van grof geweld of bedreiging daarmede. In HR 11-11- 
1980 NJ 1981 nr. 119 m.o. G.E.M. ontmoeten wij een mogelijk oogmerkuitsluitend dwa-
lingsverweer. Verdachte had een uitstalkarretje meegenomen. Zij stelde, dat zij het kar-
retje had aangezien voor 'een soort kinderbedje op wielen'. Naar haar zeggen stond het 
karretje op een door een hek omheind terrein, dat de indruk maakte van een soort 
vuilstortplaats. Zij had gedacht dat het karretje als afval was bestemd. Zij had er geen 
moment aan gedacht, dat dat ding nog van iemand kon zijn (zoals inderdaad het geval 
was). Diefstal? Ja, zeiden de feitenrechters, die op het betoog van verdachte niet ingin-
gen. Maar de HR dacht hier inzoverre anders over, dat het betoog van verdachte de mo-
gelijkheid openliet, dat de verdachte toen zij het karretje wegnam, zulks niet deed met 
oogmerk van wederrechtelijke toeeigening. Die mogelijkheid was met de bewezenverkla-
ring onverenigbaar. Mitsdien was die bewezenverklaring niet genoegzaam met redenen 
omkleed. 

Na bestudering van de jurisprudentie over het `wederrechtelijkheidsoogmerk' en de ver- 
houding daarvan tot de dwaling, veroorloven wij ons deze voorlopige tussenconclusie: 
naarmate de wetgever het strafbaar opzet verhoogder dwaling-gevoelig heeft gemaakt 

429. Art. 326 Sr. Verweer: ik bedoelde een reële geldlening in die zin, dat ik voornemens was de 
geldswaarden, die ik had verkregen, geheel terug te betalen. Ik had dus geen opzet op wederrechte-
lijke bevoordeling. HR: dit verweer gaat niet op. Ook het verkrijgen van geldleningen levert voor-
deel op. Voorts wist req. dat hij generlei aanspraak had op bij wege van geldlening ontvangen waar-
den, zodat, ook aangenomen dat req. heeft bedoeld die waarden als geleend te beschouwen, toch de 
door req. beoogde bevoordeling haar wederrechtelijk karakter niet kon verliezen. 
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voor met name de error juris, naar die mate bestaat bij de rechter de neiging die opzetva- 
riant te objectiveren, opdat onverschoonbare errores juris niet bewijsuitsluitend werken. 

Enigszins paradoxaal: hoe subjectiever een opzetvariant theoretisch omschreven is, 
hoe objectiverender de rechtspraak die variant bewijstechnisch benadert. 

5 Globaal overzicht van errorverweren die het opzet (kunnen) uitsluiten 

Thans willen we een globale dwarsdoorsnede geven van de wijze waarop bij de overige 
doleuse delictsomschrijvingen de opzetuitsluitende dwaling zich aan de rechter presen-
teert. Wij kiezen uiteraard een artikelsgewijze benadering,'" waarbij de volgorde aange-
houden wordt die de respectieve delictsomschrijvingen in het W.v.Sr. hebben. Ook 
wordt aandacht besteed aan een aparte `verkeersrechtelijke' opzetuitsluitende dwaling, 
als voorbeeld van dit fenomeen in de bijzondere wetgeving. Tenslotte kan deze error-va-
riant zich overal voordoen waar de dolus in de delictsomschrijving opgenomen is. 

Betrekkelijk error-gevoelig blijkt het opzet omschreven in art. 101 Sr. Zo moet ver-
dachte hebben gehandeld in het vooruitzicht van een oorlog met een buitenlandse mo-
gendheid. Het vereiste van persoonlijke bekendheid met die waarschijnlijkheid treedt 
hier uitdrukkelijk op de voorgrond. Al was de oorlog naar algemene maatstaven redelij-
kerwijs voorzienbaar, hij, die zich niettemin niet van dat perspectief bewust was, kan niet 
de trouweloze, vijandige handeling plegen, waarin de MvT het kenmerk van dit misdrijf 
ziet.' 3  Wij zagen hierboven bij het `wederrechtelijkheidsoogmerk' al, dat, naarmate het 
opzet `toekomstgerichter' omschreven is, daarmede de error-gevoeligheid evenzo toe-
neemt. Voorts impliceert het 'in krijgsdienst treden' zondermeer opzet. Dientengevolge 
zal de dader een bepaalde organisatie of instelling moeten onderkennen als 'vreemde 
krijgsdienst' wil van perfect opzet in de zin van dit artikel sprake zijn."' En tevens moet 
hij hebben begrepen, dat zijn gedraging neerkwam op 'in dienst treden'. Zie: Bijzonder 
Gerechtshof 's Gravenhage 04-09-1945 N.O.R. 1946 nr. 155; hier voert de verdachte on-
dermeer als opzetuitsluitend dwalingsverweer, dat hij, die toegetreden is tot de Neder-
landse Landwacht, niet heeft geweten dat de Nederlandse Landwacht een Duitse dienst 
was. Dit verweer weerlegt het Hof met een op het normaliteitssyllogisme afgestemde 
voorwaardelijk opzetconstructie: de Nederlandse Landwacht was, blijkens de inhoud 
der desbetreffende in het Verordeningenblad ter algemene bekendheid gebrachte Veror-
dening een Duitse dienst. Maar dán is verdachte zich bewust geweest van de mogelijkheid 
dat een in 1943 opgerichte organisatie tot het verrichten van gewapende politiedienst 
t.b.v. de vijand een Duitse dienst was. Omdat handelen met mogelijkheidsbewustzijn 
nog geen strafbaar opzet oplevert,'" voegt het Hof nog het experiment van von Hippel 
toe, om het `mogelijkheidsbewustzijn' uit te rekken tot `kansweten'. 434  Uit het feit dat 
verdachte op bevel van de Leider der NSB tot de Landwacht toetrad, leidt het Hof af, dat 
verdachte, ook indien hij zeker geweten had dat de Nederlandse Landwacht een Duitse 
dienst was, desalniettemin zou zijn toegetreden. 

430. Hierboven, IV.2.6.a-I . 
431. Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het wetboek van strafrecht, aant. 2 suppl. 6 ad art. 101 Sr. 
432. Noyon/Langemeijer/Remmelink, a.w., aant. 4 suppl. 6 ad art. 101 Sr. 
433. Hierboven, 11.3.2. 
434. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 149; Nieboer, Wetens en wil-
lens, a.w., p. 18. Het experiment van von Hippel komt neer op de constructie: een dader heeft op- 
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Het beroep op error juris slaagt in BRvC 10-11-1947 N.O.R. 1948 nr. 1209. Ook hier was 
verdachte in dienst getreden bij de Nederlandse Landwacht. Maar in feitelijke instantie 
was gebleken, dat req. op het moment van indiensttreding in de veronderstelling verkeer-
de, dat de Landwacht een Nederlandse politiedienst was. Pas nadien was het req. bekend 
geworden dat de Landwacht, later Landstorm geheten, een onderdeel van de Duitse 
krijgsmacht was. Maar dan, zo overweegt de BRvC, was bij req. op het moment van het 
tenlastegelegde indiensttreden het voor het strafbare feit van art. 101 Sr. vereiste opzet 
niet aanwezig, nu art. 101 Sr. in de wet is omschreven niet als een voortdurend, doch als 
een aflopend delict. Het opzet, met de daarvoor vereiste wetenschap, moet op het mo-
ment van dienstnemen aanwezig zijn. Wat achteraf aan wetenschap ontstaan is, mag niet 
aan het handelingsmoment 'teruggerekend' worden. Zie: Bijzonder Gerechtshof 's-Gra-
venhage, 20-11-1945 N.O.R. 1946 nr. 170. Ook hier ontkent verdachte te hebben gewe-
ten, dat de Nederlandse Landwacht een Duitse dienst was. Verwerping via de methode 
der historische waarschijnlijkheidsberekening. Zo had verdachte op het moment van in-
diensttreding geweten dat de Landwacht gekleed was in Duitse uniformen, bewapend 
was met Duitse wapenen en onderworpen aan een Duits tuchtreglement. 435  Zie ook BRvC 
27-03-1946 N.O.R. 1946 nr. 574: 'in krijgsdienst treden' impliceert opzet. Dit opzet is 
door onwetendheid uitgesloten, indien iemand door een automatische overschrijving 
(waarvan hij geen kennis draagt) van een particuliere bewakingsdienst overgaat in de 
wachtdienst der vijandelijke strijdmacht."' 

Ook in art. 102 Sr. is het strafbaar opzet naar cognitief moment vrij samengesteld om-
schreven. De dader moet, om perfect opzet te hebben, weten dat hij hulp verleende of de 
staat benadeelde, dat die hulp of benadeling de vijand ten goede kwam en tenslotte, dat 
hij handelde in tijd van oorlog. 4 " Opzetuitsluitende dwalingsverweren komen dan ook 
legio voor."' 

Zie o.m. Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden 04-04-1946 N.O.R. 1946 nr. 412. Verdach-
te had aan de kantine van de Duitse Wehrmacht grote hoeveelheden pudding en gebak ge-
leverd. Verweer: ik ben er mij nooit bewust van geweest, dat die leveranties 'hulp aan de 
vijand' opleverden. Verwerping: het is van algemene bekendheid dat de verstrekking van 
versnaperingen als gebak en pudding aan officieren en/of soldaten van een zich in oorlog 
bevindend leger hun moreel versterkt en daardoor hun gevechtswaarde verhoogt. Dit 
heeft ook de verdachte geweten. Zie ook Bijzonder Gerechtshof Arnhem 05-06-1946 

zet, als hij zich een bepaald gevolg als mogelijk heeft voorgesteld, doch niettemin ook bij zeker-
heidsbewustzijn niet van zijn handelen afgezien zou hebben. 
435. Zie voorts: Bijz. Gerechtshof Amsterdam 27-02-1946 N.O.R. 1946 nr. 45; Bijz. Gerechtshof 
Arnhem 24-04-1946 N.O.R. 1946 nr. 443; BRvC 22-05-1946 N.O.R. 1946 nr. 569. 
436. Vóór de wijziging van art. 101 Sr. bij Wet van 10 juli 1952 S 408 was het perfect opzet van dit 
artikel nog errorgevoeliger; het art. stelde toen ook strafbaar: het vrijwillig dienstnemen, wetende 
dat Nederland met de mogendheid, waarbij dienstgenomen wordt, in oorlog verkeert. Zie b.v. Bijz. 
Gerechtshof 's Gravenhage 29-07-1946 N.O.R. 1946 nr. 445. Het Hof neemt niet aan, dat verdachte 
geweten heeft dat Nederland met Duitsland in oorlog was. Het was weliswaar te dien tijde van ale-
mene bekendheid, maar het Hof kan niet aannemen, dat verd. deze bekendheid toen ook bezeten 
heft, gelet op een intellectuele stoornis. Hij wist wel van oorlog, doch hoe alles in elkaar zat, begreep 
hij niet. Zie Bijz. Gerechtshof Amsterdam 01-12-1945 N.O.R. 1946 nr. 37: ik meende, dat met de 
capitulatie op 14 mei 1940 de oorlog tussen Duitsland en Nederland beëindigd was. Verwerping op 
grond van normaliteitssyllogisme. Idem: Bijz. Gerechtshof Amsterdam 01-12-1945 N.O.R. 1946 
nr. 41; Bijz. Gerechtshof Amsterdam 27-02-1946 N.O.R. 1946 nr. 49. 
437. Van Eck, Het misdrijf van hulp aan den vijand, a.w., p. 272. 
438. Zie BRvC 05-12-1945 N.O. R. 1945 nr. 3; Bijz. Gerechtshof 's Hert ogenbosch 26-02-1947 
N.O.R. 1947 nr. 781; Bijz. Gerechtshof Amsterdam 22-12-1945 N.O.R. 1946 nr. 50. 
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N.O. R. 1946 nr. 361. In Bijzonder Gerechtshof 's-Gravenhage 03-7-1946 N.O.R. 1946 
nr. 401 betoogt de ex-burgemeester van 's-Gravenhage dat hij nooit heeft geweten of be-
grepen dat hij, door op bevel van de bezetter aan de hand van de gemeentelijke bevol-
kingsadministratie een lijst van jongelieden geboren tussen 1925 en 1926 te vervaardigen, 
hulp aan de vijand verleende. Het betrof hier gewoon persoonsregistratie en wat de bezet-
ter daarmede beoogde had verdachte niet geweten. De verwerping van dit verweer komt 
erop neer, dat van algemene bekendheid is dat iemand van de ontwikkeling en politieke 
instelling van verdachte heeft geweten dat een dergelijke registratie geen ander doel had 
dan de gegevens ter beschikking te stellen van de Duitse autoriteiten. 

Vgl. voorts: Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden 09-05-1946 N.O.R. 1946 nr. 432 
waarin verdachte zich beroept op een existentiële overtuiging die als opzetuitsluitende 
dwaling geboekt zou kunnen worden. 439  Zie ook BRvC 27-11-1946 N.O. R. 1947 nr. 709 
waarin het opzet sterk geobjectiveerd wordt om het tegen het dwalingsverweer immuun 
te maken."' 

Een uitvoerige verwerping van een opzetuitsluitend dwalingsverweer treffen we aan in 
het geval-De Geer, Bijzonder Gerechtshof Amsterdam 23-05-1947 N.O.R. 1947 nr. 890 
en BRvC 29-10-1947 N.O. R. 1947 nr. 1070. Verdachte, ex-minister-president was, tegen 
de uitdrukkelijke wens van de Londense regering in, in oorlogstijd teruggekeerd naar het 
bezette Nederland en had een, als defaitistisch gekwalificeerde, brochure 'De synthese in 
den oorlog' doen uitgeven in overleg en samenwerking met de bezetter. Hierdoor was af-
breuk gedaan aan de belangen van de Nederlandse staat. De Geer ontkende echter ooit 
zich bewust te zijn geweest van die mogelijkheid van benadeling. Hij was destijds van 
oordeel geweest dat noch zijn terugkeer naar Nederland noch het aanvragen van mede-
werking der bezettingsautoriteiten daartoe noch het in samenwerking met de bezetter 
doen publiceren van evengemelde brochure afbreuk zouden kunnen doen aan de Neder-
landse staatsbelangen. Deels aan de hand van het normaliteitssyllogisme, deels aan de 
hand van de methode der historische waarschijnlijkheidsberekening wordt deze ontken-
tenis door de rechter ontkracht. Zo had verdachte, naar eigen verklaring, geweten dat de 
Nederlandse regering van zijn, verdachtes, terugkeer als onvermijdelijk gevolg een zeer 
groot nadeel voor de positie van de Nederlandse regering bij de geallieerden vreesde. 
Door zijn langdurige publieke loopbaan, die hem tot een der meest ervaren voormannen 
der natie had bestempeld, had hij noodzakelijkerwijze de gegrondheid dezer vrees ge-
kend. Voorts kon het niet anders, of de verdachte moest uit het feit, dat de bezetters maar 
al te gaarne hun medewerking aan de verschijning van meergemelde brochure verleen-
den, afgeleid hebben dat de bezetters in die brochure een nut en een voordeel zagen. 
Voorts had hij geweten — gelijk hij erkende — dat geheel de inhoud dier brochure regel-
recht inging tegen het uitdrukkelijk verklaarde standpunt der Londense regering. Maar 
dan kon het evenmin anders of verdachte had als onvermijdelijk gevolg voorzien (enz.). 
Vergelijk de hierboven besproken zaak-Van Loon, TIN 1947 nr. 547. Bij de volkomen 
'intellectuele' samengestelde handeling is het dwalingsverweer in zonderheid moeilijk 
weerlegbaar, omdat de handeling zo multi-interpretabel is. Vandaar de uitgebreide weer-
leggingen aan de hand van indirecte aanwijzingen, omdat het protestatio actui contraria 
argument uitgesloten is. 

Thans twee voorbeelden uit Titel VIII van Boek Il Sr. (misdrijven tegen het openbaar ge- 
zag). Het delict van `wederspannigheid' (art. 180 Sr.) vereist, dat de delinquent heeft ge- 
weten dat de persoon tegen wie hij zich verzet 'ambtenaar' is. In HR 30-01-1933 NJ 1933 

439. Bijz. Gerechtshof 's-Gravenhage 25-09-1945 N.O.R. 1945 nr. 2; BRvC 21-10-1947 N.O.R. 
1947 nr. 710. 
440. Evenzo: Bijz. Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-12-1947 N.O.R. 1948 nr. 1130; Bijz. Ge-
rechtshof Arnhem 02-01-1948 N.O.R. 1948 nr. 1263; Bijz. Gerechtshof Arnhem 13-02-1948 
N.O.R. 1948 nr. 1251. 
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p. 467 ontkende verdachte dat hij had geweten, dat de hem voorgeleidende ambtenaar in 
zijn kwaliteit van ambtenaar verdachte aangreep en vasthield. Toen de ambtenaar ver-
dachte aangreep en vasthield, kwam hij, ambtenaar, 'gewoon' uit een particuliere wo-
ning en hij was in burgerkleding. Hij had geen ambtspenning getoond. Wel had hij opge-
geven te zijn: N. veldwachter te Beerta. De HR oordeelde dat het feit, dat een politieambt-
tenaar zich niet als ambtenaar kenbaar maakt inderdaad van invloed kan zijn op het op-
zet ex art. 180 Sr. I.c. was evenwel van iets dergelijks geen sprake. De politieambtenaar 
had zich, door zich mondeling alszodanig kenbaar te maken, voldoende als ambtenaar 
doen kennen. Dat hij bovendien een ambtspenning had moeten tonen stond niet in enige 
wettelijke regeling. Mitsdien was het opzet terecht aangenomen. De vraag blijft echter, of 
dit nu weer niet een te 'objectieve' redenering is. Het betoog van verdachte was: iedereen 
kan wel zeggen, dat hij ambtenaar is, althans, zo zag ik dat toen. Ik meende, (toegegeven: 
in dwaling) dat die ambtelijke kwaliteit altijd uit meer dan een mondelinge mededeling 
moest blijken. Het betoog, dat de wet zulks niet eist, is van zo'n verweer geen echte weer-
legging. Verdachte zegt juist: ik wist niet wat de wet eiste, ik had daar een verkeerde voor-
stelling van. Anders liggen de kaarten in HR 23-05-1932 NJ 1932 p. 1209, waar de ten-
lastelegging op art. 184 Sr. was toegespitst. De verdachte had, als bestuurder van een vier-
wielig motorrijtuig toen de opsporingsambtenaar X, in uniform gekleed van hem vorder-
de te stoppen, opzettelijk aan die vordering niet voldaan. Ook hier betwistte verdachte 
zijn perfect opzet, stellende, dat hij niet had begrepen dat X opsporingsambtenaar was. 
Hier ging echter het protestatio-argument wèl op, want verdachte had, onmiddellijk op 
het stopteken, zijn vaart aanzienlijk versneld. Daaruit kon de feitelijke rechter afleiden, 
dat de verdachte het waarschijnlijk had geacht dat X opsporingsambtenaar was. 

Bij 'valsheid in geschriften' kunnen opzetuitsluitende dwalingsverweren regelmatig 
voorkomen. Geen wonder. Hierboven' 4  betoogden wij dat bij de `valsheiddelicten' het 
opzet naar dolus malus tendeert. Zo is er voldoende ruimte voor diverse error juris-
verweren die moeten aantonen dat de dader de valsheid niet heeft kunnen inzien. In HR 
02-01-1939 NJ 1939 nr. 577 m.o. W.P. roept verdachte een `ausserstrafrechtlicher kr-
tum' als opzetuitsluitend in. Tenlaste was gelegd (art. 225 Sr.) dat verdachte opzette-
lijk op niet-volgestorte aandelen ener NV op welke aandelen opzettelijk valselijk in strijd 
met de waarheid een verklaring of stempel was gezet luidende 'dit aandeel is volgestort' 
onder die verklaring zijn handtekening had gezet ten blijke dat die aandelen waren vol-
gestort. Verdachte had volgens de tenlastelegging geweten dat die aandelen niet waren 
volgestort en dat opgemelde verklaring of stempel daarop valselijk, in strijd met de waar-
heid was gezet, alles met het oogmerk die aandelen als echt en onvervalst te gebruiken, uit 
welk gebruik nadeel kon ontstaan. Eerst in cassatie verweerde verdachte zich tegen het al-
dus tenlastegelegde valsheidopzet. De intellectuele valsheid der gestempelde verklaring 
had hij nooit gekend. Hij had juist gemeend dat de aandelen wèl waren volgestort. Tot 
die verkeerde mening was hij gekomen door een onjuiste uitleg van de toepasselijke arti-
kelen van het Wetboek van Koophandel. De HR moest aan het verweer feitelijke 
grondslag ontzeggen. 

Zeer interessant is Rechtbank 's-Gravenhage 28-04-1959 NJ 1959 nr. 520. Een Delftse 
student stond hier terecht terzake het opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid 
beroven (art. 282 Sr.). Blijkens de delictsomschrijving moet het perfect opzet ook op de 
'wederrechtelijkheid' gericht zijn. De Rb nam aan, dat verdachte onder de gegeven om- 

441. III.5.2.a. 
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standigheden met het wederrechtelijk karakter ener vrij heidsbeneming niet op de hoogte 
was geweest en sprak mitsdien vrij. 

Belangrijk is de 'couleur locale'. Een redacteur van Propria Cures had een artikel ge-
schreven over de alstoen onlangs overleden Paus Pius XII. Verdachte en zijn mededa-
ders, allen katholieke studenten te Delft, en medestudenten van de redacteur, hadden dit 
artikel in hoge mate beledigend gevonden voor de overledene en de katholieken in het al-
gemeen. Verdachte en zijn vrienden meenden gerechtigd te zijn de redacteur op een 'in de 
studentenwereld niet ongebruikelijke wijze' eens de mores bij te brengen welke naar hun 
overtuiging een student t.a.v. 'het katholieke volksdeel' paste. Daartoe ontvoerden zij 
die redacteur naar een kelderruimte alwaar hij een uitgebreid ontgroeningsritueel moest 
ondergaan. Terechtstaand terzake opzettelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving be-
toogde verdachte dat hij, in dwaling, had gemeend dat de redacteur de vrijheidsberoving 
wel als hoogst onaangenaam doch niet als wederrechtelijk zou ervaren. Door toe te tre-
den tot een studentenvereniging of tot de studentenwereld in het algemeen had het slacht-
offer volgens verdachte bij voorbaat en voorraad wel bewust het risico genomen en aan-
vaard dat hij zou worden onderworpen aan ontgroeningsgebruiken welke strikt genomen 
gepaard zouden kunnen gaan met een vrijheidsbeneming van korte duur zonder zulks 
meteen als maatschappelijk onbetamelijk te kwalificeren. Achteraf was dan kennelijk ge-
bleken, dat het slachtoffer niet een dergelijk soort van vage 'toestemming' had gegeven, 
maar verdachte had gemeend dat dit wel het geval was geweest, vooral omdat dit soort 
vrijheidsberovingen zeer nauw verweven was met het studentenleven. Inderdaad ging de 
Rb 'uiteraard niet onbekend met de gebruiken in het studentenleven' hierin mede. Ver-
dachte had er in redelijkheid op mogen vertrouwen dat de onderhavige vrijheidsberoving 
door het slachtoffer niet als wederrechtelijk in de zin van art. 282 Sr. zou worden ervaren. 

Bij de bij uitstek vitale 'misdrijven tegen het leven gericht' (Titel XIX, boek II) worden 
maar zeer zelden opzetuitsluitende dwalingsverweren geproduceerd. Het voor perfect 
opzet vereiste 'weten' is hier, gelet op de zeer hoge abstractiegraad der delictsomschrij-
ving, zeer eenvoudig en sluit aan bij het algemene wetenschapsminimum. 442  Dit maakt 
weerleggingen via het normaliteitssyllogisme hier overtuigender dan bij omschrijvingen 
met samengestelde doli j uris het geval is. Daar komt bij dat wegens de meestal aanwezige 
'vitaliteit' en de daaruit voortvloeiende 'welsprekendheid' der handeling het protestatio 
actui contraria-argument doorgaans op zijn plaats is. Een betwisting van het 'weten-
schapsminimum' bij verdachte in momento actionis betekent in vrijwel alle gevallen ipso 
facto aantasting van het normaliteitsvermoeden ten aanzien van de verdachte. Juist dit 
effect van een opzetuitsluitend dwalingsverweer, wil het althans aannemelijk zijn, maakt 
een dergelijke weer in deze sector uiterst onaantrekkelijk en onaannemelijk."' Als ver-
dachte immers niet deel heeft aan de ervaringsregels die ieder normaal mens beheerst, dan 
moet hij wel 'abnormaal' zijn? 

Anders ligt het bij levensdelicten, die geschieden door een ingewikkeld samenstel van 
handelingen, eventueel plaatsvindend gedurende langere termijn waarbij meerdere men- 
sen participeren. Denk hierbij aan de `Schreibtisch-Mord'. De gedragingen zijn dan ook 

442. Een zwakke poging om te ontkennen dat verdachte heeft geweten wat ieder normaal mens weet 
in HR 23-07-1937 NJ 1938 nr. 869 m.o. W.P. Sr. 387. Doodslag. Verweer: verdachte heeft de le-
vensberoving niet gewild, immers niet geweten, dat zijn gedragingen de dood van het slachtoffer 
zouden veroorzaken. Weerlegd via protestatio actui contraria: het doodslagopzet is er, omdat ver-
dachte opzettelijk met en groot dolkmes in de onderbuik heeft gestoken. 
443. Zie: HR 22-06-1963 NJ 1968 nr. 217; HR 12-05-1964 NJ 1965 nr. 26. 
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niet zo informatief. Zie bijvoorbeeld Bijzonder Gerechtshof 's Gravenhage 04-05-1948 
N.O.R. 1948 nummer 1276, geval-Rauter. Moord, subsidiaire doodslag, meermalen in 
voortgezette handeling medegepleegd door in het kader van de Duitse vervolgingspoli-
tiek tegen de Joden, welke de verwijdering van Joden uit Europa en de uitroeiing van al-
thans een groot deel van hen ten doel had, tot het welslagen hiervan dienstige maatregelen 
te nemen. Te weten: het uitvaardigen van wettelijke voorschriften en het toezien op en lei-
dinggeven aan de activiteit der aan hem ondergeschikte politie met als algemene strekking 
het afzonderen, samendrijven en gevangennemen der Joden als onderdeel hunner depor-
tatie met als gevolg de dood van het merendeel hunner. Verweer: ik heb destijds niet ge-
weten dat de deportatie van Joden voor velen de dood tengevolge zou hebben. Verwer-
ping op grond van historische waarschijnlijkheidsberekening. Verdachte heeft, gezien 
zijn positie, geweten dat Duitsland een vervolgingspolitiek tegen de Joden voerde. Ver-
dachte was op de hoogte van de bedreigingen die Hitler tegen de Joden had geuit. Ver-
dachte wist, hoe de leidende Duitsers in het algemeen over de Joden dachten en hoe zij 
hen behandelden, enz., enz. 

Om dezelfde reden komt ook bij mishandelingsdelicten de opzetuitsluitende dwaling niet 
vaak voor. 

Wel is bij het mishandelingsmisdrijf het perfect opzet in zekere zin een dolus juris, daar, 
gelijk wij zagen, het opzet op het 'misse' der handeling gericht moet wezen, maar aan de 
andere kant is de oordeelsvorming nopens die `misheid' ook weer niet zo samengesteld en 
complex dat een gemiddeld ontwikkeld en ervaren mens die `misheid' niet zeer spoedig 
kan beseffen. Toch is het denkbaar dat door een verkeerde interpretatie der handelings-
omstandigheden of door een onjuiste opvatting aangaande de proportionaliteit en subsi-
diariteit dit `misheids'-besef niet tot stand komt, terwijl overigens wel opzettelijk geweld-
dadig pijn of letsel wordt toegebracht of de gezondheid benadeeld. Exemplarisch is Rb 
Rotterdam 20-10-1925 NJ 1925 p. 1175. Een drietal agenten van de Rotterdamse gemeen-
tepolitie waren in het holst van de nacht doende met de achtervolging van enige verdachte 
personen, die verondersteld werden in het bezit te zijn van vuurwapens. Op een gegeven 
moment waren de opsporingsambtenaren ervan overtuigd, dat zij de vervolgden in het 
nauw hadden gedreven achterin een donkere nauwe gang van ruim zes meter lengte en een 
meter breedte. Deze gang was aan het uiteinde afgesloten met een deur, toegang biedend 
aan een conciërgewoning. De conciërge, die was gewekt door het lawaai dat de agenten 
maakten, was van mening dat zich in die gang inbrekers bevonden. Hij maakte daarom 
op pistoolschoten gelijkende geluiden om de vermeende inbrekers — in werkelijkheid de 
agenten — op de vlucht te jagen. De agenten meenden inderdaad dat op hen geschoten 
werd en slopen, de revolvers in de aanslag, verder, in de veronderstelling dat de gezochte 
misdadigers zich achter de deur bevonden. Toen viel plotsklaps met een slag een stuk van 
een paneel van de deur vlak voor de voeten van de opsporingsambtenaren neer. Dezen, 
door het gat in de deur een man ziende, en menende dat de misdadigers, achter de deur 
opgesloten, een uitval wilden wagen, schoten de man — de conciërge — neer. Opzet tot 
zware mishandeling? De Rechtbank was van oordeel dat op zichzelf de handelwijze van 
de opsporingsambtenaren objectief gezien noch proportioneel noch subsidiair genoemd 
kon worden. Zij waren bij het kiezen van hun middelen om tot het gewaande geoorloofde 
doel te komen zondermeer buiten redelijke grenzen gegaan. Niettemin, aldus de Recht-
bank, waren de ambtenaren ervan overtuigd in de gegeven omstandigheden redelijker-
wijs van hun vuurwapens gebruik te mogen maken en zelfs aldus te moeten handelen tot 
behoorlijke uitvoering van hun politietaak, zoals zij handelden — ook al faalden zij in die 
mening. Mitsdien kon hun handelen niet als bewust mishandelen worden gekwalificeerd 
en was de voor mishandeling vereiste moedwil afwezig. Interessant is nog, dat de Recht-
bank principieel aangeeft dat de dwaling der opsporingsambtenaren eigenlijk onver-
schoonbaar was, nu de politiedienaren al te voorbarig het kloppen en bonzen dat de con-
ciërge produceerde voor 'schieten' hadden gehouden, en voorts, dat zij overijld en onbe-
zonnen na het invallen van het paneel onmiddellijk revolverschoten hadden gelost, alles 
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geheel in strijd met wat van rustige en voor hun vaak moeilijke taak berekende poli-
tiemannen verwacht mag worden, ook tegenover gewaande misdadigers. Evenzo Rb. 
's-Hertogenbosch 07-01-1938 NJ 1938 nr. 231: niet is komen vast te staan dat verdachte 
— onderwijzer, die een kind had getuchtigd, tengevolge waarvan het een lichte hersen-
schudding had verkregen — zich bewust is geweest dat het gebezigde middel van opvoe-
ding, de grenzen der redelijkheid overschreed. Zie ook HR 12-12-1967 NJ 1970 nr. 314 
m.o. E. Gaat het in deze gevallen nog min of meer om errores juris, natuurlijk is ook 
denkbaar dat een dader door error facti niet inziet dat zijn handelwijze pijn of letsel, ge-
lijk tenlastegelegd, teweeg zal brengen. In HR 01-12-1930 NJ 1931 p. 282 m.o. W.P. 
schijnt de HR de mogelijkheid van een dergelijke opzetuitsluitende dwaling wel te aan-
vaarden. De mishandeling had volgens de tenlastelegging plaatsgevonden doordat ver-
dachte opzettelijk en gewelddadig zijn slachtoffer bij de keel had gegrepen en op een 
brandende kachel geduwd tengevolge waarvan de kachel omviel, het slachtoffer op de 
grond viel en in aanraking kwam met de brandende kachel en de rechterzijde van zijn ge-
zicht verbrand werd en hij bloedend werd verwond. Nergens, aldus de HR, blijkt duide-
lijk dat req. deze gevolgen — te weten het verbrand en het bloedend verwond zijn — had 
voorzien. Maar het leed kon alleen dán aan req. 's handelingen het karakter van mishan-
deling geven als req.'s opzet die gevolgen mede omvat had. Nu het bestreden arrest daar-
over geen zekerheid verschafte, was de bewezenverklaring niet genoegzaam met redenen 
omkleed. Zie ook HR 23-11-1931 NJ 1932 p. 279. 

In HR 12-03-1957 NJ 1957 nr. 386 m.o. W.P. kent de HR in beginsel aan een verweer 
opzetuitsluitende werking toe. Een mevrouw had haar dienstbode met een steelpan in het 
gezicht geslagen. Mishandeling? Nee, aldus mevrouw, want in dwaling had ik niet gezien, 
dat het gezicht van mijn dienstbode zo 'dichtbij' was. Ik wilde alleen maar de inhoud van 
mijn steelpan — water — over haar hoofd storten. Ik voorzag — ten onrechte — niet dat 
ik haar met de pan in het gelaat zou treffen. 

In de sector 'vermogensdelicten' zijn de mogelijkheden voor de opzetuitsluitende dwa-
ling weer iets groter. 

Wij zagen reeds dat dwaling hier veelal via 'wederrechtelij kheidsoogmerk'-uitsluitende 
weren wordt gepresenteerd. Maar natuurlijk kan ook het opzet ten aanzien van ieder an-
der delictsonderdeel worden betwist. In HR 27-04-1931 NJ 1931 p. 1023 m.o. T. ging het 
om bedrieglijke brandstichting ten nadele van de verzekeraar (art. 328 Sr.). Verdachte 
had een vaartuig waarvan, naar de opgave van verdachte, de lading bestond uit schil-
derstukken van oude meesters, in brand gestoken. Verdachte betwistte zijn bedrogsopzet 
in zoverre, dat hij betoogde echt te hebben gedacht, dat de schilderijen van oude meesters 
waren. Pas achteraf was die mening onjuist gebleken. Maar nu het tenlastegelegde vals-
heidsopzet nader was gedetailleerd door het verwijt dat de bedriegelijkheid in de opgave 
aan verzekeraar zat, was er van strafbaar opzet geen sprake bij ontstentenis van weten-
schap dier onjuistheid der opgave. Dit verweer werd door het Hof verworpen ondermeer 
op grond dat het voor verdachte onaannemelijk moest zijn geweest, dat de man, die hem 
de schilderstukken ter hand had gesteld, en die slechts winkelbediende was, eigenaar zou 
wezen van zulke kostbare stukken. Verdachte had ook niet naar certificaten van echtheid 
gevraagd. De HR achtte deze motivering alleszins voldoende. 

Bekend zijn uiteraard de steeds weerkerende opzetuitsluitende dwalingsweren bij de 
doleuse heling, waar de heler betwist te hebben geweten, dat de goederen van misdrijf af-
komstig waren. Indien zulk verweer verworpen wordt, dan meestal via de voorwaardelijk 
opzet-tournure. Exemplarisch: HR 26-06-1962 NJ 1963 nr. 10 m.o. W.P. 

Wordt de actieradius van enige delictsomschrijving uitgebreid door een doleuse deelne-
mingsvariant, dan betekent zulks een vrij complex omschreven strafbaar opzet, dat dien-
tengevolge nogal errorgevoelig is. Immers, de opzetaanduiding der deelnemingsvariant 
bevindt zich in dit soort gevallen geheel vooraan in de samengestelde onvolkomen delicts- 
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vorm en beheerst alle daaraanvolgende bestanddelen. Wij zien hier vrij veel beroepen op 
opzetuitsluitende dwaling. 

Stel dat sprake is van 'uitlokking tot mishandeling'. In dit geval moet het opzet van de uit-
lokker niet alleen betrekking hebben op de psychische causaliteit uitlokkingsdaad/uitge-
lokt wilsbesluit, maar ook op het gebezigde uitlokkingsmiddel en het grondfeit dat aldus 
gecauseerd wordt, inclusief de ingesloten 'wederrechtelijkheid' (de `misheid' der hande-
ling). Met andere woorden: hier is ruimte te over om diverse uitlok kingsopzet uitsluitende 
errores in te roepen; met name daar, waar de facto door de uitgelokte een heel ander 
grondfeit gerealiseerd is dan de uitlokker in zijn voorstelling heeft opgenomen. Zo bij-
voorbeeld bij een tenlastegelegde uitlokking tot doodslag, waarbij de uitlokker zich erop 
beroept dat hij in dwaling slechts gemeend had bij de uitgelokte het besluit tot eenvoudige 
mishandeling te causeren. Mitsdien door dwaling het tenlastegelegde uitlokkingsopzet 
uitgesloten? In veel gevallen zal de rechter op een dergelijke weer een voorwaardelijke 
opzet-tournure ten beste geven. Veel hangt hier af van de `rek' die aan de uitlokkings-
voorstelling der uitlokkers toe te delen is. HR 29-04-1912W 9344 (uitlokking om aan een 
derde een pak slaag te geven omvat ook de verwonding die daarvan het gevolg is), 21-12- 
1914 W 9756 NJ 1915 p. 376; 02-01-1933 W 12582 NJ 1933 p. 629; 27-08-1937 NJ 1938 nr. 
29; 26-04-1937 NJ 1938 nr. 849; HR 17-04-1939 NJ 1939 nr. 995; HR 10-02-1970 NJ 1970 
nr. 269 (wie 'uitlokt' tot beroving lokt ook uit tot het geweld om die diefstal te vergemak-
kelijken). Hetzelfde kan uiteraard betoogd worden voor het medeplegen, de medeplich-
tigheid en het doleus doen plegen. 

Een opzetuitsluitende dwaling in het verkeersrecht ontmoeten we in het kader van art. 30 
WVW: door- of wegrijden na een ongeval. Deze terminologie impliceert opzet, aldus HR 
01-03-1955 NJ 1956 nr. 2, immers veronderstelt `bewustheid' van een ongeval, zonder 
welke wetenschap bezwaarlijk van door- of wegrijden gesproken kan worden. Dit opent 
perspectieven voor bewustheid-uitsluitende dwalingsverweren. 

Men zie bijvoorbeeld HR 17-05-1955 NJ 1956 nr. 5 m.o. B.V.A.R. en HR 14-06-1955, NJ 
1956 nr. 4 m.o. B.V.A.R., AA VI p. 186. In het laatste geval verweert verdachte zich, 
door te stellen, dat hij de auto waarmede hij in aanraking was gekomen, helemaal niet 
had gezien. Hij had wel een klap gehoord, en verder, dat er iets rammelde. Hij was 
gestopt en had rondgekeken. Hij had niets bijzonders gezien. Tegen een mede-wegge-
bruiker had hij nog gezegd: `ik begrijp dat lawaai niet'. Maar de ander had geantwoord, 
dat er stellig niets gebeurd was. Wel had verdachte schade aan het linker voorspatbord 
waargenomen, maar hij had gemeend, dat die schade was berokkend doordat hij even te-
voren tegen een opritpaaltje bij een boerderij had aangereden. HR: niettemin kon het 
Hof de `bewustheid' aannemen. Het was niet gehouden het verweer alsnog gemotiveerd 
te weerleggen buiten verband der bewezenverklaring om. 

6 Samenvatting 

Overzien wij thans het geproduceerde rechtspraakoverzicht, dan vallen de volgende pun-
ten op. 

Opzetuitsluitende dwalingsverweren worden betrekkelijk vaak gevoerd. In het alge-
meen is de rechter ongenegen inhoudelijk op de weren in te gaan en nog minder, de weren 
te honoreren. Voor dit verschijnsel kunnen verschillende verklaringen geboden worden. 
Een niet te onderschatten betekenis in dit verband heeft de zuiver procestechnische om-
standigheid dat de rechter in beginsel bewijsuitsluitende verweren niet afzonderlijk ge-
motiveerd behoeft te weerleggen buiten verband der bewezenverklaring. 
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Delictsomschrijvingen waarbij inderdaad voldoende ruimte is om op aannemelijke 
wijze dwalingsverweren ten aanzien van het perfect opzet naar voren te brengen, zijn 
spaarzaam. Dit komt, omdat in de meeste gevallen de wetgever de gesubjectiveerde 
bestanddelen die onder het opzetverband vallen 'tamelijk feitelijk' heeft gehouden en te-
vens, doordat deze bestanddelen abstract en enkelvoudig omschreven zijn, en daardoor 
aansluiten bij een algemeen voorhanden 'wetenschapsminimum', dat wil zeggen bij een 
voorraad kennis van ervaringsregels en handelingsomstandigheden waarover ieder nor-
maal mens die op 'gewone' wijze aan het maatschappelijk verkeer deelneemt beschikt. 
Als dus in deze sector opzetuitsluitende dwalingsverweren worden gevoerd komen deze 
meestal op errores facti neer. Vaak zijn deze beroepen niet veel anders dan 'lukrake' opzet-
ontkenningen zonder enige aannemelijkheid. In dit soort gevallen kan de rechter het er-
ror-verweer eigenlijk zonder enig bezwaar passeren. Is er wel enige aannemelijkheid, dan 
zijn twee mogelijkheden te onderscheiden. De aannemelijkheid domineert. De rechter is 
overtuigd dat de verdachte de feitelijke basiskennis niet heeft gehad of aarzelt in welk 
laatste geval 'in dubio pro reo', ook binnen dit bestek, geldt. Dit levert een, doorgaans 
ongemotiveerde, vrijspraak op. Als daarintegen onaannemelijkheid der error facti domi-
neert, dan kan het verweer meestal weerlegd worden via een op het normaliteitssyllo-
gisme gebaseerde dolus eventualis-tournure. Die weerlegging is dan vaak overtuigend 
omdat de dolus facti nu eenmaal zeer simpel gehouden is. Ieder normaal mens zou, gege-
ven de concrete handelingsomstandigheden het opzet gehad hebben. 

Bij de — overigens zeldzame — delictsomschrijvingen waar het opzet complex, dus 
verhoogd errorgevoelig omschreven is ontstaan de echte moeilijkheden, vooral wanneer 
voor het perfect opzet een zeker rechtskundig of normatief inzicht gevorderd wordt. De 
verdachten produceren hier een 'hausse' van opzetuitsluitende dwalingsweren. Al aan-
stonds blijkt dat hier de weerlegging moeilijker is omdat het voor de verwezenlijking van 
het perfect opzet vereiste kennisbestand hier heel vaak niet aansluit bij een algemeen 
voorhanden wetenschapsminimum. Met andere woorden: ook bij een normaal mens kan 
de kennis omtrent het gesubjectiveerde bestanddeel relatief eerder ontbreken dan b.v. bij 
de dolus facti. Daarom is het normaliteitssyllogisme hier lang niet zo'n overtuigend weer-
leggingsargument. Want de vraag is juist: wat wéét een normaal mens eigenlijk van het 
gesubjectiveerde? Het protestatio-actui-contraria argument lijdt aan hetzelfde euvel, 
want terwijl dolus facti wel vaak spreekt uit de handeling is dat met dolus juris veel min-
der het geval. Nog even daargelaten, hoe de rechter de error juris weren weerlegt, voor-
opstaat, in het merendeel van de gevallen, dat hij ze weerlegt. Dit is ongetwijfeld daar-
door te verklaren dat de meeste error j uris-weren, hoezeer aannemelijk, toch inhoudelijk 
neerkomen op een onjuiste meningsvorming, op verwijtbare, dus onverschoonbare wijze 
tot standgekomen. Met name geldt dit voor de categorie overtuigingsdaders bij wie de 
dwaling aannemelijk, onoverwinnelijk en toch hoogst verwijtbaar is. Verder geldt dit 
voor de 'handige jongens' die eigen rechtertje menen te mogen spelen. Door het feit dat 
de rechter de onaannemelijkheid der error juris schier als vaststaand gegeven beziet dreigt 
overigens voor deze laatste categorie een zekere overspanning der strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid. Hoe behoort de rechter de error juris weren te weerleggen? Ons inziens is 
maar één weerleggingsmethode ten aanzien van die weren geïndiceerd, namelijk de me-
thode van de historisch-psychologische waarschijnlijkheidsberekening. Aankno-
pingspunten moeten in het 'verleden' van verdachte gezocht worden. Hoe weerlegt de 
facto de rechter de error juris-opzetuitsluitingsweren? Gewend als hij is aan dolus facti, 
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&is aan een weerlegging van dwalingsverweren ten aanzien van tamelijk feitelijk opzet 
gebruikt hij ook hier, bij de error juris het normaliteitssyllogisme en het daarop steunend 
protestatio actui contraria-argument. De rechter is als het ware geprogrammeerd op een 
dolus facti-reconstructie en gebruikt die reconstructiemethode ook bij dolus juris. Hier 
ligt o.i. de oorzaak van de zo vaak geconstateerde 'kortsluitingen' waardoor een error 
juris-verweer in de lucht blijft hangen. 

Hoewel de methode van de historische waarschijnlijkheidsberekening inderdaad niet 
makkelijk is, is zij aan de andere kant ook weer niet onhanteerbaar. Daar, waar dolus ju-
ris voorkomt, zijn de handelingsomstandigheden, juist omdat het delict veelal op betrek-
kelijk 'intellectuele' wijze tot stand moet komen toch vrij veelzeggend al zal de eigenlijke 
delictshandeling niet vitaal zijn. Staat bijvoorbeeld objectief vast dat iemand een valse 
naam heeft gebezigd of een samenstel van verdichtsels dan is dat een goede indicatie voor 
het wederrechtelijkheidsoogmerk. Dan ligt het meer op de weg van verdachte zijn error 
juris aannemelijk te doen zijn. 

De keuze van de wetgever, zuinig te zijn met complexe dolusomschrijvingen, is, de er-
varingen met de `desbewustheid' ex art. 1 TB tonen het aan, wijs te noemen. De rechter 
hoeft zich niet te wagen, ter weerlegging van allerlei volstrekt verwerpelijke dwalingsver-
weren, aan gecompliceerde en hoogst gekunstelde opzetconstructies als een 'uitgerekte' 
dolus-in-causa, een `Lebensfiihrungsschuld' á outrance of een diffuse gerichtheid tot 
voortgezette geringschatting. Juist omdat het opzet betrekkelijk enkelvoudig omschre-
ven is, is het een uitermate nuttige indicator van 's daders persoonlijke totaal-schuld. Im-
mers, het verwijt dat de dader treft, is duidelijker, tastbaarder, en beter intersubjectief 
overdraagbaar indien bij de vaststelling van de totaalschuld zondermeer aan de dader 
toegerekend kan worden dat de dader heeft gehandeld ondanks een wetenschap, die ieder 
normaal mens van de geïncrimineerde gedraging weerhouden zou hebben. 

Die indicatorfunctie binnen ons schuldstrafrecht kan het perfect opzet echter alleen 
dan hebben indien de rechter er voortdurend alert op blijft dat het strafbaar opzet door 
dwaling kán uitvallen. 

IV.3 De opzetsparende dwaling 

iv .3. I ALGEMEEN 

Wij zagen, dat aan dwaling alleen dán opzetuitsluitende werking toekomt, indien de da-
der tengevolge van de error geen wetenschap bezit van de ten opzichte van het perfect op-
zet gesubjectiveerde delictsbestanddelen. Hieruit volgt evenzeer, dat tal van errores, be-
trekking hebbende op andere gegevens dan die gesubjectiveerde bestanddelen, het straf-
baar opzet volkomen intact laten. Ja zelfs, aangezien, zoals wij zagen, het perfect opzet 
naar Nederlands strafrecht vrij eenvoudig omschreven is, ligt het voor de hand, dat het 
merendeel der errores het perfect opzet volkomen intact laat. In de regel zal de dwaling 
het strafbaar opzet sparen, slechts uitzonderingsgewijs zal zij het perfect opzet uitsluiten. 
In dit verband willen wij spreken van een opzetsparende dwaling. 

Die `opzetsparende' dwaling willen wij thans in haar algemeenheid bespreken. 

Diverse aparte vormen van `opzetsparende' dwaling zullen we pas hierna, in toetsingson- 
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derdeel V ontmoeten. Deze dwalingsvarianten hebben voor ons geen enkel recht op een 
zelfstandig bestaan en zijn inschaalbaar in het stelsel van de drie categorieën opzetsparen-
de dwalingsvarianten, dat wij hier zullen bespreken. Onderling hebben die aparte dwa-
lingsfiguren een zekere verwantschap, eenzelfde voedingsbodem, vandaar dat wij hen 
hierna, in een onderdeel samengehoopt apart bespreken om aan te tonen van welke mis-
verstanden deze dwalingsvarianten het product zijn. Met name gaat het hier om de op-
zetsparende errores: Kausalabirrung (V.2.4), Quantittsirrtum (V2.5), en de error in ob-
jecto (V2.6). 

De opzetsparende errores vallen uiteen in drie categorieën: 
I. de dwaling omtrent onderdelen van de gedraging die niet in enig bestanddeel of ele-

ment zijn uitgedrukt; 
2. de dwaling omtrent ten opzichte van het perfect opzet geobjectiveerde bestanddelen; 
3. de dwaling aangaande de elementen. 
Wat nu de eerste categorie betreft: hier betreft de dwaling onderdelen uit het hande-
lingstotaal, waarover de dader wel een voorstelling heeft, ten opzichte waarvan hij weet 
en wil, doch deze voorstelling, dit weten en willen is irrelevant voor het perfect opzet. 

Wij zagen al, dat de wetgever zijn delictsomschrij ving eenvoudig hield. Dit betekent, 
dat allerlei onderdelen van de handeling, handelingsperspectieven en handelingsomstan-
digheden, waaromtrent de dader wèl opzet heeft, buiten de delictsomschrijving zijn ge-
houden zodat het perfect opzet daarop geen betrekking heeft. Naast de wetenschap, ver-
eist voor verwezenlijking van het perfect opzet, is er bij de dader als het ware nog een 'su-
perfluum' van weten en willen. Zo heeft de dader vrijwel altijd een voorstelling over de 
wijze waarop hij een bepaald gevolg bewerkstelligen zal. Hij neemt zich voor, te doden 
met gif, of brand te stichten via een in petroleum gedrenkte lont. Juist die voorstellingen 
over de methode, maken in het dagelijks leven een essentieel onderdeel van het opzet uit. 
Nu is het opvallende, wij wezen er vaker op, dat de wetgever die voorstellingen omtrent 
het handelingsverloop en de causale ketens stelselmatig buiten de delictsomschrijving 
heeft gehouden. Het `id quod' (het weten en kennen van het handelingsobject in abstrac-
to) behoort tot het strafbaar opzet, de 'modus quo' echter meestal niet (IV.2.6.a-3). De 
voorstelling aangaande de 'modus quo' heeft betekenis of kan die hebben voor de twee 
andere schuldvormen culpa en verwijtbaarheid, maar niet voor het perfect opzet. Wan-
neer nu de voorstelling aangaande de 'modus quo' faalt, neerkomt op een dwaling, dan is 
een dergelijke error opzetsparend te noemen. Een dergelijke dwaling aangaande de han-
delingseffectiviteit presenteren wij nu als een specimen van het genus 'dwalingen om-
trent onderdelen der gedraging die niet in enig bestanddeel of element zijn uitgedrukt'. 

Naast dwaling omtrent de handelingseffectiviteit zijn nog andere opzetsparende errores 
van deze categorie te bedenken, bijvoorbeeld, wanneer de dader dwaalt omtrent de aan-
wezigheid van een handelingsomstandigheid; hij denkt, dat hij zijn feit begaat 'geduren-
de de voor de nachtrust bestemde tijd', terwijl dat geen kwalificerende omstandigheid is. 
Dit soort errores komen minder vaak voor. Vandaar dat wij de bespreking beperken tot 
de effectintensiteits- of effectiviteitsdwalingen. 
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tv .3 . 2 EFFECTIVITEITSDWALINGEN 

IV.3.2.a Algemeen 

Onder de benaming `effectiviteitsdwaling' verstaan wij: de subjectieve voorstelling van 
de dader ex ante over het door hem voorziene causale verloop, waarvan hij de kans op 
realisering zeker, waarschijnlijk of aanmerkelijk acht, welk verloop gelegen is tussen ge-
draging en uiteindelijk geweten en gewild gevolg, welke voorstelling ex post niet blijkt 
overeen te komen met het oorzakelijk verloop zoals zich dat werkelijk heeft toegedragen. 
Achteraf blijkt de dader zich vergist te hebben. Het is mogelijk, dat die vergissing reeds ex 
ante voor ieder redelijk oordelend mens met een gemiddelde ervaringskennis alszodanig 
kenbaar was; ook is denkbaar dat de prognose van de dader voor eenieder pas ex post als 
vergissing te onderkennen was. De vergelijking van het voorgestelde ex ante en het ge-
beurde ex post geschiedt aan de hand van alle gegevens die achteraf zijn komen vast te 
staan. 

Het betreft dus een incongruentie tussen een subjectief, individueel oorzakelijk-
heidsperspectief ex ante en een objectief blijkende realiteit ex post, het reële causale ver-
loop. Deze vergelijkingsmaatstaf is niet ongelijk aan die welke Rlimelin hanteert bij zijn 
causaliteitstheorie der objektiv-nagtrgliche Prognose."' Ook hier, bij de objectieve in-
schatting van de (mate der) effectiviteitsdwaling, moet men, voor de vergelijking van het 
waarschijnlijkheidsoordeel van de dader met de realiteit alle gegevens verzamelen die ex 
post door een objectief beoordelaar gekend zouden kunnen worden. Hieruit volgt tevens 
dat, ook al blijkt ex post die subjectieve prognose niet realiteit-dekkend te zijn, daarom 
die prognose nog niet irreeël behoeft te zijn geweest. Het kan, om het wat vreemd uit te 
drukken, een zeer zorgvuldig tot stand gekomen vergissing zijn geweest. Verwachtingen, 
die ieder normaal mens ook zou koesteren gelet op de concreet kenbare handelings-
omstandigheden, en de daarmee verbonden oorzakelijkheidsperspectieven, zijn wel 
zondermeer 'redelijk' en in die zin `reeël', maar daarom komen ze nog niet altijd uit. 

A wil B vergiftigen. Hij gaat naar de drogist en vraagt daar om het rattenverdel-
gingsmiddel 'C'. De drogist reikt een pakje over, dat blijkens het opschrift inderdaad het 
begeerde rattenkruit bevat. A stort nu de hele inhoud van het pakje leeg in de soepkom 
van B. Tevoren heeft A zich zorgvuldig en met redelijke zekerheid van de volgende 
perspectieven op de hoogte gesteld: 
a. het middel 'C' werkt zeer snel en pijnloos. Na nuttiging van een dosis, gelijk aan de 

helft van de standaardverpakking sterft men binnen het uur, na vrij snel in comateuse 
toestand te zijn geraakt; 

b. het middel 'C' heeft een lichte bijsmaak indien door voedsel gemengd. In waterige 
vloeisels als soep lost het kleurloos en zonder wijzigingen in de substantie te weeg te 
brengen (verdikkingen of klonteringen) op; 

c. B is snipverkouden en zal de lichte bijsmaak niet kunnen proeven. 
Aldus een drietal perspectieven die de prognose van A, dat hij een deugdelijke dodings-

handeling onderneemt, redelijk doen zijn. Alle drie kunnen zij evenwel stuk voor stuk 
'onjuist' blijken te zijn, op een 'vergissing' neerkomen. Bijvoorbeeld. Gelet op het onder 
a. geschetste perspectief stort A niet de helft van de standaardhoeveelheid in de soep 
maar de gehele hoeveelheid, in de, voorshands voor leken niet als onredelijk te onderken-
nen verwachting, dat dan het middel dubbel zo snel werkt op gelijke, dus pijnloze wijze. 
Iedere toxicoloog kan dit als een vergissing traceren: het vreemde van het gif 'C' is juist, 

444. Van Eck, Causaliteit en aansprakelijkheid voor gevolgen in het strafrecht, a.w., Dl. 1, p. 63; 
M. RUmelin, Die Verwendung der Causalbegriffe im Straf- und Civilrecht, Archiv fUr die civilisti-
sche Praxis, TUbingen, 1900, p. 171 v.v. 
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dat het bij de dubbele hoeveelheid langzamer werkt en een hoogst smartelijke dood ver-
oorzaakt. 

Het kan ook wezen, dat B een medicamenteuse therapie volgt, die in samenwerking 
met middel 'C' allerlei voor A, maar ook voor een toxicoloog onvoorziene en onvoor-
zienbare bijwerkingen vertoont. B gaat wel dood aan het gif 'C' maar niet dan na allerlei 
delirante hallucinaties gevolgd door hevige pijnaanvallen die dagen lang duren. Het 
voorgestelde doel is wel bereikt, maar toch op een heel andere wijze dan A had gedacht. 
Ook op andere punten kunnen de zaken fout aflopen. Bijvoorbeeld: B proeft wel een raar 
smaakje in de soep, neemt dus maar heel weinig, wordt hoogst onwel maar gaat niet dood. 
Het middel dat effectief was, brengt toch niet het voorgestelde te weeg. Of: B nuttigt, met 
smaak, de hele soepkom en blijkt prima tegen het gif bestand te zijn. Of: achteraf blijkt, 
dat door een fabricagefout in het pakje met opschrift 'C' slechts poedersuiker zat. In al 
deze gevallen is het verwachtingspatroon van A wel reeël, maar ex post blijkt de subjectie-
ve voorstelling niet realiteitdekkend en in zoverre laboreerde A in momento actionis aan 
dwaling. 

Drie gevallen zijn te onderscheiden: 
A: De veronderstelling, het causaal verloop betreffende blijkt in haar totaliteit niet rea-

liteitdekkend. De handeling brengt zelfs niet het voorgestelde, geweten en gewilde gevolg 
teweeg. Noch voorgestelde 'modus quo' noch voorgesteld `id quod' worden verwezen-
lijkt. Dit kan twee oorzaken hebben: 
1. de gebezigde modus quo was onder de gegeven omstandigheden zondermeer op zich-

zelf ondeugdelijk; 
2. de modus quo was op zichzelf wel deugdelijk maar een door de dader onvoorziene 

omstandigheid buiten die modus quo interfereerde en verhinderde de verwezenlijking 
van de voorgestelde causale keten (modus quo niet of slechts partieel verwezenlijkt). 

B: De prognose aangaande het causaal verloop dekt voor wat betreft het geweten en ge-
wilde gevolg de realiteit niet, maar voor het overige wel. Het voorgestelde oorzakelijk 
verband treedt in werking maar het gevolgsobject is onvatbaar om door dat verband de 
voorgestelde verandering te ondergaan. Wel de 'modus quo' doch niet het `id quod'. 

C: De verwachting, het causaal verloop betreffende, blijkt slechts zeer ten dele reali-
teitdekkend te zijn: wel wordt het voorgestelde, geweten en gewilde gevolg bereikt, maar 
niet langs de oorzakelijke keten die de dader zelf voor zeker, noodzakelijk of waarschijn-
lijk hield, of waarop hij een aanmerkelijke kans voorzag, maar via een ander door de da-
der niet voorzien doch wel door de handeling gecauseerd verloop. 

Wij onderscheiden hier, in abstracto, de gevallen met enige scherpte, maar beseffen 
heel goed dat in concreto de hier gemaakte onderscheidingen in elkaar overlopen. Modus 
quo en id quod zijn voor wat de effectiviteit of effectintensiteit (deze woorden zijn in de-
ze context synoniem) nauw op elkaar afgestemd. Iets is alleen in relatie tot het gevolgsob-
ject als 'middel' te onderkennen terwijl het gevolgsobject die hoedanigheid alleen bezit in 
relatie tot, en naar de mate van zijn ontvankelijkheid voor de oorzakelijke werking van 
het middel."' 

Thans zullen wij op de gevallen A en B ingaan. Het geval onder C wordt, wegens de 
zeer nauwe samenhang ervan met de theorie van de conditio-sine-qua-non en de systema-
tische gelijkenis met andere errores, pas behandeld onder de titel `Kausalabirrung' in on-
derdeel V. 

445. Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het wetboek van strafrecht, a.w., ad art. 45 Sr., aant. 6, 
suppl. 2. 
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Wanneer een handeling vanwege een al dan niet ex ante onredelijke vergissing omtrent 
de effectiviteit ervan niet leidt tot het delictuele gevolg, kan zulks resulteren in een straf-
bare poging. In het kader van deze onzelfstandige delictsvorm komen wij dan ook de 
praktijkgevallen van de opzetsparende effectiviteitsdwaling tegen. 

IV.3.2. b Effectiviteitsdwalingen en strafbare poging 

In zeer veel gevallen ligt (zoals wij reeds deden uitkomen) aan een strafbare poging een ef-
fectiviteitsdwaling ten grondslag. Een dergelijke dwaling veroorzaakt dat de uitvoerings-
handeling voor de delictsvoltooiing blijft steken. Het feit, dat de effectiviteitsdwaling 
'verschijnt' in het verband van de strafbare poging toont al aan, dat deze dwalingsvariant 
het perfect opzet spaart. Want bij de strafbare poging ontbreekt er, vergeleken met het 
voltooid delict, iets aan de `objectieve' zijde: het gevolgsverband is 'onaf'. Aan de sub-
jectieve zijde zijn de eisen voor de strafbare poging echter exact dezelfde als voor het vol-
tooid delict. De strafbare poging is wel een torso, wel iets onvolkomens, maar in één op-
zicht is ze gaaf en niet verschillend van het voltooid delict, namelijk in het subjectieve 
bestanddeel, het weten en willen, het strafbare opzet, dat verder ook dezelfde delictsfac-
toren zal hebben te beheersen als voor het voldoeren van het delict nodig is. 

Het perfect opzet sparend zijn: 
a. dwalingen omtrent de effectiviteit van het voorgestelde causaal verband in het totaal, 

waarbij de dader externe tussenkomende factoren, buiten de door hem gebezigde 
middelen gelegen, niet (genoegzaam) heeft verdisconteerd zodat daardoor delictsvol-
tooiing niet kan intreden; 

b. dwalingen de effectiviteit der middelen in se betreffende; 
c. dwalingen aangaande de vatbaarheid van het voorgestelde object voor gevolgsvol-

tooiing, terwijl deze dwalingen in het merendeel van de gevallen causatief zijn of kun-
nen zijn voor het negatieve bestanddeel der strafbare poging: ontbreken van vrijwilli-
ge terugtred. Dit soort errores heeft dus een dubbele werking: het opzet laten zij in-
tact, en, juist omdat zij dwalingen zijn, verklaren zij tevens dat de niet-voltooiing een 
gevolg is geweest van omstandigheden van 's daders wil onafhankelijk. De dader 
heeft de dwaling immers niet gewild. 

Stel, dat iemand in de volheid van zijn primitief bijgeloof meent iemand te kunnen 
`cloodbidden'. Zolang die man maar overtuigd is, dat de kans op `dood' aanmerkelijk, 
zeker of waarschijnlijk is, is er perfect moord-opzet. Dat zijn voorstelling betreffende de 
causale keten dwaling was tast het perfect opzet niet aan nu de 'doodbidder' zich het id 
quod perfect voorstelde: hij stelde zich voor een mens te doden. Natuurlijk zal het dood-
bidden niet als uitvoeringshandeling van het misdrijf kunnen worden aangemerkt. Daar-
om is van strafbare poging geen sprake. Die aansprakelijkheidsuitsluiting loopt dus niet 
over de subjectieve zijde van het delict. Misschien lijkt dit in deze context voor de hand 
liggend. Maar toch zijn er tal van dogmatici die in dit soort gevallen de aansprakelijk-
heidsuitsluiting via het opzet proberen te spelen: het opzet zou dan niet perfect wezen. Zo 
stelt Van Dijck446  — en Buiting schijnt hem hierin na te volgen"' — dat, wanneer een 

446. J.V. van Dijck, Over de psychologische aequivalenten van een strafbaar feit, TVS XXVII 
(1916) p. 325-368, in het bijzonder p. 349. 
447. T.J.B. Buiting, Strafbare poging, Utrecht, 1965, p. 138. 
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voorgestelde methode ex ante voor een redelijk oordelend mens als ondeugdelijk herkend 
zou worden, daaruit tevens volgt, dat er met 's daders opzet iets niet in orde is. Van Dijck 
meent met betrekking tot de doodbidder, dat de dader psychologisch tot niet meer aequi-
valent blijkt dan tot 'doden door bidden'. Door die dwaze voorstelling is het opzet imper-
fect en daarom vertoont het voornemen niet voldoende vastheid om aan te tonen dat de 
dader psychisch in staat is tot delictsvoltooiing. Het strafbaar opzet is door de absurditeit 
der gedachte 'afgezwakt'. 

Het is wel begrijpelijk, dat Van Dijck tot deze noodsprong komt. Hij vat namelijk het be-
grip 'uitvoeringshandeling' extreem subjectief op: een uitvoeringshandeling is er alleen 
dan, als de dader, geconfronteerd met de tijd waarop en de plaats waar het misdrijf zal 
geschieden, zich psychisch in staat toont de handeling nodig voor de voltooiing daarvan 
te stellen."' Maar dat betekent, dat de aansprakelijkheidsuitsluiting toch via een omweg 
zuiver via het psychische gespeeld wordt."' De objectieve rem der uitvoeringshandeling 
wordt gemist, want de uitvoeringshandeling is 'verbruikt' om de vastheid van het voorne-
men te tekenen, om het voornemen te vinden. Het is heel duidelijk dat Van Dijck's po-
ging om het opzet van de doodbidder af te zwakken ook in zijn eigen theorie niet klopt. 
Wiens voornemen zal immers vaster zijn: van de man, die in furor brevis een bijl grijpt en 
de hersens van zijn tegenstander klieft, of van hem, die dag-in-dag-uit zijn 'gebeden' tot 
doding verricht? Opvallend is, dat ook Van Eck in dit soort gevallen meent, dat de aan-
sprakelijkheidsbeperking iets met het opzet te maken heeft. Hij ontwerpt daarom een 
zeer dwalinggevoelig opzet, dat in dit soort gevallen 'deuken' oploopt door de effectivi-
teitsdwaling. 4 " Dit opzet heet `intentio'; hoe het exact door effectiviteitsdwaling beïn-
vloed wordt, blijft enigszins duister. Van Eck neemt als voorbeeld de boer, die zijn 
knecht het bos instuurt, opdat hij door de bliksem getroffen wordt. Natuurlijk mag bij 
toevallige verwezenlijking van een dergelijk onzinnig plan geen aansprakelijkheid voor 
het gevolg aangenomen worden. Is nu in dit soort gevallen het bestaan van opzet weg te 
redeneren? Terecht ontkent Van Eck dit. Al is het wellicht een privilege van twij felachtige 
waarde, de mens is bij de vorming van weten en willen en bij de keuze der middelen niet 
aan de wetten der logica gebonden. Maar, hoe is dan volgens Van Eck de aansprakelijk-
heidsuitsluiting te verklaren? Wel, bij een dergelijke toevallige verwezenlijking is het op-
zet als opzet niet verwezenlijkt. Ook al verloopt de realiteit geheel conform de dwaze 
constructie van het opzet, daarom is, hetgeen geschiedde nog niet beheerst door het op-
zet, het is nog geen realisatie van het opzet: 'dat feitelijk verloop is geen neerslag in de 
werkelijkheid van (het) opzet. "Meer geluk dan wijsheid" zegt het gezond verstand hier 
en het spreekt daarmede wijze taal. Het effect is ontstaan buiten de werkzaamheid van 
het opzet'." ' Dit is naar onze mening onhoudbaar. Als exact gebeurt, wat de dader wist 
en wilde, is het opzet toch geheel realiteitdekkend? Als de knecht door de bliksem getrof-
fen wordt, dan is dat toch, wat de boer wist en wilde? Het was dwaas, zeker, maar het wás 
zijn opzet. Buiten redelijke verwachting verwerkelijkt zich het opzet. Alleen: de boer 
heeft de dood niet gecauseerd. Maar omdat Van Eck de causaliteit tegelijk met het con-
strueren van het opzet behandelt en de 'uitwendige intentio-verwerkelijking' causaliteits-
maatstaf doet zijn, komt hij tot de ontkenning dat het opzet bij verwezenlijking van een 
absurd plan realiteitdekkend is. 

In de meeste gevallen zal, indien de inhoud der voorstelling absurd is, ook aan de weten- 

448. Van Dijck, Over de psychologische aequivalenten, a.w., p. 358; Van Hamel/Van Dijck, Inlei-
ding, a.w., p. 363; Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 343. 
449. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, a.w., ibidem. 
450. Van Eck, Causaliteit en aansprakelijkheid voor gevolgen in het strafrecht, a.w., Dl. II, p. 67 
v.v. 
451. Van Eck, a.w., p. 69. 
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schap der zekerheid, waarschijnlijkheid en noodzakelijkheid, dan wel aan het aanmerke-
lij kheidsbewustzijn iets schorten. Neem het bekende geval van de neef, die zijn suiker-
oom op een cruise stuurt — hij doet een volledig verzorgde reis cadeau — opdat het schip 
op een rif loopt en keldert. Maar in dit geval van een 'intentionele moordenaar' is er geen 
sprake van 'aanmerkelijke kansweten'. De dader gaat zich, in het slechtste geval, te bui-
ten aan, van zijn standpunt uit bezien, ongegrond optimisme. Hij hoopt, verlangt, ver-
wacht. Maar weten doet hij niets. Zo gauw echter de neef, omdat hij een waarzegster 
heeft geraadpleegd, zekerheid meent te hebben dat het schip zal kelderen, hééft hij per-
fect opzet. Nu zal men tegenvoeren, dat zo het strafrecht wordt tot moraal-theologie. 
Want wát, als het schip inderdaad keldert doordat de kapitein op een klip voer? Is dan de 
neef moordenaar? Hij heeft toch perfect opzet? De oom is zelfs doodgegaan geheel con-
form de — absurde ex ante, reële ex post — voorstelling van de 'dader'. Natuurlijk is deze 
conclusie onjuist, omdat de neef geenjuridisch oorzakelijke daad heeft gesteld. Als 'oor-
zaak' van ooms dood komt immers niet het verschaffen der tickets in aanmerking maar 
de foute stuurmanoeuvre van de kapitein. Alleen bij hen, die niet beschikken over een 
goed ontwikkelde causaliteitsleer blijkt in dit soort gevallen de effectiviteitsdwaling een 
opzetuitsluitende error te wezen. Zij moeten de redenen der aansprakelijkheidsbeperking 
wel aan de subjectieve zijde van het strafbare feit zoeken. Hierop komen wij in onderdeel 
V nog terug. 

Thans zullen wij de opzetsparende werking der effectiviteitsdwaling toelichten aan de 
hand van de twee laatste specimina dier dwaling: de error betreffende de deugdelijkheid 
van het voorgesteld object 'en de error de deugdelijkheid van het gebezigde middel betref-
fende. Het eerste specimen (dwaling aangaande de interveniërende ingreep van buitenaf) 
wordt hierna, ad V.2.4 uit de doeken gedaan, zoals al aangegeven. 

IV.3.2.c Dwaling betreffende de deugdelijkheid van middel of object 

Bezien wij de rechtspraak met betrekking tot pogingen, begaan met behulp van ondeug-
delijke middelen of gepleegd ten aanzien van ondeugdelijke objecten, dan zien wij, dat 
voor de rechter centraal staat de vraag, of hij datgene wat ter uitvoering van het voorne-
men is gepresteerd, inderdaad zal aanmerken als `uitvoeringshandeling' in de zin van art. 
45 Sr. Bij de beantwoordeling van die vraag spelen allerlei rechtspolitieke factoren een rol, 
met name meestal onuitgesproken vooringenomenheden met betrekking tot de zin en 
strekking van de strafrechtelijke aansprakelijkheid in het algemeen en in het bijzondere, 
aan de rechter voorgelegde, geval. Steeds staat vast, dat verdachte het door de wet ter de-
lictsverwezenlij king verlangde perfect opzet heeft gehad. Verdachten richten hierop hun 
verweren ook niet. Integendeel, wanneer zij de strafbaarheid van hun handelingen be-
twisten geven zij steeds aan, dat zij in momento actionis de zekerheid of waarschijnlijk-
heid meenden te hebben, dan wel de aanmerkelijke kans dachten te voorzien, dat zij de 
geïncrimineerde verandering aan het gevolgsobject konden bewerkstelligen. In die geval-
len, waarin een dergelijke verwachting nogal absurd is, lichten de verdachten omstandig 
toe, dat zij te)ch zeker waren, effectief te kunnen handelen — zij hoopten of wensten niet, 
doch meenden te weten. Het perfect opzet is in confesso. Het verweer spitst zich erop toe, 
dat objectief middel of object absoluut ondeugdelijk waren, weshalve van een uitvoe-
ringshandeling geen sprake zou zijn geweest, omdat van gevaar voor delictsvoltooiing nu 
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vooralsdan geen sprake kon zijn." 2  Wij geven enige voorbeelden. Allereerst een geval, 
waarbij de voorstelling ex ante, dat het gebezigde middel effectief zou zijn geenszins, 
naar algemene maatstaven, onredelijk genoemd kan worden; vervolgens een geval, waar-
bij die voorstelling voor een gemiddeld ontwikkeld mens als 'irreeël' te onderkennen is. 
Maar ook in dit laatste geval 'verwatert' het perfect opzet door de effectiviteitsdwaling 
niet. 

Illustratief is Rechtbank Rotterdam 22-03-1955 NJ 1955 nr. 744. 4 " Verdachte had de 
gehele inhoud van een doosje, houdende het ratten- en muizenverdelgingsmiddel Ro-
dem' , waarin als werkzaam bestanddeel voorkwam een hoeveelheid elementaire gele fos-
for, welke stof voor mens en dier zeer giftig is, uitgestort in een metalen drinkwaterreser-
voir, dat bevestigd was tegen de achtergevel van de woning van zekere vrouw 't M. Het 
water in het reservoir werd steeds voor menselijke consumptie gebruikt. Echter, na de uit-
storting als voormeld deed zich een zekere verkleuring van en enige bijsmaak in het drink-
water voor, zodat van het water verder niets meer gebruikt werd. Ter terechtzitting geeft 
verdachte ronduit zijn opzet tot doding toe. Hij had aan genoemde weduwe 't M. een he-
kel gekregen, nadat hij betrekkingen had trachten aan te knopen, omdat zij, nadat zij 
aanvankelijk beloofd had te trouwen, daarna verdachte was gaan behandelen als een 
boosdoener. Verdachte had dan besloten dat, als vrouw 't M. dan niets meer met hem te 
maken wilde hebben, hij haar zou vergiftigen door rattenvergif in het drinkwater te wer-
pen. Dat zou gemakkelijk kunnen, omdat een metalen opvangvat voor regenwater was 
bevestigd tegen de achtergevel van het huis. Daaruit plachten de huisgenoten van 't M. en 
deze zelf rechtstreeks hun drinkwater te betrekken. Verdachte had, dit alles beramend, 
gedacht: indien ik haar niet krijg, behoeft niemand haar meer te hebben. Uitvoerig licht 
verdachte toe, hoe hij het rattenkruit in het water gebracht heeft. Hij had met zijn zakmes 
de inhoud van het doosje Rodent tevoren losgewoeld, opdat het gemakkelijker in het wa-
ter uiteen zou vallen. Achteraf echter was gebleken dat het pakje Rodent weliswaar vol-
doende gele fosfor had bevat om negen mensen te doden, maar tevens, dat die gele fosfor 
in water zeer slecht oplosbaar was. Dientengevolge was de concentratie gele fosfor per li-
ter getapt water in ieder geval niet dodelijk geweest, zelfs niet bij voortgezet gebruik, 
waarvan overigens, vanwege de door verdachte niet voorziene bij kleuring en bijsmaak, 
geen sprake was geweest. De rechtbank neemt aan, dat verdachte heeft gepoogd om op-
zettelijk en met voorbedachte raad te doden. Naar aanleiding van een daartoe strekkend 
verweer overweegt de rechtbank nog, dat i.c. van een straffeloze (objectief) ondeugdelij-
ke poging geen sprake is geweest en dat de gedraging van verdachte wel degelijk een uit-
voeringshandeling was. 

Een vrij irreële causaliteitsverwachting ontmoeten wij in het bekende 'koperen cent 
en sassafras'-arrest, HR 07-05-1906, W 8372. Hier trachtte een vrouw haar ziekelijke 
man te vergiftigen. Daartoe deed zij een hoeveelheid koper, bestaande uit een elftal cen-
ten en een twee-en-een-halve centstuk, alsmede drie koperen plaatjes en een stuk koper in 
een bruin stenen trekpot en liet dagelijks die hoeveelheid koper in die pot op warm water 

452. Uitvoerig Buiting, Strafbare poging, a.w., p. 77 v.v.; Th.G. Dentz van Schaick, Poging tot 
misdrijf met een ondeugdelijk middel of op een ondeugdelijk voorwerp, 1883; J.G.S. Bevers, Over 
poging tot misdrijf met ondeugdelijke middelen of op een ondeugdelijk voorwerp, 's-Gravenhage 
1877, p. 73 v.v., nopens de oudere rechtspraak. 
453. Voorafgegaan door Rechtbank Rotterdam 18-10-1954 NJ 1955 nr. 271. 
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tegelijk met het medicijn 'sassafras' trekken, waarna zij de aldus verkregen drank toe-
diende aan haar echtgenoot. Zij wist, dat diens gezondheid door een jarenlange ziekte 
ondermijnd was en dat hij het aan het hart had. Per dag diende zij circa zes koppen toe. 
Haar toeleg was dat in die drank aldus koperoxyde, zijnde vergif voor de mens zou zijn 
vermengd. Echter, bij de door haar gebezigde methode kon in die drank niet een zodani-
ge hoeveelheid kopervergif verkregen worden dat de dood van de echtgenoot veroor-
zaakt zou kunnen worden. Het Hof neemt aan, dat al deze handelingen gezien kunnen 
worden als uitvoering van het voor strafbaarheid der daad gevorderde opzet. Maar, gelet 
op de omstandigheid, dat de poging is begaan met een absoluut ondeugdelijk middel, is er 
geen begin van uitvoering van het misdrijf weshalve beklaagde buiten vervolging gesteld 
wordt. 4 ' 4  

Ook bij dwaling ten aanzien van de vatbaarheid van het voorgestelde object voor ge-
volgsvoltooiing staat het strafbaar opzet als een paal boven water. Het gaat hier om on-
wetendheid of een vergissing ten aanzien van een specifieke kwaliteit van het delictsob-
ject, inzoverre die kwaliteit niet behoort tot enig onderdeel van de delictsomschrij ving en 
derhalve ook niet tot het cognitieve moment van het perfect opzet. Bij deze dwaling heeft 
de dader niet ingecalculeerd dat het re vera wèl aanwezige delictsobject over een of andere 
hoedanigheid beschikt welke het voorgestelde middel minder effectief of ineffectief 
maakt dan wel het object minder of niet geschikt voor gevolgsvoltooiing. Het opzet van 
de dader is echter wel volkomen realiteitdekkend voor wat betreft de feitelijke aanwezig-
heid of de generieke hoedanigheid van het object. Hij wil het gevolg 'dood' voltrekken 
aan een door hem voorgesteld object 'levende mens' en, in de realiteit is dat object van die 
soortbepaaldheid ook aanwezig. 

Dit laatste is van groot belang, omdat dit gegeven deze dwalingsvariant onderscheidt van 
de dwaling die zich bij 'Mangel am Tatbestand' steeds voordoet (hierna, IV.4.2). Dáár 
betreft de dwaling van de dader wèl de aanwezigheid of de generieke hoedanigheid van 
het delictsobject zoals door de delictsomschrijving aangegeven. Het object, waarvan de 
dader om perfect opzet te hebben kennis moet dragen, is geheel in de werkelijkheid afwe-
zig. De dader meent het door hem voorgestelde gevolg te verwezenlijken aan iets dat in de 
realiteit niet bestaat. Het cognitieve moment van het perfect opzet is hier de dwaling. Bij-
voorbeeld: A wil B vermoorden. In de nacht sluipt A naar B's slaapkamer. Aldaar ziet hij 
in bed een vormeloze gedaante die hij voor B houdt. A trekt daarop zijn mes en steekt met 
kracht in die gedaante, die achteraf B's peluw blijkt te zijn geweest. Het bewustzijn dat 
een mens voorhanden was, vatbaar om te worden gedood, terwijl de messteek daartoe 
met zekerheid geschikt was, dat alles komt hier neer op een dwaling. Dwaling en opzet 
schuiven hier partieel over elkaar heen. In het hier gegeven voorbeeld is er althans nog een 
object, maar het kan ook totaal afwezig zijn. Dan steekt A 'in de lucht' en ook dan is de 
dwaling het cognitieve van het perfect opzet. 

Bij de hierbedoelde effectiviteitsdwaling is het perfect opzet volkomen in overeenstem-
ming met de realiteit zoals die voor delictsvoltooiing vereist is: er is werkelijk een object, 
gelijk de dader weet en dit object hééft de generieke kwaliteit die de delictspositie veron-
derstelt, terwijl die generieke kwaliteit door de dader eveneens adequaat is ingezien. 

Een goed voorbeeld van dit soort opzetsparende dwaling menen wij te onderkennen in 
HR 24-02-1948 NJ 1948 nr. 272 m.o. W.P. Hier had verdachte getracht zich van zijn zie- 
kelijke en zenuwlijdende vrouw te ontdoen door meermalen hoeveelheden arsenicum- 

454. Zie over het arrest verder Buiting, Strafbare poging, a.w., p. 105. 
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preparaat in door hem toebereide spijzen te mengen en deze spijzen toe te dienen aan 
haar, die deze ook opgegeten had. In ieder geval had verdachte vijf maal een vijfde dosis 
rattenvergif uit een standaarddoosje toegediend. Geheel buiten berekening van verdach- 
te bleek de vrouw een uitzonderlijk sterk gestel te hebben en een groot weerstandsvermo- 
gen tegen het toegediende gif. Wel ging zij lijden aan blindheid, kaalhoofdigheid en ge-
deeltelijke verlammingen, maar dood ging zij niet, hoewel zij — gelijk verdachte had ge-
weten — een door haar ziekten ondermijnd gestel had. 

Een ander voorbeeld biedt HR 07-05-1946 NJ 1946 nr. 587 waar de dieven goederen, 
die geheel of ten dele aan een ander toebehoren, ex ante een hogere geldswaarde toeden-
ken dan deze in werkelijkheid hebben, terwijl de ex post blijkende relatieve waardeloos-
heid van de goederen hen minder geschikt maakt voor diefstal. Nadat de daders de lood-
jes en de verzegelde ijzerdraadverbindingen van de toegangsdeur van een spoorwagon 
hadden verbroken waren zij de in die wagon opgestapelde pakken eens gaan inspecteren. 
Toen bleek dat in die pakken rommel zat: een allegaartje van kant, schoensmeer en ko-
perpoets. Men zou zich kunnen afvragen, of hier het wegnemingsopzet niet conditioneel 
bepaald was. Pas 'als de pakken voldoende geldswaardige goederen zouden blijken te be-
vatten, wilden de dieven tot de wegneming overgaan. Dan zou dus vóór het onderzoek 
naar de inhoud der pakketten geen wegnemingsopzet bestaan hebben en ná het onder-
zoek evenmin, want dan was de waardeloosheid der pakken gebleken. Toch is dit niet 
juist, want de dieven handelden in de mening, dat er een kans was dat er wel iets gelds-
waardigs weg te nemen was. Die kans achtten zij geenszins als denkbeeldig te verwaarlo-
zen. Dát zij die kans niet wilden verwaarlozen blijkt wel uit alle moeiten die zij deden om 
in de wagon door te dringen. Dat `kansweten' was er óók váór het geldswaardigheidson-
derzoek. De dwaling betreffende de `geldswaardigheid' van het weg te nemen goed be-
weegt zich helemaal buiten het perfect opzet om. 

Art. 310 Sr. vordert slechts dat het opzet is gericht op 'enig goed' en niet op de omstan-
digheid dat dat goed vermogenswaarde bezit. 

Een middel, dat op zichzelf wel deugdelijk had kunnen zijn, maar waarbij de dader zich 
niet vergewist heeft van een neveneffect speelt in Rechtbank 's-Gravenhage 20-11-1890 
W 5957. Verdachte had hier getracht een moord te begaan door fosfor op boterhammen 
te smeren in de verwachting dat deze zondermeer geconsumeerd zouden worden. Maar 
wegens de walgelijke smaak van het smeersel waren de boterhammen niet te eten. Evenzo 
in Rechtbank Utrecht 01-02-1890W 5073, gevolgd door Hof Amsterdam 22-01-1891 W 
6053 waar geopereerd wordt met een niet te nuttigen vergif (strychnine in het eten) en 
Rechtbank Arnhem 13-11-1894 W 6597 waar verdachte met koperacetaat gemengde sla 
opdient welke evenmin voor consumptie vatbaar is door de afschuwelijke smaak."' Met 
het opzet om te doden wordt geschoten in HR 19-07-1899 W 7319, maar de afgeschoten 
kogels blijven door roestvorming in de loop steken.'" Uitvoeringshandeling en straf-
baarheid mitsdien aangenomen. In Hof 's-Gravenhage 30-09-1915 W 9864 vergist de ver-
dachte zich in de hoeveelheid toe te dienen vergif. De dosis zuringzout is niet laetaal. In 
HR 09-12-1936 NJ 1936 nr. 196 komt de vraag ter sprake wat rechtens is, als de dader be-
oogt vleselijke gemeenschap te hebben met een vrouw, terwijl het meisje, waarmede hij 
dat tracht te hebben nog over zo onderontwikkelde geslachtsdelen beschikt dat iedere ge-
meenschap onmogelijk is. In de voorstelling des daders was er in ieder geval een niet te 

455. Zie Buiting, Strafbare poging, a.w., p. 104 v.v. 
456. Vergelijk HR 30-06-1924 NJ 1924 p. 801, waar het gebezigde middel evenzo ondeugdelijk was 
(een met scherpe patronen geladen, enigszins roestig zelflaadpistool). 
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verwaarlozen kans dat hij tot gemeenschap zou kunnen komen. Perfect opzet aanwezig. 
Strafbare poging aangenomen. Het opzet voor de zedelijkheidsdelicten vereist immers 
wettelijk niet, dat de dader kennis droeg van de geslachtsrijpheid van het meisje. Hij 
moet haar 'als vrouw' kennen. Doch niet specifieker. De dwaling in casu infiltreerde dus 
niet in het strafbaar opzet.' In HR 24-02-1948 NJ 1948 nr. 272 m.o. W.P. en HR 29-03- 
1949 NJ 1949 nr. 422 m.o. B.V.A.R. vergissen de verdachten zich weer (mede) in de doses 
toe te dienen gif, die niet laetaal zijn. In HR 29-06-1971 NJ 1971 nr. 417 vergist de ver-
dachte zich maar steeds in de deugdelijkheid van het door hem gebezigde middel. Hij 
neemt, om door te dringen in een zelfbedieningszaak om aldaar winkelgoederen weg te 
nemen alsmaar een verkeerde weg bij zijn inklimmingen en verbrekingen. Tot tweemaal 
toe tracht hij door verbreking van een geblindeerd raam het perceel binnen te komen, 
maar steeds blijken die ramen slechts toegang te verlenen tot een loze ruimte, die niet in 
rechtstreekse verbinding staat met het winkelperceel zelf. In HR 15-01-1980 NJ 1980 nr. 
245 m.o. Th.W.v.V. vergist de dader zich in het weerstandsvermogen van een etalageruit 
van een juwelierszaak. Meermalen slaat hij krachtig met zijn schop tegen de ruit, maar 
deze gaat, omdat een lexanruit zich achter het etalageglas bevindt, niet stuk. Uiteraard 
laat dit alles het wegnemingsvoornemen onverlet. 

IV.3.3 DWALING OMTRENT TEN OPZICHTE VAN HET PERFECT OPZET GEOBJECTIVEERDE 

BESTANDDELEN 

IV.3.3.a Algemeen 

Het spreekt, na het voorgaande, wel min of meer vanzelf, dat dwaling ten aanzien van 
bestanddelen, die ten opzichte van het perfect opzet geobjectiveerd zijn, per definitie op-
zetsparend is. 

Theoretisch laat een dergelijke opzetsparende dwaling zich in twee categorieën indelen: 
A. de dader meent, in dwaling, dat de geobjectiveerde bestanddelen niet voorhanden 

zijn of hij dènkt er 'helemaal niet aan'. Een dergelijke dwaling kan verwijtbaarheid-
producerende of uitsluitende werking hebben. Zij produceert verwijtbaarheid als de da-
der op onverschoonbare wijze tot de onjuiste mening of de onkunde gekomen is: hij had 
beter kunnen en behoren te weten. Het strafrechtelijk verwijt bestaat er juist in, dat de 
dader dacht, zoals hij dacht. Z6 had hij nooit mogen denken. Z6 onnadenkend had hij 
nooit mogen zijn. De error sluit de verwijtbaarheid geheel of ten dele uit, indien de on-
juistheid der mening of de onwetendheid de dader niet als onzorgvuldigheid toe te reke-
nen is. Deze categorie opzetsparende dwaling komt practisch vaak voor. Wij zullen aan-
stonds enige voorbeelden geven. 

B. De dader meent, in dwaling, dat de geobjectiveerde bestanddelen wel voorhanden 
zijn, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Deze dwaling heeft voor de verwijtbaarheid 
minder betekenis. Van haar kan onder omstandigheden een verwijtbaarheid-produce-
rende werking uitgaan. Over het algemeen evenwel zal deze dwaling strafrechtelijk niet 
meer aan de orde kunnen komen, namelijk, inzoverre de geobjectiveerde bestanddelen 
die de dwaling betreft, behoren tot de constitutieve delictsonderdelen. Als zij daartoe be-
horen, is het delict naar objectieve zijde geheel niet tot stand gekomen en 'hangt de error 
in de lucht'. Theoretisch is dan weer denkbaar, dat de verschoonbaarheid of verwijtbaar-
heid van de error toch weer een rol gaat spelen, namelijk inzoverre de rechter alsnog straf- 

457. Zie Buiting, Strafbare poging, a.w., p. 112. 
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bare poging aanneemt voor wat betreft het wèl verwezenlijkte. Practisch echter is het be-
grip `uitvoeringshandeling' hiertegen een barrière: een dergelijke handeling neemt de 
rechter immers niet snel aan in het geval dat de realiteit ten ene male ontoereikend is om 
de delictsomschrijving ooit te vervullen (ontoereikende delictsinhoud, zie hierna onder 
IV.4.2). Zijn de geobjectiveerde bestanddelen echter bijkomende, kwalificerende onder-
delen, dan kan de dwaling te dien aanzien aan de totaalschuld van de dader bijdragen en 
inzoverre naast reeds bestaand verwijt, een zwaardere verwijtbaarheid produceren. Dit 
wordt ook wel kwalificerende dwaling genoemd (zie hierna onder V.4.3). Re vera 
bestond het gekwalificeerde delict niet, maar in de voorstelling van de dader wel, en naar 
die subjectieve maatstaf wordt zijn totaalschuld begroot. Een voorbeeldje zal, zo niet het 
bestaansrecht, dan toch de zin en strekking van deze dwalingsvariant aantonen. A mis-
handelt een ambtenaar, waarvan A overtuigd is, dat deze optreedt in de rechtmatige uit-
oefening zijner bediening. Achteraf blijkt, dat de ambtenaar niet in zijn ambtelijke func-
tie optrad. Objectief heeft A begaan: enkelvoudige mishandeling (art. 300 Sr.). Maar 
subjectief, in A's voorstelling, beging A gekwalificeerde mishandeling, namelijk mishan-
deling gepleegd tegen een ambtenaar gedurende de (rechtmatige) uitoefening zijner be-
diening." Nu kan er — in een schuldstrafrechtsysteem — iets voor te zeggen zijn, om die 
kwalificerende dwaling te doen medetellen bij het vaststellen van de mate der verwijt-
baarheid terzake de eenvoudige mishandeling. Door 'toeval' heeft A niet objectief de ge-
kwalificeerde delictsvariant verwezenlijkt, maar hij was er psychisch wel toe in staat. Dit 
maakt het schuldverwijt zwaarder. Dat de rechter dit soort opzetsparende dwalingen al-
dus kwalificerend, strafmaatverzwarend laat werken, is practisch vrijwel niet na te spo-
ren, omdat de rechter dit soort gegevens niet pleegt op te nemen in zijn strafmaatmotive-
ring. Daarom in dit verband alleen enkele voorbeelden van categorie A. 

IV.3.3.b Enkele praktijkgevallen 

Een duidelijk voorbeeld van de hierbedoelde opzetsparende dwaling bieden de gevallen, 
waarin de dader ontucht pleegt met personen beneden de leeftijd van zestien jaren, niet 
wetende dat zij 'nog zo jong' zijn (art. 247 Sr.) alsmede die, waarin de dader buiten echt 
vleselijke gemeenschap heeft met een evenzo jeugdige vrouw, in gelijke onwetendheid 
omtrent die jeugdigheid (art. 245 Sr.). De bestanddelen, waarin de leeftijdgrenzen wor-
den vastgelegd zijn ten opzichte van het perfect opzet geobjectiveerd. Wanneer dus de da-
der ten aanzien van dat geobjectiveerde dwaalt, heeft dat geen betekenis voor het straf-
baar opzet, doch wel voor de verwijtbaarheid. Aldus HR 20-01-1959 NJ 1959 nummers 
102 en 103. 4 " Stel nu, dat een verdachte zijn dwaling toelicht met de mededeling, dat het 
meisje i.c. eruit zag alsof zij de leeftijd van zestien jaren reeds een of meer jaren gepas-
seerd was en voorts, dat zij desgevraagd een hogere leeftijd had opgegeven, waarna ver-
dachte had gedacht dat hij de ontucht wel mocht plegen. Het is dit soort 'wishful thin- 

458. Art. 304 Sr. eerste lid aanhef en sub 2; zie HR 29-11-1909W 8937; HR 14-10-1912 NJ 1913 p. 
41, W 9381; HR 27-11-1939 NJ 1940 nr. 113: het opzet van de dader, vereist ter toerekening der ver-
zwarende omstandigheid van art. 304 Sr., le sub 2 de wetenschap dat de mishandeling een ambte-
naar in functie betreft. Het opzet behoeft niet mede gericht te zijn op de rechtmatigheid der bedie-
ning. 
459. Zie hierover vooral de uitgebreide annotatie van D. van Eck, AA VIII, p. 264 v.v. 
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king', dit naar-zich-toe-redeneren, door verdringing van de andere mogelijkheid dat het 
meisje toch wel 'ns jonger zou kunnen zijn, dat het prototype van de verwijtbaarheid bij 
dit soort zedelijkheidsdelicten uitmaakt. Immers, die geschonden strafbepalingen heb-
ben juist ten doel een voortdurende, vrij vergaande zorgvuldigheid voor wat de leeftijd 
van minderjarigen betreft in te prenten, omdat die jeugdigen moeten beschermd worden 
tegen de verleiding die mede van henzelf kan uitgaan en die in belangrijke mate gestimu-
leerd wordt door al te 'volwassen' gedrag. Gelet op het doel van deze strafbepalingen kan 
een dwaling, aldus tot stand gekomen, niet anders dan onverschoonbaar zijn. Men moet 
als het ware eisen dat, wil een dwaling verontschuldigen, die dwaling op uiterst zorgvuldi-
ge wijze is tot stand gekomen. Dan moet de dwaler afgegaan zijn op zeer overtuigende 
gegevens, bijvoorbeeld: het meisje liet, ter adstructie van haar beweringen, een vervalste 
identiteitskaart zien waarop de beweerde leeftijd is vermeld, of zij was — kennelijk — in 
het bezit van een abonnement op een theatergelegenheid, dat gemeenlijk alleen verstrekt 
wordt aan personen boven de zestien jaren, dan wel, zij reed in een auto rond en maakte 
al joyridend, uiterlijk de indruk bevoegd te zijn tot het besturen van vierwielige motorrij-
tuigen (rijbewijzen worden slechts aan achttienjarigen afgegeven) enz. 

Een ander voorbeeld biedt het `wederspannigheidsdelict' ex art. 180 Sr., waar het feit, 
dat de ambtenaar verkeert in de rechtmatige uitoefening zijner bediening ten opzichte 
van het perfect opzet geobjectiveerd is. Dit betekent niet, dat dwalingsberoepen ten aan-
zien van die rechtmatigheid geen werking kunnen hebben."° Maar als verdachte niets an-
ders beweert dan: ik dacht maar zo, hij zal wel niet rechtmatig handelen, dan is het juist 
die vooringenomenheid, die onverschillige onwetendheid, welke de wetgever negatief 
heeft willen sanctioneren." Maar het is natuurlijk denkbaar dat de dader met betamen-
de zorgvuldigheid tot zijn verkeerde mening is gekomen (bijvoorbeeld na voorafgaand 
consult van een rechtsgeleerd raadsman). Dan moet daardoor de totaalschuld geheel of 
ten dele uitgesloten kunnen worden. 

I11.3.4 DWALING OMTRENT ELEMENTEN 

IV.3.4.a Algemeen 

Uiteindelijk is mogelijk dat de dader dwaalt met betrekking tot de elementen van het 
strafbaar feit: de wederrechtelijkheid of de verwijtbaarheid. Deze elementen definieer-
den wij als de noodzakelijke voorwaarden voor strafwaardigheid van de delictshande-
ling. Deze voorwaarden moeten steeds buiten de delictsomschrijving om aanwezig zijn. 
Hieruit volgt reeds, dat iedere error betreffende elementen niets te maken kan hebben 
met het perfecte opzet, dat bestanddeel is en derhalve nooit buiten de delictsomschrijving 
liggende essentialia tot zijn cognitieve moment telt. 

Ook deze opzetsparende dwaling laat zich theoretisch in twee categorieën delen: 
A. de dader meent, in dwaling, dat de vereiste elementen niet aanwezig zijn, dan wel 

'denkt er niet aan'. Hij verricht bijvoorbeeld een wederrechtelijke delictshandeling in de 

460. Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het wetboek van strafrecht, a.w., aant. 5 ad art. 180 Sr. 
suppl. 9. 
461. HR 17-03-1902 W 7744; HR 27-06-1904 W 8092; HR 18-12-1921W 10855, NJ 1922p. 308; HR 
27-11-1939 NJ 1940 nr. 113. 
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mening dat de handeling gerechtvaardigd is of althans niet onrechtmatig. Het is deze 
vorm van opzetsparende dwaling die in ons strafrecht het meest bekend is. Zij wordt wel 
gerangschikt als `putativiteit van rechtvaardiging' of, neutraler, als `putativiteit van af-
wezigheid van wederrechtelijkheid'. Is die dwaling verschoonbaar, dan kan men spreken 
van een `putatieve rechtvaardigingsgrond', dat wil zeggen: in wezen is er dan een schuld-
uitsluitingsgrond. De dader kon en mocht denken dat 'het mocht' maar re vera wás het 
handelen onrechtmatig. Spreekt men over de invloed van de dwaling in het strafrecht, 
dan denkt men meestal aan dit soort errores, die als eventuele schulduitsluitingsgronden 
verschijnen riá de kwalificatiegrensoverschrijding. Hiervan straks enkele voorbeelden. 
Zie ook nader Hoofdstuk 4.III.2.2.c en d. 

B. De dader meent, in dwaling, dat de elementen wel aanwezig zijn. Men zou hier van 
`strafwaardigheidsdwaling' kunnen spreken: in dwaling houdt de dader iets voor straf-
waardig, wat zulks in werkelijkheid niet is. Gedrag, dat wel onder een delictsomschrij-
ving te rubriceren is, is toch niet voor bestraffing vatbaar, met name, omdat de dader on-
wetend materieel gerechtvaardigd is (daar hij door de delictshandeling een meerwaardig 
rechtsbelang heeft gediend) dan wel omdat, buiten weten van de dader, althans de straf-
rechtelijk relevante wederrechtelijkheid afwezig is (wel straffen zou 'overspanning der 
strafrechtelijke aansprakelijkheid' betekenen). Aangezien logischerwijze de afwezigheid 
van het element 'wederrechtelijkheid' behandeld wordt vóór de afwezigheid van het ele-
ment 'verwijtbaarheid' (daar immers verwijtbaarheid iets veronderstelt dat 'te verwijten' 
valt, dus i.c. iets wederrechtelijks) komt in de praktijk de `strafbaarheidsdwaling' alszo-
danig nooit aan de orde. Het feit wás immers objectief niet onrechtmatig. Het gevoelen 
van de dader, dat wellicht tegenovergesteld was, doet dan voor het strafrecht niet meer 
terzake. 

Deze `strafwaardigheidsdwaling' moet wel onderscheiden worden van het zogenaam-
de `putatief delict' (zie hierna, V.4.4). Bij het putatief delict dwaalt de dader immers over 
de strafbaarheid qua talis: hij meent, ten onrechte, dat zijn gedraging te rubriceren is on-
der enige delictsomschrij ving. Hij dwaalt over het delictueuse karakter der handeling. 

IV.3.4.6 Enkele praktijkgevallen 

Een goed voorbeeld van de hierbedoelde dwalingsvariant, welke betrekking heeft op een 
verdachte die terechtstaat terzake een doleus misdrijf biedt het befaamde geval van de 
Tielse boekverkoper, HR 24-10-1961 NJ 1962 nr. 37 m.o. W.P. Dit geval is in dit verband 
met name belangwekkend omdat er een opvallend verschil bestaat tussen het eerste lid 
van art. 240 Sr., waarin het doleuse, zwaarder strafbare pornografie-misdrijf omschre-
ven staat en het tweede lid waarin de culpose, lichtere, variant is beschreven. Volgens het 
eerste lid moet het cognitieve moment van het perfect opzet gericht zijn op de feitelijke 
inhoud van het geschrift, de afbeelding of het voorwerp die aanstotelijk voor de eerbaar-
heid zijn, maar de dader behoeft verder, om perfect opzet te hebben, niet dat aansto-
telijke karakter te doorgronden. Volgens het tweede lid moet de culpa, de onachtzaam-
heid, wèl gericht zijn op dit aanstotelijk karakter: de dader moet ernstige reden hebben 
gehad die aanstotelijkheid te vermoeden. Onze Tielse boekverkoper nu, terechtstaand 
primair terzake het doleuse pornografiedelict, erkende dat hij wel de feitelijke inhoud 
van de door hem verkochte fotoboekjes tempore delicti had gekend — dus perfect opzet 
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had gehad — maar nooit beseft had dat die inhoud aanstotelijk voor de eerbaarheid was. 
Het was namelijk zo, dat de commissaris van politie ter stede steeds persoonlijk soortge-
lijke en deze fotoboekjes, die in de winkel ten verkoop in voorraad waren, was komen be-
kijken en er nimmer enig bezwaar tegen had gemaakt. Aldus verklarende, had de ver-
dachte kennelijk tot uitdrukking willen brengen, dat hij had mogen aannemen dat de in 
de tenlastelegging bedoelde afbeeldingen niet aanstotelijk voor de eerbaarheid waren en 
dat hij mitsdien de wederrechtelijkheid zijner gestie niet had kunnen en behoeven in te 
zien. Zo zag het de HR. Hier was een beroep op `putativiteit van afwezigheid der weder-
rechtelijkheid', waaromtrent de judex sub factis nader en beter had behoren te beslissen. 
Van dit opzetsparend dwalingsberoep kon immers eventueel een de verwijtbaarheid-
uitsluitende werking uitgaan. 

Een ander voorbeeld, met een delictsomschrijving met 'ingeblikt opzet' biedt HR 18-11- 
1975 NJ 1976 nr. 123, uitvoerig geannoteerd door A. Heyder in AA XXVI p. 66 v.v. Hier 
had verdachte gebouwd zonder de daartoe vereiste schriftelijke vergunning van B. en W. 
Hij had zijn winkel veranderd en/of vergroot ondermeer door een stenen muur staande 
tussen winkel en magazijn weg te breken, waardoor de winkelruimte werd vergroot. Al-
dus de tenlastelegging die zodoende duidelijk in een doleuse sleutel was gezet, aangezien 
het wat moeilijk denkbaar is dat iemand `culpoos' althans onopzettelijk bouwt. Nu gaf 
verdachte wel toe, dat hij had gebouwd zonder vergunning op vorenomschreven wijze, 
maar hij had gedacht, dat het 'mocht'. Een ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht te 
Terneuzen had namelijk gezegd tegen verdachte, geen bezwaar te hebben tegen het weg-
breken der muren daar dit binnenwerkzaamheden waren en dat hiervoor geen bouwver-
gunning was vereist. Ook in dit verweer zag de HR een beroep op `putativiteit van afwe-
zigheid der wederrechtelijkheid', een verweer, dat het perfect opzet onaangetast liet maar 
wellicht de verwijtbaarheid kon uitsluiten. De feitelijke rechter had dit exceptieve ver-
weer niet voldoende met redenen omkleed beantwoord. Iets dergelijks evenzo o.m. in 
HR 03-05-1949 NJ 1949 nr. 538, HR 22-11-1949 NJ 1950 nr. 180, HR 04-04-1950 NJ 1950 
nr. 667, HR 31-05-1960 NJ 1960 nr. 489, HR 21-05-1968 NJ 1969 nr. 175, alle gevallen 
(men houde wel in het oog dat dit in dit verband essentieel is) waarbij het tenlastegelegde 
feit implicite of uitdrukkelijk doleus was. 462  

IV.4 De opzetproducerende dwaling 

IV.4. I ALGEMEEN 

Soms kan de werking van de error ten opzichte van het perfect opzet positief uitgedrukt 
worden. Onder omstandigheden kan dwaling ten gevolge hebben dat een perfect opzet bij 
de dader ontstaat, namelijk indien en voor zover de dader tengevolge van zijn dwaling ver-
keert in de mening dat de delictsbestanddelen welke ten opzichte van het perfect opzet ge-
subjectiveerd zijn, aanwezig zijn, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. 

Het gaat hier om de dwaling in de vorm 'ten onrechte denken van wèl' t.a.v. een 

462. Voorts zie men de uitgebreide annotatie van Heyder, reeds genoemd en: Ktr. Heerlen 29-03- 
1954 NJ 1954 nr. 237 voorzien van uitvoerige annotatie van D. Hazewinkel-Suringa in AA-bundel 
Jurisprudentie en annotaties, Strafrecht, I, 1951-1973, Utrecht 1974, p. 40 v.v.; en J. Remme1ink, 
La réglementation de l'erreur dans le droit pénal hollandais, opgenomen in de bundel Netherlands 
Reports to the Xth International Congress of Comparative Law, Budapest, 1978, Deventer 1978 p. 
331 v.v. 
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bestanddeel, dat behoort tot het cognitieve moment van het perfect opzet. Voorstellings-
inhoud en werkelijkheid wijken uiteen. Het strafbaar opzet bestáát uit die uiteenwijking. 
Voorbeeld: de dader wil de koning doden en denkt ten onrechte dat de hofmaarschalk de 
koning is (art. 92 Sr.). Hier 'infiltreert' de dwaling t.a.v. het bestanddeel in het opzet (ge-
richt op 'levensberoving van de koning'). De dwaling met betrekking tot zo'n gesubjecti-
veerd bestanddeel constitueert het opzet, omdat het daarin infiltreert en van het cognitieve 
moment deel uitmaakt. 

Die laatste voorwaarde (deel uitmaken van het cognitieve moment van het opzet) is heel 
belangrijk. Hiermede sluiten we een grote categorie dwalingsvarianten uit, die wel in een 
zekere causale relatie staan tot het strafbaar opzet, maar daarin niet 'infiltreren'. De voor-
stellingsinhoud van het perfect opzet en de werkelijkheid dekken hier elkaar totaal. Het 
cognitieve moment van het perfect opzet is hier in geen enkel onderdeel inadequaat. Het 
gaat hier om de gevallen waarin de dader tengevolge van de dwaling niet slechts komt tot 
perfect opzet, maar waarbij het opzet zich 'weerspiegelt' in de realiteit en resulteert in een 
perfect strafbaar feit of een volkomen strafbare poging. Voorbeeld: A meent, dat hij door 
B aangevallen wordt. B maakt op A de indruk dat hij met een vuistvuurwapen op A komt 
aanstormen. Om zich te verdedigen ziet A geen enkele andere weg dan B met een mes dood 
te steken. Achteraf blijkt, dat B in het geheel niet van zins was A aan te vallen. A verkeerde 
in dwaling tengevolge waarvan hij doodslag pleegde. A had perfect doodslag-opzet. Het 
strafbaar opzet was geheel conform de werkelijkheid. B ging dood gelijk A wist en wilde. 
Maar de dwaling produceerde het opzet zelf niet: niets van dit perfect opzet werd geconsti-
tueerd door de dwaling. De dader had het bewustzijn van de zekerheid van levensberoving 
en in dat bewustzijn besloot hij te handelen — hierin dwaalde hij allerminst. Hij voltrok 
het door hem geweten gevolg op de door hem voorgestelde wijze aan het door hem ade-
quaat onderkende generieke delictsobject. Hij doodde werkelijk exact zoals hij wist en 
wilde. Alleen het verder gelegen einddoel, zoals de dader zich dat in momento actionis 
voorstelde — namelijk zelfbescherming — behoefde niet werkelijk nagestreefd te worden. 
De dwaling betrof hier het motief. De dader handelde uit onjuiste beweegredenen, maar 
het perfect opzet staat van zulke motieven los. 

Dit wordt wellicht duidelijk indien men zich realiseert dat de error in het hier gegeven 
voorbeeld zou kunnen functioneren als grond van AVAS. De dwaling zou eventueel `pu-
tatieve noodweer' kunnen opleveren, dat wil zeggen `putativiteit van rechtvaardiging', 
hetgeen zoals wij zagen (hierboven, IV.3.4.a) een opzetsparende dwaling is. 

De putativiteit, de onjuiste mening, beweegt zich niet binnen het opzet. Enerzijds is er 
perfect opzet (wij spreken immers over een putatieve rechtvaardigingsgrond, een excep-
tie die de kwalificatiegrensoverschrijding vooronderstelt) anderzijds is er wellicht geen 
totaalschuld omdat 's daders beweegredenen begrijpelijk en verontschuldigbaar zijn. 

Wij hebben hier alleen het oog op die gevallen waarin het bestaan van dwaling, eo ipso het 
bestaan van perfect opzet oplevert, omdat de dwaling het cognitieve moment van het per-
fect opzet uitmaakt. Dwaling en opzet zijn hier identiek voor het cognitieve moment. 

Het is duidelijk dat een dergelijke identiteit zich niet gauw voordoet. Het is theore-
tisch wel waar — daarin heeft Van Eck gelijk"' — dat de mens bij de vorming van zijn 
weten en willen, zoals voor strafbaar opzet vereist, geheel los kan staan van de werkelijk- 

463. Zie hierboven, IV.3.2.b. 
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heid, maar in het merendeel van de gevallen is van dat 'weten en willen' toch wel iets reali-
teitdekkend, met name, omdat dat 'weten' zo simpel is, zo weinig van de realiteit behoeft 
te weerspiegelen. 

De hierbedoelde dwaling, welke 'infiltreert' in het cognitieve moment van het opzet 
doet zich in twee gevallen voor: 
a. de dwaling betreft de aanwezigheid van het gevolgsobject (de dader denkt ten onrech-

te dat het voorhanden is); 
b. de dwaling betreft een generieke hoedanigheid van het gevolgsobject, terwijl die hoe-

danigheid ten opzichte van het opzet gesubjectiveerd is. 
De dwaling heeft dan tot gevolg dat de opzettelijke gedraging ten ene male ontoerei-

kend is om de delictsomschrijving te vervullen. Het opzet zal nooit 'realiteitdekkend' 
kunnen worden. De werkelijkheid 'schiet te kort aan delictsobject'. De opzetproduce-
rende dwaling resulteert dan in wat onze Oosterburen 'Mangel am Tatbestand' noemen' 
en wat hier te lande wel 'ontoereikende delictsinhoud' genoemd wordt."' 

IV.4.2 ONTOEREIKENDE DELICTSINHOUD 

Een voorbeeld zal veel duidelijk maken. De heer A dwaalt door de straten, de ziel onder 
de arm. In diverse kroegen heeft hij getracht contact te leggen met allerlei vrouwen, maar 
het is niet gelukt. Mistroostig zakt A af naar eenzame delen van de stad. Plots hoort A het 
klikken van hoge hakjes. In de verte ziet A een mooi opgemaakte vrouw heupwiegend lo-
pen. Hierdoor ontstaat bij A de begeerte met die vrouw vleselijke gemeenschap te heb-
ben. A rent de vrouw achterop, en, in een poging haar te verkrachten, overweldigt hij 
haar, trekt haar kleding los en komt tot de ontstellende ontdekking dat de vrouw een tra-
vestiet is. De inhoud van het cognitieve moment van het verkrachtingsopzet is hier een 
dwaling. A meende een vrouw te zien en daarom de zekerheid te hebben tot vleselijke ge-
meenschap te kunnen komen. In realiteit was die noodzakelijke deelneemster geheel af-
wezig. 

Zo ook wanneer B bij de juwelier waar hij zijn ter reparatie aangeboden pendule op 
komt halen op de toonbank onbeheerd een prachtige pendule ziet staan die vrijwel gelijk 
is aan de zijne. De reparateur heeft echter medegedeeld dat B's pendule nog 'achter in het 
magazijn' is, en is naar achteren om het uurwerk op te halen. B, die verrukt is dat er een 
'tweelingbroertje' van zijn klok is grijpt snel toe en eigent zich het klokje toe. Dan komt 
de reparateur onverrichterzake terug: zijn vrouw had het uurwerk van B al klaargezet op 
de toonbank. B heeft zijn eigen klok 'achterover gedrukt'. Een goed met de — ten op-
zichte van het perfect opzet ex art. 310 Sr. gesubjectiveerde — kwaliteit 'geheel of ten dele 
toebehorend aan een ander' was hier afwezig. Toch dacht B iets van een ander weg te ne-
men. Zijn opzet was een dwaling voor wat het 'wetens'moment betreft. 

Het meest doet zich dit soort opzetproducerende dwaling voor bij totale afwezigheid 
van ieder object. Men zie HR 04-04-1978 NJ 1979 nr. 24 waar de dieven tot hun diefstal 

464. Zie met name: SchmidMuser, Strafrecht Allgemeiner Teil, a.w., p. 606 v.v.; voorts: Jescheck, 
Lehrbuch des Strafrechts, a.w., p. 428 v.v. 
465. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, a.w., p. 355 v.v.; Buiting, Strafbare poging, 
a.w., p. 136 v.v. 
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geïnspireerd werden door het stellig vermoeden dat kostbare nertsvellen te stelen vie-
len. Nadat zij zich toegang hadden verschaft tot de plaats waar de wegneming zou moeten 
plaatsvinden, bleek, dat de vellen niet aanwezig waren. De voorstelling, dat er enig goed 
geheel of ten dele aan een ander toebehorend zou zijn, zodat weggenomen kon worden, 
was een dwaling. 

De 'ontoereikende delictsinhoud' placht vroeger vrij regelmatig in de kolommen van de 
jurisprudentie te verschijnen in het kader van de onbevoegde lichting van elektriciteits-
en gasmuntmeters. 

In het geval berecht door Rechtbank Rotterdam 25-02-1890W 6587 had verdachte een 
snelle greep gedaan in een winkelgeldlade, die op dat moment net leeg was. In HR 20-04- 
1896 W 6803 lichtten visstropers geheel ledige fuiken. Zie ook Rechtbank Middelburg 28- 
06-1902 W 7784 (poging tot diefstal uit ledige offerbus) en Hof 's-Gravenhage 25-09-1902 
W 7860. In HR 30-09-1912 W 9377 breekt de dief een lessenaar open die ledig blijkt te 
zijn. In Rechtbank Amsterdam 09-04-1941 NJ 1941 nr. 657 doet de dader veel moeite om 
een electriciteitsmuntmeter met geweld open te breken om daarna tot de ontdekking te 
komen dat de geldlade leeg is. Men zie ook HR 25-08-1931 W 12358. Theoretisch zijn er 
nog vele gevallen van opzetproducerende dwaling te bedenken. Men vindt ze alle in de lit-
teratuur onder 'Mangel am Tatbestand'. Nog een voorbeeldje. C wil op een strafzitting 
ten nadele van de verdachte meineed plegen. Vooraf pijnigt hij zijn hersens om een waar-
schijnlijk doch onwaar verhaal te bedenken. Uiteindelijk slaagt C erin een zeer aanneme-
lijke story in elkaar te zetten. Hij legt die verklaring ter zitting af, in de mening dat zij vals 
is. Het blijkt — onverwachts — de zuivere waarheid te zijn. Het perfect opzet van art. 207 
Sr. is aanwezig omdat C zeker meende te weten iets 'vals' te verklaren. Hij legde met het 
opzet een valse verklaring af te leggen een ware verklaring onder ede af. 

V TOETSING 

V.1 Algemeen 

Thans hebben wij onze theorievorming over de verhouding opzet/dwaling afgesloten. 
Deze verhouding wordt gekarakteriseerd door drie verschillende 'werkingen' van de 
dwaling ten opzichte van het perfect opzet: een opzetuitsluitende, een opzetsparende en 
een opzetproducerende dwaling. Wij stellen dat met deze drie werkingen de verhouding 
tussen dwaling en opzet niet alleen logisch maar ook juridisch uitputtend is omschreven. 
Daaruit vloeit voort dat alle afzonderlijke gevallen, waarin de relatie dwaling/opzet aan 
de orde is en die meestal in de leerboeken als aparte probleemtypen zonder onderlinge sa-
menhang worden beschreven, tot deze drie werkingen herleidbaar zijn. Wij zullen dit ter 
staving van onze stelling in dit hoofdstuk demonstreren. 

Alvorens hiertoe over te gaan zullen wij eerst die verschillende, aparte dwalingsfeno-
menen moeten definiëren. Dit is moeilijk, want het gaat steeds om definities, waar wij 
eigenlijk niet achter staan omdat wij aan het te definiëren probleem iedere zelfstandig-
heid ontzeggen. Voorts zullen wij laten zien, hoe de dogmatiek ertoe kwam om een be-
paald onderdeel der error/dolus verhouding als apart probleem te presenteren. Hiertoe 
zal het soms nodig zijn ons bezig te houden met dogmatische begrippen die nauw verbon-
den zijn met het desbetreffend error-fenomeen. Zij provoceerden `dwalingscomplica-
ties': afzonderlijke probleemstellingen binnen de error/dolus-verhouding. Die dogmati-
sche begrippen zullen, als buiten het bestek van het onderzoek liggend, slechts zeer zijde-
lings de revue kunnen passeren. 
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V.2 Bijzondere dwalingskwesties, samenhangend met de causaliteitsleer der conditio sine 
qua non 

V.2 . I ALGEMEEN 

Hierboven, ad IV.3.2.b, zagen wij al, dat sommige dogmatici, als zij aan de objectieve zijde 
van het strafbare feit niet beschikken over een uitgewogen theorievorming, de neiging 
hebben die gebreken door te berekenen naar de subjectieve zijde van het delict. De sub-
jectieve delictsbestanddelen en elementen worden zwaar overbelast. Die overbelasting 
blijkt vooral uit het plotseling ontstaan van een hyper error-gevoelig opzet. 

Heel duidelijk zagen we dat bij Van Hamel, Van Dijck en Van Eck. Dezen hadden gro-
te moeite om te verklaren, waarom bij het bezigen van een absoluut ondeugdelijk middel 
de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de poging doorgaans ontbreekt. Denk aan het 
genoemde geval van het `doodbidden'. De aansprakelijkheidsuitsluiting behoort te lopen 
via het objectieve begrip `uitvoeringshandeling'. Maar omdat Van Dijck c.s. dat begrip 
niet bevredigend weten te omgrenzen, zoeken zij de reden van de uitsluiting der aanspra-
kelijkheid in het opzet. Ineens blijkt dat het perfect opzet wordt uitgesloten door de `ef-
fectiviteitsdwaling' 

Het begrip `uitvoeringshandeling' nu kan men alleen bevredigend definiëren als men 
beschikt over een goede causaliteitsleer . 4 " Over dat laatste blijken genoemde dogmatici 
evenmin te beschikken.'" Thans komen wij inderdaad toe aan dat breder perspectief: 
wat zijn de consequenties van een onvoldragen causaliteitstheorie voor de verhouding 
error/dolus? Op de voorhand kunnen wij al zeggen dat één van de kwalijke vruchten zal 
blijken te zijn: een extreem errorgevoelig opzet. Om dit aan te tonen zullen wij zeer sum-
mier de theorie der c.s.q. n. (conditio sine qua non) moeten bespreken."' Want het is deze 
theorie die schuldig staat aan het ontstaan van zeer vele dwalingskwesties. In onze dagen 
schijnt de c.s.q.n.-theorie op het eerste gezicht wel overruled door de theorie der adequa-
te veroorzaking en die der 'toerekening in redelij kheid'." 9  In tweede instantie evenwel 
blijkt zij, zij het verborgen achter allerlei versluierende formules, nog steeds een van de 
meest gangbare causaliteitstheorieën te zijn, zoals Mulder laat zien.' De c.s.q.n.-leer 
wordt aanvaard als 'basis-causaliteit', als voorlopige ruime selectiemethode van juridisch 
relevante oorzaken, waarbij negatief geselecteerd wordt: door uit te sluiten wat per se 
geen oorzaak kan zijn. Bovenop deze als 'fysisch' gepresenteerde basiscausaliteit komen 

466. Zoals Van Eck zelf zeer duidelijk aangeeft: Causaliteit en aansprakelijkheid voor gevolgen in 
het strafrecht, a.w., Deel 1, p. 56. 
467. Zie vooral de critiek op Van Eck door Ph. Kohnstamm, Causaliteit en strafrechtswetenschap, 
TVS LVIII, p. 201 v.v.; en: G.E. Mulder, Causaliteit in het strafrecht, opgenomen in: Strafrecht in 
Perspectief, Een bundel bijdragen op strafrechtelijk gebied ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan der Vrije Universiteit te Amsterdam, Arnhem, 1980, p. 179 v.v.; in het bijzonder p. 181 
v.v.; wat Van Eck doet is eigenlijk niet veel anders dan via de achterdeur binnenhalen wat hij via de 
voordeur buiten werkte: namelijk de (door hem sterk becritiseerde) adequatieleer van Traeger. 
468. Elders werd mede dezerzijds aan deze theorie uitvoerige aandacht geschonken; wij moeten in 
dit bestek daarnaar verwijzen. Zie: W. Nieboer, G.A.M. Strijards, Toerekening van gevolgen in het 
strafrecht, opgenomen in de feestbundel G.E. Mulder, 'Beginselen', p. 227 t/m 244. 
469. Zie onder meer Nieboer, Strijards, Voorzienbaarheid — een juridische hulpconstructie?, 
a.w., p. 440. 
470. Mulder, Causaliteit in het strafrecht, a.w., p. 183 v.v. 
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dan de 'strafrechtelijke beperkingen' hetzij via voorzienbaarheidscriteria, hetzij via bil-
lijkheidsmaatstaven. De juridische causaliteitstheorieën worden gezien als beperkingen 
(of herleidingen) van de 'natuurkundige' c.s.q.n. (zie hierboven 2.11.2.2.c.2). 

Onderhuids heeft de c.s.q.n.-leer derhalve nog een bijzonder hardnekkige invloed, 
die ondermeer bovengronds tot uitdrukking komt in allerlei aparte, schijnbaar niet sa-
menhangende dolus-problemen. De c.s.q.n.-leer 'werkt' nog steeds en dit kan niet ver-
wonderen, wanneer men bedenkt dat de 'grootmeester der adequatie-leer' (het woord is 
van Van Eck), Ludwig Traeger, voor het grootste deel der misdrijven gaaf heeft aan-
gesloten bij de c.s.q.n.-leer van von Buri. Voor wat betreft de delictsomschrijvingen met 
causale verbanden die beheerst worden door opzet of culpa kan men, aldus Traeger, 
volstaan met de aequivalentie-leer van von Buri."' De leer van de adequate veroorzaking 
is dan ook door Traeger slechts bedoeld voor de delictsomschrij vingen met een geobjecti-
veerd gevolgsverband en in de rechtspraak wordt zij meestal slechts in elk verband van 
stal gehaald.'" 

V.2.2 DE AEQUIVALENTIETHEORIE IN HET KORT 

Bij doleuse delictsomschrijvingen, aldus Traeger c.s., dient men de c.s.q.n.-leer te hante-
ren als juridische causaliteitsleer. De c.s.q.n.-theorie gaat er van uit dat niets in de objec-
tieve werkelijkheid 'toevallig' geschiedt."' Alles, wat in de wereld gebeurt, heeft een bij-
passende oorzaak. En die bijpassende oorzaak is zelf ook weer, als gebeurtenis, gecau-
seerd. Iedere verandering wijst terug op een oneindig aantal oorzaken. Oorzaak van een 
verandering is dus: het totaal van alle factoren, die voor het intreden van die verandering 
noodzakelijk zijn.' Aangezien ieder dier factoren voor het intreden van het gevolg even 
noodzakelijk is, zijn, in dit opzicht, alle factoren 'aequivalente' conditiones. Iedere scha-
kel is dus, op zichzelf, ook weer oorzaak voor het gehele gevolg.'" Een welhaast 'struc-
tuurloos continuüm' wordt hier tot juridische oorzaak verheven. Want als juridisch 
oorzaak-begrip moet de jurist aanvaarden: een 'unendlichen Zusammenhang alles Ge-
schehens'. Maar wat moet een strafjurist met 'oneindigheid'? Hij wil slechts één vraag 
beantwoord zien: was de tenlastegelegde gedraging oorzaak ja of nee? Hij moet de cause-
rende factoren selecteren, daartoe de 'oneindigheid' indammen. Welnu, aldus von Buri 
en Traeger, het is het strafbaar opzet dat de oneindigheid zal inpolderen. 

Van alle conditiones sine quibus non vestigt slechts die conditio juridische gevolgs-
aansprakelij kheid die opzettelijk is te weeggebracht in de wetenschap dat zij uiteindelijk 

471. L. Traeger, Der Kausalbegriff im Straf- und Zivilrecht, zugleich ein Beitrag zur Auslegung des 
B.G.B., Marburg, 1904, p. 188: 'Da aber der schuldhaft verursachte Erfolg, sofern die Schuld ent-
weder einfacher Vorsatz oder Fahrlassigkeit ist, nie über die Grenze des adaquat verursachten Er-
folgs hinausgehen kann, so ist es in diesen Fallen aberfliissig, die sich als conditio-sine-qua-non er-
weisende Handlung des Taters noch auf ihre Eigenschaft als adaquate Bedingung zu prafen'. 
472. W. Nieboer en G.A.M. Strijards, Criteria voor gevolgstoerekening — een uitdaging voor de 
doctrine, DD 1980, p. 405-418, aldaar litteratuur en rechtspraak. 
473. Zie over dit mechanistisch wereldbeeld: H .J. van Eikema Hommes, De elementaire grondbe-
grippen der rechtswetenschap, Deventer, 1972, p. 174 v.v. 
474. Traeger, Der Kausalbegriff, a.w., p. 17; M. von Run, Ueber Causalitat und deren Verantwor-
tung, Leipzig, 1873, Nachdruk Frankfurt am Main 1968, p. 1. 
475. Van Eck, Causaliteit en aansprakelijkheid voor gevolgen in het strafrecht, a.w., Deel I, p. 42. 
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via een reeks adequaat voorgestelde causale schakels zal leiden tot het geïncrimineerde 
gevolg. Tussen gedraging en gevolg moet niet slechts een Kausalzusammenhang bestaan 
maar ook een Willenszusammenhang. 

In von Buri's eigen woorden: 'es kann zu einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit nicht 
genUgen, dass der Erfolg nur objectiv durch die eigene Wirksamkeit verursacht worden 
sei. Es muss vielmehr diese bis zum Erfolg reichende, Uber die fremde Krffte sich erstrek-
kende, eigene Wirksamkeit zugleich auch in ihrem vollen Umfange von dem eigenen ver-
brecherischen Willen durchdrungen sein, gerade so wie dies auch der Fall ist bei der un-
mittelbar zur herbeifUhrung des Erfolgs unternommenen Wirksamkeit. Es muss also, 
wenn der Erfolg zur Schuld soll zugerechnet werden k(Mnen, nicht allein ein Kausalzu-
sammenhang sondern auch ein Willenszusammenhang zwischen der eigenen Handlung 
und dem eingetretenen Erfolg bestehen' . 476  

Juist omdat de c.s.q.n.-leer vrijwel geen structuur biedt moet, bij doleuse omschrijvin-
gen waar het causaal verband gesubjectiveerd is, de gehele gevolgstoerekening via het 
strafbaar opzet gespeeld worden. Daardoor wordt het opzet overbelast. Het cognitieve 
moment gaat namelijk niet slechts het `id quod' omvatten, maar ook de 'modus quo' en 
wel schakel voor schakel (zie hierboven, IV.3.2.a). Het cognitieve moment krijgt een veel 
te sterke uitbreiding. Hierdoor ontstaat een strafbaar opzet, dat op den duur bij de 
minste of geringste error de modus quo betreffende gaat uitvallen. 

V.2.3 EEN HYPERGEVOELIG PERFECT OPZET 

Een voorbeeldje, dat de moeilijkheden, waarmede von Buri, Traeger c.s. worstelen, 
moet demonstreren. Een rover slaat een reiziger bewusteloos en sleept hem naar een hol. 
Daar wil de rover de reiziger plunderen, om hem daarna met een messteek te doden. Na-
dat de rover de bewusteloze in het hol heeft gedeponeerd, laat de rover het lichaam even 
alleen om zijn mes te zoeken. Op dit moment komt een tweede rover uit de struiken, plun-
dert de reiziger en slaat hem met een bijl de hersens in. Is nu de eerste rover voor deze 
dood aansprakelijk? Conditio-sine-qua-non was zijn handelwijze wèl en gewild en gewe-
ten heeft hij 's reizigers dood (in abstracto) ook. Toch vindt ook von Buri dat de eerste ro-
ver slechts aansprakelijk mag zijn voor poging tot doodslag, niet voor het door een ander 
voltooide delict."' Op een of andere manier moet dus de tussenkomst van de tweede ro-
ver de gevolgsaansprakelijkheid voor de dood doorbreken. Deze 'doorbraak' moet via 
het opzet geschieden, want tussenkomst van derden en interferenties van abnormale — 
redelijkerwijs niet voorzienbare — oorzakelijke schakelingen redeneren immers nooit 
het c.s.q.n.-karakter weg van de aanvankelijke menselijke handeling die leidde tot het ju-
ridisch gevolg. De juridische causaliteit blijft steeds, als 'structuurloos continuüm' 

476. Von Buri, Ueber Causalitát und deren Verantwortung, a.w., p. 14/15. 
477. Vgl. von Buri's voorbeeld van de emigrant naar Amerika, die door een ander aan boord van 
het uitstomende schip dodelijk verwond wordt. Het schip wendt de steven naar de vertrekhaven en 
de dodelijk gewonde wordt naar het ziekenhuis gebracht. De gewonde herstelt wonder boven won-
der; door onachtzaamheid van een derde krijgt hij echter een dakpan op het hoofd en sterft. Von 
Buri, a.w., p. 18. 
478. Von Buri, ibidem; Van Eck, Causaliteit en aansprakelijkheid voor gevolgen in het strafrecht, 
a.w., Deelt, p. 50 v.v. 
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Von Buri lost deze problematiek nu op door het cognitieve moment van het perfect op-
zet sterk uit te breiden. Het cognitieve wordt een subjectieve weerspiegeling van de objec-
tieve c.s.q.n.-reeks tussen gedrag en gevolg. Niet alleen moet het uiteindelijk gevolg ge-
wild zijn, maar ook moet de dader zich een voorstelling hebben gemaakt van iedere cau-
sale schakeling die tussen oorzakelijke handeling en het uiteindelijk gevolg inligt. Het 
waarschijnlijk oorzakelijk verloop moet schakel voor schakel intellectueel afgetast 
zijn.'" Von Liszt drukt het als volgt uit: Det Tater muss die Glieder der durch seine Wil-
lensbetAtigung angeregten oder nicht gehemmte Kausalkette im allgemeinen kennen und 
ihre Wirkung sich vorstellen. 48 ° Kernachtig uitgedrukt: Vorsatz ist Kausalvorstellung," ' 
geweten oorzakelijkheid."' Doodslagopzet is dus niet slechts: willen en weten van de 
'dood', maar tevens (en vooral) de voorstelling dat b.v. deze dood intreedt door middel 

van verstikking door strangulatie, veroorzaakt door het aantrekken van een handdoek 

om de hals. De gehele modus quo wordt derhalve tot het 'wetenschapsmoment' van het 
opzet gerekend. Keren wij terug naar het voorbeeldje: duidelijk is nu, hoe von Buri recht-
vaardigen kan, dat niettegenstaande het c.s.q.n.-karakter van de gedraging van de eerste 
rover, deze rover toch niet aansprakelijk  is voor  de  dood.  De eerste rover heeft zich een 
dood door middel van messteken voorgesteld, niet een dood door bijIslagen welke de 
schedel doorklieven: Nicht darum, weil hier der Kausalzusammenhang eine Unterbre-
chung erlitten hAtte, sondern weil der Willenszusammenhang zwischen Handlung und 
Erfolg unterbrochen worden ist." 3  

Evenwel, men breidt het cognitieve moment van het opzet niet straffeloos uit: iets der-
gelijks moet men betalen met een extreme dwalinggevoeligheid van het perfect opzet, en 
wel een gevoeligheid voor de error facti, daar het hier gaat om de tamelijk feitelijke oor-
zakelijkheidsverlopen. Immers, dwaalt de dader over de effectintensiteit van een door 
hem voorgestelde oorzakelijke schakeling, heeft hij een verkeerde voorstelling over het 
aantal tussenliggende schakelingen of ziet hij causale 'bijwerkingen' over het hoofd, dan 
valt het perfect opzet niet zelden uit, ook al heeft de dader het uiteindelijk gevolg, althans 

479. Von Buri, a.w., p. 13. 
480. Von Liszt, Lehrbuch, a.w., p. 178/179; zelfde standpunt o.m. bij Heinemann, Die 
Binding'sche Schuldlehre, a.w., p. 258-265; D.J. de Geer, De Grenslijn tusschen Opzet en Schuld, 
Utrecht, 1895, p. 27 v.v.; bij modernere schrijvers is dit traditionele standpunt nog steeds terug te 
vinden: Jescheck, Lehrbuch, a.w., p. 250: Um vorsatzlich zu handeln, muss der Tater nicht nur 
Handlung und Erfolg kennen, sondern auch den Kausalverlauf überschauen, denn der Ursachenzu-
sammenhang ist ebenso Tatbestandsmerkmal wie Handlung und Erfolg; idem Schmidhauser, 
Strafrecht, a.w., p. 401: een daad is 'dem Tater nur dann als vorsatzliche Tat zuzurechnen, wenn er 
auch den Tatverlauf im wesentlichen zutreffend vorhergesehen hat'; evenzo Schtinke/SchrOder, 
Kommentar, a.w., p. 208: der Tater (muss) (. . .) auch die Verbindung zwischen Handlung und Er-
folg in Gestalt der Kausalitdt seines Handelns kennen; idem Maurach/Zipf, Strafrecht, Allgemei-
ner Teil, a.w., 1, p. 346: der Tater (muss) den Gang des Geschehens und seiner Wirkung fr den tat-
bestandsmassigen Erfolg in grossen Umrissen, in seiner erkennbaren Wesenhaftigkeit, in Vorstel-
lung und Willen aufgenommen (haben). 
481. Gerland, Grundfragen des Strafrechts, 1918, § 46. 
482. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze voorkeur voor een dergelijke definitie ook nog ver-
klaard kan worden uit de omstandigheid dat, door het opzet vanuit de causaliteit te definiëren een 
terrein ontsloten wordt waarop deterministen en indeterministen kunnen accorderen aangaande de 
opzetdefinitie. Als opzet is: 'voorgestelde causaliteit', kan in het midden blijven of dit causaliteit is 
krachtens eigen wil dan wel daargelaten of ondanks eigen wil. 
483. Von Buri, Ueber Causalitat und deren Verantwortung, a.w., p. 18. 
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in abstracto, wel gewild. Die gevoeligheid wordt groter naarmate men vergt dat de dader 
zich het oorzakelijk verloop gedetailleerder moet hebben voorgesteld. Vooral wat dit 
laatste betreft begeeft men zich op glad ijs, daar vaste detailleringsmaatstaven niet te ge-
ven zijn. Moet de dader zich soms voorstellen dat de door hem afgevuurde kogel zal gaan 
van voren door slachtoffers sleutelbeen, iets naar beneden, vervolgens gaand door de 
rechterborstkas en eindigend in de onderkwab van de linkerlong? Natuurlijk zal een der-
gelijke medische individualisatie van de causaliteitsvoorstelling niet bedoeld zijn, maar 
de kreet: `Vorsatz ist Kausalvorstellung' geeft nauwelijks grenzen aan. Von Buri geeft 
een voorbeeldje waarbij een zeer geringe dwaling aangaande de modus quo het perfect 
opzet al doet uitvallen. A heeft een pistool waarmede hij B wenst te doden. Nu vergist A 
zich enigszins in de kracht, waarmede de haan gespannen is, zodat het pistool al af gaat, 
terwijl A zijn arm nog opwaarts aan het bewegen is om te kunnen richten en mikken. 
Daarom wordt B dodelijk getroffen in de onderbuik, terwijl A in de hartstreek had willen 
raken. Er is hier geen 'voorstellingssamenhang' tussen daad en dood en daarom mag 
slechts aansprakelijkheid voor strafbare poging worden aangenomen." 

Dus een dergelijke kleine incongruentie tussen de causaliteitsvoorstellling ex ante en de 
daadwerkelijke oorzakelijkheid ex post tast hier het perfect opzet al aan: deze doding 
heeft de dader niet geweten en gewild, hij is slechts aansprakelijk voor poging (namelijk 
tot de dood die had moeten intreden, nadat op het voorgestelde moment de haan overge-
haald was). Brengt men een gedetailleerde Kausalvorstellung onder het cognitieve mo-
ment van het perfecte opzet, dan is men gaandeweg ook geneigd het gevolgsobject zélf in 
die detaillering te betrekken. Stel: A stelt zich voor B te doden door verdrinking. Dan 
moet, als die voorstelling voor het perfecte opzet essentieel is, B ook voorgesteld worden 
als een 'voor verdrinking vatbaar persoon'. En ná de voorgestelde levensbeneming moet 
A zich B ook voorstellen als 'verdronkene'. Met andere woorden: de sterk gedetailleerde 
causaliteitsvoorstelling gaat ook 'infiltreren' in de voorstelling t.a.v. het gevolgsobject. 
Die voorstelling wordt hoe langer hoe specifieker. Het hele opzet wordt zeer sterk gede-
tailleerd. Uiteindelijk wordt het voor de perfectionering van het opzet van belang dat de 
dader zich zijn gevolgsobject voorstelt, niet generiek doch specifiek als 'Piet, die niet zwem-
men kan'. Van hieruit ontstaat het probleem, welke invloed het op het perfect opzet heeft 
als de dader dacht Piet — die niet zwemmen kan — in het water te werpen terwijl hij in wer-
kelijkheid Jan — die wel zwemmen kan — in de stroom deed belanden. Tenslotte wordt 
de detaillering van het cognitieve moment in ieder opzicht tot algemene regel verheven, 
zodat het in het algemeen voor het perfect opzet van belang wordt dat A meende B te ra-
ken, doch daadwerkelijk C trof, dan wel dat A meende een zilveren vaas te stelen terwijl 
dit in werkelijkheid een koperen was. De door de aequivalentietheorie veroorzaakte 
noodzaak het opzet als Kausalvorstellung te definiëren roept een extreme error facti-
gevoeligheid van dit opzet op, welke zich uitkristalliseert in vijf dwalingskwesties: name-
lijk de `Kausalabirrung', de `Quantitátsirrtiimer', de 'error in persona' alsmede 'error in 
objecto' en de aberratio ictus. 

484. Erhebt iemand die Pistole, um sie sodann auf seinen Gegner abzudrcken, die Pistole geht je-
doch schon bei der Erhebung des Arms von selbst los, so entspricht, unerachtet der objectiven Re-
gel~sigkeit des Kausalverlaufs, die Bewegung des Arms dem Willen nur zum Theile ihrer Wirk-
samkeit, ~trend sie im Uebrigen von dem Willen nicht umfasst war und darum Haftbarkeit fr 
Vollendung nicht begrnden konnte', von Buri, a.w., p. 24. 
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Wij betogen niet, dat al deze dwalingsfenomenen geboren zijn uit de conditio-sine-qua-
non-theorie. Dit zou aantoonbaar onjuist zijn, want deze 'errores' bestonden al lang als 
dogmatische problemen voordat von Buri de c.s.q.n.-leer als juridische causaliteitsleer 
introduceerde."' Waar het ons om gaat is, dat deze 'errores', die voordien een vrij bloe-
deloos leven leidden, na 1873 (waarin von Buri zijn leer uiteenzet) ineens tot nieuw leven 
komen. Dogmatisch blijken deze dwalingskwesties ineens zeer bruikbaar te wezen. Er is 
een duidelijke connectie tussen die geweldige revival en de hardnekkigheid waarmede de-
ze dwalingskwesties zich blijven aandienen enerzijds en de c.s.q.n.-leer anderzijds. 

Wij beweren niet, dat iedere auteur die deze dwalingskwesties als afzonderlijke fenome-
nen met een eventueel opzetuitsluitend karakter behandelt zulks doet met het vooropge-
zette doel de c.s.q.n.-leer als juridische causaliteitsleer te sauveren. Ook willen wij niet 
betogen, dat allen die bijvoorbeeld van de Kausalabirrung een probleem maken ook 
noodzakelijk de c.s.q.n.-theorie omhelzen. De aequivalentieleer riep echter de genoemde 
errorproblemen weer tot leven, en, eenmaal tot leven geroepen bleven zij zich aan de 
auteurs opdringen, zowel aan hen, die het perfect opzet niet voorstellingstheoretisch de-
finieerden als aan hen die de aequivalentieleer verwierpen alsook aan degenen die één van 
die theorieën of beiden onderschreven. Het bestaansrecht van deze problemen werd, na-
dat zij jarenlang als onontkoombaar werden gepresenteerd, op den duur niet meer be-
twist, mede omdat de connectie aequivalentietheorie-voorstellingstheorie gaandeweg on-
der tafel is geraakt. Het vervagen van die connectie is als het ware geografisch te volgen. 
Zo drijven deze twee theorieën bij Binding reeds uiteen. Binding aanvaardt een voorstel-
lingstheoretische opzetdefinitie maar verwerpt de aequivalentieleer (om haar via de ach-
terdeur weer binnen te halen).'" Bij Van Hamel, Van Dijck, Vos, Simons en Pompe is 
iets dergelijks zichtbaar. Nemen wij Van Hamel als voorbeeld. Van Hamel aanvaardt de 
aequivalentieleer als enig juiste causaliteitstheorie. Hij definieert het strafbaar opzet vol-
gens Franks voorstellingstheorie, maar daarbij waakt hij er zorgvuldig voor de `Kausal-
vorstellung' buiten het perfect opzet te houden en de voorstelling alleen te betrekken op 
de mogelijkheid, onvermijdelijkheid of zekerheid van het gevolg.'" Vervolgens blijkt 
dat een dergelijk beperkt gehouden cognitief moment onverenigbaar is met de aequiva-
lentieleer, zodat Van Hamel tersluiks het 'weten' wel moet gaan uitbreiden en eisen, dat 
de dader ook een voorstelling heeft gehad omtrent de wijze van veroorzaking."' Dit ge-
beurt opvallend ondershands, want, merkwaardig genoeg, gaat Van Hamel er wèl van uit 
dat de wilstheorie het standpunt van de wetgever het meest nabij komt. Omdat de ge-
volgsintreding door de wetgever vrijwel nooit in de delictsomschrijving opgenomen is, 
moet men er vanuit gaan, aldus Van Hamel, 'dat de wijze van uitvoering in den regel juri-
disch zonder beteekenis is'.'" Toch betrekt Van Hamel het perfect opzet op de uitvoe-
ringswijze en hij decreteert dat, indien de aanvaller de aangevallene in het water wierp en 
liet verdrinken, terwijl hij in de mening verkeerde hem reeds voordien te hebben gedood 

485. Men zie immers D. Winkelmann, Die Entwicklung der Lehre von Error in Persona und Aber-
ratio Ictus in der Rechtswissenschaft seit der Zeit der Postglossatoren bis zum Ende des 18. Jahr-
hunderts, Heidelberg, 1967. 
486. O.m. Binding, Die Normen, a.w., II, deel II, p. 477 v.v.; Van Eck, Causaliteit en aansprake-
lijkheid voor gevolgen, a.w., deel I, p. 48 en ald. geciteerde litteratuur. 
487. Van Hamel/Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 287. 
488. Van Hamel/Van Dijck, a.w., p. 308. 
489. Van Hamel/ Van Dijck, ibidem. 
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zulks de totstandkoming van het voltooid delict verhindert.'" Het rechtsbewustzijn 
komt hier wel tegen in opstand, maar ze) is het nu eenmaal."' Van Hamel kán niet anders, 
doch de vraag blijft wel, of hij heeft ingezien dat de aequivalentieleer hem in deze dwang-
positie bracht. Wij zullen aantonen dat de overige door ons genoemde auteurs in dergelij-
ke en vergelijkbare verwikkelingen terechtkomen, waar zij de — hierna te bespreken — 
afzonderlijke dwalingsfenomenen afzetten in hun relatie tot het perfect opzet. 

V . 2 .4 KAUSALABIRRUNG 

V.2.4.a Algemeen 

Kausalabirrung492  is: een onjuiste voorstelling omtrent een causale ontwikkeling welke 
resulteert in een incongruentie tussen het door een dader ante actionem voorgestelde en 
het post actionem gebleken oorzakelijk verloop terwijl het uiteindelijk gevolg door de da-
der gewild en gecauseerd is. 

Hierboven, ad IV.3.2.a werd deze dwalingsvariant als 'effectiviteitsdwaling' reeds zijde-
lings besproken (geval C). Het aldaar meer in het algemeen gestelde — met name, dat een 
dwaling als de onderhavige ex ante redelijk, reëel doch ex post niet realiteitdekkend kan 
zijn — is hier van overeenkomstige toepassing. 

A bindt B aan een boom, teneinde hem van de honger te doen sterven. B sterft, niet van 
honger maar van de dorst.' 93  A wil B van een brug werpen teneinde hem te laten verdrin-
ken. Het hoofd van B slaat te pletter tegen een pijler van de brug zodat B levenloos in de 
rivier belandt."' Een moeder wil zich van haar zuigeling ontdoen en legt haar op het 
strand opdat de vloed het kind zal overspoelen. De vloed komt niet hoog genoeg; het kind 
sterft van honger en koude."' In alle gevallen is het gevolg — de 'dood' — door de dader 
gewild en gecauseerd, maar de gevolgstoedracht is anders dan deze zich had voorgesteld."' 

Omtrent de maatstaven aan de hand waarvan de incongruentie moet worden vast-
gesteld past ook hier een waarschuwing. Het gaat bij de `Kausalabirrung' niet om de in-
congruentie tussen voorgesteld en objectief- waarschijnlijk oorzakelijk verloop, dat wil 
zeggen het verloop zoals dat volgens algemeen toegankelijke ervaringsregelen ex ante be-
zien zich waarschijnlijk zal ontwikkelen. Dan betreft het twee elementen ex ante (name-
lijk het subjectief voorgestelde en het algemeen-waarschijnlijke) terwijl bij de Kausalab-
irrung altijd één element ex ante (de subjectieve voorstelling des daders) en één element ex 
post (de reële afloop zoals die achteraf is gebleken) vergeleken worden."' 

490. Van Hamel/Van Dijck, a.w., p. 309. 
491. Van Hamel/ Van Dijck, ibidem. 
492. Ook wel: Abirrungen des Kausalverlaufs, 'mum Bber den Tatverlauf, Abweichung des tat-
sachlichen Kausalverlaufs, Abweichung von dem vorgestellten Kausalverlauf, !mum Uber den 
Kausalverlauf of Kausalitatsirrtum. 
493. Von Buri, Ueber Causalitat und deren Verantwortung a.w., p. 17. 
494. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 167. 
495. Von Hippel, Vergl. Darst. Allg. Teil, III, 544. 
496. Van Eck, Causaliteit en aansprakelijkheid voor gevolgen, a.w., deel II, p. 134. 
497. Geheel anders Van Eck, a.w., deel II, p. 106 v.v.; bij overtreding van de intentionele gevolgs-
norm gaat het bij de Kausalabirrung alleen maar over de incongruentie tussen geïntendeerd en 
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Stel: A houdt het voor waarschijnlijk, dat hij door voodoobezweringen B langzaam-
aan krankzinnig kan maken en uiteindelijk kan doen sterven. A stelt zich voor het bezwe-
ringsproces over enkele maanden uit te strekken. Objectief-waarschijnlijk is een derge-
lijk oorzakelijk verloop niet. De algemeen toegankelijke ervaringsregelen kennen aan dit 
soort bezweringen geen effect toe. Er is dus incongruentie tussen de twee elementen ex 
ante. Kausalabirrung is er nu, als B sterft tengevolge van een hartaanval, die hij krijgt van 
boosheid, wanneer A zijn 'inleidende bezweringen' begonnen is en B van deze 'ouvertu-
re' hoort. Hier had de tovenarij niet de voorgestelde dodingskracht: de 'geesten' klaar-
den het karwei niet zoals A het uitgedokterd had. Stel even, dat het aantoonbaar zou zijn 
dat het geïntendeerde, op zichzelf hoogst onwaarschijnlijke, causale verloop naar ex post 
blijkt gerealiseerd is (de bezweringen hadden het voorgestelde effect) dan kan van Kau-
salabirrung geen sprake zijn. Natuurlijk zal incongruentie van de twee maatstaven ex an-
te heel vaak ook incongruentie tussen de maatstaf ex ante (de voorstelling) en de maatstaf 
ex post (de reële afloop) tengevolge hebben, maar noodzakelijk is dit niet, met name niet 
daar, waar de dader over 'besonderes Kausalwissen' beschikt . 498  Stel dat X gevolg A 
wenst te realiseren, doch een handeling stelt welke naar algemene ervaringsregelen slechts 
geëigend is gevolg B te bewerkstelligen. Doch X, voorzien van 'besonderes Kausalwissen' 
weet dat in dit speciale geval toch gevolg A intreedt. Treedt inderdaad gevolg A in, dan is 
er incongruentie tussen de twee ex ante maatstaven doch overeenstemming tussen de 
voorstelling des daders ex ante en het daadwerkelijk ingetreden causale verloop ex post. 
Van Kausalabirrung is geen sprake. 

Het gaat bij de Kausalabirrung steeds om een dwaling omtrent de wijze waarop een in 
abstracto gewild gevolg intreedt. Het gaat niet om de dwalingen met betrekking tot even-
tuele bijwerkingen of bijkomende eigenschappen van een voorgestelde causale reeks, al is 
het moeilijk deze onderscheiding scherp te handhaven. Stel: A wil B doden en heeft daar-
toe twee vergiften ter beschikking. A meent in dwaling dat vergif X de meest pijnlijke 
doodsveroorzaker is, terwijl gif Y een 'zachte dood' bewerkt. In werkelijkheid is dit pre-
cies andersom. Dient nu A het gif X toe, om B zo pijnlijk mogelijk aan zijn eind te helpen, 
dan is, indien B sterft op zachte wijze toch geen sprake van `Kausalabirrung'. De substan- 

waarschijnlijk gevolg. Het gaat dus uitsluitend over elementen ex ante. O.i. is dit niet juist. Van Eck 
komt tot deze gedachte door zijn onderscheid intentionele/niet-intentionele gevolgsnorm. Bij de 
bepaling van de aansprakelijkheid voor de schending der intentionele gevolgsnorm, aldus Van Eck, 
mogen alleen ex ante elementen in aanmerking genomen worden. Dit moet Van Eck wel doen, want 
de door hem uitgevonden opzetvariant 'intentio' zou anders veel te gauw door dwaling uitvallen. 
De intentio komt de omschrijving 'intellectueel adequaat voorgestelde — realiteitdekken-
de — doelstreving' zeer nabij. Wij hebben de 'intentio' niet nodig, omdat wij — anders dan Van 
Eck — durven te vertrouwen ter bepaling van de gevolgsaansprakelijkheid op een objectieve juridi-
sche causaliteitstheorie èn een abstract wilstheoretisch strafbaar opzet. Omdat Van Eck het 'causa-
liteitsprobleem' ontkent moet alles 'doorgerekend' worden via de Intentio' waar werkelijk alles in 
gaat. 
498. Dat wil zeggen een kennis over het waarschijnlijk oorzakelijk verloop, die niet 'gemeengoed' 
is. De dader heeft een adequate vóórwetenschap o‘ er de effectintensiteit van een door hem te ge-
bruiken middel of over de vatbaarheid voor dat middel van het gevolgsobject. Let wel: deze vóór-
wetenschap moet ex post blijken 'adequaat' te zijn. Het gaat om een individuele wetenschap, die 
uitgaat boven de kennis die voor een gemiddelde rechtsgenoot bereikbaar is, terwijl de voorkennis 
'redelijker is en op een hooger plan ligt (en) berust op degelijker argumenten . . . Alleen dus het 
oordeel van den dader, dat naar objectieve maatstaven gemeten redelijker is dan het oordeel der ge-
meenschap, telt mede'. Van Eck, a.w., deel II, p. 88 v.v. 
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tiële ontstaanswijze van het abstract genomen gevolg — dood door orale vergiftiging — 
heeft A zich adequaat voorgesteld.'" Het voorbeeld toont aan hoe vaag het begrip `Kau-
salabirrung' is, omdat geen vaste maatstaven te geven zijn inhoeverre de voorstelling van 
het reële beloop moet afwijken, wil deze dwalingsvariant voorhanden zijn. De hier aan-
gebrachte onderscheidingen (tussen de wijze van gevolgsintreding in hoofdzaak en bij- of 
nevenwerkingen daarvan) zijn nogal kunstmatig. 

In veel gevallen zal een dwaling omtrent datgene wat objectief-waarschijnlijk als cau-
saal verloop moet worden aangenomen als omtrent datgene wat ex post is gebleken het 
causaal verloop te zijn, ten gevolge hebben dat een niet-gewild gevolg intreedt. Het is in 
de buurt van A algemeen bekend dat zekere B lijdt aan een hartaandoening, zo ernstig, 
dat B bij de minste emotie sterven kan. A weet hiervan niets. Hij wil B eens lekker laten 
schrikken, stelt zich gedurende de avonduren op in een steegje waar B op zijn avondwan-
deling door moet. Als B nadert roept A 'boeit !' . B sterft. Natuurlijk is hier sprake van een 
dwaling omtrent het causale verloop, maar nu het gevolg nèch gewild, nèch geweten is 
vaart deze dwaling niet onder de vlag der `Kausalirrtum'. 

De Kausalirrtum heeft alleen op de gevolgsintreding betrekking en niet op enige eigen-
schap die het gevolgsobject mocht verkrijgen tengevolge van een bepaalde wijze van ge-
volgsintreding. Deze laatste onderscheiding is wel bijzonder moeilijk, daar de wijze van 
gevolgsintreding zeer vaak implicaties heeft voor de zijnswijze van het gevolgsobject. 
Evenwel, dwalingen met betrekking tot een kwaliteit van het gevolgsobject moeten wor-
den gerubriceerd bij de errores in persona et objecto. 

V.2.4.b Sluit de Kausalabirrung het perfect opzet uit? 

De vraag is nu: kan de `Kausalabirrung' het perfect opzet uitsluiten? 
Het merendeel der auteurs, die de causaliteitsvoorstelling tot het strafbaar opzet reke-

nen, moet deze vraag bevestigend beantwoorden. Maar onmiddellijk dient zich dan als 
consequentie aan, dat een voor error facti hypergevoelig perfect opzet ontstaat, zodat de 
actie-radius van de voltooide doleuse delictsomschrij vingen sterk teruggedrongen wordt 
en het begrip van 'strafbare poging' moet worden toegepast daar, waar het geweten en ge-
wilde gevolg buiten 's daders causaliteitsvoorstelling intreedt. Vooral dit laatste is in 
strijd met de redelijkheid en billijkheid. Waarom moet het A tot voordeel wezen, als de 
dood van B intreedt, niet via de voorgestelde modus quo, maar langs een andere, overigens 
wel door A gecauseerde weg? Aangezien vrijwel alle auteurs A (terecht) dit voordeel niet 
gunnen (omdat dit strijdig is met het rechtsgevoel), worden ontsnappingswegen gezocht 
met het doel die opzetuitsluitende werking van de Kausalabirrung — die ten principale 
niet te loochenen is — toch indirect zoveel mogelijk in te dammen. Men kan twee kanten 
op: 

1. De meest beproefde, meest 'klassieke' methode is die, waarbij men het perfect opzet 
in beginsel een vrij hoge detailleringsgraad in de `Kausalvorstellung' blijft toedichten. 

499. Vgl. evenwel Van Eck, a.w., deel II, p. 138; Von Liszt, Lehrbuch, a.w., p. 178: de dader be-
hoeft zich de causale keten alleen 'in den wesentlichen Einzelheiten' voor te stellen: 'Wie das von 
ihm gegebene Gift physiologisch wirkt, was sich in der gestohlenen Brieftasche findet, wen die von 
ihm geworfene Sprengbombe treffen wird — das braucht er nicht zu wissen'. 
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Vervolgens bedenkt men, als uitzondering op die regel, allerlei aparte, 'verwaterde' op-
zetvormen waarbij het cognitieve moment iets zeer fictiefs krijgt. De dader heeft dan op 
een of andere manier de causaliteitsvoorstelling niet bewust, niet actueel of niet duidelijk 
voor ogen gehad, maar toch heeft hij op allerlei vreemde manieren het causale verloop ge-
wild. Het gaat hier om allerlei zeer gekunstelde opzetvarianten, waarbij psychische pro-
cessen die eraan ten grondslag liggen zo vaag mogelijk gehouden worden. 'Ergens' is er 
wel opzet, maar 'ergens' ook weer niet. Maar in de relatie tot de Kausalabirrung blijft het 
opzet, al is het waterig, toch perfect. 

2. De meer moderne methode is die, waarbij men over de gehele linie de abstractie-
graad van de Kausalvorstellung sterk verhoogt. Ten aanzien van de wijze van uitvoering 
mag 's daders voorsteling uit de aard der zaak, zo leert Van Hamel bijvoorbeeld, met meer 
of minder bepaaldheid velerlei gebeuren, somtijds zelfs ieder voor het gevolg gunstig 
verloop omvatten.'" Dit kan dan tot uitdrukking komen in een voorstellingstheoretische 
definitie van het perfect opzet waarbij de Kausalvorstellung nauwelijks een rol speelt. 
Dringt men ze• de verhoogde error facti-gevoeligheid over de gehele linie terug dan moet 
men dat betalen met moeilijkheden bij de juridische causaliteit, indien men althans de 
aequivalentietheorie als juridische causaliteitsleer bij het doleuse delict blijft hanteren. Is 
A bezig B te wurgen en sleept daartoe A B met zich mede in het open veld, wordt B tijdens 
de worsteling door een bliksemstraal getroffen waardoor hij sterft, dan moet toch A op 
de een of andere manier slechts voor poging aansprakelijk zijn. Men kan nu 

1. toch weer via de achterdeur een sterk gedetailleerde causaliteitsvoorstelling invoe-
ren in het perfect opzet. 'Plotseling' blijkt het opzet toch Kausalvorstellung te zijn hoe-
wel dit aanvankelijk ontkend werd. Dit wordt zelfs gedaan door hen die het opzet in be-
ginsel wilstheoretisch definieren;"' 

2. binnen de aequivalentieleer allerlei 'veiligheidssystemen' inbouwen, bijvoorbeeld 
Regressverbote, het beperken van de conditiones sine quibus non tot alleen de conditio-
nes proximae of juist remotae enz. enz.'° 2  

Bij veel auteurs treffen we mengvormen aan van de 'klassieke' en de meer 'moderne' 
methode. 

500. Van Hamel/Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 308; aldus ook Von Liszt, zie voorgaande noot. 
501. Een goed voorbeeld hiervan is Simons, Leerboek, a.w., deel I, p. 244. Simons definieert het 
opzet wilstheoretisch. Toch betoogt hij: voor het opzetbewijs is niet vereist, dat de voorstelling van 
de dader en de wijze van verwezenlijking van het gevolg volkomen met elkaar overeenstemmen, 
doch een gevolg, ontstaan op een geheel buiten de voorstelling liggende wijze kan niet als gewild 
worden aangemerkt; idem De Geer, De grenslijn tusschen opzet en schuld, a.w., p. 7 v.v.; Zeven-
bergen, Leerboek, a.w., p. 165 v.v.; Vos, Leerboek, 2e druk, a.w., p. 120 v.v.; zie hierna ad 
V.2.4.c-7. 
502. Aldus o.m. Traeger zelf. Zo hanteert Traeger een taalkundige interpretatie van de c.s.q.n.- 
formule. Men spreekt immers altijd van een conditio sine qua non. Men heeft het nooit over een 
conditio conditionis sine qua non of de conditiones conditionum conditionum sine quibus non. 
Maar dan is ook niet waar, dat de c.s.q.n.-leer op een oneindige reeks condities ziet. Men moet in 
'conditio' lezen: conditio proxima. 'Die Ursache wird vielmehr lediglich aus den Bedingungen, d.h. 
den nachsten Bedingungen gebildet', Traeger, Der Kausalbegriff, a.w., p. 18. Hier voert Traeger 
datgene binnen de c.s.q.n.-leer, wat von Buri terecht dertig jaren tevoren uit de causaliteitsleer had 
gewerkt. Tegen de 'causa proxima'-methode had steeds gegolden dat het een geheel willekeurig cri-
terium biedt met gevaar voor absurditeiten. Daarom voert Traeger op deze beperking ndg een 
'bijstelling' in: `Da, wo es erforderlich ist, entferntere Etedingungen mit in den Kreis der Betrach-
tungen zu ziehen, muss zu weiteren Kausalzusammenhangen aufgestiegen werden', Traeger, a.w., 
p. 18. Als het nodig is geldt dus: causa remota, non proxima spectetur. 
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V.2.4.c De klassieke methode: 'rare' opzetvarianten 

Oudere auteurs, die de geweten oorzakelijkheid met een vrij hoge detailleringsgraad tot 
kernpunt van het perfect opzet maken, zijn in beginsel gedwongen ook aan een onbedui-
dende Kausalirrtum opzetuitsluitende werking toe te kennen. Von Buri trekt die slotsom: 
het hiervoor gegeven voorbeeld van het te vroeg afgegane pistoolschot toont het aan."' 
Wil A zijn opponent B met twee doses arsenicum vergiftigen, doch sterft B onvoorzien 
reeds na nuttiging van de eerste dosis dan verhindert deze Kausalirrtum de totstandko-
ming van het perfect opzet voor het voltooid delict. 50 ' 

Met deze consequenties zitten de dogmatici in hun maag omdat dit soort aansprake-
lijkheidsuitsluitingen op zeer gespannen voet met de rechtvaardigheid staan. Derhalve 
worden pogingen ondernomen om toch weer aan die consequenties te ontkomen. Daar-
om komt een vloedgolf op gang van allerlei merkwaardige constructies die de door de 
c.s.q.n.-leer geprovoceerde extreme error facti-gevoeligheid van het perfect opzet weer 
moeten terugdringen terwijl op een of andere kunstige wijze het uitgangspunt, dat het 
strafbaar opzet tOch een gedetailleerde Kausalvorstellung is niet verloochend mag wor-
den. 

Kortom: de kwadratuur van de cirkel. Wij geven een globale opsomming van de 
constructies. 

1 Ook het niet-bewuste behoort tot het cognitieve van het perfect opzet 

Von Buri leert, dat voor het cognitieve moment niet alleen de voor het bewustzijn direct 
gegeven, de actuele oorzakelijkheidsvoorstellingen ten tijde van het handelen mogen 
meetellen, maar ook alle kennis, opgeslagen in diepere bewustzijnslagen. Als de dader 
maar eens, wanneer ook, heeft nagedacht over de mogelijkheid van een causaal verloop 
als zich i.c. — in strijd met 's daders actuele voorstelling — daadwerkelijk heeft voorge-
daan, dan is de Kausalabirrung al niet opzetuitsluitend meer. Want al datgene, zo decre-
teert von Buri, dat maar ééns het bewustzijn passeerde, behoort tot het kennisreservoir 
van de dader, dat hij, als hij maar wil, kan brengen tot zijn direct gegeven bewustzijn. 
Laat de dader dit na, dan 'liegt hierin der Wille ausgesprochen, dass sich der Kausalzu-
sammenhang eventuell dieser Kenntnis gemass zu dem beabsichtigten Erfolge vollziehen 
mtige, und er haftet darum far diesen anderweiten Kausalverlauf als seinem Wissen und 
Willen entsprechend'i" 

Daargelaten de juistheid van de veronderstellng, dat men alle in de diepere bewust-
zijnslagen opgeslagen kennis op elk gewenst moment actueel zou kunnen maken — eigen-
lijk verklaart von Buri hier dat ook de loutere 'mogelijkheid' van bewustzijn perfect op-
zet opleveren kan. Dit is in strijd met de essentie van het opzet, dat altijd op actueel weten 
neerkomt. Nu trachten von Buri c.s. daaraan weer een punt te draaien door te verklaren, 
dat de dader 'ergens' wel actueel weet: namelijk de dader weet, dat hij steeds beschikt 
over de mogelijkheid de juiste Kausalvorstellung tot het actuele bewustzijn te roepen. 

Dergelijke vérgaande theorieën lopen uit op massale ficties als het op bewijzen aan- 

503. Hierboven, V.2.3. 
504. Von Buri, Ueber Causalitát und deren Verantwortung, a.w., p. 24 v.v. 
505. Von Buri, a.w., p. 17. 
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komt. Zulk een kunstmatig weten, dat zo weinig bepaald is, is bovendien o.i. niet vol-
doende om het cognitieve van het strafbaar opzet te 'vullen'. Aldus komt trouwens ieder 
onderscheid met de culpa te vervallen.'" Zie hierboven 11.3.2. 

2 Uitbreiding van de dolus eventualis buiten de natuurlijke grenzen 

Ook de dolus eventualis wordt te hulp geroepen. O.i. in strijd met het begrip van opzet 
leert men dan dat, ook al heeft de dader het daadwerkelijk oorzakelijk verloop niet ge-
kend als een verloop, waarop een aanmerkelijke kans bestond, dit reeël verloop toch 
door het opzet omvat wordt, als de dader het gevolg maar wilde. Hiertoe wordt meestal 
het 'voorstellingsexperiment' van Frank te hulp geroepen.'" Men moet zich afvragen of 
de dader, als hij kennis had gedragen van de waarschijnlijkheid van het oorzakelijk ver-
loop zoals i.c. ingetreden, zou hebben afgezien van de daad. Als de dader ondanks die 
voorstelling tèch zou hebben gehandeld, dan heeft zijn opzet het daadwerkelijk verloop 
omvat.'" Deze tactiek is wel heel vreemd, want zij ondergraaft het uitgangspunt dat de 
dader zich het causaliteitsverloop in momento actionis voorgesteld moet hebben. 
Waarom dan niet ruiterlijk toegegeven, dat de Kausalvorstellung niet tot het strafbaar 
opzet behoort? 

Een andere reddingsoperatie via de dolus eventualis vindt plaats, door deze opzetva-
riant reeds te doen starten bij het mogelijkheidsbewustzijn. Als de dader maar geweten 
heeft, dat het reële causale verloop tot de mogelijkheden behoorde, dan is er al perfect 
opzet. Het `mogelijkheidsbewustzijn' is minder 'error facti-gevoelig', omdat er een min- 
der gerichte, minder afgeronde feitenkennis voor nodig is dan voor het 'aanmerkelijke 
kansweten'. 5 " Hierboven gaven wij al aan dat o.i. handelen met mogelijkheidsbewust-
zijn geen strafbaar opzet op kan leveren.''' 

506. Dat is trouwens ook de bedoeling van von Buri. Volgens hem is culpa (als je maar goed kijkt) 
'ergens' niets anders dan dolus. ',kuch die Willensbeschaffenheit bei der culpa ist die namliche wie 
bei dem dolus; nur ist der Wille des Fahrlassigen nicht auf den strafbaren Erfolg, sondern auf ein 
anderes Ziel gerichtet. Zugleich weiss aber auch er, dass sich mOglicher Weise der Kausalverlauf an-
ders gestalten kOnne, als er sich denselben vorstellt, dass er namentlich auch zu einem das Strafrecht 
interessirenden Erfolg hinfUhren, und es ihm vielleicht bei naherer PrUfung der Verhaltnisse gelin-
gen kOnne, sich diesen anderweiten Kausalverlauf wenigstens als einen mOglichen zum ausdrtick-
lichen Bewusstsein zu bringen, demgemass aber den strafrechtlichen Erfolg zu vermeiden'. En 
daarom komt ook de culpa neer op een wilsfout: het is niet willen actualiseren van mogelijk bewust-
zijn, een 'Wonen des Nichtwollens'; von Buri, 	., p. 28 v.v.; zie hierna Hoofdstuk 4.11.2.3.b. 
507. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, "e druk, a.w., p. 149. 
508. Voor het experiment zelf zie: Frank, Das StrafGesetzBuch fUr das Deutsche Reich nebst dem 
EinfUhrungsgesetz zum Reichsstrafgesetzbuch, herausgegeben und erlautert, 1914, § 59, IX; Von 
Liszt, Lehrbuch, a.w., p. 179. 
509. Zie von Buri, Ueber Causalitat und deren Verantwortung, a.w., naar aanleiding van het voor-
beeld van de man die zijn tegenstander met twee slagen op de schedel om het leven wil brengen. 
Treedt de dood reeds in na de eerste slag, dan is de man toch aansprakelijk voor deze dood 'weit, 
wenn er auch momentan nicht daran dachte, er doch wusste, dass bei der verschiedenen KOrperbe-
schaf fenheit der Menschen (. . .) er mOglicher Weise schon mit seiner ersten Handlung zur Vollen-
dung kommen kOnne'; Von Buri, a.w., p. 24, onze cursivering; a.w., p. 78 v.v. 
510. Hierboven, 11.3.2. 
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3 Invoering van de dolus alternativuss" 

Bij de invoering van de dolus alternativus binnen het kader van de opzetuitsluitende wer-
king van de Kausalabirrung wordt teruggegrepen op het — op zichzelf juiste — feit dat 
een dader bij de inrichting van zijn handeling lang niet altijd een duidelijk idee heeft over 
de wijze waarop het door hem gewilde gevolg nu precies moet intreden. Deze onbestemde 
toestand van het cognitieve moment rubriceert men wel als 'alternatief opzet': de dader 
heeft kennis gedragen van een aantal alternatieven, waarop het oorzakelijk verloop zich 
mogelijkerwijs zou ontwikkelen. Op zichzelf was het de dader volkomen onverschillig 
welk alternatief nu precies het reële verloop zou worden. Als nu het daadwerkelijk oor-
zakelijk verloop maar behoort tot de alternatieven, waarvan de dader kennis heeft gedra-
gen dan is dat reële verloop mede door het opzet omvat," zelfs als de dader een ander 
verloop voor meer waarschijnlijk gehouden heeft, dan wel heeft gemeend dat op een an-
der verloop een aanmerkelijke kans bestond, hetgeen, achteraf, een dwaling is gebleken. 
Er blijft dan toch een `alternatief mogelijkheidsbewustzijn' over, onvatbaar om door de 
Kausalabirrung te worden uitgesloten. 

Deze constructie stuit op dezelfde bedenkingen als de reddingsoperatie via het voor-
waardelijk opzet. Het opzet start hier al bij mogelijkheidsbewustzijn." 

4 Invoering van de dolus indeterminatus 

Deze opzetvariant, gehanteerd in de context der opzetuitsluitende werking der Kausalab-
irrung3 " verschilt niet veel van de dolus alternativus en stuit in ieder geval op dezelfde be-
zwaren. Bij het `alternatieve willen' gaat men tenminste nog uit van een min of meer cir-
cumscripte voorstelling bij de dader, omvattende een reeks mogelijke, voor de dader ge-
lijkwaardige alternatieven van causale verlopen. Bij het `onzeker' of 'onbepaalde' opzet 
heeft de dader zelfs geen duidelijke voorstelling meer omtrent het oorzakelijk verloop. Al-
leen het gevolg is geweten en gewild, ten aanzien van de wijze van gevolgsintreding heeft 

511. De inhoud van de term `dolus alternativus' is onzeker. Iedere schrijver legt deze opzetvariant 
weer anders uit, zodat verschillende psychische toestanden eronder begrepen kunnen worden. De 
inhoud van de 'dolus alternativus' hangt af van de relatie waarin een auteur deze dolusvariant ge-
bracht wil zien met een bepaalde error-kwestie. Zo komt de `dolus alternativus' dikwijls aan bod bij 
de error in persona of objecto. Dan wordt bedoeld: het opzet om hetzij A, hetzij B — onverschillig 
welk van twee — tot gevolgsobject te maken van de handeling. Zie verder hieronder: het is dan een 
opzetvariant die moet verklaren waarom de error in persona/in objecto geen opzetuitsluitende wer-
king heeft. Gewin vergist zich, als hij betoogt dat de dolus alternativus zich openbaart in de error in 
persona of in objecto dan wel in de aberratio ictus en dat de dolus alternativus bestaat uit een gemis 
aan overeenstemming omtrent het voorgestelde en het gebeurde. Gewin, Beginselen van het straf-
recht, a.w., p. 131; het tegendeel is waar. De dolus alternativus is steeds een 'hulpconstructie' om 
aan te tonen dat zulk een overeenstemming er wèl is en dat de error in kwestie het perfect opzet in-
tact laat. 
512. Von Buri, Ueber Causalitt und deren Verantwortung, a.w., p. 34; Hazewinkel-Suringa/Rem-
melink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 167. 
513. Hierboven, 11.3.2. 
514. Ook de inhoud van de dolus indeterminatus wisselt nogal en ook hier hangt de inhoud af van de 
relatie waarin deze opzetvariant gebracht wordt tot een bepaalde dwalingsvariant. Verschijnt de 
dolus indeterminatus in de context van de 'Quantit&sirrtiimer' dan betekent hij iets anders dan in 
de context van de `Kausalirrtum'; zie hieronder. 
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de dader een 'onzeker cognitief moment' dat alleen daardoor niet geheel onbepaald is 
doordat vaststaat dat de reële gevolgsintreding niet door de dader als gevolgsintredings-
wijze-intellectueel afgewezen of voor onmogelijk gehouden is. Dus 'hoort' de daadwer-
kelijke gevolgsintreding onder het opzet. In zekere zin is dit alles nog bedenkelijker dan 
de dolus alternativus, want hier start het strafbaar opzet zelfs al bij onbewustheid van ge-
volgsintreding of mogelijkheid van mogelijkheidsbewustzijn. Met andere woorden hier 
'zakt men door' zelfs naar de onbewuste culpa: het onbewuste wordt `veropzettelijkt', 
tot opzet gemaakt. 

5 Uitbreiding van de `versari in re illicita'-leer buiten haar natuurlijke grenzen 

Beproefd is — ter voorkoming der opzetuitsluitende werking van de Kausalirrtum — het 
hanteren der aloude `versari in re illicita'-leer. Als A zijn slachtoffer B over de brug werpt 
teneinde B te verdrinken, dan is A ook aansprakelijk voor de dood als B sterft doordat hij 
te pletter valt op een brugpijler ook al heeft A zich dat laatste in het geheel niet voor-
gesteld. Door over-de-brug-te-werpen begaf A zich op 'glad ijs'. Hij moet ook niet-
voorgestelde causale aflopen voor zijn rekening nemen volgens de aloude canonieke 
rechtelijke regel: Versanti in re illicita imputantur omnia, quae sequuntur ex delicto.'" 
Evenwel, de leer van het `versari in re illicita' is bedoeld voor die gevallen, waarin de da-
der zich in het geheel niet bekommerd heeft omtrent de gevolgen zijner gedragingen." 6  
Het uiteindelijk gevolg was voor de dader onvoorzien — juist in die cognitieve gebrekkig-
heid zit de essentie van het-zich-op-glad-ijs-begeven. Bij de Kausalabirrung daarentegen 
wil en weet de dader het uiteindelijk gevolg wèl. De `versari' -leer is een typische risico-
leer, is slechts geschikt voor de aansprakelijkheidsbepaling bij geobjectiveerde gevolgen 
en kan nooit verklaren waarom een bepaalde dwalingsvariant het perfect opzet niet uit-
sluit. 

6 Invoering van de dolus indirectus 

Hetzelfde geldt voor het te hulp roepen van de `dolus indirectus'. Ook hier — al is de 
naamgeving bedriegelijk — gaat het om een risicoleer. De dolus indirectus bedoelt te 'ver-
klaren' waarom bij enig opzettelijk gepleegd misdrijf (met name verwonding) ook het 
'niet gewild' gevolg (met name de dood) toch als 'indirect opzettelijk veroorzaakt' mag 
worden toegerekend." 7  De voorstelling is direct gericht op de gedraging maar niet op de 
uit de gedraging voortvloeiende gevolgen. Toch mag het niet-voorgestelde als 'opzette-
lijk veroorzaakt' toegerekend worden (zie hierna, Hoofdstuk 4.11.2.3 .b .5). De leer komt 
neer op een fictie van opzet en moet reeds daarom verworpen worden.' 8  Men dicht voor-
stellingsinhouden toe aan de dader. 

515. Hierover uitvoerig: Ph.S. Frenkel, Enkele opmerkingen over de leer van het 'versari in re illici-
ta', TVS XXIX, p. 384 v.v. 
516. Frenkel, a.w., p. 386 v.v. 
517. Frenkel, a.w., p. 389 v.v.; Van Hamel/ Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 306; Vos, Leerboek, 2e 
druk, a.w., p. 136; Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 166. 
518. In wezen is de dolus indirectus een vorm van culpa; aldus reeds von Feuerbach, Lehrbuch des 
gemeinen in Deutschland gUltigen Rechts, a.w., p. 116; Berner, Die Lehre von der Theilnahme am 
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7 Invoering van de dolus subsequens' 

Als A achteraf hoort dat het reële verloop anders is geweest dan het door hem in momen-
to actionis voorgestelde causaliteitsverloop en deze incongruentie laat hem onverschillig, 
dan mag deze voorstelling ex post toegerekend worden aan het cognitieve moment gedu-
rende het handelen. Dit 'teruggerekend opzet' heet wel: dolus subsequens. 

Ook deze oplossing is onaanvaardbaar. Het weten en willen dat de toerekening van het 
doleuse gevolg rechtvaardigt moet in beginsel op het gedragingsmoment perfect aanwe-
zig zijn (hierboven, 11.3.2). Wel is soms gerechtvaardigd dat het de gedraging ver vooraf-
gaand weten en willen wordt toegerekend als weten en willen gelijktijdig aan het handelen 
(dolus in causa). Maar een weten en willen dat pas ontstaat ná de gedraging kan nooit als 
zodanig worden aangemerkt.'" 

8 Invoering van de `Weberse' dolus generalis"' 

Een geheel aparte, zeer bekende en ook heden ten dage nog regelmatig gebruikte opzetva-
riant is ontworpen voor de categorie Kausalabirrungs-gevallen waarbij de dader op basis 
van één wilsbesluit een pluraliteit van gedragingen stelt. De dader meent daarbij in dwa-
ling dat de eerste door hem verwerkelijkte handelingen het gevolg teweegbrachten, op ba-
sis van welke veronderstelling hij vervolgens handelingen onderneemt, die hij bedoelt als 
begunstigend de eerst gestelde handelingen, terwijl deze als begunstigend gedachte han-
delingen nu juist het hoofdgevolg teweeg brengen.'" A wil B wurgen en vervolgens het le-
venloze lichaam in de rivier werpen om de moord te verbergen. Nadat A de keel van B ge-
durende langere tijd omkneld heeft gehouden, sleept A het lichaam naar de stroom en 
werpt het, in de veronderstelling dat Baande  wurgingshandeling gestorven is, in het water. 
Geheel buiten A's causaliteitsvoorstelling om komt Bom het leven door verdrinking."' A 
draait de gaskraan in B's kamer open, teneinde B te doden door gasvergiftiging. Na ver-
loop van tijd betreedt A de kamer van B, neemt het schijnbaar levenloze lichaam van B op 

Verbrechen, a.w., p. 126; Smidt, Geschiedenis, a.w., deel!, p. 78-82, deel II, p. 447-451; Simons, 
Leerboek, a.w., deel I, p. 221; Van Hamel/Van Dijck, a.w, p. 306; Hazewinkel-
Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 166 ald. voorbeelden. 
519. Ook de dolus subsequens komen we bij andere dwalingsfenomenen nog in een andere verschij-
ningsvorm tegen. 
520. Van Hamel/Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 309. 
521. Naast de 'Weberse' dolus generalis — zo genoemd naar zijn 'uitvinder', Weber — (niet te ver-
warren met rechtssocioloog Max Weber) staat nog de 'echte' of 'gewone' dolus generalis, die wij 
omschrijven als: een algemeen opzet om een onbepaald aantal causale reeksen en gevolgen te ver-
oorzaken. Deze `gewone' dolus generalis ontmoeten wij bij de QuantiMsirrtilmer. 
522. Feuerbach, Lehrbuch, a.w., p. 143; Berner, Theilnahme, a.w., p. 143; Von Liszt, Lehrbuch, 
a.w., p. 179; Zevenbergen, Leerboek, a.w., p. 167/168; Van Hamel/Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 
309; Simons, Leerboek a.w., deel I, p. 244; Vos, Leerboek, a.w., p. 135; Van Bemmelen/Van Hat-
tum, Hand- en Leerboek, a.w., deel I, p. 270; Van Eck, Causaliteit en aansprakelijkheid voor ge-
volgen in het strafrecht, a.w., deel II, p. 134 v.v.; p. 310 v.v.; Hazewinkel-Suringa/Remmelink, In-
leiding, 7e druk, a.w., p. 167; Jescheck, Lehrbuch, a.w., p. 252; Maurach/Zipf, Strafrecht, a.w., 
deel I, p. 348; Schqnke/Schr0der, Kommentar, a.w., p. 209; SchmidMuser, Strafrecht, a.w., p. 
403. 
523. Aldus de feitelijke situatie in het befaamde `Marcel-Nivard'-arrest HR 26-06-62 NJ 1963 nr. 11 
m.o. W.P.; dit arrest wordt hieronder breder besproken. 
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en hangt het op in een strop aan de deurpost om de justitie te doen geloven dat B zich door 
zelfmoord van het leven beroofd heeft. B komt om het leven door de als verheimelijkings-
handeling gedachte ophanging."' 

De vraag is nu: heeft de dader toch perfect opzet gehad op het hoofdgevolg nu hij de 
handelingen die, naar achteraf is gebleken, werkelijk gevolgsoorzakend waren, heeft ver-
richt zonder opzet, immers zonder Kausalvorstellung nu de dader in dwaling meende dat 
het gevolg er al wás? Is het opzet eigenlijk niet 'halvelings afgebroken' door die Kausalirr-
tum? Om bij het eerste voorbeeld te blijven: verhindert de `wurgingsvoorstelling' de 
totstandkoming van perfect opzet op de verdrinkingsdood? Veel schrijvers nemen dit in 
beginsel aan. Zij komen tot de constructie dat de dader een poging heeft begaan tot `wur-
gingsdood' en daarnaast wellicht 'culpa ten opzichte van de verdrinkingsdood' heeft, 
omdat hij die dood had kunnen en moeten voorzien."' De meeste auteurs die hiervoor 
kiezen voegen hieraan toe dat het rechtsgevoel niet geheel door deze oplossing bevredigd 
wordt, maar aangezien de voor het verdrinkingsopzet onontbeerlijke Kausalvorstellung 
ontbreekt is hier weinig aan te doen. 

In één adem wordt daaraan toegevoegd dat er echter een opzetvariant bestaat welke de 
opzetuitsluitende werking der Kausalirrtum voorkomt: de oneigenlijke of Weberse dolus 
generalis. 2 " Deze opzetvariant gaat ervan uit dat het gehele samengestelde handelingsplan 
wordt beheerst door een 'overkoepelende' wil om het hoofdgevolg, op welke wijze dan 
ook, teweeg te brengen. Ook al is de dader zich er niet van bewust dat hij zich in tweede in-
stantie pas maakt tot 'werktuig van de overkoepelende wil', dit kan het perfect opzet niet 
aantasten nu het uiteindelijk gewild bleef. 

Het bezwaar is en blijft dat op deze manier 'onbewuste momenten' binnen het cogni-
tieve van het perfect opzet gesmokkeld worden. Nu kan men zich wel beroepen op de 
'handelingseenheid' en de `Gesamtvorsatz' die dit rechtvaardigen, maar toch kan men, 
hoe men ook met woorden goochelt, nooit aannemelijk maken, waarom op die basis het 
niet-gewetene tdch 'geweten en gewild' geacht mag worden. 

9 Invoering van de 'omgekeerde' Weberse dolus generalis 

A wil B doden door middel van twintig toedieningen van gif, welke, verspreid in tijd, 

524. Essentieel is dat de laatste gedragingen in dwaling worden voorgesteld als begunstigend de 
eerste. Er is dus altijd een pluraliteit van gedragingen nodig, wil althans de Weberse dolus generalis 
ter sprake komen. Werpt A zijn slachtoffer B over de brug om hem te verdrinken, slaat B echter met 
zijn hoofd tegen de brugpijler te pletter, dan ontbreekt de 'voortgezette begunstigingshandeling'. 
Dan is er wel Kausalabirrung maar de eventuele opzetuitsluitende werking daarvan wordt niet 'weg-
geredeneerd' met de Weberse dolus generalis, maar met een van de variaties hiervoor onder num-
mers 1 t/m 6 aangegeven. 
525. Zo: Zevenbergen, Leerboek, a.w., p. 168; Vos, Leerboek, a.w., p. 135; Van Hamel/ Van 
Dijck, Inleiding, a.w., p. 309. Zie vooral: R. Frank, Das Strafgesetzbuch fr das Deutsche Reich, 
Kommentar, 1931, § 59, IX; K. Engisch, Untersuchungen über Vorsatz und FahrIssigkeit im 
Strafrecht, 1930, p. 72 v.v.; SchmidMuser, Strafrecht, a.w., p. 404; Maurach/Zipf, Strafrecht, 
a.w., deel I, p. 348. 
526. Verworpen wordt de dolus generalis o.m. door Zevenbergen, Leerboek, a.w., p. 168, die het 
een fictieve constructie vindt, evenzo Maurach/Zipf, Strafrecht, a.w., deel 1, p. 348 ald. verdere lit-
teratuur; men zie echter Jescheck, Lehrbuch, a.w., p. 252; Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inlei-
ding, 7e druk, a.w., p. 168. 
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door B's eten gemengd moeten worden; B sterft al aan de eerste dosis. 25 ' De treinrover A 
wil de in het conducteurscompartiment verblijvende B met een knuppelslag verdoven, 
teneinde de bewusteloze uit de trein te werpen wanneer deze over een rivierbrug davert 
opdat B verdrinkt. B blijkt, na uit het water opgevist te zijn, reeds gedood te zijn door de 
knuppelslag. 51 ' Hier treedt het substantiële gevolg in door een gedraging, welke de dader 
zich voorstelde als begunstigend een posterieure handeling, welke in dwaling gedacht 
werd het substantiële gevolg teweeg te brengen.'" 

Ook hier ontbreekt de Kausalvorstellung: toen de dader neersloeg, stelde hij zich geen 
dood-door-de-knuppelslag voor, terwijl, toen de dader het lijk 'verdronk' er een Kausal-
vorstellung was voor de verwezenlijking waarvan het object, als absoluut ondeugdelijk, 
onvatbaar was. 

Zij, die in beginsel aannemen, dat hier de `Willenszusammenhang' tussen gedraging en 
gevolg verbroken is, beroepen zich, ter voorkoming van de opzetuitsluitende werking der 
Kausalabirrung op de zogenaamde 'omgekeerde' Weberse dolus generalis. Ook hier 
moet door een beroep op de handelingseenheid en het wilsplan gerechtvaardigd worden 
waarom het niet-voorgestelde toch gewild is. 

Onze bezwaren zijn identiek aan die, welke wij ontvouwden tegen de `Weberse' dolus 
generalis.' 3 ° 

V.2.4.d De moderne methode: verhoging van de abstractie 

In navolging van von Liszt bewandelt Simons de weg van de verhoogde abstractie der 
Kausalvorstellung."' Om een gevolg te willen moet de dader de wijze, waarop hij het ge-
volg zal verwezenlijken in zijn opzet opnemen, aldus Simons."' Maar niet vereist is, dat 
de voorstelling van de dader en de wijze van verwezenlijking van het gevolg volkomen 
met elkaar overeenstemmen; een gevolg evenwel 'ontstaan op eene geheel buiten de voor-
stelling liggende wijze, kan niet als gewild worden aangemerkt' ." 3  Wat nu, als iemand 
zijn slachtoffer meent gedood te hebben en het daarna in het water werpt, terwijl eerst 
tengevolge van laatstgenoemde handeling de dood intreedt? Dan kan de verdrinkings-
dood teich als doleus gevolg worden toegerekend. Een dergelijke afwijking van de causa- 

527. SchmidMuser, Strafrecht, a.w., p. 403. 
528. Maurach/Zipf, Strafrecht, a.w., deel I, p. 349. 
529. Maurach/Zipf, ibidem. 
530. Tot slot moet nog opgemerkt worden, dat aan al deze verschillend gecatalogiseerde opzet-
varianten met aparte (meer of minder 'waterige') voorstellingsmomenten op bewijstechnisch niveau 
de plaats toegedeeld wordt van welhaast onweerlegbare vermoedens. Bijvoorbeeld: de dader heeft 
zich altijd wel de daadwerkelijke gevolgsintreding als mogelijk voorgesteld (bij de dolus eventualis-
constructie). Tegenbewijs bijna niet mogelijk. Dit 'afwentelen' van de moeilijkheden op het bewijJ-
recht heeft weer invloed op de dogmatische begripsvorming. Bewijsvermoedens houden de on-
houdbare materiële constructies kunstmatig op de been. Voortdurend houden bewijsniveau en dog-
matiek elkaar wederkerig in de ban. Zie hierboven, III.3.2.a in fine. 
531. Von Liszt, Lehrbuch, a.w., p. 178: Die Vorstellung des kausalen Verlaufs und dieser selbst, 
von den durch die WillensbeMigung zu verursachenden oder nichtgehinderten VerMiderungen und 
diese Veranderungen selbst mUssen sich decken; aber nicht in allen, sondern nur in den wesentlichen 
Einzelheiten. 
532. Simons, Leerboek, a.w., deel I, p. 244. 
533. Simons, ibidem. 
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liteitsvoorstelling is `unwesentlich' d.w.z. sluit het perfect opzet op de verdrinkingsdood 
niet uit.'" De dolus generalis is een overbodige constructie. 

Maar als deze afwijking nog niet opzetuitsluitend is, wanneer ligt een gevolgsintre-
dingswijze dan eigenlijk wèl buiten de voorstelling van de dader? Hier is het abstractieni-
veau ze• hoog dat de 'indammende werking' van de Kausalvorstellung ten opzichte van de 
oneindige reeks van aequivalente conditiones vrijwel nihil is.'" Wij zagen dan ook dat, 
als dat zo uitkomt, de detailleringsgraad van de Kausalvorstellung weer wat toeneemt om 
de al te absurde consequenties van de c.s.q.n.-leer als juridische causaliteitsleer te voor-
komen.'" 

Ook Jescheck werkt met een verhoogde abstractie van de causaliteitsvoorstelling.'" 
Aangezien het causale verloop nooit volkomen voorzienbaar is, is lang niet elke dwaling 
over het causale verloop `wesentlich', dit is opzet-uitsluitend. Integendeel: regel is, dat de 
Kausalirrtum niet uitsluit, aldus Jescheck. Voordat men aan de vraag kan toekomen of 
een Kausalirrtum opzetuitsluitend werkt, zo stelt Jescheck, moet eerst vaststaan, dat er 
juridische causaliteit is tussen gedraging en gevolg. Maar is er een objectief toerekenbaar 
oorzakelijk verband, dan houdt dit in de regel ipso facto in, dat de Kausalirrtum niet op-
zetuitsluitend werkt. Alleen dan, wanneer de afwijking van het oorzakelijk verloop z6 
ernstig is, dat een andere juridisch-normatieve waardering ontstaat van de delictshande-
ling (en die dus heel anders wordt dan de dader ex ante gedacht had) werkt de Kausalirr-
tum opzetuitsluitend.'" 

Maar wat is dan eigenlijk nog de psychische diepgang van de Kausalirrtum? Stel: A wil 
B doden door bijlslagen. B sterft echter tengevolge van de wondinfectie, opgelopen door 
de bijlslagen. Als A zich dat laatste nooit heeft voorgesteld dan mag men, áls de Kausal-
vorstellung tot het opzet behoort, A toch niet als doleuse dader aansprakelijk stellen voor 
de wondinfectie-dood? Nu kan men zeggen: de wondinfectie-dood was juridisch door A 
gecauseerd. Bijvoorbeeld: de wondinfectie-dood was juridisch algemeen voorzienbaar. 
Toch betekent dit dogmatisch nog niet dat A dus ook de juiste causaliteitsvoorstelling 
heeft gehad. Hoe kan de aanwezigheid van een objectief toerekenbaar causaal verband 
nu regelrecht betekenen dat de dader psychisch van dat causale kennis heeft genomen? 

Bewijstechnisch, dat is waar, kan men aannemen, dat als een causaal verloop algemeen 
voorzienbaar was de dader dat verloop ook wel voorzien zal hebben. Evenwel, tegen die 
bewijsconstructie moeten contra-indicaties mogeljk blijven. En als nu aannemelijk 
wordt dat de dader dat algemeen voorzienbare verband niet heeft gekend maar uitgegaan 
is van een ander verloop — terwijl die incongruentie niet van belang is voor de waardering 
van de handeling — dan moet het perfect opzet toch uitvallen? Als het objectief toereken-
bare causaliteitsverband betekent, dat de causaliteitsvoorstelling psychisch van geen 
waarde is, waarom laat men die voorstellings-eis dan niet varen? 

Is er, indien de `rechtlich-sittliche Bewertung der Tat' door de causaliteitsafwijking to- 

534. Simons, ibidem; von Liszt, Lehrbuch, a.w., p. 179. 
535. Hierboven, V.2.1, V.2.2, V.2.3. 
536. Hierboven, V.2.3. 
537. Jescheck, Lehrbuch, a.w., p. 250; aldus ook Maurach/Zipf, Strafrecht, a.w., deel I, p. 346; 
iets minder sterk abstraheert Schmidhauser, Strafrecht, a.w., p. 401; vgl. Schdnke/Schrader, 
Kommentar, a.w., p. 208. 
538. Jescheck, a.w., p. 250/251. 
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taal anders wordt, nog wel sprake van Kausalirrtum? Voor de Kausalirrtum is altijd no 
dig, dat het uiteindelijk gevolg is gewild door de dader. Als nu de juridische waardering 
van de daad door de afwijking van het door de dader voorgestelde oorzakelijk verloop 
geheel anders is geworden dan de dader zich heeft voorgesteld, dan heeft de dader ook 
dat alsdan ontstane gevolg niet gewild. Het gevolg wordt immers gedetermineerd door de 
juridische (on)waarde! Maar dan is het gevolg als zodanig door de afwijking ook 'nieuw' 
voor de dader. Wellicht is een culpoos delict voorhanden. Maar van Kausalabirrung is 
geen sprake.'" 

V.2.4.e Eigen oplossing 

Voor verwezenlijking van perfect opzet moet de dader kennen de bestanddelen die ná de 
dolusaanduiding in enige delictsomschrijving gebezigd zijn, behalve als zij geobjecti-
veerd zijn (hierboven, 11.3.2). De concrete gevolgstoedracht wordt vrijwel altijd buiten 
de delictsomschrijving gehouden (hierboven, IV.2.6.a-3). Dan is ook niet juist dat een 
`Kausalvorstellung' in beginsel tot het perfect opzet behoort. Dus is de Kausalabirrung in 
het algemeen een het perfect opzet sparende effectiviteitsdwaling (hierboven IV.3 .2.a). 
In de verhouding tot het strafbaar opzet is deze dwalingsvariant geen enkel probleem. 

Interessant is, dat de Minister Modderman dit ten aanzien van de Kausalabirrung — in 
zijn tijd immers een zeer bekend klassiek-dogmatisch vraagstuk, vooral als men bedenkt 
dat de c.s.q.n.-leer toen de 'causaliteitsleer' was — meermalen heeft gezegd. Bij voortdu-
ring en met klem van nadruk wijst Modderman bij de behandeling van het Tweede Boek 
de leden der volksvertegenwoordiging erop dat, omdat het opzet vrijwel nooit een min of 
meer gedetailleerde gevolgstoedracht beheerst, de causaliteitsvoorstelling buiten de per-
fecte dolus gehouden moet worden. Zo bij de bespreking van het beruchte 'Bremerha-
ven-geval': `(. . .) wie een schip midden in den oceaan met man en muis plotseling wil 
doen uiteenspringen, heeft ongetwijfeld den wil om te dooden. Of nu al de ontploffing el-
ders en vroeger plaats had dan hij berekend had, en of de menschen die gedood werden 
anderen waren dan die welke hij wilde dooden, dat alles doet niets af. Moord is niet het 
opzettelijk dooden van A te Bremershaven of van B, passagier, maar van een mensch, 
wien ook en waar ook; menschen wilde hij dooden, menschen heeft hij gedood'."° En 

539. Jescheck geeft als voorbeeld van een 'wesentliche Abweichung' (die dus het perfect opzet aan-
tast): A was medewerkzaam om B naar een executieplaats te brengen, waar hij, aan het eind der 
Tweede Wereldoorlog, in de nadagen van het Derde Rijk, als defaitist moest worden neergescho-
ten. B werd reeds onderweg door een man van het bewakingspersoneel, zonder dat deze opdracht 
daartoe had gekregen, neergeschoten. Was hier ten opzichte van A voltooide medeplichtigheid tot 
doodslag? Neen, aldus Jescheck, 'da die Abweichung zwar noch objektiv zurechenbar war (Le-
bensgefahr fUr das Opfer durch die Verbringung), aber die Tat eine andere rechtlich-sittliche Be-
wertung erforderte, weil A einen Befehl ausfUhren und B nicht der Willk 0r der Soldateska auslie-
fern wollte'. Jescheck, a.w., ibidem. Wij vragen ons af: waar zit hier bij A de Kausalirrtum? Inder-
daad: wat A zich voorstelde van het causaal verloop, ging niet door. Maar nergens blijkt dat A in de 
mening verkeerde, dat het door hem voorgestelde verloop daadwerkelijk gerealiseerd was. En wat, 
als dat wèl zo geweest was, en A was even weg geweest op het moment van het fatale schot zodat hij, 
terugkerende, meende dat het executiepeloton zijn taak had volbracht? Dan nog komt de Kausalab-
irrung niet aan de orde, omdat o.i. er geen juridische causaliteit bestond tussen A's handelen en 
B's dood, nu een derde op een wijze die niet redelijkerwijs voorzienbaar was, tussenbeide kwam. En 
zelfs als die tussenkomst wèl redelijkerwijs voorzienbaar was geweest, resteerde voor A niets anders 
dan 'dood door schuld' nu hij persoonlijk het voor hem voorzienbare niet voorzag. 
540. Smidt, Geschiedenis, a.w., II, p. 120. 
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vervolgens, wanneer de heer Des Amorie van der Hoeven deze eenvoudige waarheid niet 
aanvaardt, en blijft menen dat de Kausalvorstellung onderdeel is van het perfect opzet, 
herhaalt de bewindsman bij het mondeling debat: 'Wanneer wil en daad, hoewel ieder op 
zichzelf naar den eisch aanwezig, elkander niet geheel dekken, dan wordt mijns inziens 
daardoor het opzet alleen dan weggenomen, wanneer de dwaling, de vergissing, het tus-
schentredend toeval, kortom het verschil tusschen wil en daad betrekking heeft op de es-
sentialia, niet wanneer zij betrekking heeft op de accidentalia (. . .). 

Wat nu betreft het geval van Thomas van Bremershaven. Al had deze den dood van 
menschen niet gewenscht, hij had dien toch gewild. Iemand die willens en wetens een ma-
chine afzendt, bestemd om een schip midden in den Oceaan uit elkaar te doen springen, 
een schip, waarvan hij toch weten kan dat het niet zonder menschen den Oceaan bevaart, 
wil den dood van menschen, al mogt dan zijn hoofddoel een ander geweest zijn. Het te-
gendeel te beweren ware eene protestatio actui contraria. Of die machine nu op eene an-
dere plaats en op een vroeger tijdstip dan hij zich voorstelde, uit elkander is gesprongen 
en of daardoor andere menschen zijn getroffen dan die aan boord waren, doet, mijns in-
ziens, niets ter zake. Menschen heeft hij willen dooden; menschen heeft hij gedood'."' 

V.2.41 De rol van de tenlasteleggingen 

Dat de Kausalabirrung zich niettemin toch kan blijven presenteren als een opzetuitslui-
tende dwaling is voornamelijk te wijten aan een bepaalde tenlasteleggingstechniek, waar-
bij het opzet voorstellingstheoretisch wordt omschreven. Het opzet wordt zeiclanig in de 
feitelijke omschrijving geplaatst, dat het de daarop volgende gedetailleerde gevolgstoe-
dracht volkomen beheerst. Aldus bijvoorbeeld: 'dat hij, verdachte, met het opzet X van 
het leven te beroven, een shawl om de hals van X krachtig heeft aangetrokken en gedu-
rende enige tijd krachtig heeft aangetrokken gehouden en kort daarop die X in het water 
van een sloot heeft gelegd tenvolge waarvan die X is overleden'. 

Vooral bij 'moeilijke' causale gevallen wordt een dergelijke tenlasteleggingstechniek ge-
bezigd. Dat is wel begrijpelijk. De tenlastelegger wil op zeker spelen voor wat betreft het 
oorzakelijk verband. Tevens heeft hij tot taak het delict zo 'feitelijk' mogelijk te omschrij-
ven (art. 261 Sv.). Om dit te bereiken zoekt hij geregeld heil bij het deskundigenrapport 
aangaande het oorzakelijk verband. De daarin door de expert beschreven causale keten 
en het daaruit voortvloeiend gevolg worden door de tenlastelegger minitieus in de dag-
vaarding gecopieerd, voorafgegaan door de aanduiding 'opzettelijk'. De gehele medisch-
geïndividualiseerde letselbeschrij ving en de toedracht worden als het ware onder het op-
zet gebracht."' 

Dergelijke tenlasteleggingen scheppen, geheel onnodig, het probleem van de zogenaam-
de 'fortdauernder Dolus' (dat wil zeggen de dader is zich voortdurend van iedere oorza-
kelijke schakel bewust) en roepen juist daardoor — Feuerbach wees hierop reeds"' — de 
opzetuitsluitende werking der Kausalabirrung en in het algemeen een verhoogde error-
facti-gevoeligheid van het tenlastegelegde opzet op. Want volgens deze tenlasteleggingen 
heeft het opzet iedere schakeling van de causale keten volgende op de gedraging en ieder 

541. Smidt, a.w., 11, p. 129. 
542. Uitvoerig hierover met uitgebreide jurisprudentie-opgave: W. Nieboer, G.A.M. Strijards, 
Toerekening van gevolgen — om het eigen juridisch karakter, DD 1980, p. 7 v.v.; in het bijzonder 
p. 15-16. 
543. Feuerbach, Lehrbuch, a.w., p. 115. 
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effect dier gedraging begeleid. In het gegeven voorbeeld impliceert de plaatsing van het 
opzet dat verdachte ook bij de laatst beschreven handeling — het in de sloot leggen — van 
oordeel moet zijn geweest dat zijn slachtoffer voor de levensberoving vatbaar was, al-
thans, dat daarop minstgenomen nog een aanmerkelijke kans bestond. Drie moeilijkhe-
den kunnen rijzen. 

a. Ter terechtzitting blijkt dat verdachte bij het in de sloot leggen het levensberovings-
opzet miste, daar hij dacht, dat X al gestorven was aan de strangulatie. De patholoog-
anatoom verklaart, dat X door verdrinking om het leven kwam. Moet nu op de bestaande 
tenlastelegging vrijspraak volgen? Ons inziens niet; maar wel is waar dat verdachte's 
Kausalabirrung de verwerkelijking verhindert van de tenlastegelegde 'fortdauernder Do-
lus'. Hier moet een partiële vrijspraak volgen. Juist omdat wij de `Kausalvorstellung' ir-
relevant achten voor de vervulling van het strafbaar opzet, is deze vrijspraak (van het 
tweede deel van de tenlastegelegde fortdauernder Dolus) niet van zulk belang dat zij 
noodzakelijkerwijze tot vrijspraak van de gehele tenlastelegging moet leiden. Het levens-
berovingsopzet bij het in het water leggen heeft in het geheel van de tenlastelegging niet 
een zodanige betekenis dat het daaruit niet is los te maken zonder de betekenis van het ge-
heel te veranderen."' Het partieel bewezenverklaarde mag verder nog wel degelijk geru-
briceerd worden onder de strafbepaling van 'doodslag' (art. 287 Sr.) want ook voor het 
opzet uit die omschrijving zijn zowel de resterende bewezenverklaarde Kausalvorstellung 
(dood door de strangulatie) als de Kausalabirrung irrelevant, nu de Kausalvorstellung 
niet tot het perfect opzet uit die delictspositie behoort. 

b. Hoe nu, als ter zitting blijkt dat verdachte zich de strangulatie als begunstigingshan-
deling voorstelde? Door de strangulatie moest het slachtoffer bewusteloos worden, op-
dat verdachte het kon laten verdrinken. De expert verklaart, dat de strangulatie al fataal 
was. Hier kan de gehele 'fortdauernder Dolus' bewezenverklaard worden. Zeker heeft de 
verdachte de shawl om de hals van X aangetrokken en aangetrokken gehouden met het 
opzet om X mede daardoor van het leven te beroven. Realiter klopte het 'mede' wel niet, 
maar deze incongruentie tast het opzet niet aan. Voorts heeft verdachte zijn 'verdrin-
kingshandeling' volvoerd op een ondeugdelijk object — er is hier een ontoereikende de-
lictsinhoud. Een dergelijke dwaling perfectioneert juist het opzet! (Hierboven, IV.4.2). 

c. Stel nu dat ter terechtzitting blijkt dat verdachte een Kausalvorstellung heeft gehad 
die in ieder onderdeel afweek van de tenlastegelegde causaliteitsvoorstelling. Verdachte 
meende, dat hij X had dood geslagen. De shawl had hij om de hals van X gebonden om 
een 'handvat' te hebben, waaraan hij de vermeende doodgeslagene kon voorttrekken, 
naar de sloot, om het 'lijk' te deponeren. Het post-mortem-rapport constateert dood 
door verdrinking. O.i. moet hier vrijspraak volgen. Geen enkel onderdeel van de ten-
lastegelegde Kausalvorstellung kan bewezen worden. Nu had de steller van de tenlasteleg-
ging weliswaar geen Kausalvorstellung in zijn tenlastelegging behoeven op te nemen. 
Maar, nu hij dit wel deed, stelde hij méér dan voor het opzet in de zin der wet nodig is 

544. Aldus definieert de HR het criterium voor de toelaatbaarheid van een partiële vrijspraak: zie 
o.m. HR 14-01-1969 NJ 1970 nr. 321; HR 27-06-1961 NJ 1962 nr. 91; HR 11-01-1966, NJ 1966 nr. 
413; HR 21-02-1967 NJ 1967 nr. 399; HR 15-06-1976 NJ 1977 nr. 99; HR 01-06-1976 NJ 1977 nr. 20; 
HR 07-06-1977 NJ 1978 nr.468; H R 11-09-1979 NJ 1980 nr. 10; Zie de criteria voor dit soort denatu-
reringsproblemen bij D.H. de Jong, De macht van de telastelegging in het strafproces, Arnhem, 
1981, p. 77 v.v.; in het bijzonder p. 85 v.v. 
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— doch, eenmaal gesteld, moet ook het 'teveel' bewezen worden. 545  Een partiële 
vrijspraak van de gehele Kausalvorstellung zit er niet in, omdat naar ons oordeel de Kau-
salvorstellung — hoewel overbodigerwijs gesteld — toch in haar totaliteit betekenisbepa-
lend is voor het tenlastegelegde opzet en daarmede voor de tenlastelegging. Bij dit soort 
tenlasteleggingen is het dus raadzaam om, indien de steller er niet om heen meent te kun-
nen in de omschrijving een gedetailleerde gevolgstoedracht op te nemen, het opzet pas te 
noemen ná de uiteenzetting der gevolgsintreding. Het is veiliger — anders wordt het opzet 
te 'error-gevoelig' — en juister, want voor het wettelijk opzet is geen Kausaivorstellung 
vereist. 

Enige jurisprudentie zal onze bedoeling adstrueren. In Rechtbank Almelo 28-04-1925 NJ 
1925 p. 891 was aan verdachte tenlastegelegd 'dat zij (. . .) onmiddellijk, nadat zij in den 
morgen van dien dag in den stal bevallen was van een levend kind (. . .) onder de werking 
van vrees voor de ontdekking van deze hare bevalling, genoemd kind opzettelijk van het 
leven heeft beroofd, door opzettelijk met de vingers van een harer handen de keel van ge-
noemd kind dicht te knijpen, tengevolge van welk worgen het kind is gestikt en de dood 
heeft gevonden'. 

Het opzet is hier zodanig geplaatst dat het cognitieve de gevolgsintredingswijze 'met de 
handen de keel dichtknijpen totdat de verstikking intreedt' beheerst. Verdachte verklaar-
de ter zitting ook, dat zij inderdaad de baby door de wurging had willen doden en tevens, 
dat het kind dadelijk na de wurgingshandeling zo bewegingloos en stil was, dat zij het 
voor dood had gehouden. Zij had het kind vervolgens in een door de stiefvader opgehou-
den zak laten vallen. De stiefvader had de zak vervolgens in de stal gelegd, bedekt met 
stro. Enige tijd later had de stiefvader het lichaampje in de gierput geworpen. 

De deskundige verklaarde ter zitting dat het heel goed mogelijk was, dat de baby niet 
door de wurging, maar door het verblijf in de met stro bedekte zak om het leven was ge-
komen. De expert wees erop, dat de indrukken, door hem op en bij de keel van het lijkje 
waargenomen niet wezen op grof geweld. De raadsman bepleitte nu op de bestaande ten-
lastelegging vrijspraak. De rechtbank meende dat het niet uitmaakte op welke wijze de 
baby nu precies gestorven was — 6f door wurging 6f door het verblijf in de zak 6f door 
een combinatie van beide en verklaarde het tenlastegelegde bewezen. Indien de deskundi-
ge zou hebben verklaard dat de baby zeker niet aan de wurgingshandelingen was overle-
den, zouden we een fraai Kausalirrtum-geval hebben gehad. Mèt de Rechtbank nemen 
wij aan dat zulk een Kausalirrtum ook dan geen enkele invloed had mogen toekomen. 

Ter zitting had verdachte immers erkend, dat haar werkelijke Kausalvorstellung in 
ieder onderdeel overeenkwam met de tenlastegelegde causaliteitsvoorstelling. Bewezen-
verklaard zou het tenlastegelegde opzet dus ook bij zekerheid dat het kind pas in de zak 
was gestorven altijd kunnen worden. Maar zou het tenlastegelegd opzet ook gerubriceerd 
kunnen worden onder het voltooide delict van kinderdoodslag? Kan iemand met 'wur-
gingsopzee een dood als doleus veroorzaakt toegerekend krijgen ook als de gevolgsintre-
ding heeft gelegen buiten de wurgingsvoorstelling? Moet hier niet voor 'poging tot wur-
ging' gekozen worden? Geenszins, nu het desbetreffend artikel (art. 290 Sr.) op geen en-
kele wijze aangeeft hoe de dood moet intreden. Een bewezenverklaard 'wurgingsopzee is 
zondermeer onder de abstract geredigeerde dolusaanduiding van art. 290 Sr. te rubrice-
ren: zij wilde het kind doden, het kind heeft zij gedood — om met Modderman te spre-
ken. 546  Zeer ingewikkeld liggen de kaarten in H R 24-07-1934 NJ 1934 p. 1454. De vrouw 

545. Vgl. HR 23-11-1965 NJ 1966 nr. 293: indien de Officier van Justitie hoewel bij tenlastelegging 
van een overtreding daartoe niet gehouden, schuld opleverende feiten mede tenlaste legt, moeten 
ook deze feiten worden bewezen en zal bij niet-slagen van dat bewijs vrijspraak moeten volgen. HR 
21-02-1978 NJ 1978 nr. 384: indien bij tenlastelegging van 'doodslag' de Officier van Justitie onno-
dig het 'oogmerk' om te doden tenlaste legt moet het oogmerk ook bewezen worden. 
546. Hééft zij het kind gedood? Dat is de vraag naar de juridische causaliteit. Hieraan kan wel nie-

- 
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A, zwanger van een ongewenst kind, wendde zich tot verdachte B, opdat deze het onge-
boren kind zou afdrijven. B bracht daartoe een spuit bij A in haar vrouwelijkheid, in wel-
ke spuit zich zinksulfaat bevond. Door op en in de bal van de spuit te knijpen spoot B het 
sulfaat in A's vrouwelijkheid. De zaak ontwikkelde zich nu op een wijze geheel gelegen 
buiten B's voorstelling. Immers, tengevolge van B's handelwijze stierf eerst A en tenge-
volge daarvan ondervond de vrucht de dood. Het doel was dus uiteindelijk bereikt, echter 
niet op de wijze die B zich had voorgesteld. Integendeel, zo betoogt Taverne in zijn NJ-
noot, men kan zeker aannemen dat verdachte de dood der vrouw bepaaldelijk niet wilde 
en dat hij de dood der vrucht niet gewild zoude hebben indien hij geweten had dat deze 
slechts langs deze weg van de dood der vrouw te bereiken was geweest. De tenlastelegging 
verwijt verdachte kort en goed dat hij opzettelijk de dood der vrucht van de vrouw A met 
hare toestemming heeft veroorzaakt door opzettelijk bij die vrouw een spuit met het ene 
einde in haar vrouwelijkheid te brengen en op de bal te drukken, in welke spuit zich zink-
sulfaat bevond, dat daardoor in hare vrouwelijkheid gespoten werd, tengevolge waarvan 
genoemde vrouw onmiddellijk, althans zeer kort daarna is overleden. Het is duidelijk dat 
deze tenlastelegging problemen oproept. Wordt hier eigenlijk niet beweerd dat verdach-
tes opzet heeft omvat dat, om de vrucht te doden, eerst A moest sterven? Men kan twijfe-
len. Immers, de door ons gecursiveerde zinsnede wordt ingeleid door 'tengevolge waar-
van' waaraan een ten opzichte van het opzet objectiverende betekenis toegekend zou 
kunnen worden. De steller van de tenlastelegging doet dit niet duidelijk uitkomen. Wij 
zouden in dit geval die objectivering niet willen aannemen daar art. 297 Sr. eerste lid (op 
welk artikel de steller der t.1.1. zijn feitelijke omschrijving heeft afgestemd) geen geobjec-
tiveerd zinsdeel kent. Art. 297 Sr. tweede lid heeft wel een geobjectiveerd zinsdeel, maar 
daarop kan de steller niet gedoeld hebben. Want dat zinsdeel gaat uit van precies een om-
gekeerde causaliteitsreeks dan in casu: éérst de dood van de vrucht dán de dood van de 
vrouw (namelijk dóór de dood van de vrucht). Dat is overal zo waar de wet een kwalifice-
rend gevolg toevoegt aan de grondhandeling: eerst het grondgevolg, dán het verzwaren-
de. Implicite betekent dit dat ook ten aanzien van het grondgevolg steeds door de wetge-
ver aangenomen wordt dat het kwalificerende er niet anterieur aan is. Zou men dus me-
nen dat de steller der t.1.1. wèl de strafverzwarende omstandigheid ex art. 297 Sr. tweede 
lid heeft bedoeld, dan had al zondermeer vrijspraak moeten volgen op de gehele tenlaste-
legging — dus ook terzake het gesubjectiveerde gevolg — niet vanwege de Kausalirrtum, 
maar omdat clán, in die combinatie, het gesubjectiveerde gevolg ex art. 297 eerste lid Sr. 
een omgekeerde gevolgsreeks dan in casu veronderstelt. Een systematische interpretatie 
van het eerste en tweede lid van art. 297 Sr. dwingt tot deze conclusie. Als het gesubjec-
tiveerde én het geobjectiveerde gevolg genoemd worden, moet éérst het gesubjectiveer-
de, dán het geobjectiveerde ingetreden zijn. De steller van de t.1.1. verwijt B 'opzet op de 
dood van de vrucht' en omschrijft die dood van de vrucht als een 'dood door de dood van 
de moeder' en betrekt daarop verdachtes voorstelling door het opzet voorin op te nemen. 
Had dan de ter zitting blijkende Kausalabirrung ten opzichte van het tenlastegelegde op-
zet een uitsluitende betekenis moeten hebben? 

Een deel van de tenlastegelegde 'voortgezette dolus' was wel te bewijzen: namelijk dat 
de verdachte door de zinksulfaatinspuiting zich voorstelde het kind in utero te doden. 
Niet te bewijzen was dat verdachte zulks via de dood van A dacht te bereiken. Maar is 
dat van belang? Neen, die voorstelling is zodanig ondergeschikt dat dit onderdeel uit de 
tenlastelegging is los te maken zonder de betekenis van het geheel te veranderen. In de 
t.1.1. domineert immers de 'dood van de vrucht' omdat de t.1.1. toegespitst is op art. 297 
eerste lid Sr. Er más hier vruchtafdrijvingsopzet' ex art. 297 eerste lid Sr. en de Kausalab-
irrung verhindert een veroordeling terzake dit delict niet. Het geval HR 12-11-1934 NJ 
1935 p. 305 is vrijwel identiek aan het door de Rechtbank Almelo in 1925 berechte. Ver- 

mand twijfelen. Ook indien vast zou staan dat de dood pas in de zak intrad, heeft verdachte die 
dood mede gecauseerd door de t.I.I.g.'de wurgingshandelingen, zowel in de aequivalentie, als in een 
adequatietheorie als in een 'redelijke toerekeningsleer', W. Nieboer en G.A.M. Strijards, Criteria 
voor gevolgstoerekening — een uitdaging voor de doctrine, DD 1980, p. 405-418. 
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dachte was tenlastegelegd dat zij, bevallen zijnde van een kind, onder de werking van 
vrees voor de ontdekking van haar bevalling, dit kind terstond na de geboorte met het 
oogmerk (!) om het opzettelijk van het leven te beroven op een kussen te midden van de 
bij het baringsproces uitgescheiden wordende stoffen een tijdlang zonder enige verzor-
ging heeft laten verblijven, en het daarna met kussen en al in een koffer heeft geborgen, 
grotendeels bedekt door het kussen en een aantal doeken, het deksel van de koffer, voor-
zover dat ging heeft dichtgedaan zonder er verder naar om te zien in deze koffer heeft la-
ten verblijven, tengevolge waarvan dit kind door stikking is gestorven. Merk op, hoe sa-
mengesteld hier de causaliteitsvoorstelling omschreven wordt. Verdachte erkent ook 
hier, dat haar voorstelling geweest is zoals de t.1.1. aangeeft. De deskundige Floor ver-
klaart in hoger beroep dat hij terstond, toen hij het lijkje waarnam, de indruk had gekre-
gen dat het kind met een beddelaken was gewurgd. Toen Floor namelijk de koffer open-
deed zag hij, dat om het baby-halsje een geheel beddelaken zat, dat een paar keer om de 
hals gestrengeld was. Hij is zelfs van oordeel, dat verdachte deze wurging voltrokken 
moet hebben. Verdachte verklaart echter van een beddelaken niets te weten. Op basis van 
haar erkentenis kon het tenlastegelegd opzet ook bewezen verklaard worden. Vervolgens 
kon het als kinderdoodslag-opzet gerubriceerd worden. Maar wat, indien verdachte de 
haar tenlastegelegde voorstelling niet had gehad en, gesteund door de verklaring-Floor, 
met een 'strangulatie-voorstelling' voor de dag was gekomen? Dan was het tenlastegeleg-
de opzet niet bewijsbaar geweest en had vrijspraak moeten volgen. Fraai is ook HR 14- 
06-1960 NJ 1960 nr. 597. Tenlaste was gelegd dat verdachte opzettelijk Van W. van het le-
ven had beroofd door opzettelijk met dat doel deze Van W. met een hamer meer slagen 
tegen diens hoofd te geven en deze man uit het raam van de tweede verdieping te laten val-
len. Alweer een `fortdauernder Dolus'. Verdachte ontkende het gehele feit, terwijl de 
wijze van gevolgsintreding niet meer kon worden vastgesteld want het feit had meer dan 
vier jaren tevoren plaatsgehad. Duidelijk doet de HR uitkomen dat op de bestaande t.1.1. 
bewezen had moeten worden dat èn bij het geven der hamerslagen èn bij het werpen uit 
het raam verdachte meende dat het object nog voor de gevolgsintreding 'vatbaar' was, 
dat wil zeggen dat hij niet bijvoorbeeld in de veronderstelling verkeerde dat hij met de ha-
merslagen Van W. reeds had gedood. Tenslotte de befaamde Marcel N-casus (HR 26-06- 
1962 NJ 1963 nr. 11). Hier was de t.1.1. beter opgebouwd, omdat hier het opzet als `dolus 
alternativus' werd opgenomen: dat hij verdachte (. . .) N. van het leven heeft beroofd, 
hebbende hij (. . .) met genoemd opzet (. . .) een shawl om de hals van die jongen krachtig 
aangetrokken en gedurende enige tijd krachtig aangetrokken gehouden en kort daarop 
die jongen in het water van een sloot aldaar gelegd, waarbij diens hoofd onder water is ge-
komen, tengevolge van één van welke bovenvermelde handelingen meergenoemde jon-
gen — zoals door hem, verdachte, was beoogd — is overleden'. De patholoog-anatoom 
verklaarde dat N was verdronken en dat, voordat hij verdronk, zijn hals krachtig om-
snoerd was geweest: strangulatie. Verdachte ontkende in hoger beroep dat hij de voor-
stelling van een verdrinkingsdood zou hebben gehad. Nu was deze voorstelling slechts al-
ternatief ten lastegelegd zodat het beroep op Kausalirrtum toch nooit had kunnen resul-
teren in algehele vrijspraak. Want ook al was verdachte partieel vrijgesproken van de 
`verdrinkingsdoodvoorstelling', de `strangulatiedood-voorstelling' zou zijn gebleven, 
bewijsbaar en rubriceerbaar zijn geweest als 'doodslag-opzet' ex art. 287 Sr. (of art. 289 
Sr., i.c. ging het om moord). Het Hof sloeg echter geen geloof aan het Kausalirrtum-
beroep, terwijl de HR van mening was dat ook in de bewezenverklaring de alternatieve 
voorstellingen gehandhaafd konden blijven. 

Toch was het ook hier beter geweest, het opzet áchter de gevolgstoedracht in de t.1.1. te 
vermelden. Dan was geen enkel Kausalabirrung-beroep mogelijk geweest. 

V.2.4.g Slot 

Het uiteindelijk gevolg moet geweten en gewild zijn. De `Kausalvorstellung' hebben wij 
niet nodig. Nogmaals: is dat wel zo? Nemen wij het voorbeeld dat von Buri zo'n moeilijk- 
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heden berokkende. A wil B doden met messteken en slaat daartoe B eerst bewusteloos 
(zonder hierdoor laetaal letsel te veroorzaken). Terwijl A weg is om zijn mes te halen 
komt C tussenbeide en schiet B dood. Moeten wij nu in ons stelsel niet zeggen: A had op-
zet op deze dood? Want A heeft toch het uiteindelijk gevolg ('dood') geweten en gewild 
— en dát was toch voldoende? Wij menen, dat zo de kwestie niet zuiver gesteld is. Voor-
dat wij mogen vragen, wat A zich als doleus gevolg moet laten toerekenen, moet eerst het 
juridisch causaliteitsverband vaststaan. Aangezien wij de c.s.q.n.-theorie als juridische 
causaliteitsleer — óók als `basiscausaliteit'-theorie — verwerpen, zijn wij in staat reeds 
bij de 'objectieve gevolgstoerekening' de tussenkomst van C te verdisconteren, waardoor 
de aansprakelijkheid van A voor het voltooide delict wordt verbroken."' C veroorzaakte 
in juridische zin de dood van B, deze dood is hem toe te rekenen. Maar omdat A 'de 
dood' van B wilde en bleef willen blijft de jurist dat uitdrukken door het niet-veroorzaak-
te als voorgenomen op A's rekening te plaatsen: A staat schuldig aan poging (hierboven, 
IV.3.2.b). 

V.2.5 QUANTITATSIRRTUM 

V.2.5.a Algemeen 

Aan een causaliteitsvoorstelling kleven altijd meerdere aspecten. Een dier aspecten is het 
kwantitatieve: hoeveel veranderingen dacht de dader aan het gevolgsobject te voltrek-
ken? Hoeveel handelingen meende hij te moeten ondernemen om het voorgestelde gevolg 
te verkrijgen? Dacht hij, om de dood te bewerkstelligen, tien messteken toe te moeten 
brengen? Dacht hij, om de vergiftiging te voltooien vijftig gram in vijf doses toe te moe-
ten dienen? Hoeveel gevolgsobjecten dacht hij zich als vatbaar voor de voorgestelde oor-
zakelijke keten? Dit kwantitatieve aspect kan men vervolgens losmaken uit de gehele cau-
saliteitsvoorstelling waarna men zich concentreert op de vraag, wat rechtens is als enige 
kwantitatieve voorstelling van de dader incongruent is met de werkelijkheid. Aldus dient 
zich het 'probleem' van de Kwantiteitsdwaling aan. Dit wordt voornamelijk behandeld in 
die gevallen, waarin de dader zich getalsmatig minder of meer gevolg-sobjecten voorstelde 
dan in werkelijkheid voorhanden waren. 

Wij zullen de bespreking van de kwantiteit sdwaling tot die gevallen beperken. Over het 
algemeen is de kwantiteitsdwaling niet anders dan een specimen van het genus `Kausal-
abirrung', waaruit zij ook ontwikkeld is. Betreft de kwantiteitsdwaling slechts enig ge-
talsmatig aspect van de gevolgsintredingswijze — bijvoorbeeld iemand stelt zich voor te 
doden door tien verwondingen toe te brengen terwijl het slachtoffer reeds na drie ver-
wondingen sterft — dan is er gewoon een opzetsparende effectiviteitsdwaling. 

Wij bespreken de kwantiteitsdwaling alleen omdat zij aanleiding heeft gegeven tot een 
zeer zonderlinge opzetvariant, de `dolus generalis' (de echte). 

547. Omtrent onze causaliteitsopvattingen zie: W. Nieboer, G.A.M. Strijards, Toerekening van ge-
volgen — om het eigen juridisch karakter, a.w.; en: Criteria voor gevolgstoerekening — een uitda-
ging voor de doctrine a.w.; alsmede: Toerekening van gevolgen in het strafrecht, a.w., waarin wij 
nader uiteenzetten waarom de c.s.q.n.-leer ook als basiscausaliteitsleer te verwerpen is. 
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A vergiftigt het water van de gemeenschappelijke pomp van het gehucht B, opdat de in-
woners van het gehucht B, wier aantal hij maximaal op vijftig schat, om het leven zullen 
komen. Toevallig komt een regiment soldaten voorbij dat voltallig van het vergiftigde 
pompwater drinkt. Meer dan honderd mensen komen om. Een dienstmeisje neemt bij 
haar mevrouw een geldrolletje, in papier verpakt, weg. Zij meent dat het rolletje tien gul-
den bevat. Het blijken er twintig te zijn. 

Zouden de vermeende guldens echter rijksdaalders blijken te zijn, dan komt de onjuiste 
voorstelling niet neer op een louter kwantitatieve incongruentie. Er is dan (mede) een ver- 
gissing in een hoedanigheid van de gevolgsobjecten: error in objecto (hieronder, V.2.6). 

Het is denkbaar dat de kwantiteitsdwaling mede de ruimtelijke omvang van het gevolgs-
object betreft. A veroorzaakt een overstroming opdat alleen een bepaald omdijkt wei-
land wordt overstroomd. Maar het water breekt door de dijkjes en overspoelt vele hecta-
ren meer dan A zich voor had gesteld. 

Ook als minder gebeurt dan voorgesteld is, is er een kwantiteitsdwaling. De dader 
meent meer objecten te treffen dan achteraf het geval blijkt: A werpt een bom in een me-
nigte, zich voorstellend minstens tien doden te maken. Er komt slechts één persoon om 
het leven. 

Komt er helemaal niemand om het leven, dan is er in ieder geval geen kwantiteitsdwaling. 
De bom kan dan ondeugdelijk geconstrueerd blijken te zijn: hij ontploft niet of hij explo-
deert zonder 'dodelijk effect'. In dit geval zal er een perfect opzet sparende effectivi-
teitsdwaling zijn (hierboven I V.3.2.c). Het is ook denkbaar dat op het moment van de ex-
plosie niemand in de nabijheid is. Dan is er een tot ontoereikende delictsinhoud leidende 
opzetproducerende dwaling (hierboven, IV.4.2). Voor de kwantiteitsdwaling is nodig al-
thans één daadwerkelijk gevolgsobject. Van dergelijke 'omgekeerde kwantiteitsdwalin-
gen' (er gebeurt minder dan voorgesteld) wordt traditioneel geen enkel probleem ge-
maakt. 

Er wordt in dergelijke gevallen een meerdaadse samenloop van pogingen en voltooid 
delict aangenomen. Werpt A de bom teneinde tien personen te doden, dan heeft A, als hij 
één persoon doodt, toch het opzet op doodslag van tien personen. Er is dan, juridisch uit-
gedrukt, een concursus realis van poging tot doodslag meermalen (namelijk negen ma-
len) gepleegd én één voltooide doodslag. Het feit dat aldus meerdere doleuse feiten reëel 
concurreren toont aan, dat met het opzet, de subjectieve zijde van de samenloop 'niets 
aan de hand is'. De omgekeerde kwantiteitsdwaling is dus zeker opzetsparend (gelet op 
het feit dat zij in strafbare poging resulteert of kan resulteren, hierboven, IV.3.2.b). 

Het gaat bij de kwantiteitsdwaling niet om de incongruentie tussen voorgesteld en objec-

tiefwaarschijn1 i j k getal van gevolgsobjecten, maar om de incongruentie tussen voor-

gesteld en gerealiseerd getal. 

V.2.5.b Sluit de kwantiteitsdwaling het perfect opzet uit? 

Sluit nu de kwantiteitsdwaling het perfect opzet soms uit? Deze vraag kan o.i. alleen 
maar rijzen, indien men 's daders voorstelling omtrent het aantal gevolgsobjecten voor 
onsplitsbaar houdt. Vervolgens moet men aan het getalsmatig aspect van de gevolgsobjec-
ten zo'n dominerende waarde hechten, dat, indien het getalsmatig aspect anders uitpakt 
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dan in 's daders voorstelling, daardoor de gevolgsobjecten ook heel anders worden, zodat 
daad of dader en voorstelling elkaar niet meer dekken. 

De splitsing van 's daders voorstelling al naar gelang het getal van de door hem geweten 
en gewilde gevolgsobjecten is in ons strafrecht niet alleen vanzelfsprekend, maar ook ver-
plicht. Wij kennen geen delictsomschrijvingen in het commune strafrecht waarbij het op-
zet getalsmatig gedetailleerde gevolgsobjecten moet beheersen. Evenals bij de Kausalab-
irrung moet de oplossing van het probleem der kwantiteitsdwaling gezocht worden aan 
de objectieve zijde van het strafbare feit: in casu in de leer van de samenloop. 

Maakt iemand in één `spierkrachtelijke beweging' opzettelijk tien mensen dood, dan is er, 
strafrechtelijk bezien, een meerdaadse samenloop: doodslag, meermalen gepleegd."' 
Men zou hier kunnen stellen: 'zoveel gevolgen, zoveel gedragingen' ." 9  Het opzet wordt 
als het ware opgesplitst naar het getal voorgestelde delictsobjecten. Juist die splitsbaar-
heid verklaart waarom de 'omgekeerde kwantiteitsdwaling' de juristen geen problemen 
oplevert. Datzelfde moet ook voor de gewone `kwantiteitsdwaling' gelden. Natuurlijk 
zijn honderd dodingen iets anders dan vijftig dodingen — maar toch ook weer niet ze ■ an-
ders, dat in de verwerkelijkte honderd dodingen niet 's daders voorgestelde vijftig doden 
zouden zijn te herkennen. Er is wel iets anders gebeurd dan de dader had gedacht, maar 
een deel van het gebeurde komt toch maar mooi overeen met het voorgestelde. Voor zb-
veel is er geen dwaling. De dwaling betreft het 'teveel'. Hier kan naast kansopzet culpa 
aanwezig zijn ten aanzien van de resterende niet-voorgestelde vijftig omdat de dader de 
niet-voorgestelde gevolgen had kunnen voorzien. Men verkrijgt dan een concursus realis 
van doodslag, meermalen begaan èn dood door schuld, meermalen begaan. Met andere 
woorden: hier hebben wij in zekere zin een 'samentref fing' van dolus en culpa, thans bij 
meerdere delicten maar bij een psychologisch moment. 

Hierboven wezen wij er al op, dat de Duitse dogmatiek die `samentreffing' lang heeft 
afgewezen (hierboven, IV.2.2). Hieraan kan de 'opzetuitsluitende werking' van de kwan-
titeitsdwaling te wijten zijn. Als de jurist de psychische toestand van de dader eenmaal 
met 'opzet' aangeduid heeft, zo lijkt de redenering, dan moet het voorstellingsmoment 
van het opzet alle gevolgsobjecten beheersen die voortspruiten uit de opzettelijke verrich-
te fysieke handeling. Of alle gevolgsobjecten worden als opzettelijk veroorzaakt toegere-
kend 6f alle als culpoos veroorzaakt. Dat één en dezelfde fysieke handeling wel eens èn 
opzettelijk (voor wat het voorgestelde) èn culpoos (voor wat niet-voorgestelde betreft) 
kon zijn werd minder goed ingezien. Dit is mede daaraan te wijten geweest, dat men bin-
nen het voltooide strafbaar feit een `psycho-fysisch parallellisme' ontwierp. Voorstelling 
('inneren Kausalzusammenhang') en natuurkundige causaliteit ('a0sseren Kausalzusam-
menhang') moeten, om delictsvoltooiing op te leveren met elkaar op ieder punt overeen-
komen. De minste incongruentie is hier voor het opzet van het voltooide strafbaar feit al 
funest. 

Sommige auteurs menen dat de kwantiteitsdwaling opzetuitsluitend zou kunnen werken. 
Zij beschouwen de voorstellingsinhoud van het opzet als één geheel. Zij delen die inhoud 
niet op in twee gedeelten, één deel dat 'klopt' met het gerealiseerde en één deel dat een 
dwaling is. Zij blijven steken in de constatering dat de hele voorstellingsinhoud als zoda-
nig niet realiteitdekkend is. Van deze incongruentie vrezen zij opzetuitsluitende wer-
king. Daarom grijpen zij (ter voorkoming daarvan) naar de beproefde methode, en intro- 

548. Vgl. Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, a.w., aant. 5 suppl. 3 ad 
art. 55 Sr., vgl. voorts HR 02-06-1964 VR 1964 nr. 106. 
549. Pols, Het begrip van strafbare handeling, a.w., p. 109; De Geer, De Grenslijn tusschen Opzet 
en Schuld, a.w., p. 22. 
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duceren 'rare' opzetvarianten. De 'echte' of 'eigenlijke' dolus generalis is hiervan de be-
langrijkste. Deze is, op den duur, los van de kwantiteitsdwaling een eigen leven gaan lei-
den. 

V. 2.5.c De 'eigenlijke' dolus generalis 

Binnen de context van de vraag naar de eventuele opzetuitsluitende werking van kwanti-
teitsdwaling bedoelt men met de term `dolus generalis': het opzet om een onbepaald aan-
tal gevolgsobjecten aan de voorgestelde gedraging te verbinden.'" De dader, een bron 
vergiftigend, wil allen doden die daaruit drinken, een dynamietbom werpend, allen die 
zich in de omtrek mochten bevinden, een vergiftigde taart bij een bepaald persoon bezor-
gend, allen die van die taart mochten eten." ' 

Ofschoon een dergelijk onbepaald opzet theoretisch wel denkbaar is, zal deze constructie 
practisch vrijwel altijd neerkomen hetzij op een fictie, hetzij op een overbodigheid. Een 
fictie is het, indien de dader de gevolgsuitbreiding of de aanmerkelijke kans daarop psy-
chisch niet hééft voorzien (het plotseling, ook voor de dader onverwacht, voorbijkomen-
de regiment Ulanen bij de vergiftigde dorpspomp). Een overbodigheid zal het zijn als de 
dader de gevolgsuitbreiding wel heeft onderkend als perspectief zijner handeling en toch 
deswege zijn handeling niet heeft nagelaten. A werpt de dynamietbom in een drukke 
straat om B te treffen en op de koop toe de mensen die daar waarschijnlijk voorts nog zul-
len rondlopen. Minstgenomen is er dan 'aanmerkelijke kans-bewustzijn' gericht op de 
gevolgsuitbreiding. Mocht dat er niet wezen, dan resteert mogelijkheidsbewustzijn, maar 
dan verwordt de dolus generalis tot een fictie want opzet mág niet starten bij mogelijk-
heidsbewustzijn (hierboven, 11.3.2, V.2.4.c-1). 

Van Hamel en Van Dijck menen in het 'Hoornse Taartarrest' 551 een geval te ontwaren 
van dolus generalis." 3  Dit is onjuist. Er was daar zeer bepaald zekerheidsbewustzijn, nu 
verdachte 't-là verzending der taart uit Amsterdam naar Hoorn terugkeerde (en) in den 
trein tot de stellige verwachting is gekomen dat M.M. van de taart zou eten en des on-
geacht, schoon het onheil toen nog kon worden voorkomen, niets gedaan heeft om het te 
voorkomen (enz.)'." 4  

V.2.6 ERROR IN OBJECTO/IN PERSONA 

V.2.6.a Algemeen 

Een ander aspect van de causaliteitsvoorstelling is de specifieke vatbaarheid van het voor-
gestelde gevolgsobject voor de gevolgsintredingswijze zoals ex ante beraamd. Aldus 
komt men er toe, het cognitieve moment van het perfect opzet niet op de generieke hoe-
danigheid maar op een of meer specifieke kwaliteiten van het voorgestelde gevolgsobject 

550. Vgl. Feuerbach, Lehrbuch, a.w., p. 115. 
551. Van Hamel/ Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 305; Simons, Leerboek, a.w., deel I, p. 245; Vos, 
Leerboek, 2e druk, a.w., p. 135; Van Bemmelen/Van Hattum, Hand- en leerboek, a.w., deel I, p. 
270; Vanhoudt/Calewaert, Belgisch Strafrecht, a.w., deel II, p. 337. 
552. HR 19-06-1911, W9203. 
553. Van Hamel/Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 305. 
554. Onze cursivering. 
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te betrekken. Hiermede hangt samen de vraag naar de opzetuitsluitende werking van eni-
ge dwaling omtrent een van die eigenschappen. Het 'probleem' van de error in objecto/in 
persona. Error in objecto (in persona) is: een onjuiste voorstelling in momento actionis 
omtrent de identiteit, een specifieke of generieke hoedanigheid of de aanwezigheid van 
het gevolgsobject."' De error in persona is een bijzonder geval van error in objecto: de 
dader vergist zich op enigerlei wijze in een gevolgsobject waaraan hij (mede) al dan niet in 
dwaling de generieke hoedanigheid van 'mens' heeft toegekend. Traditioneel wordt de 
error in persona behandeld in het kader van moord en doodslag," 6  doch zij kan zich 
evenals de error in objecto, bij allerlei delicten voordoen. Bekende voorbeelden: diefstal 
van een vergulde ketting, die de dief houdt voor een gouden. A wil B, zijn vijand, doden 
maar doodt metterdaad zijn vriend C die A in dwaling voor B hield. De vader wil zijn te 
laat thuis komende zoon A een oorveeg geven, wacht hem daartoe in het donker op. Het 
is echter de commensaal B die de oorveeg incasseert. Het gevolgsobject kan ook geheel 
ontbreken. 

Zo kan de error in persona feitelijk resulteren in een 'ontoereikende delictsinhoud' . 5 " 
Zoals wij zagen is die error dan als een opzet-perfectionerende dwaling te rubriceren 
(hierboven, IV.4.2). Doodslag op een overledene, mishandeling van een etalagepop. De 
daad werkt wel op iets stoffelijks in maar aangezien dit stoffelijke in het geheel niet ont-
vankelijk is voor de voorgestelde inwerking van de daad kan het nauwelijks een gevolgs-
object genoemd worden. Daartoe is generieke overeenstemming tussen daadwerkelijk 
object en 'wettelijk vereist object' nodig. De error in persona kan ten gevolge hebben, 
dat de moordenaar zijn mes in het luchtledige deed neerdalen. Hij meende zijn opponent 
te zien maar re vera wás er niets, alleen een schimmige schaduw, veroorzaakt doordat een 
wolk voor de maan schoof. 

De error in objecto is geen verbijzonderd geval van Kausalabirrung.'" Wel hangt zij daar 
nauw mee samen; als opzetuitsluitingsprobleem bestaat zij al veel langer." 9  De Kausal-
irrtum-problematiek provoceerde en benadrukte evenwel de opzetuitsluitende werking 
van de error in objecto. 

Het gaat bij de error in objecto niet om een incongruentie tussen voorgestelde en objec-
tief-waarschijnlijke identiteit, hoedanigheid of aanwezigheid maar om incongruentie 
tussen voorgestelde identiteit, hoedanigheid, aanwezigheid en identiteit, hoedanigheid 
of aanwezigheid zoals achteraf gebleken is.'" 

A wenst B dood te schieten. Daartoe vat A post bij het open raam van B's werkkamer. B 

555. Hazelhoff, Heemskerk, Polenaar, Het Wetboek van Strafrecht, a.w., deel I, p. 123/124; Ge-
win, Beginselen, p. 131/132; Simons, Leerboek, 5e druk, a.w., deel 1, p. 246; Zevenbergen, Leer-
boek, a.w., p. 166; Vos, Leerboek, 2e druk, a.w., p. 134; Van Bemmelen/Van Hattum, Hand- en 
leerboek, a.w., deel 1, p. 324; Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 168: 
Binding, Die Normen, a.w., deel III, p. 193; von Liszt, Lehrbuch, a.w., p. 178/179; Schdnke/ 
Schrdder, Kommentar, a.w., p. 210; Maurach/Zipf, Strafrecht, a.w., deel I, p. 346; Jescheck, 
Lehrbuch, a.w., p. 249; SchmidhMiser, Strafrecht, a.w., p. 401. 
556. Winkelmann, Die Entwicklung der Lehre von Error in Persona, a.w., p. 2. 
557. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 355. 
558. Anders von Liszt, Lehrbuch, a.w., p. 178 v.v.; dit is o.i. reeds daarom niet juist omdat bij 
Kausalabirrung het geweten en gewilde gevolgsobject wèl voorhanden moet zijn. 
559. Winkelmann, Die Entwicklung, a.w., passim. 
560. Van Eck, Causaliteit en aansprakelijkheid voor gevolgen, a.w., deel II, p. 107 v.v. 
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is een verstokte vrijgezel, die nimmer andere mensen thuis duit, dit is algemeen bekend. 
Voorts heeft B de gewoonte iedere avond om tien uur zich voor het open raam te vertonen 
om de gordijnen te sluiten. A schiet een uiterlijk exact op B gelijkende persoon neer die 
die avond om tien uur precies de gordijnen van B's werkkamer komt sluiten. De getroffe-
ne is C: B was ziek geworden, zijn tweelingbroer C was overgekomen om de huishouding 
te doen. Congruentie tussen voorgestelde en objectief-waarschijnlijke identiteit, t6ch er-
ror in persona. 

Is er sprake van een daadwerkelijk gevolgsobject dan moet de incongruentie daarvan met 
's daders voorstelling enkel te wijten zijn aan 's daders onjuiste kennis in momento actio-
nis aangaande identiteit, hoedanigheid of aanwezigheid en niet aan enige andere dwa-
lingsvorm noch aan een tussenkomende omstandigheid. 

A wil B dood schieten. Inderdaad richt A het pistool op B, maar op het moment dat A de 
haan overhaalt springt C in de vuurbaan, wordt getroffen en sterft. Hier is aan de zijde 
van A in zekere zin dwaling voorhanden, namelijk inzoverre A niet voorzag dat C voor B 
zou springen. Van error in persona is geen sprake, omdat de incongruentie aan een 'exter-
ne' omstandigheid te wijten is. Hier is aberratio ictus (hieronder, V.2.7). Aan de zaak 
verandert niets wezenlijks, wanneer A, in de mening op B te mikken, richt op D terwijl C, 
in de mening B te redden, op het moment van afdrukken in de vuurbaan springt met nood-
lottige gevolgen. Bij A doen zich èn error in persona èn aberratio voor; er was hier een on-
juiste identiteitskennis in momento actionis èn een tussenkomende omstandigheid. Van 
voltooide doodslag kan hier geen sprake zijn, nu C plotseling in de vuurbaan is gespron-
gen, tenzij A de aanmerkelijke kans daarop heeft geweten, maar in dat laatste geval doet 
zich weer geen error in persona voor (tenzij A dacht, dat C weer E was). 

V.2.6.b Sluit de error in objecto het perfect opzet uit? 

Algemeen wordt aangenomen dat voor de bestaanbaarheid van het perfect opzet in het 
algemeen geen specifieke voorstelling nodig is van identiteit of hoedanigheid van het ge-
volgsobject; een generieke voorstelling is voldoende, daar de delictsomschrijvingen de 
gevolgsobjecten vrijwel steeds abstract, immers naar soort omschrijven." In het alge-
meen is de error in objecto een opzetsparende dwaling, tenzij zij resulteert in ontoerei-
kende delictsinhoud, in welk geval zij het perfect opzet produceert. Een opzetuitsluiten-
de werking komt de error in objecto bij hoge uitzondering dán toe, indien de delictsom-
schrijving het gevolgsobject naar identiteit of hoedanigheid detailleert. Dan heeft de er-
ror in objecto die werking indien tengevolge der dwaling de dader geen kennis heeft van 
de identiteit of hoedanigheid in de detailleringsgraad waarin de delictsomschrij ving dat 
voorschrijft. 

Men vindt in de litteratuur wel het volgende voorbeeld: de dader wil een koningsmoord 
plegen, houdt 's konings adjudant in dwaling voor de vorst en schiet deze neer (art. 92 
Sr.). Evenwel: hier doet zich wel error in persona voor, maar stellig geen opzetuitsluiten-
de. De dader hád geheel de voorstelling, die hij voor het perfect opzet hebben moest: hij 

561. Van Hamel/ Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 307; Simons, Leerboek, a.w., deel 1, p. 246; Zeven-
bergen, Leerboek, a.w., p. 166; Vos, Leerboek, 2e druk, a.w., p. 134; Van Bemmelen/Van Hat-
tum, Hand- en leerboek, deel I, p. 324; Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., 
p. 168. 
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dacht de koning te raken. De dwaling maakte het cognitieve van het opzet uit. Het object 
was ontoereikend. Hier was niet, zoals steeds beweerd wordt een opzetuitsluitende, maar 
een opzetperfectionerende dwaling. Vanuit het delict 'aanslag op de koning' doet zich 
een opzetuitsluitende dwaling pas voor indien de dader de koning neerschiet in de mening 
dat het de adjudant is, zulks als voorbereidings- of als begunstigingshandeling gedachte 
gedraging ten opzichte van de koningsmoord die de dader nog meent te moeten voltrek-
ken. Kortom, de situatie waarvoor men de 'omgekeerde' Weberse dolus generalis be-
dacht heeft (hierboven, V.2.4.c-8). Wat nu, als de dader vervolgens de adjudant doodt in 
de stellige mening dat het de koning is? Op dat moment is er perfect opzet op de ko-
ningsmoord, maar die is zelf dan al geschied. O.i. is hier dan moord èn poging tot ko-
ningsmoord voorhanden: namelijk moord, toen de koning werd neergeschoten (want het 
koningsmoordopzet was uitgesloten) en poging tot koningsmoord toen de adjudant werd 
gedood (want de error in persona perfectioneerde het koningsmoordopzet maar het ob-
ject was ondeugdelijk). Wij zien niet in, hoe hier voltooide koningsmoord aan te nemen 
valt. Daartoe zou men het koningsmoordopzet moeten 'terugrekenen' naar het moment 
dat de koning werkelijk werd gedood — dat wil zeggen: men moet dan werken met dolus 
subsequens, hetgeen wij afwezen (hierboven, V.2.4.c-6). 

Modderman wijst reeds bij de Kamerbehandeling op het feit dat de gevolgsobjecten 
meestal generiek omschreven zijn zodat de error in persona irrelevant ( = opzetsparend) 
is'" welke opvatting door de doctrine overgenomen is."' Het zijn de basisgegevens der 
delictsomschrijvingsgewijze benadering (hierboven, 1V.2.6.a-1) en de betrekkelijk hoge 
abstractiegraad der delictsomschrijvingen (hierboven, IV.2.6.a-3) die ons de weg 
wijzen.' 64  Bij error in objecto is het noodzakelijk ook de tenlastelegging abstract te hou-
den naar hoedanigheid of identiteit van het gevolgsobject ." 5  Als A B doodt in de mening 
dat het C is, dan mag de tenlastelegging niet luiden dat A opzettelijk B heeft gedood. De 
identiteit van B wordt dan — geheel nodeloos — onder het bereik van het opzet gebracht, 
zodat A kennis moet hebben gedragen van die identiteit. Beter is het, te stellen, dat A met 
het opzet C te doden een persoon heeft gedood die is gebleken B te zijn, of, nog minder ri-
sico: dat A opzettelijk een persoon heeft gedood welke is gebleken B te zijn. Illustratief 
voor dergelijke perikelen is o.i. het arrest van het Hof 's Bosch 07-10-1935 NJ 1936 nr. 
871. Verdachte was tenlastegelegd dat hij, voornemens zijnde na daartoe in kalm overleg 
en rijp beraad het plan te hebben opgevat een der gebroeders Mentink opzettelijk zwaar 
lichamelijk letsel toe te brengen, althans hem opzettelijk te mishandelen, ter uitvoering 
van zijn voorgenomen misdrijf opzettelijk daartoe zich in een langs de Kleine Broekstraat 
aldaar staande haag van eikenkreupelhout heeft opgesteld met een puntig dolkmes al-
thans een geopend mes in zijn opgeheven hand, en toen hem verdachte een persoon geze-
ten op een rijwiel in welke hij een der gebroeders Mentink meende te zien, passeerde, naar 

562. Smidt, Geschiedenis, a.w., deel II, p. 129: 'Stel dat iemand in de schemering in hinderlaag ligt 
om een ander te dooden, en dat hij niet den bedoelden maar een ander doodelijk treft. Nu is er mijns 
inziens niet poging tot moord plus doodslag door onvoorzigtigheid maar een enkel misdrijf-moord. 
Of al de mensch die hij wilde dooden A heette en de mensch dien hij heeft gedood B, dat doet mijns 
inziens niets hoegenaamd af. Want moord is niet het dooden van A of van B, maar van een mensch. 
Een mensch heeft hij willen dooden; een mensch heeft hij gedood'. 
563. Vgl. de meningsverschillen in Duitsland in de tweede helft der XIXe en in de XXe eeuw: Win-
kelmann, Die Entwicklung, a.w., p. 86 v.v., ald. tevens de feiten van het beroemde Rose-Rosahl-
geval, dat de discussie over de error in persona sterk deed oplaaien. Rosahl had Rose verzocht om 
tegen rijkelijke beloning zekere Schliebe neer te schieten. Rose legde zich in een hinderlaag. Tegen 
de schemering meende Rose iemand te zien naderen, die hij voor Schliebe hield, waarop hij hem 
doodde. Achteraf bleek het de gymnasiast Harnisch te zijn. 
564. Opvallend is dat von Buri jn deze context plotseling ook wijst op de abstractiegraad der delicts-
omschrijvingen: von Buri, Ueber CausalitM, a.w., p. 82 v.v.; maar dit argument is minder wel ver-
enigbaar met het uitgangspunt dat een gedetailleerde Kausalvorstellung tot het perfect opzet be-
hoort. Want, gelet op de abstractie der delictsomschrijving zou het opzet nooit als Kausalvorstellung 
gerubriceerd kunnen worden. 
565. Van Bemmelen/Van Hattum, Hand- en leerboek, a.w., deel I, p. 324. 
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dezen met dat mes opzettelijk met dat doel heeft geslagen, gestoten of gestompt, zijnde 
de uitvoering van zijn misdrijf niet voltooid alleen tengevolge van de van zijn wil onaf-
hankelijke omstandigheid dat die voorbijganger die niet was een der Mentinks doch de 
Wachtmeester der Koninklijke Marechaussee Henricus Voeten, verdachtes hand vast-
greep en daardoor niet werd getroffen. 

Het Hof meende, dat de tenlastegelegde poging niet bewezen kon worden, omdat het 
begin van uitvoering ontbrak. Het Hof hanteerde een objectieve definitie van het begrip 
'uitvoeringshandeling' en redeneerde: het slaan met een mes naar Voeten kan niet gelden 
als een begin van uitvoering van opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengen aan een 
der gebroeders Mentink. De tenlastelegging was hier wel al te specifiek voor wat betreft 
de omschrijving van het voorgenomen misdrijf dat gericht heette te zijn tegen één der 
Mentinks. Achter 'een der gebroeders Mentink' in de aanhef der tenlastelegging ware te 
plaatsen geweest: 'althans enig persoon' (liet plan te hebben opgevat een der gebroeders 
Mentink, althans enig persoon opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen'). Dan 
was er ruimte geweest om te redeneren: het slaan met een mes naar Voeten kan gelden als 
begin van uitvoering van opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengen aan althans een 
mens. En het voornemen van verdachte was o.i. dan toch genoegzaam omlijnd aangege-
ven. Inmiddels lijkt ons, ook op de bestaande tenlastelegging, 's Hoven redenering niet on-
ontkoombaar. Bij een meer subjectieve uitleg van het begrip 'uitvoeringshandeling' had 
een bewezenverklaring wellicht wel binnen bereik gelegen.'" 

Subsidiair had het OM tenlastegelegd, dat verdachte de Wachtmeester Voeten met enig 
misdrijf tegen het leven gericht althans met zware lichamelijke mishandeling had be-
dreigd door staande vlak bij die Wachtmeester met een puntig dolkmes, althans een ge-
opend mes in zijn opgeheven hand, dreigend naar die Wachtmeester te steken, te stoten, 
of te slaan. Hiervan sprak het Hof zondermeer, met standaardmotivering, vrij. Naar alle 
waarschijnlijkheid heeft dit aan de error in persona gelegen en heeft het Hof de tenlaste-
legging ze) opgevat, dat daarin uitgedrukt werd dat verdachte opzettelijk Voeten (in de 
wetenschap dát het Voeten was) bedreigd had. Beter ware geweest: 'dat verdachte enig 
persoon, welke naderhand is gebleken de Wachtmeester Voeten te zijn. . 

Oudere schrijvers, die een specifieke voorstelling van identiteit of hoedanigheid van 
het gevolgsobject eisen voor het perfect opzet, grijpen weer naar 'rare' opzetvarianten 
om de opzetuitsluitende werking van de error in objecto te voorkomen. Zo o.m. de dolus 
subsequens (achteraf heeft de dader, ziende identiteit en hoedanigheid van het gevolgs-
object dat alles gebillijkt en 'met terugwerkende kracht' ook gewild), de dolus alternati-
vus (A wilde B •:5f C doden), en de dolus indeterminatus (A wilde 'althans iemand' 
doden). Juist omdat de error in objecto meestal opzetsparend is, zijn al deze fictieve op-
zetten overbodig. Aan de spaarzame opzetuitsluitende werking van deze error-variant is 
overigens niet te ontkomen, wil men het karakter van het schuldstrafrecht ook hier se-
rieus blijven nemen. 

V.2.7 ABERRATIO ICTUS 

V.2. 7.a Algemeen 

Aberratio ictus is' 67  : een incongruentie voor wat betreft identiteit of specifieke hoedanig- 
heid tussen het door de dader uitgekozen en het daadwerkelijk gevolgsobject tengevolge 

566. Zo kan het slaan met een mes naar Voeten de vastheid van het voornemen tekenen om Mentink 
zwaar lichamelijk letsel te berokkenen, Van Hamel/Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 364; Hazewin-
kel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 343. 
567. Taalkundig is deze zin niet juist. Letterlijk betekent 'aberratio ictus': afdwaling der slag of 
stoot. Eigenlijk moet men dus zeggen: bij een dader wiens gedraging resulteert in een aberratio ictus 
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van een tussenkomende, door de dader niet in zijn causaliteitsvoorstelling opgenomen ge-
beurtenis. Het is een afdwaling, die het gevolg van dwaling is. Traditionele voorbeelden: 
A wil B doodschieten, plotsklaps springt, op het moment dat A afdrukt, C tussenbeide; C 
wordt getroffen en sterft. A wil B mishandelen met een mes, C duwt A's arm weg, zodat 
A de toevallig passerende D met zijn mes verwondt.'" 

Er moet een daadwerkelijk gevolgsobject zijn; dit moet met het voorgestelde (of uitge-
kozen) gevolgsobject generiek congruent zijn.'" Wordt A's arm weggeduwd en raakt hij 
daardoor niet een mens maar een boom of een dier, dan wordt niet van aberratio ictus 
gesproken omdat dan meerdere delictsomschrijvingen tegelijkertijd worden vervuld, 
waardoor de probleemstelling komt te vervallen. De kwestie van de aberratio ictus kan al-
leen aan de orde komen, indien 's daders voorstelling voor wat betreft identiteit of speci-
ficiteit van het gevolgsobject vaststaat. Het verschil met de Kausalabirrung is voornamelijk 
daarin gelegen, dat de dader bij de Kausalirrtum wèl een 'geweten en gewild' gevolgsob-
ject treft, dat wil zeggen, in deze context: een gevolgsobject dat specifiek (naar identiteit 
en hoedanigheid) congruent is met 's daders voorstelling."' 

De aberratio is zelf geen dwaling, zij is een gevolg van dwaling; namelijk de dwaling 
welke daaruit bestaat, dat de dader de tussenkomende gebeurtenis niet heeft voorzien, 
zodat de afdwaling ontstond."' Meestal zal die dwaling onoverwinnelijk zijn, aangezien 
niemand die tussenkomende gebeurtenis had kunnen voorzien. 

De gebeurtenis, welke de afdwaling veroorzaakt, moet tussenkomend zijn, dat wil zeg-
gen: zij moet niet reeds in momento actionis bestaan. 

A wil B met een steen treffen. De steen vliegt echter, omdat A te hoog opgooit, over het 
hoofd van B tegen een boomtak, welke de steen 'terugzwiept' tegen het hoofd van de toe- 

doet zich, als gevolg dier afdwaling, een incongruentie voor wat betreft enz.; evenwel, men bezigt de 
term `aberratio ictus' als pars pro toto voor de gehele afdwalingshandeling benevens haar gevolgen; 
de terminologie is ontstaan in de XVIIe eeuw, vgl. Winkelmann, Die Entwicklung, a.w., p. 78 v.v.; 
('ictu aberrante'). 
568. Hazelhoff, Heemskerk, Polenaar, Het Wetboek van Strafrecht, a.w., deel I, p. 124; Gewin, 
Beginselen, a.w., p. 131/133; Simons, Leerboek, a.w., deel I, p. 245; Van Hamel/ Van Dijck, Inlei-
ding, a.w., p. 306/307; Zevenbergen, Leerboek, a.w., p. 166/167; Vos, Leerboek, 2e druk, a.w., p. 
135; Van Bemmelen/Van Hattum, Hand- en leerboek, a.w., deel I, p. 325; Hazewinkel-Suringa/ 
Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 169; uitvoerig: Binding, Die Normen, a.w., deel III, p. 198; 
von Liszt, Lehrbuch, a.w., p. 178/180; Jescheck, Lehrbuch, a.w., p. 251; Schmidháuser, Straf-
recht, a.w., p. 402; SchOnke/SchrOder, Kommentar, a.w., p. 209; Maurach/Zipf, Strafrecht, a.w., 
deel I, p. 347. 
569. Schmidháuser, a.w., p. 402. 
570. Als bijzonder geval van Kausalirrtum zien de aberratio ictus Maurach/Zipf, Strafrecht, a.w., 
deel I, p. 347; SchOnke/SchrOder, Kommentar, a.w., p. 209; Von Liszt, Lehrbuch, a.w., p. 
178/180. 
571. Dit wordt door de meeste Nederlandse auteurs niet ingezien: vrijwel allen oordelen, dat bij 
aberratio ictus geen dwaling aanwezig is, maar afdwaling. Dit is slechts inzoverre juist, dat de aber-
ratio zelf, letterlijk, een afdwaling, geen dwaling is. De gedachte, dat zich bij error in persona wel en 
bij aberratio geen `dwalingsprobleem' voordoet is vrij oud. Vgl. Winkelmann, Die Entwicklung, 
a.w., p. 1, die zelf ook van die gedachte uitgaat, B. Gewin, Beginselen, a.w., p. 131/133; Simons, 
Leerboek, a.w., deel I, p. 245; Van Hamel/Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 306/307; Van Bemmelen/ 
Van Hattum, Hand- en leerboek, a.w., deel I, p. 325; Vos, Leerboek, 2e druk, a.w., p. 135; Haze-
winkel-Suringa/Remmelink , Inleiding, 7e druk, a.w., p. 169; beter o.i. Zevenbergen, Leerboek, 
a.w., p. 166/167 die inziet dat bij aberratio wel degelijk sprake is: van afdwaling door dwaling. 
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vallig passerende C. O.i. moet hier geen aberratio worden aangenomen, nu de afdwa-
lingsveroorzakende omstandigheid al bij het werpen door A gegeven was. Alle voorbeel-
den van moderne schrijvers gaan implicite uit van 'plotsklaps' interfererende omstandig-
heden."' Juist dat 'plotselinge' kan verklaren, waarom de dwaling zo vaak onoverwinne-
lijk is. 

Ook bij de aberratio ictus gaat het om een incongruentie tussen voorgestelde identiteit of 
specifieke hoedanigheid en identiteit of specifieke hoedanigheid zoals achteraf gebleken 

is. 

V.2.7. b Kan de aberratio ictus het perfect opzet uitsluiten? 

Bij de beantwoording van deze vraag moeten twee gegevens goed in het oog gehouden 
worden. 
a. De Kausalvorstellung behoort in beginsel niet tot het perfect opzet (hierboven, 

V .2.4.e). 
b. De gevolgsobjecten worden in de delictsomschrijvingen generiek aangeduid; 's daders 

wetenschap moet overeenstemmen met de generieke omschrijving van het gevolgsob-
ject, wil hij perfect opzet hebben (hierboven, I V.2.6.a-3, V.2.6.b). 

Als nu A zijn geweer richt op B, doch C komt plotsklaps in de vuurbaan, vangt de kogel 
op en sterft, kan dit dan iets afdoen aan de perfectie van het doodslag-opzet van A? 
Neen. A heeft geweten en gewild de doding van een mens. Meer is niet nodig. 

Zeggen wij dus, gelet op de generieke congruentie van het voorgestelde en gebeurde: 
hij heeft een mens willen doden, een mens heeft hij gedood, zodat A schuldig staat aan 
voltooide doodslag? Geenszins. Alleen de aanhef: 'hij heeft een mens willen doden' is 
juist. Het opzet is perfect; A mag evenwel in de gegeven casus slechts poging tot doodslag 
op zijn conto krijgen en eventueel — in zoverre A de tussenkomst van C had moeten 
voorzien — cumulatief 'dood door schuld' (namelijk ten aanzien van C). Dat A geen 
voltooide doodslag toegerekend krijgt vindt weer zijn oorzaak aan de objectieve delicts-
zijde: A heeft juridisch de dood niet gecauseerd. Door de plotselinge interferentie van C 
ontbreekt de juridische oorzakelijkheid tussen A's gedraging en C's dood voor wat de 

doleuse delictsomschrij ving betreft. 

Elders werd mede dezerzijds uiteengezet dat de juridische causaliteitsmaatstaven varië-
ren al naar gelang de delictsomschrijving waaronder het litigieuse feit gerubriceerd moet 
worden." 3  Wij ontwierpen aparte causaliteitscriteria voor doleuse en culpose delictsom-
schrijvingen en voor omschrijvingen waarbij het oorzakelijk verband geobjectiveerd is. 
Zo kan in een gegeven feitelijk bestand het causaal verband ontbreken wanneer men dat 
bestand tracht te rubriceren onder een doleuse omschrijving terwijl het voor wat betreft 
de culpose omschrijving aanwezig geacht moet worden. 

Er is dan wel basiscausaliteit maar geen aansprakelijkheid voor doleuse veroorzaking. 

Zelfs indien men voor het strafbaar opzet meer dan een generieke bepaaldheid zou eisen 
— bijvoorbeeld men zou een identiteitsvoorstelling eisen: 'weten en willen van de dood 

572. Vgl. echter Winkelmann, a.w., p. 17. 
573. Nieboer/Strijards, Criteria voor gevolgstoerekening — een uitdaging voor de doctrine, a.w. 
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van B' — dan neig zou de afdwaling dat opzet niet kunnen aantasten. Indien A zijn vij-
and B wilde doden, maar in afdwaling C raakte dan doet het laatste er nog niet aan af dat 
A toch B wilde doden. Zo is de aberratio ictus steeds het gevolg van een dwaling die het 
perfect opzet spaart. 

De dwaling zelf kan naast het perfect opzet neerkomen op een vorm van culpa in zoverre 
de dader de interferentie had kunnen en moeten voorzien. Vandaar de mogelijkheid van 
concursus: poging tot het geweten en gewilde gevolg als voortvloeisel van de voorgestel-
de, doch niet-ingetreden causaliteitsketen en 'schuld aan dat gevolg' als voortvloeiend uit 
de voorzienbare, doch door de dader niet-voorziene causaliteit zoals heeft plaatsgehad. 

V.2. 7.c Aberratio ictus een causaliteitsprobleem 

Evenals bij de Kausalabirrung is de kwestie van de aberratio ictus te wijten aan de neiging 
'causaliteitsproblemen', ontstaan door interferenties geheel via de band van het opzet te 
spelen. Daartoe wordt de dolus geïndividualiseerd naar gevolgsobject. 

Een voorbeeld dat in de Duitse litteratuur opgeld doet om de aberratio ictus-problemen 
als opzet-kwesties te presenteren, maar dat o.i. het causaliteitsvraagstuk centraal stelt."' 

Een vrouw, die genoeg heeft van haar huwelijk, zendt haar man, zonder afzender te 
vermelden, een fles jenever, waarin zwaar vergif. De man werkt in de kazerne als soldaat; 
hij drinkt op wacht gaarne een neutje. Tengevolge van een vergissing komt de fles terecht 
bij een vriend van de echtgenoot; deze, verheugd met de onverwachte feestgave, neemt 
een flinke slok en sterft. Wie nu, na geconstateerd te hebben dat de vriend is gestorven 
aan het door de vrouw bijgemengde vergif meteen gaat vragen: wilde de vrouw een mens 
doden? kán gemakkelijk implicite — omdat hij 'te haastig' te werk gaat — ervan uit gaan 
dat de vrouw een mens gedood hééft: 'zij wilde een mens doden, een mens heeft zij ge-
dood'. Maar de vraag moet allereerst zijn: hoe kwam die fles bij die vriend terecht? 

Is hieraan niet de vergissing van de kazerne-postdienst debet? En verbreekt zulks niet 
het juridisch oorzakelijk verband gedraging van de vrouw — dood van de vriend? Is dan, 
indien die verbanden inderdaad verbroken zijn, nog sprake van een uitvoeringshandeling 
tot de voorgenomen doding? Misschien moet hier aan culpose toerekening gedacht wor-
den? 

Natuurlijk lost de verplaatsing van het aberratio-probleem naar het 'causaliteitsni-
veau' de kwestie niet zondermeer op, maar de vraagstelling wordt wel zuiverder en daar-
door komt een bevredigend antwoord makkelijker in zicht. Het perfect opzet blijve on-
belast. 

V.2. 7.d Aberratio ictus en vis absoluta 

Niet zelden komt datgene wat in de doctrine wordt opgevoerd als aberratio-ictus-pro-
bleem neer op een kwestie van vis absoluta. 

Vis absoluta zou men kunnen omschrijven als een buiten 's daders lichaam komende 
kracht, die 's daders lichaam tot bloot een willoos werktuig maakt van die kracht."' Het 
leerstuk van de vis absoluta hangt nauw samen met een fysisch-causale definiëring van 

574. Schmidháuser, Strafrecht, a.w., p. 401; Jescheck, Lehrbuch, a.w., p. 251. 
575. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 109. 

228 



het begrip 'strafrechtelijk relevante gedraging' als `spierkrachtelijke beweging' of 'oorza-
kelijke kracht die inwerkt op de buitenwereld'. Wij wezen die definiëring af (Hoofdstuk 
1.11.9). 

A wil B neerschieten. C komt aanrennen en slaat A's geweer op het moment dat A wil af-
drukken, weg, zodat D wordt getroffen. Wilde A niet een mens doden, hééft A niet een 
mens gedood? Ook hier is deze vraagstelling prematuur. Weer moet eerst de objectieve 
delictszijde onderzocht worden: ontbreekt hier niet ten aanzien van het schieten de ge-
draging in strafrechtelijke zin? 

Gangbaar is in de huidige dogmatiek bij de delicten die neerkomen op een positief, meest 
vitaal, doen te vorderen dat de `spierkrachtelijke beweging' wordt gedragen door een mini-
maal bewustzijn (hierboven, 11.3.3). Wordt iemand door een ander door een winkelruit 
gestoten of geduwd tegen een derde die daardoor in het water valt en verdrinkt dan treedt, 
zo heet het, het strafrecht niet tegen hem op omdat dit 'passief bewogen worden' buiten 
de categorie wilshandelingen valt.'" Hier moet ook volgens de heersende leer vrijgespro-
ken worden, op een tenlastelegging die van dit 'passief bewogen worden' een verwijt 
maakt omdat in dit soort gevallen de impliciete veronderstelling dat de dader zich bewust 
gedroeg onjuist is."' 

Is er dan in de gegeven casus helemaal geen 'poging tot doodslag'? Jawel, maar niet wat 
betreft het schieten zelf; eventueel daarvóór wel. Dit hangt af van de opvatting die men 
heeft over het voor strafbare poging vereiste begrip `uitvoeringshandeling'. Men kán bin-
nen de fase voorafgaande aan C's tussenkomst een uitvoeringshandeling onderkennen: 
het aanleggen door A, richten, mikken en overhalen van de haan met het voornemen een 
mens te doden. Maar wat tijdens, na of dóór C's tussenkomst geschiedt is, naar ons oor-
deel niet terug te voeren voor wat A aangaat, op een gedraging in strafrechtelijke zin. 

V.3 Bijzondere dwalingskwesties, samenhangend met de 'error juris nocet'-doctrine 

V.3. I ALGEMEEN 

Zoals wij zagen kreeg de 'error juris nocet'-doctrine hier te lande geen vaste voet (hier-
boven, IV.2.3.b t/m d). Enige invloed had de leer wel. Met name in de eerste decennia, 
waarin werd aangenomen dat error j uris geen enkele invloed zou kunnen hebben in het 
strafrecht werden allerlei vernuftige constructies bedacht om bepaalde verschoonbare 
rechtsdwalingen te 'converteren' in errores facti zodat zij tersluiks opzetuitsluitend zou-
den kunnen werken zonder het error juris nocet-principe openlijk aan te tasten. Omge-
keerd werden allerlei onverschoonbare errores facti omgetoverd tot errores juris opdat de 
opzetuitsluitende werking ervan ontkend kon worden. Nadat in de dertiger jaren de error 
juris nocet-leer terzijde was gesteld bleven die conversievarianten bestaan als rudimentaire 
resten van een lang overwonnen doctrine. Deze varianten gingen een zelfstandig bestaan 
leiden, waarvoor steeds weer in de handboeken, zij het soms curiositeitshalve, een apart 

576. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, a.w., ibidem. 
577. Noot Enschedé onder HR 16-11-1965 NJ 1966 nr. 404. 
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plaatsje werd ingeruimd. De voornaamste hunner zijn de `subsumptie-dwaling' en de 
`Rechtswahn'. 

v.3.2 SUBSUMPTIEDWALING 

Onder de `subsumptiedwaling' verstaat men meestal het geval dat de dader, het feitelijk 
geheel van zijn daad en de gevolgen adequaat overzien en gewild heeft, maar daarop ten 
onrechte de hem welbekende strafrechtelijke gebods- of verbodsnorm niet toepasselijk 
acht. Al naar gelang men die `subsumptiedwaling' verschoonbaar of onverschoonbaar 
oordeelt, pleegt men haar een feitelijke of een rechtsdwaling te noemen." De variant 
komt voort uit het veel te scherpe, kunstmatige onderscheid tussen feitelijke dwaling en 
error juris dat zo kenmerkend is voor de error juris-doctrine. 

Wij zagen reeds dat het strafbaarheidsbewustzijn niet tot het perfect opzet pleegt te be-
horen (hierboven, 111.5.1 en 2). Dit betekent dat doorgaans een verkeerde rubricering 
van een daad zodat zij in de mening des daders niet kwalificatiegrensoverschrijdend is, 
geen betekenis voor het strafbaar opzet hebben zal. Anders gezegd: zij is perfect opzet-
sparend. In de verhouding tot de dolus heeft zij verder geen bestaansrecht. 

Het is mogelijk dat zij betekenis heeft voor de totaalschuld. Het is denkbaar dat de dader 
tengevolge van de subsumptie-dwaling in de veronderstelling geraakt is, dat aan zijn daad 
iedere wederrechtelijkheid ontbreekt. Aldus wellicht het geval van de Tielse boekverko-
per (zie hierboven I V.3.4.b), die kennelijk het strafrechtelijk verbod pornografie ten ver-
koop in voorraad te hebben wel kende. Vaak zal de subsumptiedwaling evenwel de ver-
wijtbaarheid verhogen. Als de dader de gebodsnorm kende, dan had hij zich zeker be-
wust moeten zijn van de aanmerkelijke kans op wederrechtelijkheid, vooral als de niet-
subsumptie een gevolg is van 'wishful-thinking', een door de dader onbewust opgeroe-
pen 'interpretatief fortuintje'. 

V.3.3 RECHTSWAHN 

Van `Rechtswahn' is sprake, indien de dader in de onjuiste veronderstelling verkeert een 
aan hem toekomend exclusief recht te hebben de strafrechtelijke gebods- of verbodsnorm 
waarvan hij het bestaan goed kent en waarvan hij de inhoud juist interpreteert, te schen-
den. De dader meent door zijn subjectieve bevoegdheid gerechtvaardigd te zijn. Ook hier 
niet zelden de met de error-juris-nocet-doctrine samenhangende conversieperikelen als 
wij bij de subsumptiedwaling zagen. 

Met name, wanneer het fanatieke overtuigingsdaders betreft, zo oordelen oudere 
auteurs, mag aan de Rechtswahn geen strafuitsluitende, dit is: opzetuitsluitende, werking 
toekomen. Dan is de Rechtswahn 'error juris'. In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer 
de dader op verklaarbare, doch achteraf bezien onjuiste, gronden een civielrechtelijke 
bevoegdheid meende te bezitten is plots van 'error facti' sprake. 

578. Trapman, Het dwalingsprobleem in het strafrecht, a.w., p. 376; Bolsius, Van den invloed der 
dwaling in het recht, a.w., p. 6 t/m 8; Zevenbergen, Leerboek, a.w., p. 168; Binding, die Normen, 
a.w., deel 111 p. 9/10; Heinemann, Die Binding'sche Schuldlehre, a.w., p. 133; von Liszt, Lehr-
buch, a.w., p. 177; von Wachter, Zur naheren Bestimmung des Dolus-Begriffs, der Gerichtssaal, 
Erlangen (Stuttgart) XVI, p. 66. 
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De Rechtswahn kan het perfect opzet uitsluiten in al die gevallen waarin het 'zonder daar-
toe gerechtigd te zijn' als bestanddeel, uitgedrukt door de term 'wederrechtelijk' behoort 
tot de delictscomponenten die ten opzichte van het strafbaar opzet gesubjectiveerd zijn 
(hierboven 111.5 .2.a en I V . 2 .6.d .4). 

In het merendeel der gevallen zal de Rechtswahn opzetsparend zijn, immers putativi-
teit van rechtvaardiging opleveren (hierboven IV.3.4.a) en zijn betekenis moeten vinden 
in zijn relatie tot de totaalschuld. 

V.4 Andere dwalingskwesties 

V.4.1 ALGEMEEN 

Tot slot een drietal dwalingskwesties die als het ware in de loop der tijd 'natuurlijkerwijs' 
zijn ontstaan bij het doordenken van de error/dolus-verhouding en die niet verbonden 
zijn met algemene andere leerstukken of doctrines. 

V.4.2 PRIVILEGIËRENDE DWALING 

Van priviligiërende dwaling is sprake, indien de dader in de onjuiste veronderstelling ver-
keert dat bepaalde omstandigheden voorhanden zijn, welke, indien zij re vera aanwezig 
geweest zouden zijn, aan het door de dader begane feit in totaliteit een privilegiërend ka-
rakter zouden hebben gegeven. De dader neemt in dwaling aan dat zijn slachtoffer hem 
uitdrukkelijk en ernstig verzocht heeft gedood te worden. De dader doodt. Objectief is 
een commuun levensberovingsdelict begaan, niet de geprivilegieerde variant ex art. 293 
Sr.' 79  

Wij wijzen erop dat in deze context steeds bedoeld wordt: dwaling ten aanzien van een 
privilegiërende omstandigheid die integrerend deel uitmaakt van een geheel zelfstandig 
opgezette geprivilegieerde delictsomschrijving. Niet hebben wij het oog op de losstaande 
privilegiëringsgronden die toegevoegd kunnen worden aan gronddelicten om tot straf-
vermindering te leiden. De losstaande privilegiërende gronden zijn immers ook losstaand 
van het perfect opzet en hebben mitsdien voor die dolus a fortiori geen uitbreidende bete-
kenis: het cognitieve is er niet op betrokken (zie hierboven, IV.2.5, dwaling omtrent pri-
vilegiërende gronden). 

De priviligiërende dwaling zou, theoretisch gesproken, het perfect opzet kunnen uitslui-
ten van het in realiteit begane grondfeit, indien het perfect opzet van dat grond feit kennis 
van meer delictsbestanddelen zou veronderstellen dan het perfect opzet van het geprivile-
gieerde feit. Evenwel, naar Nederlands strafrecht is die verhouding altijd omgekeerd. 
Het perfect opzet van het geprivilegieerde feit eist altijd eerst evenveel kennis als het per-
fect opzet van het grond feit plus eventueel kennis van de privilegiërende delictsbestand-
delen. Daarom is de hierbedoelde privilegiërende dwaling steeds perfect opzet sparend. 
Haar betekenis vindt zij in haar relatie tot de totaalschuld die erdoor verminderd kan 
worden. 

579. Binding, Die Normen, a.w., deel III, p. 325. 
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V.4.3 KWALIFICERENDE DWALING 

De dader verkeert in de onjuiste veronderstelling dat bepaalde omstandigheden voorhan-
den zijn, welke, indien re vera aanwezig, aan het feit in totaliteit een gekwalificeerd ka-
rakter zouden geven. De dader schopt, slaat en stompt zijn slachtoffer in de mening dat 
hij zwaar lichamelijk letsel toebrengt. Ex post blijkt het slachtoffer slechts enige blauwe 
plekken te hebben, de handelingen waren slechts daartoe geëigend. De dwaling maakt 
hier deel uit van het cognitieve moment van het opzet van de 'zware mishandeling' (art. 
302 Sr.). Men kan spreken van poging daartoe. 

Het is, ook theoretisch, niet wel denkbaar dat het opzet van de gekwalificeerde delicts-
variant minder gesubjectiveerde bestanddelen beheerst dan het opzet van het gronddelict 
weshalve een opzetuitsluitende werking van deze dwalingsvorm ten opzichte van het op-
zet van het grondfeit uit te sluiten is. 

V.4.4 PUTATIEF DELICT 

Onder de term `putatief delict' worden twee geheel uiteenlopende gevallen begrepen: 
a. de zuivere strafbaarheidsdwaling: de dader verkeert in de veronderstelling dat de ge-

draging die hij verwezenlijkt kwalificatiegrensoverschrijdend is, terwijl in werkelijk-
heid geen delictsomschrijving voorhanden is waar het gedrag onder te rubriceren is;"° 

b. de dader verricht een handeling die onder een delictsomschrijving te rubriceren is 
doch tevens buiten weten van de dader gerechtvaardigd is. Men heeft hier dus een 
spiegelbeeld van `putativiteit van rechtvaardiging': het handelen is gerechtvaardigd, 
althans niet wederrechtelijk, doch in dwaling houdt de dader het voor onrechtma-
tig."' 

Wat zijn nu de consequenties van deze twee dwalingsvarianten voor het strafbaar opzet? 
Om met het 'schimmigste' geval, het eerste, te beginnen: indien een daad niet te begrijpen 
is onder een delictsomschrijving is er ook geen strafbaar, perfect, opzet. Dat is er alleen 
als een doleuse delictspositie voorhanden is. Het `Wahnverbrechen' is zondermeer een 
volledige chimère van de dader en heeft voor het strafrecht geen betekenis. 

580. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 356; Trapman, Het dwalings-
probleem in het strafrecht, a.w., p. 258; von Liszt, Lehrbuch, a.w., p. 182; D. Fries, Het ingebeelde 
delict, Amsterdam, 1895. 
581. Zie: Ulricus Huber, Heedensdaegse Rechtsgeleertheijt, Amsterdam, 1726, Bk. VI, Cap. I num-
mers 11,12,13: '. . . wordt tot misdaden vereyscht, dat het feit daer zij; weesende meeninge van ye-
mant, dat hij quaedt doet niet genoeg, om hem aen misdaedt dien hij meent te begaen, schuldig te 
maken, als hij die waerlijk niet begaet. Vervolgens soo yemant een andermans goedt steelswijze 
wegneemt, niet anders weetende, of hij doet het tegen des anderen wille, die het echter voorge-
noomen heeft toe te staan, ende die hem het goedt houdt als geschonken, alhoewel soodanig per-
soon voor Godt een dief is, soo is hij 't voor de menschen ende nae Rechte toch niet, want de Rech-
ters oordeelen de misdaden niet anders, als voor soo verre sij die met handen grijpen konnen, Godt 
oordeelt de gemoederen ende gedachten. Van gelijken, indien yemant bij eens ander mans wijf 
meent te slapen, die echter bij de Meidt legt, hij is voor Godt den Heere een echtbreker, maer voor 
den menschen ende de Rechters niet meer als hoereerder, om dat het niet waer is, dat hij een ander 
mans wijf geschonden heeft, en soo in diergelijke gevallen'; voorts: Bolsius, Van den invloed, a.w., 
p. 161; Heinemann, Die Binding'sche Schuldlehre, a.w., p. 140/141; Halschner, Das gemeine 
Deutsche Strafrecht, Bonn, 1881, deel I, p. 271 v.v.; von Liszt, Lehrbuch, a.w., p. 182. 
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In het tweede genoemde geval is er een rechtvaardigende exceptie. Maar aan excepties 
komt men pas toe als de delictsomschrijving geheel verwerkelijkt is door de gedraging. 
Met andere woorden: dan moet er perfect opzet zijn, zodat deze `putativiteit van onrecht-
matigheid' zondermeer opzetsparend te noemen is. Overigens, betekenis heeft deze pu-
tativiteit verder niet, want het feit is, ook al weet de dader zulks niet, niet wederrechtelijk, 
zodat men aan de vraag naar de totaalschuld niet meer toekomt. Rechtvaardigingen 
bestaan nu eenmaal onafhankelijk van de subjectieve disposities van de dader. 
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HOOFDSTUK 4 

Dwaling en schuld 

I INLEIDING 

In dit vierde hoofdstuk willen we de verhouding bezien tussen de 'dwaling' enerzijds en 
de 'schuld' anderzijds. Het woord 'schuld' omvat hier twee verschillende dogmatische 
begrippen: eensdeels de schuld als bestanddeel — doorgaans als 'culpa' aangeduid — en 
andersdeels de schuld als element, die ook wel 'verwijtbaarheid' of `totaalschuld' wordt 
genoemd. De 'culpa' wordt derhalve steeds uitdrukkelijk in de delictsomschrij vingen ge-
noemd, zij het met steeds wisselende uitdrukkingen. Dolus en culpa vormen de subjectie-
ve delictsbestanddelen en houden voor het OM zekere bewijsopdrachten in. De 'verwijt-
baarheid' wordt bij ieder delict verondersteld. Zij vormt, in oppositie tot het objectieve 
element 'wederrechtelijkheid', het subjectieve element van ieder strafbaar feit. 

Allereerst willen wij ons er rekenschap van geven, wat wij onder de strafbare culpa ver-
staan, aangezien de inhoud en de reikwijdte van dit begrip rechtstreekse consequenties 
hebben voor de verhouding error/culpa die wij dan ook daarna bespreken. Is dwaling 
naast culpa bestaanbaar? Beïnvloedt de error dit begrip soms? Zo ja, op welke wijze(n) 
en onder welke voorwaarde(n)? 

Daarna bespreken wij de verwijtbaarheid. Na een omschrijving van het begrip op be-
paalde gronden onbeproefd gelaten te hebben, trachten wij (niettemin) helderheid te ver-
krijgen allereerst over de verhouding van de verwijtbaarheid tot de culpa en vervolgens 
aangaande de relatie tussen de totaalschuld en de dwaling. Op de voorhand merken wij 
op, dat in de moderne litteratuur het dwalingsvraagstuk bij voorkeur en doorgaans bij uit-
sluiting wordt behandeld in het kader van deze laatste relatie. De dwaling wordt dan ge-
plaatst tegenover de verwijtbaarheid en de vraag wordt gesteld of en in hoeverre de error 
verwijtbaarheid uitsluiten kan. Anders gezegd: de dwaling verschijnt dan als mogelijke 
grond van AVAS.' Nu al willen we opmerken dat naar onze mening de error meer betrek-
kingen tot de totaalschuld heeft dan alleen maar algehele uitsluiting ervan. Zo is de dwa-
ling niet zelden juist de grond voor het bestaan van de verwijtbaarheid of de totaalschuld. 
Het in Hoofdstuk 3 ad IV. I ingevoerde taalgebruik voortzettend zou men dan van 'ver-
wijtbaarheid-producerende dwaling' kunnen spreken. Andere dwalingsvarianten sparen 
daarintegen de totaalschuld juist. 

1. Zie o.m.: A. Heyder, noot bij het rechtsdwaling-arrest HR 18-11-1975 NJ 1976 nr. 123, AA 
XXVI p. 66 v.v.; D. Hazewinkel-Suringa, Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht, 8e 
druk, bewerkt door J. Remmelink, Alphen aan den Rijn, p. 299 v.v.; H.M. Pijls, Strafrechtelijke 
dwaling, opgenomen in: Beginselen, Opstellen over strafrecht, aangeboden aan G.E. Mulder, Arn-
hem, 1981 p. 269 v.v.; J. Remmelink, La réglementation de l'erreur dans le droit pénal hollandais, 
opgenomen in: Netherlands reports to the Xth International congress of comparative law, Buda-
pest 1978, Deventer 1978, p. 331 en vooral W.H. Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, afwezigheid van 
alle schuld, Arnhem 1982, p. 160 v.v. 
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II CULPA 

11.1. Algemeen 

Het begrip strafbare culpa' is betrekkelijk laat als delictsbestanddeel in het dogmatisch 
strafrecht tot ontwikkeling gekomen.' In de systematiek van ons commune strafrecht is 
het culpose feit uitzondering, het doleuse regel. In de litteratuur wordt doorgaans het do-
leuse delict als 'ideaal-type' van het strafbare feit besproken. De Nederlandse dogmatiek 
wijdt zelden fundamentele beschouwingen aan de culpa. Bij de begripsbepaling door de 
verschillende auteurs kan men grosso modo een vijftal invalshoeken onderscheiden, van-
waaruit men beoogt de culpa nader te omlijnen. Deze invalshoeken gaan wij eerst 'vra-
genderwijs' aanstippen, met de bedoeling ze daarna te gebruiken als richtlijnen bij de 
bespreking van de diverse dogmatische standpunten. Per standpunt zullen wij dan de 
antwoorden die de auteurs op de vijf vraagpunten geven opsporen en beoordelen. 

11.1. I SUBJECTIEF, DUS PSYCHISCH? 

Communis opinio is dat de strafbare culpa thuishoort aan de 'subjectieve zijde' van het 
strafbare feit: het is een subjectief delictsbestanddeel. 

Deze simpele plaatsbepaling strekt echter niet zelden tot vergaande gevolgtrekking met 
betrekking tot de inhoud van het begrip. Zoals wij reeds zagen wordt binnen de straf-
rechtsdogmatiek vaak uitgegaan van een dichotome werkelijkheidsopvatting die het 
voorhandene opdeelt in 'het fysische' enerzijds en 'het psychische' anderzijds.' Het 'ob-
jectieve' van het strafbare feit behoort eigenlijk tot de wereld van het stoffelijke, het fysi-
sche, en het subjectieve tot de wereld van het geestelijke, het psychische (in oudere leer-
boeken spreekt men wel van het 'zedelijke') die eigenlijk min of meer de restpost vormt 
van al datgene wat niet als fysisch te catalogiseren is, of bij wege van metafoor als 'objec-
tief geplaatst kan worden. Hieruit volgt, dat in deze beschouwingswijze de culpa nood-
zakelijk iets 'psychisch' moet zijn, aangezien het bestanddeel betrekking heeft op het 'in-
nerlijke' van de dader in onstoffelijke zin. Wij zullen zien, dat de culpa vrijwel altijd in-
leidend omschreven wordt als een 'psychische gesteldheid', 'psychische betrekking' of 
als 'iets psychisch'.' Dan rijst onmiddellijk de vraag waaruit die psychische gesteldheid 

2. Wij spreken van strafbare culpa indien wij op het oog hebben die subjectieve dispositie die aan al-
le voorwaarden voldoet om de subjectieve zijde van een culpose delictsomschrijving te verwerkelij-
ken. Strafbare culpa is b.v. altijd 'grof'. Bij 'culpa levissima' (zie hieronder, 11.1.5) is er wel culpa, 
maar geen strafbare. Strafbare culpa veronderstelt ook een vervulbare (zij het eventueel onverbin-
dende) delictsomschrijving. Heeft iemand grove schuld, doch is het gebeurde niet onder enige de-
lictsomschrijving te subsumeren, dan is er geen strafbare culpa — er kan natuurlijk wel civielrech-
telijke culpa zijn. 
3. Zie, uitgebreid, Bert Krikke, Rechtshistorische en dogmatische problemen rond het culpabegrip, 
opgenomen in: Strafrecht in perspectief, Een bundel bijdragen op strafrechtelijk gebied t.g.v. het 
100-jarig bestaan der V.U. Amsterdam, Arnhem 1980, pp. 197 t/m 214. 
4. Hierboven, Hoofdstuk 2.I1.2.2.c. 
5. Nader hieronder, 11.2.3; zie b.v. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 8e druk, a.w., p. 
143, waar de culpa wordt beschreven als 'psychologische instelling tot de daad' en op p. 178 als 'psy-
chisch voorportaal tot de gedraging'; J.M. van Bemmelen, Ons Strafrecht, Deel I, Het materiële 
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bestaat. De terminologie, die gebezigd wordt, pretendeert veel meer dan een oppervlak-
kige plaatsbepaling als 'niet aan de objectzijde van het strafbare feit', maar suggereert 
een zekere psychische diepgang, een 'hoedanigheid van de geest' die te vatten zou zijn in 
termen van 'activiteit' of 'passiviteit'. Door het woord 'psychisch' schijnt men verder te 
gaan dan wanneer men eenvoudig zou constateren dat de culpa 'iets te maken heeft' met 
de wijze waarop het strafrechtelijk objectieve aan 's daders bewustzijn voorgeworpen is. 
In hoofdstuk 2 deden wij uitkomen, dat het strafrechtsdogmatisch gebruik van de term 
'subjectief' in deze studie uitsluitend die betekenis heeft.' Het woord 'psychisch' situeert 
de culpa min of meer 'in het hoofd' (want dáár zit ook de 'geest') en de term 'gesteldheid' 
suggereert als het ware een bepaalde positieve en circumscripte toestand of habitus ván de 
geest. Het probleem wordt dan, hoe nu precies die habitus psychologisch omschreven 
moet worden. Hiertoe trachten de auteurs niet zelden op een o.i. geforceerde wijze een of 
andere bewustzijnsbetrekking te reconstrueren tussen de bovenste bewustzijnslaag en het 
strafrechtelijk objectieve dat ten opzichte van de culpa gesubjectiveerd is (d.w.z. be-
heerst wordt door deze schuldvorm). Bijzonder veel dogmatisch vernuft wordt geïn-
vesteerd om bij iedere culpavariant, ook bij de zgn. 'onbewuste culpa' te•ch een of andere 
(actuele) voorstellings- of bewustzijnsinhoud te ontdekken die dan de psychische om-
schrijving of het psychisch substraat van de culpa heet te zijn. 

11.1.2 VOLITIEF OF COGNITIEF? 

Door de culpa te classificeren als 'act van de menselijke geest' raakt men struikelender-
wijs in het volgende probleem verzeild. Traditioneel onderscheidt men in het wazige psy-
chische gebied — dat men doorgaans beperkt tot het 'direct gegeven bewustzijn" — een 
tweetal zielsvermogens, die men vrij scherp van elkaar pleegt te onderscheiden, al geeft 
men toe, dat tussen deze vermogens connecties kunnen bestaan: namelijk het kenvermo-

gen enerzijds (ook wel denkvermogen of verstandelijk vermogen) en het streefvermogen 
anderzijds (ook wel begeer- of wilsvermogen). Volgens deze zogenaamde 'leer van de 

strafrecht, algemeen deel, Alphen aan den Rijn 1979, p. 109 v.v. beschrijft culpa als `geestesinstel-
ling'; ook Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, a.w., p. 80 fundeert de culpa psychisch (met een 'nor-
matieve bovenbouw'). 
6. Hierboven, Hoofdstuk 2.II.2.2.d.5. 
7. Zie over dit klassieke en neoklassieke standpunt treffend Binding, Die Normen und ihre Ueber-
tretung, a.w., Bd. II, Schuld und Vorsatz, HMfte 1, ZurechnungsfMligkeit, Schuld, p. 305: 'Denn 
weder die Ethik noch das Recht hat es mit (. . .) unbewusstem Wollen zu tun: was sie allein beurtei-
len, sind Produkte des bewussten Willens, d.h. eines Willens, den mindestens das Wissen vom Wol-
len begleitet'; ald. uitgebreide litteratuuropgave; kritische bespreking van deze ongemotiveerde be-
perking die tot 'storende eenzijdigheid' leidt bij G.H.A. Feber, Beschouwingen over crimineele 
psychologie, Zwolle, 1934, p. 278 v.v.; hoewel Van Hattum deze beperking eveneens minder juist 
acht, blijft hij haar in zijn preadvies van 1952 toch handhaven, W.F.C. van Hattum, Behoren de be-
ginselen waarvan de wetgever is uitgegaan bij het opnemen van opzet, oogmerk, voornemen of 
schuld als bestanddeel in delictsomschrijvingen te worden herzien?, Handelingen NJV 1952 p. 42 
v.v.; evenzo recentelijk nog A.J. Bins, Schuldbeginsel en schuldbegrip in het strafrecht, opgeno-
men in: Beginselen, Opstellen over Strafrecht, aangeboden aan G.E. Mulder, Arnhem 1981, pp. 1 
t/m 22; zie ook: G.E. Langemeijer, De wetgever tegenover opzet en schuld, NJB 1952 pp. 485-496 
in het bijzonder p. 492; daarover, kritisch, Van Bemmelen, De psychologie en de begrippen opzet 
en schuld, a.w., pp. 76 v.v. 
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zielsvermogens' moet iedere psychische gesteldheid herleidbaar zijn tot één van deze 
compartimenten, hetzij het cognitieve hetzij het volitieve, hetzij tot beide. Bij het straf-
baar opzet is dit niet of nauwelijks een probleem omdat hier de psychische gesteldheid ge-
makkelijk in termen van activiteit te herleiden is, zodat het opzetbegrip ook niet geredu-
ceerd behoeft te worden tot hetzij een cognitieve hetzij een volitieve grootheid. Zoals wij 
zagen verschillen de auteurs alleen door de specifieke nadruk die zij op één van de com-
partimenten leg,gen.° Bij de culpa ligt dit alles veel moeilijker. De auteurs kunnen slechts 
via allerlei ingewikkelde omwegen deze schuldvorm herleiden tot een psychische act, tot 
de (psychische) causa, welke rechtstreeks inwerkt op de 'wereld van de feiten'. Omdat 
men ook hier vastzit aan fysische causaliteitscategorieën kan men als 'psychische causa' 
niet iets negatiefs, een omissie (psychische nalatigheid) gebruiken. Men probeert dus de 
culpa als positieve psychische act te omschrijven. Daarmede betreedt men het terrein van 
de dolus. Hoe nu toch aan de culpa een eigen gezicht te geven? 

In verhouding tot de schuldvorm 'opzet', zo redeneert men, heeft de culpa als 'psychi-
sche gesteldheid' bepaald minder inhoud, vertegenwoordigt zij minder verstrekkende 
'psychische energie' dan het opzet. Zo komt men ertoe, merkwaardig genoeg, de culpa 
als schuld vorm in de sfeer van de beschrijvende psychologie tevens te vertalen als geringer 
schuld verwijt in de normatieve sfeer.' Men acht het verwijt identiek met de psychische re-
latie tussen dader en gedraging. De 'psychische diepgang' van die relatie bepaalt het ver-
wijt. Dat men op deze wijze uit het descriptieve zondermeer prescriptieve conclusies trekt 
wordt kennelijk niet ingezien. Vergelijkenderwijs herleidt men de culpa bij voorkeur tot 
één van de genoemde compartimenten. Men stelt de vraag: is de culpa psychisch (vooral) 
cognitief of psychisch (vooral) volitief? Tertium non datur. 

Het antwoord dat men vervolgens op deze vraag geeft wordt in sterke mate bepaald 
door de (meestal onuitgesproken) vooronderstelling die men koestert ten aanzien van de 
uiteindelijke toereikende grond van de strafrechtelijke aansprakelijkheid en deze voor-
onderstelling hangt ten nauwste samen met het beeld dat de betrokken auteur 'tussen de 
regels door' ontwerpt van de mens als adressaat van strafrechtelijk gesanctioneerde nor-
men. Globaliter zijn twee richtingen te onderkennen, zij het dan, dat niet iedere auteur 
met beslistheid naar een van beide categorieën te verwijzen is, ook al niet omdat het taalge-
bruik niet altijd helder is. Wij geven slechts een grove schets bij voorraad. 

De eerste richting benadert de aansprakelijke dader vooral als 'redelijk wezen', dat het 
handelen conform verstandelijke overwegingen inricht. Bij deze rationalistische richting 
gaat men uit van het primaat van het denkvermogen weshalve ook de schuldvormen op 
een of andere manier tot het cognitieve compartiment herleid moeten worden. De culpa is 
dan eerst en vooral op een of andere (onduidelijke) wijze een product van het denkvermo-
gen. Men slaagt er niet altijd in die grootheid positief te vertalen in termen van psychische 
activiteit. Men komt niet verder dan de constatering, dat de culpa een 'fout in het denkle-
ven' of een 'cognitieve gebrekkigheid' is. Deze benadering noemen wij in het vervolg de 
cognitieve methode.' ° 

8. Hierboven, Hoofdstuk 3.11.3.5. 
9. Zo o.m. Binding, Die Normen, a.w., Bd. II, Hfflfte 1, p. 324, 326; Van Hamel/Van Dijck, Inlei-
ding, a.w., p. 313; Simons, Leerboek, a.w., dl. 1, p. 249; Zevenbergen, Leerboek, a.w., p. 176; 
Vos, Leerboek, 2e druk, a.w., p. 137/138; Hazev, inkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 8e druk, 
a.w., p. 173 v.v. 
10. Hieronder II.2.3.c. 
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De cognitieve methode heeft op het eerste gezicht het grote voordeel dat men te•ch kan 
'psychologiseren' terwijl men het grote strijdpunt van het determinisme 45f indetermi-
nisme terminologisch kan vermijden. Indirect blijft die kwestie (uiteraard) een rol spelen. 
Het is duidelijk, dat de determinist er niet gemakkelijk toe zal komen het wilsmoment 
centraal te stellen als legitimatie van de strafrechtelijke aansprakelijkheid." Het 'willen' 
is hier een restloze psychische energie waarvan de dader fysische bron is en waarvan ont-
staan, inhoud en richting bepaald wordt via de dader door externe noodzakelijke wetma-
tigheden. Neemt men de schuldvormen cognitief, dan kan de kwestie van de wilsvrijheid 
voorshands vermeden worden. Men kan definities opzetten waarop determinist en inde-
terminist zich tekstueel kunnen verenigen. De laatste maakt alleen de reservatio mentalis, 
dat het cognitieve nog in volitieve termen omgezet moet worden (b.v.: de cognitieve ge-
brekkigheid is eigenlijk 'gewild') wil het voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid rele-
vant zijn. 

Verder biedt de cognitieve methode goede openingen naar de leerpsychologie binnen 
het strafrecht. Deze wil alle schuld terugvoeren op (al dan niet vermijdbare) stoornissen 
in de informatieoverdracht. Het strafrecht wordt dan beschouwd als een leersysteem', 
dat mensen normen wil bijbrengen en hen vervolgens leert zich conform die normen te ge-
dragen. Het strafbaar feit toont dan aan, dat de didactiek van het strafrecht niet doelma-
tig is geweest. Culpa is dan b.v. een 'gebrek aan internalisering van bepaalde ervaringsge-
gevens' zoals de voorzienbaarheid van gevaar of gevolgen. Een dergelijke benadering van 
de culpa sluit dan weer prima aan bij de utilitaristische generale preventie-idee, die aan 
strafrechtelijke sancties eerst en vooral een inprentingsfunctie (door negatieve prikkeling 
de kennislacune herstellen) toekent.' Overigens is alles betrekkelijk, daar juist de rich-
ting die Feuerbach en de zijnen vertegenwoordigen niettegenstaande hun theorie van de 
'psychologische dwang' op grond van hun definities van het 'subjectieve' in het straf-
recht toch genoodzaakt zijn de culpa volitief te omschrijven." 

De verabsolutering van het denkvermogen roept reactie op bij die strafjuristen die hun in-
deterministische opvatting niet onder stoelen of banken steken. Zij vrezen van de zware 
benadrukking van de verstandsvermogens gevaarzetting voor de 'typisch menselijke 
autonomie' (vrijheid van zelfbepaling). 

Die autonomie dreigt bedolven te worden onder de 'absolute waarheden' die door de ra-
tio worden gedicteerd. Vooral, waar de ratio door de deterministen wordt gezien als on-
zelfstandige intellectuele afspiegeling van het natuurkundig noodzakelijke. De mens 
denkt niet zèlf. Het objectieve denkt voor hem. De mens is als het ware onderworpen aan 
de voorstellingsinhouden van zijn 'eigen' verstand. 

De indeterministen benadrukken het wilsvermogen, waarbij het 'willen' vaak sterk ge-
voelsmatig wordt beschreven als begeervermogen, geluks- of lustverwerving of in inten-
tionele termen wordt gevat. Die beklemtoning van het volitieve kan zeer geschikt zijn om 
de 'menselijke autonomie' tot uitdrukking te brengen. De culpa wordt dan begrepen als 
(uiteindelijk) volitieve grootheid, zij het, dat men ook hier die grootheid voornamelijk 
slechts in negatieve termen weet te omschrijven. Volgens deze volitieve methode kan al-
leen het 'wederrechtelijk gebruik van het wilsvermogen' de legitieme basis vormen voor 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid. 

11. Zie: W. Zevenbergen, Eenige beschouwingen over het strafrechtelijk schuldbegrip, Amers-
foort, 1913, p. 11 v.v. 
12. Deze benadering vindt men in optima forma bij: H.F.M. Crombag, Mens Rea, Zwolle, 1981, in 
het bijzonder p. 19 v.v. Het 'leereffect' van de straf staat centraal. 'Mens Rea' ('schuldige geestes-
instelling') komt neer op de vaardigheid alsnog (door de straf) te kunnen leren. 
13. Hieronder, II.2.3.b. 
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n.1.3 MINUS OF ALIUD TEN OPZICHTE VAN DE DOLUS? 

Bouwt men het culpabegrip op uit dezelfde psychische componenten als die andere 
schuldvorm, de dolus, dan rijst de vraag welke de onderlinge verhouding is. Ook hier 
twee theorieën. 

Culpa is `dolus-met-aftrek'. Culpa is principieel eenzelfde psychische gesteldheid als 
de dolus. Er is slechts gradueel verschil. Voor de verwezenlijking van culpa is psychisch 
'minder' nodig. Culpa vormt een `defectueuse dolus', is een minus ten opzichte van de 
dolus.'' Anders gezegd: opzettelijk handelen is dan de ernstigste vorm van culpoos han-
delen, terwijl de culpa een verwaterd soort opzet is." Er is cognitief of volitief gewoon 
minder voor nodig. Onder 'minder' moet men in dit verband ook verstaan: het laten va-
ren van de contemporainiteitseis, die men bij dolus wel stelt." Is voor strafbaar opzet in 
beginsel vereist, dat het cognitieve en volitieve tezamen vrijwel gelijktijdig mèt (immers, 
anders niet ten grondslag liggend áán) de gedraging worden gerealiseerd, voor culpa is 
slechts nodig, dat één van beide factoren gelijktijdig gegeven is met de daad. De tweede 
(6f het volitieve 6f het cognitieve) is gerealiseerd op een anterieur moment, dat zelfs zeer 
ver terug mag liggen in de tijd. Ook wordt wel geleerd, dat voor strafbare culpa voldoen-
de is, dat hetzij het cognitieve, hetzij het volitieve gerealiseerd is in het historisch voorveld 
van de daad, terwijl op het onmiddellijk gedragingsmoment psychologisch 'niets aan de 
hand' behoeft te zijn. Zo gezien is culpa een `anterieure dolus' of `dolus in causa'. 

Als consequentie van deze zienswijze moet eigenlijk gelden, dat elke doleuse delictsom-
schrijving ipso facto een culpose omschrijving als subspecies in zich herbergt. Culpa is 
immers dolus-met-reductie. Het begrip culpa zit dus altijd als subsidiaire schuldvorm in 
de omschrijving van het opzet 'ingebakken', zodat, wanneer blijkt dat de psyche van de 
dader niet toereikend is om opzet op te leveren, onderzocht moet worden of de psychi-
sche minus er wel inzit. Zoals een Officier van Justitie kan volstaan om tout court 
'moord' ten laste te leggen, omdat, wanneer de 'voorbedachte raad' niet bewezen kan 
worden, de 'doodslag' automatisch overblijft (en dus niet apart als subsidiair feit ten-
lastegelegd behoeft te worden) zo zit in de 'doodslag' weer de 'dood door schuld' als sub-
sidiarium. Een sterke contraïndicatie wat betreft de juistheid van deze gedachtengang 
lijkt ons intussen gelegen in het feit, dat de wetgever zich de moeite heeft gegeven 
zelfstandige culpose delictsposities te ontwerpen. 

Kennelijk zag hij in de culpa geen automatische minus van het opzet. Maar natuurlijk 
kan men deze moeilijkheid wegredeneren door te stellen dat de wetgever — die de verhou-
ding culpa/dolus nog niet duidelijk voor ogen had — zich hier aan overbodigheden heeft 
bezondigd, die men niet a-contrario mag uitleggen.'' 

14. Aldus formuleert Remmelink de vraagstelling, Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 8e 
druk, a.w., p. 172; evenzo Jescheck, Lehrbuch, Allgemeiner Teil, a.w., p. 456. 
15. Van Bemmelen, Ons Strafrecht, Dl. I, a.w., p. 136. 
16. Zie hierboven Hoofdstuk 3.11.3.2 v.v. 
17. Kennelijk gaat Bins in haar artikel `Schuldbeginsel en schuldbegrip in het strafrecht', a.w., p. 7, 
uit van de gedachte dat het begrip 'culpa' een minus is van het opzet. Eigenaardig genoeg komt zij 
tot de bevinding, dat culpa 'opzet' kan insluiten, omdat zij de consequentie, dat iemand die ver-
volgd wordt wegens een culpoos delict, vrijuit zou moeten gaan als mocht blijken dat hij het opzet-
telijk heeft gedaan, absurd vindt. Zij stelt (t.a.p.): 'Vele culpose .delictsomschrijvingen zijn inge-
voerd om de bewijsproblemen bij een opzetdelict te ondervangen, zoals schuldheling en de culpose 
varianten van verspreidingsdelicten. Dan zou het toch wel erg vreemd zijn als die delictsomschrij-
vingen opzet juist zouden uitsluiten'. Wij vragen ons af: waarom zou dat vreemd zijn? Systematisch 

240 



In de tweede opvatting wordt er ook van uitgegaan dat voor culpa in psychisch opzicht 
minder nodig is, maar dat dit 'mindere' tevens betekent, dat de schuldvorm principieel 
anders is. Culpa is dan een aliud. Het cognitieve of volitieve worden bij de culpa anders 
van structuur geacht, b.v. omdat de culpa 'psychisch negatieve momenten' kent en dolus 
slechts positieve: 1. . .) er blijft toch altijd dát kardinale verschil', zo formuleert Rem-
melink deze opvatting, 'dat de wilsrichting in het ene geval positief gericht is op het ge-
volg, en in het andere geval juist niet' . 8  Culpa sluit opzet dus uit en andersom. 

11.1.4 KLEURLOOS OF MET? 

Wij zagen, dat met betrekking tot de strafbare dolus de vraag is gerezen, of de strafbaar-
heid en wederrechtelijkheid van de delictueuse gedraging gegevens zijn, die ten opzichte 
van deze schuldvorm gesubjectiveerd zijn. I' Juist omdat men de schuldvormen onderling 
vergelijkt laat zich dezelfde vraag stellen ten aanzien van de culpa: is zij kleurloos of 
niet?" Moet aangenomen worden dat de wederrechtelijkheid door deze schuldvorm be-
heerst wordt? Zo ja, hoe moet men zich dat subjectiveringsverband voorstellen? Uiter-
aard ook hier twee opvattingen, ten nauwste samenhangend met het antwoord dat gege-
ven wordt op vraagpunt 11.1.3. 

Natuurlijk, zo luidt de eerste theorie, is culpa kleurloos. Zij is immers een 'psychische 
minus' van het opzet en deze laatste is kleurloos. Welnu, het is ondenkbaar dat de psychi-
sche minus meer elementen of bestanddelen zou beheersen dan de maior. Culpa moet im-
mers volitief of cognitief eenvoudiger in elkaar zitten. 

In de tweede theorie wordt de eigensoortigheid van de culpa centraal gesteld. Juist om-
dat culpa een psychische aliud is, kan het subjectiveringsbereik ervan groter zijn, want 
dat behoeft niet noodzakelijk te corresponderen met méér 'psychische energie'. Culpa is 
iets 'psychisch negatiefs'. Culpa heeft, in deze zienswijze, vanzelfsprekend betrekking op 
strafbaarheid en/of wederrechtelijkheid. Natuurlijk hangt het zeer af van de wijze 
waarop men zich deze subjectiveringsrelatie concreet voorstelt, inhoeverre deze 'ge-
kleurdheid' van de culpa te rijmen is met de gedachte dat zij als schuldvorm toch minder 
'ernstig' is dan de dolus — want aan dát uitgangspunt blijft men meestal vasthouden. 

interpreterend kan men o.i. tot geen andere dan deze conclusie komen. De wetgever noemt steeds 
opzet náást schuld. Schuld wordt in het algemeen makkelijker bewijsbaar geacht, omdat het in op-
positie staat tot opzet dat 'psychisch complexer' wordt gehouden — dát is stellig de redenering van 
de wetgever geweest. 
18. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 8e druk, a.w., p. 172. 
19. Hoofdstuk 3-111. 
20. Aldus stelt Pompe deze kwestie aan de orde, Leerboek, 5e druk, a.w., p. 153; zie ook J .M. van 
Bemmelen, Overmacht, afwezigheid van alle schuld en culpoos handelen, TVS LXXI pp. 113-126 
in het bijzonder p. 119; W.P.J. Pompe, Overmacht, afwezigheid van alle schuld en culpoos hande-
len, TVS LXXI pp. 273-284, in het bijzonder p. 277; P.S. Noyon, Behoren de beginselen waarvan 
de wetgever is uitgegaan bij het opnemen van opzet, oogmerk, voornemen of schuld als bestanddeel 
in delictsomschrijvingen te worden herzien? Preadvies NJV, Handelingen NJV 1952, in het bijzon-
der pp. 52 v.v.; Bolsius, Van den invloed der dwaling in het recht, a.w., p. 41 noot 4. 

241 



LEVIS OF LATA? 

De laatste vraag is die naar de ondergrens van de culpa. Welke 'graad' van culpa is voor 
strafbare culpa vereist? Hierover bestaat grote eenstemmigheid. Hier is de wetgever ook 
bijzonder duidelijk geweest: de culpa moet `gror,  , 'min of meer ernstig' geweest zijn. 

Strafbare culpa is geen culpa levis maar culpa lala.' 

11.2 Culpa als 'psychische gesteldheid' 

11.2.1 ALGEMEEN 

Wij zullen nu eerst de benaderingen, waarbij de strafbare culpa opgevat wordt als een of 
andere 'geestesgesteldheid', een 'psychologisch feit' of het 'psychisch voorportaal van de 
strafbare gedraging' critisch de revue laten passeren, zoveel mogelijk aan de hand van de 
evengenoemde vraagpunten. Deze psychologiserende benaderingswijze vinden wij bij de 
wetgever van 1881 en bij het merendeel van de Nederlandse dogmatici. Opvallend is, dat 
bij onze Oosterburen, aan wie deze benaderingsmethode oorspronkelijk is ontleend, de-
ze volstrekte psychologisering (of psychische fundering) van de strafbare culpa over het 
algemeen wel wordt losgelaten." 

21. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, a.w., DI. I, p. 85; Hazewinkel-Suringa/ 
Remmelink, Inleiding, 8e druk, a.w., p. 172; zie het uitvoerig betoog van Vellinga, Schuld in spie-
gelbeeld, a.w., p. 104 v.v.; dez. Gevaar en schuld op de weg (de art t. 25 en 36 Wegenverkeerswet on-
derzocht), Alphen aan den Rijn 1979, p. 119 v.v.; A.J. Machielse, Wederrechtelijkheid en schuld bij 
het culpoze delict, opgenomen in: Strafrecht in Perspectief, feestbundel t.g.v. het 100-jarig bestaan 
der V.U. Amsterdam (a.w.), pp. 214-220; Van Bemrnelen, Ons Strafrecht, dl. I, a.w., p. 129; zoals 
G. Wttewaall, Schuld, TVS XV, p. 20 v.v. opmerkt, is de benaming 'culpa lata', zoals Modderman 
deze in de Kamer bezigde, niet geheel correct, althans niet in romeinsrechtelijke zin. Dit doet echter 
aan het uitgangspunt dat de wetgever slechts grove schuld strafbaar heeft willen stellen hoegenaamd 
niets af. Overigens is wel merkwaardig, dat de wetgever zich slechts over de maat, niet over het we-
zen der schuld met zoveel klem heeft uitgelaten, zie daaromtrent J.M.A. V. Moons, Het schuldge-
halte van het culpose misdrijf, TVS LXXVIII, pp. 148 v.v., in het bijzonder p. 152; zie de stan-
daardarresten HR 14-11-1887 W 5509, HR 03-02-1913 W 9459, NJ 1913, p. 571 en HR 25-04-1916 
W 9970, NJ 1916, p. 763 en voorts: Van Hamel/Van Dijck, Inleiding, a.w., § 35; Simons, Leerboek, 
a.w., dl. I, p. 271; Vos, Leerboek. 2e druk, a.w., p. 147; Pompe, Handboek, a.w., pp. 182-183, uit-
gebreide litteratuuropgave bij Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, a.w., p. 104. 
22. Zie o.m.: Jescheck, Lehrbuch, Allgemeiner Teil, a.w., p. 456 v.v., ald. litteratuuropgave; M. 
Burgstaller, Das FahrIssigkeitsdelikt im Strafrecht, Unter besonderer Bercksichtigung der Praxis 
in Verkehrssachen, Wien, 1974, p. 20; de culpa wordt gezien als bijzondere typering van strafbaar 
gedrag; het `doleuse feit' en het `culpose' hebben beide, zowel aan objectieve en subjectieve zijde 
een totaal andere structuur, volgens communis opinio der Duitse dogmatici; dit hangt samen met de 
opvatting van het strafbaar gedrag als 'finale handeling'; zie o.m. H. Welzel, FahrIssigkeit und 
Verkehrsdelikte, opgenomen in: Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, Berlin, 
New York 1975, pp. 315-344; Nowakowski, Zur Theorie der FahrlAssigkeit, Juristische BWter, 
1953 p. 506 v.v.; zie overigens hierover: Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, a.w., p. 71; waar wij de 
'finale handelingsleer' op zich minder juist achten, (en deze o.i. ook niet geldt binnen het Neder-
lands dogmatische systeem) kunnen wij ons niet verenigen met het idee, dat de culpa significum van 
het objectieve van het delict zou wezen. Het omgekeerde (maar dan slechts bewijstechnisch gezien) 
is juist het geval; zie nader hierover ad 11.4; en onze bezwaren ad 11.3 tegen de opvatting van culpa 
als gedragingskarakteristiek. 
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Als voornaamste bezwaar tegen deze benaderingen geldt o.i. dat de omschrijving van 
de culpa als uitsluitend psychische categorie een oncritische navolging is van een psycho-
fysische werkelijkheidsbeschrijving waarin men is blijven steken. Dit wereldbeeld becriti-
seerden wij uitgebreid in Hoofdstuk 2." De verwijzing van de culpa naar het restgebied 
van het psychische is in dit systeem het resultaat van een voortdurend wegstrepen van po-
sitieve eigenschappen. Het kan daarom geen verwondering baren, dat de culpa vrijwel 
nooit positief en zelfstandig gedefinieerd wordt maar altijd negatief en in vergelijking 
met andere subjectieve delictsbestanddelen." Omdat de culpa geen duidelijke kenmer-
ken weerspiegelt die in de positivistische beschouwingswijze significant zijn voor een 
rechtstreekse plaatsbepaling hetzij als 'objectief' hetzij als 'subjectief' en in ieder geval 
zeer beslist niet beschikt over eigenschappen van het 'objectieve' (zoals b.v. stoffelijk-
heid, meetbaarheid, ruimtelijke uitgebreidheid of zintuigelijke waarneembaarheid) en 
toch niet (meteen) mag behoren tot de onwetenschappelijke 'sollen-sfeer' (juridisch-
dogmatische kernbegrippen moeten in het juridisch positivisme zo lang mogelijk a-
normatief gehouden worden)", daarom — dus op basis van negatieve epistemologische 
motieven — moet de culpa wel iets psychisch zijn. Wat zou het anders moeten zijn? Zo 
verschijnt de culpa als een 'negatieve psychische energie die de activering der beweegze-
nuwen initieert', een 'cleane', van 'ethische insluipsels vrijgehouden' schuldvorm." 

11. 2. 2 DE WETGEVER 

11.2.2.a Algemeen 

De wetgevende arbeid die ten grondslag ligt aan het gearresteerde ontwerp 1881 is geheel 
doortrokken van de machteloosheid het culpa-begrip uitputtend te beschrijven en het 
naast de dolus een duidelijke plaats te geven aan de subjectzijde van het strafbaar feit. 
Opent de Staatscommissie-De Wal haar werkzaamheden met een 'kleurloze' volitief ge-
oriënteerde benadering, Modderman zal de gedachtenwisseling met de Tweede Kamer 
besluiten met een 'gekleurde' cognitieve definitie, waarop hij kennelijk de volksvertegen-
woordigers heeft weten te verenigen. 

11.2.2.b Staatscommissie-De Wal 

De Staatscommissie heeft voor vrijwel ieder artikel met een culpose delictsomschrijving 
redactievoorstellen ingediend." Een algemene uitgebreide dogmatische bespreking van 

23. Zie met name: Hoofdstuk 2.II.2.2.c en II.2.2.d. 
24. Tegen dit voortdurend 'negatief psychologiseren' reeds Binding, Die Normen, a.w., Bd. 11, 
I-Ifflfte 1, p. 286, maar ook Binding zelf maakt zich aan deze fout schuldig. 
25. Hoofdstuk 2. 11.2.2.c.2: De gefysicaliseerde universele werkelijkheid. 
26. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 8e druk, a.w., p. 140. 
27. Dit zijn de artt. 158, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 198., 199 3 , 283,, 307, 308, 342„ 356, 367, 368,, 
413„ 429, Sr., de artt. 351 bis, 418, 419 Sr. werden tijdens de Kamerbehandeling alsnog opgeno-
men, zie wat art. 351 bis betreft: Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, a.w., dl. III, 
p. 41 v.v. en Simons, Leerboek, a.w., dl. I, p. 254 noot 5; Vos, Leerboek, Ie druk, p. 125; art. 163 
Sr. is eveneens zonder commissievoorontwerp in de wet opgenomen. 

243 



het begrip culpa wordt, in tegenstelling tot de behandeling van het opzet, gemist." De 
term 'schuld' is laat geaccepteerd en een omschrijving van het begrip is nooit gegeven, zo-
dat ook de MvT op het 0. R.O. zeer vaag is." Wel heeft de commissie bij de artikelsgewij-
ze beraadslaging de culpa incidenteel tot onderwerp van overweging gemaakt. Wanneer 
men een dwarsdoorsnede van die deliberaties maakt, dan valt op dat de commissie twee 
tegenovergestelde benaderingswijzen heeft gehanteerd bij de begripsbepaling: een nega-
tieve en een positieve. Deze twee methoden hebben elkaar als het ware 'geneutraliseerd'. 

1 Culpa als negativum van het opzet 

Aan de ene kant de negatieve benadering van de culpa vanuit het opzet. De culpa wordt 
dan gedefinieerd als psychische minus ten opzichte van het opzet. Een dergelijke benade- 
ring was onder het oude wetboek gebruikelijk." De culpa is, aldus bezien, voor de com- 
missie niet iets zelfstandigs. Zij is a.h.w. het psychische dat resteert na aftrek van de psy-
chische energie die het opzet vormt: zij is 'niet-opzet'. Als opzet is 'willens en wetens', 
dan is culpa ('niet-opzet') de psychische gesteldheid waarbij men hetzij 'niet-willens' 
handelt hetzij `niet-wetens'. Hiervan uitgaande ligt het dan ook voor de hand dat de we-
derrechtelijkheid (en de strafbaarheid) niet gesubjectiveerd is ten opzichte van deze psy-
chische minus, want met de maior, het opzet, is dat al niet het geval." 

Een en ander kan goed geadstrueerd worden aan de hand van de ontstaansgeschiedenis 
van de huidige artt. 175 Sr. (culpoos warenbederf) alsmede 307 en 308 Sr. (dood, resp. 
zwaar lichamelijk letsel door schuld). Voor wat het culpose warenbederf betreft: aanvan-
kelijk overweegt de commissie slechts strafbaarstelling van het doleuse warenbederf. De 
dolus wordt omschreven met een nadruk op het 'weten', het cognitieve moment, door 
termen als 'desbewust' en `wetende dat'. Op de 82e vergadering vraagt De Pinto of niet 
ook de culpoos gepleegde bederving van waren strafbaar moeten wezen. De commissie 
vindt dat dit gebeuren moet. Modderman stelt voor de culpa als volgt te omschrijven: als 
voor dolus wetenschap, bewustheid van het gevaarlijke van de stof die door het le-
vensmiddel gemengd is vereist is, dan geldt voor de culpa, dat de dader die wetenschap 
niet had, dus onbewust was van het gevaarlijke van de stof. Aldus treffen wij de culpa-
aanduiding aan in de eindtekst der eerste lezing als cognitief negativum van het opzet: (hij 
die waren verkoopt, levert, bezorgt, enz. . .) 'zonder bekend te zijn met het gevaarlijke 
dier stoffen' . 32  Zo treffen wij deze culpa-omschrijving ook aan in het O.R.O. Bij de ont-
wikkelingsgang van art. 307 Sr. treffen wij de culpa aan als volitief negativum van het op-
zet, namelijk als 'onwillens', een aanduiding die elders ook meer dan eens gevonden 
wordt." De inleidende leidraad stelt de culpose veroorzaking van de dood aan de orde als 
'onwillige manslag'. Na veel verwarring verenigt de commissie zich op deze omschrijving 

28. Bosch, Het ontstaan van het wetboek van strafrecht, a.w., p. 102. 
29. Smidt, Geschiedenis, a.w., p. 84; Bosch, t.a.p. 
30. In de Code Pénal wordt de culpa als 'onwil' omschreven, in de betekenis van 'ongewild'. Zo 
spreken b.v. de artt. 319 en 320 van 'Homicide, Blessures et Coups involontaires'; de Nederlandse 
vertaling spreekt van 'onwillige nederlaag, kwetsuren en slagen'. 
31. Zo redeneert Bolsius, Van den invloed der dwaling, a.w., p. 41. 
32. Not. Bijl. 20, vraagpunten 41,42; Not. Bijl. 83, artt. 27, 28; Not. II pp. 377, 378, 379; Bijl. 72* 
art. 273; Not. Bijl. 122* art. 188; idem voor de culpose watervergiftiging Not. III p. 221. 
33. Not. Bijl. 33 vraagpunten 21, 22, 26: 'onwillige ligchaamsbeschadiging', 'onwillige kiirperver-
letz', 'onwillige beschadiging door toediening van vergif': Not. I p. 325 e.v.: 'onwillige mishande-
ling de dood tengevolge hebbende': Not. lip. 437: 'onwillige mishandeling': Not. IV p. 185: 'onwil-
lig ligchamelijk letsel'. 
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en ontstaat als titelopschrift van de culpose delicten, dood of letsel ten gevolge hebbende: 
'onwillig veroorzaken van den dood of van lichamelijk letsel'. Aldus het titelopschrift in 
de eindtekst der eerste lezing, waarna het ongehinderd het 0. R .0. bereikt . 34  

2 Culpa als positieve gesteldheid 

Modderman oppert in de aanvangsperiode van de eerste lezing een proeve van een posi-
tieve omschrijving met het voorstel om voor de gehele categorie van culpose delicten 
steeds één uniforme aanduiding te bezigen, die weliswaar negatief begint maar positief 
eindigt, namelijk 'zonder opzet maar door schuld'." Belangrijk is dat deze omschrijving 
volstrekt in termen van causaliteit gehouden wordt en niet gevolgd wordt door de combi-
natie 'te wijten'. De aanduiding zou dus 'ongekleurd' of 'neutraal' genoemd kunnen 
worden ('die zonder opzet maar door schuld gevaar doet ontstaan voor een trein')." Te-
gen het voorstel-Modderman komt De Wal in het geweer. Hij stelt voor dat men per de-
lictsomschrijving het begrip 'culpa' vaststelt. Het voorstel-Modderman wordt verwor-
pen." Modderman zal er nog herhaaldelijk op terugkomen. Implicite blijkt dat de com-
missie in dit stadium in meerderheid gevoelt voor een artikelsgewijze omschrijving van de 
culpa." Zo vindt men in de conceptredactie van de in eerste lezing te overwegen culpose 
varianten een pluriforme reeks culpa-aanduidingen aan: `onvoorzigtigheid'," 'ver-
zuim'," 'achteloosheid'," 'onachtzaamheid'," 'nalatigheid'," 'onwillig'," 'zonder op-
zet . . . grovelijk verzuimen'," 'door achteloosheid verzuimen'," 'zonder opzet'," en 
'niet behoorlijk . . . zorg dragen' . 4 ' 

Nu is het opvallende, dat deze culpa-omschrijvingen steeds een eigen specifieke beteke-
nis hebben en, 'modern' gezegd, een bijbehorende relatieve gekleurdheidsgraad. Al naar 
gelang is het wederrechtelijkheidsmoment hetzij ten opzichte van de culpa geobjectiveerd 
hetzij gesubjectiveerd en in deze laatste betrekking bestaan weer verschillende varianten. 
Deze benadering is dus uiterst genuanceerd. Het woord 'onachtzaamheid' b.v. is in de 

34. Not. Bijl. 72* titel XVIII en art. 341; Not. III p. 272; Not. IV p. 105; Bijl. 122* artt. 341, 342; 
Bins, Schuldbegrip, a.w. p. 5. 
35. Not. I, p. 336 v.v. 
36. Vgl. art. 61 der Wet van 9 april 1875 (Stb. nummer 67) tot regeling van de dienst en het gebruik 
der spoorwegen, dat in dit verband door de commissie nogal eens aangehaald wordt: 'Die zonder 
opzet gevaar, dat hij had kunnen en moeten voorzien, doet ontstaan voor een trein, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van drie maanden tot één jaar'; zie ook het Praeadvies van De Pinto, Not. 
Bijl. 5; art. 61 omschrijft de culpa niet neutraal, door naast het 'kunnen voorzien' ook te spreken 
van 'moeten' (= behoren rechtens). 
37. Not. I p. 337; Not. 111, p. 157. 
38. Vgl. Bosch, Het ontstaan, a.w., p. 102. 
39. Not. Bijl. 83, artt. 5, 6, 7, 18, 21, 23. 
40. Not. Bijl. 80, art. 7; Bijl. 83 artt. 5, 6, 7, 23. 
41. Not. Bijl. 80, art. 7; Bijl. 83 artt. 18, 21; Bijl. 83, artt. 25, 26; Bijl. 89 artt. 11, 12 en 13. 
42. Not. Bijl. 77, art. 30. 
43. Bijl. 83, artt. 25, 26; Bijl. 89 artt. 11, 12 en 13. 
44. Not. Bijl. 88a, artikel f; zie noot 33. 
45. Not. Bijl. 80 art. 3. 
46. Not. Bijl. 80 art. 11. 
47. Not. Bijl. 80a, art. 2. 
48. Not. Bijl. 96, art. 5 (niet zorg dragen voor. . .); Bijl. 101 art. 32 (niet behoorlijk zorg draagt); 
Bijl. 133 art. 2 (niet behoorlijk afsluiten), art. 8 (niet behoorlijk afzonderen). 
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ogen van de commissie nog het meest omvattend, vertoont de meeste psychische diepgang 
en is het sterkst gekleurd. De inhoud ervan wordt misschien nog het best weergegeven 
door: 'het de dader persoonlijk betreffend verwijt'. 'Onachtzaamheid' wordt met voor-
liefde gebezigd bij de culpose ambtsdelicten, waar de dader tengevolge van zijn ambtelij-
ke Garantenstellung een ernstiger verwijt te maken is." Volgens Modderman omvat de 
'onachtzaamheid' ook de onverschoonbare ignorantia iuris terwijl De Pinto weer doet 
uitkomen dat dit woord het subjectieve element in de delictsomschrijving het meest in-
dringend omschrijft." De woorden 'verzuim' of 'achteloosheid' hebben een beperkte 
strekking.' 'Nalatigheid' duidt aan, dat niet voldaan is aan een specifieke, scherp af-
gestemde zorgvuldigheidsnorm, die zo persoonlijk geadresseerd is, dat zelfs de geringste 
schending ervan ipso facto ook als 'ernstig' gekwalificeerd moet worden. Juist omdat bij 
handelingen die betrekking hebben op de veiligheid van het spoorweg- en scheepvaart-
verkeer bijzondere omzichtigheid geëist moet worden — daar zelfs de geringste vergis-
singen hier fataal kunnen zijn — moet bij die gemeengevaarlijke delicten die neerkomen 
op overtreding van zulk een bijzondere zorgvuldigheidsverplichting de culpa door 'nala-
tigheid' weergegeven worden. 'Onvoorzichtigheid' en 'verzuim' zien slechts op schen-
ding van een meer algemeen afgestelde norm." Het woord 'schuld', door Modderman 
gepresenteerd als de culpa-aanduiding kan nu nog geen genade vinden bij de andere com-
missieleden: het is te vaag, te algemeen, omvat zowel 'doen' als 'laten' en geeft niet ge-
noegzaam weer waar het bij de verschillende delicten precies om gaat ." De eindtekst van 
de eerste lezing laat dan ook een variëteit van culpa-omschrijvingen zien." 

3 Taalkundige verwarring 

Naar alle waarschijnlijkheid is de commissie door de onderling tegengestelde krachten 
van een positieve benadering enerzijds en een negatieve anderzijds uiteindelijk verlamd 
geraakt, met name, omdat zij taalkundig niet in staat was beide methoden goed van el-
kaar te onderscheiden. Bij voortduring speelt het probleem van de taal-armoede de com-
missie parten, waardoor grenzeloze verwarring ontstaat en niemand meer weet waar de 
ander het over heeft. 

Zo stelt de inleidende leidraad de culpose veroorzaking van de dood aan de orde als 'on-
willige manslag'. De behandeling van dit moeilijke begrip wordt aanhangig gemaakt op 
de 85e vergadering, voorafgegaan door nota's van Pols en Modderman." Ter vergade-
ring blijkt al meteen dat de commissie dolus en culpa verwart tengevolge van een sterk in-
nerlijke tegenstrijdige terminologie. Het woord 'manslag' is volitief en zelfs intentioneel 
getint; aan de andere kant gaat het bijvoegelijk naamwoord 'onwillig' vooraf om nu juist 
het tegendeel aan te duiden. Daar komt nog bij dat de commissie elders het woord 'onwil' 
ook wel gebruikt als synoniem voor 'opzet' (moedwil"). Van deze 'onwil' lijkt het 

49. Not. li p. 220, 311, Not. IV p. 338; Bijl. 17, 77, 77d. 
50. Not. III p. 157; Not. III p. 136; Not. IV p. 338. 
51. Not. I p. 337; Not. II p. 352, 368/369. 
52. Not. II p. 301 v.v.; 367, 369, 374, 382. 
53. Not. lip. 310, 311; 352, 353; Not. III p. 157 
54. Not. Bijl. 72*. 
55. Not. Bijl. 32, vraag 18; Bijl. 88a/88b; Bijl. 89 art. 11; Not. II p. 437 v.v. 
56. Zie b.v. Not. I p. 153/154. 
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woord 'onwillig' ( = weigerachtig) afgeleid. Enige leden raken nu van de wijs. Zij menen, 
dat nu het gaat om doodslag, er sprake is van een misdrijf tegen het leven gericht. Maar 
dan moet de 'onwillige manslag' ook in de titel van die misdrijven geplaatst worden. Pols 
suggereert in zijn nota die rubricering. De Wal tracht de zaak in het rechte spoor te bren-
gen. Er is geen opzet tot doden, maar dan is het misdrijf ook niet gericht tegen het leven. 
Uit het ontbreken van de finaliteit blijkt dus de culpa. Als nu zelfs de moedwillige mis-
handeling, aldus De Wal, nog niet behandeld wordt in de titel van de misdrijven tegen het 
leven gericht dan moet dat a fortiori gelden voor de onwillige mishandeling. Als Modder-
man zich blijft verzetten, betogend dat 'doodslag door onvoorzigtigheid' in ieder geval 
ook geen mishandeling is, stelt De Wal de zaken in het licht van het taal-probleem. Wij 
hebben, zo zet hij uiteen (Modderman zal het hem in de Kamer nazeggen)" eenvoudig-
weg de juiste woorden niet om de hierbedoelde culpa weer te geven. Laten we liever Duit-
se aequivalenten gebruiken en spreken van `fahrlssige Ktyperverletzung' en `fahrWssige 
nicItung'. Dan zal direct duidelijk worden, dat de rangschikking van deze varianten als 
misdrijven tegen het leven gericht volkomen onjuist is. Op de 86e vergadering toont Mod-
derman zich eindelijk door De Wal overtuigd en stemt hij in met een afzonderlijke titel 
voor de hierbedoelde culpose delicten. Een vergelijkbare verwarring doet zich voor, wan-
neer de commissie de culpa aanduidt door het woord 'verzuim'. De term 'verzuim', zo 
wordt herhaaldelijk geklaagd, behoeft volstrekt niet alleen te slaan op 'onachtzaamheid'. 
Het woord behoeft zelfs niet in subjectieve zin begrepen te worden en kan heel goed de 
objectieve `omissio', de nalatigheidsgedraging of het nalaten betekenen, en dan zowel de 
doleuse als culpose omissie zodat bij dit woord de beide schuldvormen in elkaar dreigen 
over te lopen." Men bepleit naar een andere term te zoeken die bij exclusiviteit voor de 
(psychische) negligentia gereserveerd kan worden, doch aan het eind van de eerste lezing 
is deze nog niet voorhanden. Precies hetzelfde geldt daar waar men de culpa tracht uit te 
drukken door vervoegingen van 'nalaten' of door het substantief 'nalatigheid'. 'Nalaten' 
kan immers opzettelijk en culpoos gebeuren en 'nalatigheid' kan op weigerachtigheid of 
onachtzaamheid duiden, en, aangezien deze term in sommige combinaties gebezigd 
wordt om de omissie als gedraging aan te geven is niet zelden volstrekt onduidelijk wan-
neer met dit woord of afleidingen daarvan slechts de `défaut de prévoyance oude précau-
tion', derhalve de culpose schuldvorm bedoeld wordt." Nog meer moeilijkheden ont-
staan, als men de culpa aanduidt als 'onopzettelijk'. Dat woord wordt namelijk door de 
commissie ook heel vaak gebruikt om aan te geven, dat al datgene wat na 'onopzettelijk' 
in de delictsomschrijving opgenomen is ten aanzien van iedere schuldvorm geobjecti-
veerd is. Die objectiveringsrelatie drukt men ook wel uit door te spreken in termen van 
negatieve finaliteit als 'onbedoeld', 'niet-bedoeld' of 'zonder oogmerk', b.v. wanneer 
men het heeft over een 'opzettelijk misdrijf met onbedoeld dodelijk gevolg' (verkrach-
ting, de dood tengevolge hebbende)" en 'misdrijf met niet bedoeld dodelijk gevolg" (bij 
de misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid). Dit ligt in het gehoor heel erg dicht bij de 
aanduidingen van de culpa als psychisch negativum van het opzet, vooral als men de ob-
jectivering in volitieve termen gaat omzetten: de gevolgskwalificaties bij mishandeling 
worden dan de 'ongewilde gevolgen der handelingen' genoemd:" 'dood of ligchamelijk 

57. Smidt, Geschiedenis, a.w., dl. 1, p. 81. 
58. Not. III, 136, 361, 367, 380, 403, 535, 553. 
59. Zo wordt soms met 'nalatigheid' de culpose en doleuse omissie bedoeld (Not. 111, p. 62); met 
'nalaten' wordt vaak gedoeld op het 'door dwang niet-doen' (gedwongen achterwege laten), het-
geen o.i. slechts desbewust en dus opzettelijk kan gebeuren (Not. 111, pp. 117, 118, 138); elders be-
doelt de commissie met 'nalaten' slechts het opzettelijk delict (Not. 111 p. 126) maar dit wordt weer 
te niet gedaan door daarna te gaan spreken van 'opzettelijk nalaten' (Not. 111 p. 379)in tegenstelling 
waarmee met 'nalaten' dan het doleuse en culpose omitteren bedoeld wordt of gewoon het 'fait ma-
tériel' (Not. III pp. 378, 439, 440, 446). 
60. Not. III p. 239. 
61. Not.!!! p. 254. 
62. Not. III p. 506. 
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leed als ongewild gevolg der handeling'." 'Ongewild' en 'onwillig' lijken erg veel op el-
kaar, maar de strafdogmatische betekenis die de commissie er aan hecht drijven de ter-
men veel sterker uit elkaar dan de gewone woordinhoud toelaat: het eerste betekent: 'ge-
objectiveerd', het tweede: 'ten opzichte van de culpa gesubjectiveerd' of 'culpoos'. De 
commissie haalt zelf de termen nogal eens door elkaar. Helemaal ingewikkeld wordt het, 
als men bij de bespreking van Boek III 'onopzettelijk' ook nog eens gaat gebruiken om 
aan te geven, dat men overtredingen bedoelt, waarbij schuldvormen niet in de delictsom-
schrijvingen worden uitgedrukt. 'Zonder oogmerk', 'zonder enig misdadig oogmerk', 
'zonder opzet', 'onopzettelijk' betekenen dan dat geen schuldverband nodig is en niet, 
dat enkele bestanddelen aan enig (overigens wel vereist) schuldverband onttrokken 
zijn." Het woord 'onopzettelijk' wordt hier veel te zwaar belast. 

4 'Aan schuld te wijten zijn' 

Vermoedelijk ligt in die welhaast Babylonische spraakverwarring de voornaamste oor-
zaak, dat de commissie haar nuancerende positieve benaderingsmethode van de culpa 
vrijwel geheel heeft opgegeven, waartoe stellig heeft bijgedragen, dat men niet van het be-
gin af aan de culpa — anders dan de dolus — in een definitie heeft vastgelegd. In de no-
tulen treft men regelmatig de aantekening aan dat het begrip der culpa nog nader vast-
gesteld moet worden. Van vergadering tot vergadering is die hachelijke onderneming uit-
gesteld. Het taaltekort heeft hierbij zeker een rol gespeeld. Zo verzandt de onderneming 
van de artikelsgewijze overweging van de culpa meteen aan het begin van de tweede le-
zing. De variërende aanduidingen worden van tafel genomen en — op enige restanten na 
uit de eerste lezingsperiode" — zonder enig debat vervangen door het oningevulde en 
uniforme 'aan zijn schuld te wijten zijn', de typerende, sterk causaal getinte clausule uit 
deze fase. De formule lijkt wel enigszins op die welke Modderman aanvankelijk aanbe-
val, doch een belangrijk verschil zit hierin, dat de causaal beschreven relatie tussen de 
subjectieve gesteldheid en de objectieve bestanddelen en elementen thans in malam par-
tem wordt verwoord door 'te wijten aan'. 

Etymologisch is het stamwoord van 'wijten': vilten = berispen, verwijten, straffen; fra-
weiten = wreken, straffen." 'Wijten' heeft ontegenzeggelijk in de woordvolgorde 'aan 
schuld te wijten' een peioratieve oorzakelijke betekenis in die zin, dat teruggewezen 
wordt naar een bij de dader verblijvende innerlijke oorzaak van gediskwalificeerde gevol-
gen en omstandigheden. Strafrechtelijk kan dit o.i. niet anders betekenen, dan dat de 
subjectieve toerekeningsrelatie tussen die 'innerlijke gesteldheid' en de intrasystematisch 
objectieve gegevens de ongeoorloofdheid of onrechtmatigheid van dat objectieve uit-
drukkelijk vooronderstelt, hetzij geheel of partieel. Het 'wijten' vooronderstelt een ze-
kere rechtsplichtschending door de dader. Iets rechtmatigs (of iets, 'waar niets mee aan 
de hand is') 'wijten aan' is taalkundig onjuist. De gekozen terminologie veroorzaakt, 
door de sterk 'gekleurde' inslag, dat de delictsopbouw van het culpose feit volkomen an-
ders wordt dan die van het doleuse. Immers bij het laatste delictstype kan de schuldvorm, 
mits de dolusomschrijving maar neutraal genoeg blijft, de onrechtmatigheid in principe 
volkomen onverlet laten.' Bij dat delictstype kunnen wederrechtelijkheid en verwijt-
baarheid volstrekte elementen blijven, vermoedens buiten de delictsomschrijving. 

63. Not. III p. 498. 
64. Not. 111, pp. 347, 356, 446. 
65. Zie b.v. artt. 198, 199 Sr. waarin de term 'onachtzaamheid' gehandhaafd is. 
66. Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal, a.w., p. 795 ad vocem 'wijten'. 
67. Hoofdstuk 3.111.5.1. 
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Hoever nu het peioratief taalgebruik bij de culpa-omschrijvingen de wederrechtelijk-
heid en verwijtbaarheid binnen de delictsomschrijving introduceren zullen wij hierna uit-
gebreid bespreken." Het gaat er hier slechts om, dat het taalgebruik van de wet (op on-
duidelijke gronden) verhindert om, naar analogie van de dolus, te spreken van `kleurloze 
culpa', 'culpa facti' of 'culpa als psychisch feit'. 

Verder zit er een sterk 'persoonlijke noot' in het woord 'schuld'. Het gaat om een 
rechtsplichtschending die de dader 'helpen kon', d.w.z.: een schending die vermijdbaar 
en verwijtbaar was." In de terminologie is verdisconteerd dat het gedrag 'storend' is ten-
gevolge van het onnodig niet-gebruiken van psychische vermogens. 

Misschien zou de wetgever een neutrale uitdrukking voor de culpa gebruikt hebben als 
hij die maar voorhanden had gehad." In zekere zin zou men kunnen zeggen, dat de wet-
gever per ongeluk bij de 'gekleurde culpa' terecht is gekomen. Hij was onmachtig eraan 
te ontkomen — mede gezien het taalprobleem, en het feit dat de wetgever hier voor ons 
land volstrekt onbekend terrein betrad: de begrippen moesten nog ontwikkeld worden.'' 

Door de terminologie 'aan zijn schuld te wijten' wordt de culpa op een of andere ma-
nier in verband gebracht met een zekere wederrechtelijkheid. Het begrip veronderstelt 
iets storends. En iets `storends' betekent binnen het strafrechtsdogmatisch denkkader 
een zekere mate van onrechtmatigheid (Hoofdstuk 1.11.2). 

Een heel andere vraag is of de culpa die vooronderstelde wederrechtelijkheid ook be-
heerst. Dan zou men een soort 'inkleuring' krijgen, die parallel is aan die bij het opzet. 
Dan heeft de dader bij het culpose delict de strijd met de norm en/of de strafbaarheid 
moeten beseffen. Voor culpa is dan niet alleen 'kunnen weten' nodig, maar ook 'moeten 
(behoren te) weten' (van de wederrechtelijkheid). 

Deze tweede vraag wordt tijdens de Kamerbehandeling centraal gesteld. 

11.2.2.c Regering en Staten-Generaal 

1 Nietszeggendheid van de MvT 

Zorgvuldig blijft de MvT op de vlakte betreffende de reikwijdte van de thans bereikte 
uniforme culpa-aanduiding. De reden dat culpoos begane feiten soms strafbaar moeten 
zijn wordt niet zozeer gezocht in de aard van de schuldvorm (als bepaalde rechtens ontoe-
laatbare innerlijke dispositie) maar allereerst in de omvang en de ernst van de objectieve 
gevolgsrelaties. Het grote en ontoelaatbare nadeel van sommige gemeengevaarlijke delic-
ten verplicht tot repressie, ook al werden die feiten zonder opzet begaan. De schuld 
waarin die feiten hun oorsprong hebben wordt omschreven als `onvoorzigtigheid', 'nala-
tigheid' of 'gebrek aan voorzorg' . 72  De uitdrukking 'aan schuld te wijten zijn' vat deze 
soorten van culpa samen. `Wegstrependerwijs' (door te zeggen wat culpa niet is) wordt 
een negatieve plaatsbepaling gegeven gepaard met de verzekering dat het begrip zelf posi-
tief is. Maar over dat `positieve' wordt geen opheldering verschaft. Culpa ligt tussen het 
objectieve toeval en het subjectieve opzet in: het is `de zuivere tegenstelling van opzet aan 
de eene, van toeval (casus) aan de andere zijde. Het is een positief, geen bloot negatief be- 

68. Hieronder, II.4.2.e. 
69. Nader hieronder 11.4.2.c. 
70. Hieronder ad 11.4.4 geven we enkele voorbeelden van mogelijke neutrale culpa-aanduidingen. 
71. Bosch, Het ontstaan van het wetboek van strafrecht, a.w., p. 102. 
72. Smidt, Geschiedenis, a.w., dl. I p. 77. 
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grip. De afwezigheid van opzet brengt het bestaan van schuld niet mede. Geen delictum 
culposum zonder bewezen schuld bij den dader'." 

De commissie van rapporteurs, aldus voorgelicht, noemt het begrip 'schuld' dan ook 
te onbepaald. Zij stelt voor te spreken van 'grove onachtzaamheid' of `onvoorzigtig-
heid'." Zij spitst de kwestie echter niet kwalitatief toe op het 'wezen' van de hierbespro-
ken schuldvorm, maar kwantificerend slechts op de maat van de schuld. Hoevéél culpa is 
nodig om strafbaar te zijn? Over de maat zijn regering en volksvertegenwoordiging het 
aanstonds eens: strafbare culpa moet lata wezen." 

2 De gekleurde cognitieve definitie in het Regeeringsantwoord 

Het is dan ook betrekkelijk onverwacht dat de regering alsnog de inhoudsvraag ten prin-
cipale aan de orde stelt. Het Regeeringsantwoord stelt t.a.v. de inhoud van de culpa drieër-
lei vast: 
I. De culpa wordt beslist gesitueerd in het cognitieve vlak. Er is met het 'weten' van de 

dader iets aan de hand: het 'weten' blijft onder een bepaalde maat. Er is bij de dader 
negatief een actueel gebrek aan kennis of voorzien, een voorstellingsinhoud ont-
breekt, dan wel, positief, er is een gebrekkige bewustzijnsinhoud of onnadenkendheid. 

2. De maat waaraan dat cognitieve gebrek of gebrek aan iets cognitiefs wordt gemeten 
wordt gevormd door een de dader persoonlijk betreffende rechtsplicht tot 'psychisch 
wèl doen' (namelijk nadenken, weten, voorzien). Daarmede is de culpa 'gekleurd'. Zij 
veronderstelt die subjectieve rechtsplichtschending en beheerst die onrechtmatigheid 
omdat het sluitstuk van de culpaverwezenlijking niet slechts ligt in het psychisch kun-
nen maar ook in het psychisch behoren (te weten, te voorzien). 

De regering stelt immers: 'Terwijl hij die opzettelijk misdoet, zijn vermogens verkeerd 
gebruikt, is de eigenaardigheid van de schuld deze dat men ze niet gebruikt, waar men ze 
had behooren te gebruiken." Gebrek aan het noodige nadenken, aan de noodige kennis 
of aan het noodige beleid, 7iedaar het wezen van alle schuld'." 

3. Dit cognitief gebrekkige valt uiteen in twee soorten: bewuste schuld of roekeloosheid 
en onbewuste schuld." 

De Kamer gaat met deze constateringen volledig akkoord. 
Modderman fixeert de beide culpavarianten in het mondeling debat nader, door hen af 

te zetten tegen de bewustzijnsbetrekking op het handelingsmoment die gevormd wordt 
door een adequate voorstelling van het strafrechtelijk objectieve. Bij de bewuste schuld is 
wel een voorstelling actueel bij de dader voorhanden, maar deze stemt met de reële af-
loop niet overeen. Wij zouden zeggen: de voorstelling is inadequaat, in de betekenis wel-
ke wij hierboven aan dit woord gaven: namelijk ex post blijkend niet overeen te stemmen 

73. Smidt, t.a.p. 
74. Smidt, a.w., dl. I, p. 78. 
75. Over de eigenaardigheid de 'hoeveelheidsvraag' centraal te stellen terwijl de 'inhoudsvraag' on-
beantwoord blijft (hoeveel van wat?) nader Moons, in zijn in noot 21 geciteerde geschrift. 
76. Cursivering dezerzijds. 
77. Smidt, Geschiedenis, a.w., dl. I, p. 78. 
78. Smidt, t.a.p. 
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met het werkelijke." Achteraf is de voorstelling geen 'geldige werkelijkheidsweergave'. 
De inadequaatheid had de dader op basis van op het gedragsmoment kenbare gegevens 
kunnen en behoren te vermijden. In die verplichte vermijdbaarheid ligt de 'kleuring' van 
de culpa. De voorstellingsinhoud komt neer op een ex ante ongegrond (dit is: ongerecht-
vaardigd) optimisme. De inadequaatheid kon en moest onderkend worden. 

Modderman acht dit ongegrond optimisme de zwaarste vorm van culpa." Waarop dit 
oordeel steunt is onduidelijk. Maar waarschijnlijk is een reden geweest, dat zich bij dit 
optimisme in het actuele bewustzijn wèl een voorstelling voordoet terwijl dit bij de onbe-
wuste schuld niet zo is. Juist is deze gevolgtrekking niet." Iets is niet 'erger' (zwaarder 
toerekenbaar) omdat er 'psychisch' meer voor nodig is. Uit de term 'bewust' blijkt verder 
hoe sterk hier gepsychologiseerd wordt. Het woord is overigens verwarrend, omdat de 
dader zich van zijn schuld niet 'bewust' is. Het gaat juist niet om 'bewuste 
roekeloosheid'. Dit zou immers het bewust aanvaarden van een aanmerkelijke kans (op 
ongelukken b.v.) betekenen, hetgeen o.i. juist de essentie is van de dolus eventualis." 
Modderman noemt, omdat hij (nog) niet beschikt over het juiste `Hollandsche woord' de 
vorm van culpa, waarbij een voorstelling wèl is gegeven: Trevelhaftigkeie . Men is zich 
van gevaar bewust: er is mogelijkheidsbewustzijn. 'Die bewuste schuld is aanwezig, wan-
neer op het oogenblik van de daad de mogelijkheid der uitkomst voor den geest zweeft, 
maar toch z66 dat de dader, ook blijkens de voorzorgsmaatregelen die hij neemt, hoopt 
en vertrouwt dat het hem door zijne handigheid en bijzondere maatregelen gelukken zal 
die uitkomst te beletten'." Insgelijks ook de Commissie van Rapporteurs." 

Bij de onbewuste schuld ontbreekt iedere actuele voorstelling van het strafrechtelijk ob-
jectieve, er is geen bewustzijnsbetrekking inzoverre, terwijl deze er wel had behoren te 
zijn. Er is hier sprake van een cognitieve omissie. 

Omdat men alleen wil letten op de bovenste, direct gegeven bewustzijnslaag spreekt men 
van 'onbewust', hetgeen zoveel wil zeggen: hier is iets psychisch niet." Ongelukkig is de 
term dan in zoverre, dat er in het dieptepsychologisch opgevatte 'onbewuste' heel wat 
voorhanden kan zijn tot en met een verdrongen voorstellingsinhoud die concordeert met 
het objectieve. De term 'onbewust' verklaart al dit 'onbewuste' voor de culpa, die alleen 
betrekking mag hebben op het 'bewuste' voor irrelevant. 

Omdat de onbewuste schuld gelijkstaat aan psychische passiviteit wordt deze culpava-
riant de 'lichtste graad van schuld' genoemd." In deze wetgevingsperioden staan omis-
sies nu eenmaal in een veel gunstiger daglicht dan de commissies." Dit gegeven uit de ob-
jectieve handelingsleer blijkt zich hier ook in het 'subjectieve vlak' voortgezet te hebben: 
psychisch helemaal nalaten is minder erg dan een gebrekkige psychische act. Ten onrech- 

79. Hoofdstuk 2.11.3.1. 
80. Smidt, Geschiedenis, a.w., dl. I, p. 81. 
81. Hierboven, 11.1.2; de fout is ook hier, dat men uit het descriptieve (voor de bewuste culpa is psy-
chisch meer energie nodig — namelijk een actuele bewustzijnsbetrekking — en bij de onbewuste 
culpa mag die ontbreken) onmiddellijk consequenties trekt voor het prescriptieve: dan is bij de be-
wuste culpa het schuldverwijt ook groter. Kortom, hieraan ligt dezelfde foutieve redenering ten 
grondslag als die, welke het opzet in abstracto een ernstiger schuldverwijt acht dan de culpa. 
82. Hierboven, Hoofdstuk 3.11.3.3 en II.5.2.b. 
83. Smidt, Geschiedenis, a.w., dl. I, p. 81. 
84. Smidt, Geschiedenis, a.w., ad titel VII p. 118. 
85. Zo ziet b.v. aldus redenerend, ook W.P. van Bakhoven de onbewuste culpa, De onbewuste 
schuld: morele schuld of maatschappelijke schuld?, TVS jrg. LXXIII, 1964, pp. 53 t/m 69. 
86. Smidt, Geschiedenis, a.w., dl. I, p. 81. 
87. Zie hierboven, Hoofdstuk 3.III.5.2.c. 

251 



te o.i. De hierboven genoemde passiviteit kan o.i. bepaald een veel ernstiger schuldver-
wijt opleveren. Wie in het geheel niet aan `zekere regtschennis' denkt kan daardoor een 
indicatie geven van een veel 'wederrechtelijker subjectieve dispositie' dan degene die zich 
althans om de mogelijkheid van zulk een krenking bekommert, maar daarin te opti-
mistisch is." 

3 Benadrukking van het 'gekleurde' 

Bij de verdere kamerbehandeling wordt steeds grote nadruk gelegd op het 'gekleurde' ka- 
rakter van de uitdrukking 'aan zijn schuld te wijten zijn'. Zo verwerpt de Commissie van 
Rapporteurs die culpa-aanduidingen, die, als restant uit de eerste lezing van het ontwerp 
der Commissie-De Wal, de culpa als kleurloos cognitief negativum, als `niet wetende dat' 
omschrijven. Het gaat er niet slechts om, aldus de commissie, wat de dader niet heeft ge-
weten, maar om de vraag of zijn onwetendheid onverschoonbaar was. Men kan iemand 
slechts straffen, aldus De Savornin Lohman, voor 't geen hij moet onderzoeken. Daarom 
wordt ook bij culpose omschrijvingen, waarin het 'onwetens' voorkwam, de terminolo-
gie 'aan schuld te wijten zijn' ingevoerd. 

In het O.R.O. kwam het `onwetens' evenals het `onwillens' nog voor. Met beide maakt 
de Kamer korte metten." Zij was ook in veel mindere mate dan de Commissie-De Wal be-
hept met de neiging de culpa te zien als `defectueuse dolus' . 9° In art. 188 O.R.O. werd 
b.v. het culpose warenbederf nog omschreven als 'hij die voor het leven of de gezondheid 
gevaarlijke stoffen verkoopt of aflevert, wetende dat zij tot vermenging of toebereiding 
van eet- of drinkwaren moeten dienen doch onbekend met het gevaarlijk karakter der 
stoffen'." 

Het ongenoegzame dier redactie sprong de Rapporteurs dadelijk in het oog. Zo was 
onverwijtbare onbekendheid immers strafbaar! De bepalingen werden derhalve aange-
past." In dezelfde trant De Savornin Lohman meer in het algemeen bij de beraadslagin-
gen de gemeengevaarlijke delicten betreffende. Wil men het subjectieve element van de 
culpa in de wet opnemen, dan gaat het niet alleen om wat de dader kon voorzien, maar 
om het gevaar dat hij had moeten voorzien." 

88. Zie nader hieronder, II.4.2.b. 
89. In navolging van prof. M. de Vries, de `taalcontroleur' (over hem Bosch, Het ontstaan, a.w., p. 
48, p. 49) meende de Tweede Kamer dat het woord 'onwillig' niet goed gebruikt was. 'Onwillig' be-
tekende immers: 'zijns ondanks, gedwongen'. 'Het staat bijna met tegenstrevend gelijk'; Smidt, Ge-
schiedenis, a.w., dl. II, p. 459. 
90. Zo nu en dan spreken kamerleden wel van combinaties die iets dergelijks suggereren als: 'onwil-
lige manslag', 'onwillig veroorzaken van den dood', 'doodslag door onvoorzigtigheid', 'culpose 
mishandeling', 'onwillige doodslag', 'onvoorzigtige vernieling'; zie vooral de hybridische debatten 
bij Smidt, a.w., ad art. 158 v.v., p. 135 v.v. 
91. Het artikel vervolgde: 
— 'hij die in eet- of drinkwaren of in zelfstandigheden tot de bereiding daarvan dienende, bestemd 
om verkocht of uitgedeeld te worden, voor het leven of de gezondheid gevaarlijke stoffen mengt, 
zonder bekend te zijn met het gevaarlijk karakter dier stoffen; 
— hij die eet- of drinkwaren verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt of ten verkoop of ter uit-
deeling in voorraad heeft waarin zich voor het leven of de gezondheid gevaarlijke stoffen bevinden, 
wetende dat die eet- of drinkwaren met andere stoffen zijn vermengd, doch onbekend met het ge-
vaarlijke karakter dier stoffen'. Zie ook: Smidt, Geschiedenis, a.w., ad art. 174, p. 158. 
92. Zie de Rede van De Savornin Lohman d.d. 01-11-1880, Smidt, a.w., p. 161. 
93. Smidt, a.w., ad art. 158 v.v., p. 130 v.v. 
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11.2.2.d Latere cognitieve omschrijvingen 

De cognitieve benadering van de culpa wordt in latere ontwerpen en wetteksten tot inte-
grale wijziging of gedeeltelijke aanvulling van het wetboek van strafrecht voortgezet. 
Hierbij worden geheel nieuwe omschrijvingen voor deze schuldvariant gebezigd. Van een 
vernieuwd principieel theoretisch inzicht met betrekking tot de culpa als inadequate 
voorstelling of psychische omissie blijkt echter niet of nauwelijks. Met name de behande-
ling door de Staten-Generaal is uitzonderlijk oppervlakkig te noemen. 

Relatief het meest dogmatische diepgang vertoont op dit punt het Ontwerp-Cort van 
der Linden, dat het Staatsblad niet haalde." In het algemeen inleidend deel van de Me-
morie bij het Ontwerp tot wijziging van het Eerste Boek wordt vastgesteld, dat het aantal 
culpose delicten als pendant van reeds voorhanden doleuse omschrijvingen uitbreiding 
behoeft. Nu het Wetboek bijna anderhalf decennium in werking is, is gebleken, dat de te-
rughoudendheid van de wetgever van 1881 in dit opzicht enigszins misplaatst is geweest. 
Culpa en dolus zijn eigenlijk even zware schuldvormen. Bij de artikelsgewijze toelichting 
doet de Regering uitkomen, dat ook culpa altijd terugwijst op een 'gevaarlijk karakter 
van den dader'." Hoe moet die karakterschuld begrepen worden? Hiertoe zet het Ont-
werp de culpa af tegen de wederrechtelijkheid: culpa is er, wanneer de dader zich niet vol-
doende op de hoogte heeft gesteld van de in werkelijkheid aanwezige onrechtmatigheid 
zijner voorgenomen handeling: 'Iedere twijfel dienaangaande maakt de handeling tot 
een culpose handeling en niet alleen iedere twijfel maar iedere dwaling. Er zijn handelin-
gen waarvan men zich eenvoudig te onthouden heeft zoolang men niet volkomen zeker is 
van zijn goed recht' .' 6  Dit schuldverband drukt het Ontwerp uit door de termen 'redelij-
kerwijze moetende vermoeden'97  of 'redelijkerwijze moet/moest vermoeden'." Het gaat 
er om, dat ieder redelijk oordelend mens de rechtens ontoelaatbaarheid van het voorge-
nomene zou hebben begrepen terwijl deze dader daarvan niettemin toch geen kennis 
droeg. Het cognitief negativum is een inbreuk op het algemeen cognitief 'haalbare' (en 
wordt als irrealis plusquam perfecti verwoord." Het ontwerp-Loeff gebruikt exact de- 

94. Ontwerpen van Wet tot Herziening van het Eerste, het Tweede en het Derde Boek van het Wet-
boek van Strafrecht, Handelingen Tweede Kamer, Bijlagen, zitt. 1900-1901, 100, nummers 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7. 
95. Hand. Tweede Kamer, Bijl. 1900-1901, 100 nummer 5, p. 44. 
96. Hand. Tweede Kamer, Bijl. 1900-1901, 100 nummer 5, p. 42. 
97. Zie de ontwerpen voor de artt. 140, eerste lid, 140, tweede lid. 158b1s , 158,e„ 172 eerste lid, 174, 
eerste lid, 239 ten tweede, 416 Sr.; bij deze combinatie is het objectieve, waartegen het vermijdbaar 
gebrek aan vermoedens is afgezet, meestal geheel uitgeschreven (anders dan bij 'aan zijn schuld te 
wijten'): b.v. 'Hij die deelneemt aan eene vereniging redelijkerwijze moetende vermoeden dat deze 
bij de wet verboden is'. 
98. Zie de ontwerpen voor de artt. 189, eerste lid ('Hij die iemand van wie hij weet of redelijkerwijze 
moest vermoeden dat hij eenig misdrijf gepleegd heeft of dat hij terzake van eenig misdrijf vervolgd 
wordt, opzettelijk verbergt enz.'), 213, 214, 223, 233, 234, 244, 245 eerste lid, 250 nieuw derde 
lid, 250bis  ten eerste en ten tweede Sr. 
99. Soms bezigt het Ontwerp nog de uitdrukking 'door schuld' of 'aan zijn schuld te wijten zijn' 
(b.v. artt. 347, 352b1s) of 'redelijkerwijze moest verwachten' (art. 419 bis , aanhef en sub 2). 
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zelfde uitdrukkingen.' °° Insgelijks doen de teksten van de Wet tot Bestrijding van de Ze-
deloosheid. °' 

Het zou natuurlijk bijzonder interessant geweest zijn, te vernemen welk bezwaar de wet-
gever kennelijk tegen de uitdrukking 'aan zijn schuld te wijten zijn' gekregen heeft, want 
die culpa-aanduiding vervangt hij in de wetteksten en ontwerpen door de uitgeschreven 
cognitieve aanduiding van het 'moeten verwachten' of 'moeten vermoeden'. Hierover 
verneemt men echter niets. De Kamerdebatten zijn bepaald niet geschikt om nader licht 
te werpen op de reikwijdte en inhoud van de cognitieve aanduiding. Voor de Tweede Ka-
mer staat het bewijsprobleem centraal: het gaat er niet zozeer om, wat culpa is, maar hoe 
het bewezen moet worden. Deze verlegging van de aandacht naar het strafvorderlijk ni-
veau was inmiddels wel aan 'de schuld' van de Minister Nelissen 'te wijten'. Deze had in 
de Memorie van Toelichting op het Wetsontwerp Bestrijding Zedeloosheid vastgesteld, 
dat met 'moetende vermoeden' bedoeld werd 'praesumpties van wetenschap' te vestigen 
met betrekking tot alle objectieve delictsbestanddelen die na die uitdrukking in de om-
schrijving volgden. Gebleken was, aldus de bewindsman, dat het zo moeilijk was bij de 
koppelarij te bewijzen dat de koppelaar had gehandeld met de wetenschap van de min-
derjarigheid van hem of haar wiens of wier ontuchtige handelingen met een derde hij te 
weegbracht of bevorderde. Aan dit bij uitstek practische bezwaar beoogde het ontwerp 
volgens de Minister tegemoet te komen door nu eens die wetenschap te praesumeren door 
objectieve omstandigheden in de omschrijving op te nemen (b.v. wanneer de koppelaar 
de minderjarige blijvend als huisgenoot in zijn woning opneemt) dan weer, door de term 
'redelijkerwijze moetende vermoeden' te bezigen.'" Deze hoogst onduidelijke opmer-
king kon gemakkelijk aldus begrepen worden, dat 'redelijkerwijze moetende vermoe-
den' niet slechts betekende, dat het OM ontslagen werd van de opdracht te bewijzen wat 
de verdachte in momento actionis met zekerheid gedacht of geweten had, doch tevens in-
hield, dat het vermoeden (b.v. t.a.v. de minderjarigheid) voorondersteld mocht worden. 
De term 'moetende' wordt dan kennelijk begrepen in termen van waarschijnlijkheidsbe-
rekening, als: 'het kan niet anders dan dat de dader heeft vermoed', 'noodzakelijkerwijze 
destijds begrepen hebben'. Het 'moeten' heeft dan niets meer te maken met het normatie-
ve 'behoren', wat het in de Ontwerpen Cort en Regout wel had. Dat betekent dan, dat de 
culpa-aanduiding gebezigd wordt om een doluspraesumptie te vestigen. Het Voorlopig 
Verslag vraagt dan ook bezorgd of de Regering beoogt ook hem te straffen die kan bewij-
zen dat hij te goeder trouw heeft gehandeld. Is de praesumptie ook dan onweerlegbaar? 
Van Hamel stelt met Goeman Borgesius e.a. een amendement voor op art. 250, ten twee-
de Sr. waarbij hij tevens de probleemstelling in het rechte spoor trekt.'" De bedoeling 
van 'redelijkerwijze moest weten' is niet, praesumpties van enige schuld in te voeren, 
maar, in tegendeel het noodzakelijk schuldelement te eisen voor misdrijven, waar opzet 
alleen niet kan volstaan. De uitdrukking 'wetende of redelijkerwijze moetende weten of 
vermoeden' betekent, dat de wetgever de schuldeis varieert en hetzij culpa dan wel opzet 
eist. Anders dan de wetgever van 1881 is men thans van mening, dat niet altijd eenzelfde 

100. Ontwerp van Wet tot Wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht, Hand. Tweede 
Kamer, Bijlagen, zitt. 1904-1905, 80, nummers 1 t/m 3; 'redelijkerwijze moetende/moet/moest 
vermoeden': ontworpen artt. 140, eerste en tweede lid, 158 bis, 158 ter, 174 eerste lid, 250 derde lid, 
330 eerste lid, 416; 'aan wiens schuld te wijten is dat' wordt voorgesteld in de artt. 272" en 273 bi„ 
352" Sr. 
101. Zie: Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling der bepalingen van het Wetboek van Strafrecht 
tot bestrijding van zedeloosheid alsmede, in verband daarmede, uitbreiding op enkele punten van 
de bevoegdheden van justitie en politie, Hand. Tweede Kamer, Bijl. zitt. 1908-1909,293 nummers 1 
t/m 3; voorgesteld wordt: 'redelijkerwijze moet vermoeden' (artt. 240, 248", 250 derde lid Sr.); 
uiteindelijke Wettekst geeft dezelfde uitdrukking (Wet 20-05-1911, Stbl. 130). 
102. Hand. Tweede Kamer, Bijl. zitt. 1908-1909, 293 nummer 3. 
103. Hand. Tweede Kamer, Bijl. zitt. 1910-1911,28; Zie ook: Hand. Tweede Kamer, 1910-1911,p. 
1541 t/m 1569. 
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schuldvorm voor het gehele delict vereist is en dat men in eenzelfde delict gerust kan ge-
wagen zowel van dolus voor het ene bestanddeel als van culpa ten opzichte van het ande-
re.'" Regout neemt de amendementen van Van Hamel en Troelstra, die op dit punt de-
zelfde strekking hebben, over." In de Memorie van Antwoord betoogt hij dat bij de Re-
gering niets anders heeft voorgezeten dan een pro parte doleuse pro parte culpose straf-
baarstelling te bereiken.'" Het 'weet of redelijkerwijs moet vermoeden' komt zo in de 
uiteindelijke wettekst. Het 'moeten' verwijst naar alle waarschijnlijkheid naar de ver-
mijdbare en verwijtbare subjectieve (psychische) rechtsplichtschending. Het gaat om het 
'gemis aan de noodige voorzienigheid en voorzichtigheid' — zo zag het althans Van Ha-
mel.'" Elliptisch gezegd is de culpa hier dus `boos'.  °' De psychische inadequate voor-
stelling (bewuste schuld) en de psychische omissie (onbewuste schuld) strijden met des 
daders rechtsplicht om zich psychisch wel adequaat voor te stellen. De opmerkingen ge-
maakt bij het Wetsontwerp, leidende tot de invoering van het huidig artikel 417 bis Sr. 
(culpose heling) zijn ook niet zeer geschikt om helderheid over het culpa-begrip te verkrij-
gen. Het O.R.O. sprak van 'redelijkerwijs moetende vermoeden dat het voorwerp door 
misdrijf verkregen is' .'" De Regering had hiermede op het oog het geval waarin de dader de 
mogelijkheid van de misdadige herkomst aannemelijk had kunnen en moeten achten.' 
Volgens het VV was dit precies hetzelfde als opzet. Daarvoor was immers ook 'stellige we-
tenschap' niet vereist, maar een 'moeten begrijpen' voldoende. Derhalve was aan het 
voorgesteld artikel naast art. 416 Sr. geen behoefte.'" Terecht stelde Heemskerk hierte-
genover, dat iemand die 'redelijkerwijze iets moet begrijpen' daarom nog niet altijd re 
vera begrijpt, ook al is er zeer vaak reden om het laatste uit het eerste af te leiden. Het 
Ontwerp had nu juist op het oog de gevallen, waarin die reden ontbrak.' ' 2  Verder stelde 
de Minister, dat de term 'redelijkerwijs moeten vermoeden' zowel opzet als schuld (culpa) 
kon omvatten, maar dat alleen de culpa daarmede werd aangeduid, indien het opzet el-
ders uitdrukkelijk was genoemd. Dit was hier het geval, namelijk in art. 416 Sr. De Com-
missie van Rapporteurs bleef zwaar tillen aan 'redelijkerwijs moetende vermoeden' .' 
Die term heeft 'een ruimere beteekenis dan die van schuld'. Opzet valt er ook onder. De 
Regering stelde daarop de huidige kromme omschrijving voor: 'Hij die eenig voorwerp 
koopt, inruilt, als geschenk aanneemt, in pand neemt of uit winstbejag verbergt, wordt 
indien aan zijne schuld te wijten is dat zijne handeling een door misdrijf verkregen voor- 

104. 'Later heeft men in wetenschappelijke werken de leer doen ingang vinden. . . dat juridiek de 
zaak anders kan staan, dat het zeer wel mogelijk is bij een doleus delict, dat de eigenlijke handeling 
uitsluitend door opzet wordt beheerscht, maar dat er in het delict ook andere elementen zijn, die on-
der den doleusen of ook onder den culposen vorm kunnen voorkomen. Vandaar de uitdrukking: 
van wien men weet dat hij minderjarig is of redelijkerwijze moet vermoeden dat hij minderjarig is. 
Het eene is opzet, het andere culpa.' 
105. Gewijzigd Ontwerp 01-03-1911 Hand. Tweede Kamer p. 1568-1569. 
106. Verslag Eerste Kamer 1910-1911 p. 489 v.v. 
107. Van Hamel/Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 316. 
108. Refererend aan het gelijke taalgebruik ten aanzien van de dolus. Helemaal juist is de uitdruk-
king niet, omdat bij deze 'boze culpa' de boosheid niet beseft wordt door de dader. Hij had alleen 
moeten beseffen, dat wat hij ging doen, 'niet mocht'. Als hij de kansgrootte op verwerkelijking van 
het strafrechtelijk objectieve adequaat had voorgesteld, had hij de `aanmerkelijkheid' ( = rechtens 
ontoelaatbaarheid) daarvan begrepen. 
109. Hand. Tweede Kamer, zitt. 1918-1919, Bijlagen, 305, nummers 1 t/m 3, p. 1: 'Hij die eenig 
door misdrijf verkregen voorwerp koopt, inruilt, in pand neemt, als geschenk aanneemt of uit 
winstbejag verbergt, redelijkerwijs moetende vermoeden dat het voorwerp door misdrijf verkregen 
is, wordt, indien niet blijkt dat het feit valt in de bepaling van artikel 416 eerste lid gestraft met ge-
vangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste zesduizend gulden'. 
110. Hand. Tweede Kamer, zitt. 1918-1919, Bijl. 305, p. 3. 
111. Ibidem, nummer 5 p. 7 v.v. 
112. Hand. Tweede Kamer, zitt. 1918-1919, Bijl. 305 nummer 6 pp. 12/13. 
113. Hand. Tweede Kamer, zitt. 1918-1919, Bijl. 305 nummer 9 pp. 19 v.v. 
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werp betreft enz'.' '' Het Kamerlid Van Schaick acht dit een belangrijke verbetering: 
'iedere kooper van een door misdrijf verkregen voorwerp die ten aanzien van het besef 
van de misdadige herkomst had behoren te begrijpen of vermoeden, zal thans in de ter-
men van strafvervolging of veroordeeling vallen. 

Het woord schuld (betekent) bij heling . . . een zekere geestesgesteldheid, een inzicht 
in de misdadige herkomst (. . .) dat aan de gepleegde handeling een laakbaar karakter 
geeft'. " Heemskerk geeft ten overvloede een technische uitlegging van 'aan wiens 
schuld te wijten is': 'Dit beteekent: aan wiens culpa te wijten is, d.i. dat degene, die met 
zoodanig gebrek aan voorzichtigheid heeft gehandeld of heeft nagelaten iets te doen, dat 
daarvan iemands dood het gevolg is, het delict van culposen doodslag pleegt. In beginsel is 
het met de culpose heling niet anders. Indien iemand de mogelijkheid had moeten onder-
stellen, dat de voorwerpen door misdrijf verkregen waren, maar hij heeft ze toch maar ge-
kocht, dan is hij niet zoover gegaan van met opzet gestolen goed te koopen, maar heeft hij 
niet gezorgd, dat tot zijn bewustzijn doordrong, dat hij iets ongeoorloofds deed. . " 
In sommige delictsomschrijvingen is de culpa nog weer anders cognitief omschreven met 
'ernstige reden hebben om te vermoeden' .' ' Deze uitdrukking is gekozen om ten aanzien 
van de ex ante factoren, waarmede de voorzienbaarheid voor déze individuele dader be-
groot moet worden, te bepalen, dat zij niet op het eerste gezicht evident behoeven te zijn, 
doch uit andere omstandigheden op het tweede gezicht afgeleid mogen worden. Het gaat 
dan om strafbare culpa, waarvoor een samengestelde redenering nodig is. Voor ieder re-
delijk oordelend mens waren de gegevens zodanig, dat het voorzienbare van de verwezen-
lijking van het objectieve indirect af te leiden was.' 

Het betreft hier dus een vrij vérgaande vorm van strafrechtelijke aansprakelijkheid, 
een 'ondergrens' die de grootste zorgvuldigheid, de grootste cognitieve inspanning ver-
eist. Hoe strenger de zorgvuldigheidseisen, hoe eerder men er niet aan voldoet. Boven-
dien is deze culpa-omschrijving 'ongekleurd'. Ook al heeft iemand ernstige redenen om 
iets te vermoeden, daarmede staat nog niet ipso facto vast, dat hij het behoorde te ver-
moeden. Het 'moeten', het plichtmatige, is hier niet in de culpa-aanduiding verwerkt. 
Het staat niet vast dat dit bewust gedaan is. Al met al zou men kunnen zeggen, dat 'ernsti-
ge reden hebben om te vermoeden' de lichtste graad van strafbare culpa is. Deze culpa 
heeft de dader al heel gauw. Men zou dus van een 'ondergrens' van de strafbare culpa 
kunnen spreken. 

11.2.3 DE PSYCHOLOGISERENDE DOGMATIEK 

17.2.3.a Algemeen 

Onder de noemer van 'psychologiserende dogmatiek' brengen wij de schrijvers bijeen die 
koste wat het kost aan de culpa een psychisch substraat willen verlenen door haar als act 
een plaats te geven binnen het bewustzijn, omdat anders deze schuldvorm geen 'echt 
subjectief' bestanddeel genoemd kan worden. Wij gaven reeds aan' ' 9  dat hierbij twee me-
thoden te onderscheiden zijn: 

114. Hand. Tweede Kamer, zitt. 1918-1919 pp. 2187 v.v. 
115. Ibidem. 
116. Ibidem. 
117. Artt. 97a, 113, 119, 132, 134, 137b, 137d, 147a, 240, 240", 271. 
118. Hand. Eerste Kamer, zitt. 1935-1936 Bijl. nr. 85. Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het wet-
boek van strafrecht, a.w., ad art. 240" Sr. Suppl. 12 aant. 5, en ad culpa (Inleiding), suppl. 28 aant. 
5 noot 1. 
119. Hierboven 11.1.2. 
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een volitieve richting en een cognitieve richting.'" De eerste is de meest klassieke en vond 
in het tweede deel van de XIXe-eeuw hier te lande veel aanhang. Na de totstandkoming 
van het Wetboek slonk het aantal sympathisanten van deze theorie — geen wonder, 
want deze leer paste niet zo best bij de cognitieve omschrijvingen die bij de wetgevende ar-
beid van regeringszijde en door de Kamer ten beste gegeven waren. 

11.2.3.6 De volitieve methode 

1 Vier motieven om deze methode te hanteren 

De redenen, om de culpa te definiëren als een of andere wilsact zijn nogal verschillend. 
Wij vinden onder het volitieve kopje dan ook vogels van zeer uiteenlopende pluimage. 
Toch kunnen wij een cluster van vier motieven ontdekken die doorgaans bij de verschil-
lende auteurs wel een zekere rol spelen, zij het dan dat de nadruk per motief ook per 
auteur verschilt. 

/. Als culpa neerkomt op een bepaald volitief moment, dan is zij makkelijk te om-
schrijven in termen van positieve psychische energie, juist zoals de dolus, die daarom zich 
als 'psychisch positief' onderkennen laat. De wil is in de volitieve methode bij uitstek de 
kracht waardoor de mens causatief ingrijpt op de werkelijkheid en die werking is bij het 
'weten' veel minder aannemelijk. Daar komt nog bij, dat áls culpa en opzet beide om-
schreven kunnen worden als eenzelfde soort 'psychische handeling' er een makkelijk be-
schrij fbare vloeiende overloop ontstaat tussen beide schuldvormen. Beide zijn zo onge-
veer in principe hetzelfde, alleen bestaan er graduele en kwantitatieve verschillen: b.v. de 
dolus is 'krachtiger' psychische energie. Met andere woorden: men komt hier ogenschijn-
lijk niet met al die ellende te zitten van de zogenaamde `Mittelstufen' tussen dolus en 
culpa — want die problematiek wordt nu juist veroorzaakt doordat men een kloof aan-
brengt tussen beide begrippen.'  

2. De volitieve methode maakt een zogenaamde 'kleurloze omschrijving' van de culpa 
makkelijker. Men kan de verwijtbaarheid, de psychische rechtsplichtschending, de onbe-

hoorlijke psychische omissie tot het allerlaatste bewaren. Beschrijft men de culpa in ter-
men van intentionaliteit of vitaliteit dan wel finaliteit, dan heeft men eenzelfde soort 
psychisch-energetisch moment als bij de dolus en behoeft men zich er niet om te bekom-
meren, wat nu precies de inhoud is van deze wilsinrichting en behoeft men zich er schijn-
baar geen rekenschap van te geven dat die richting toch betrekking heeft op objecten (na-
melijk ten opzichte van de culpa gesubjectiveerde bestanddelen) die zich strafrechtelijk 
niet 'neutraal' (als fysische kenobjecten) laten vertalen.' 22  Men wordt er niet toe genood-
zaakt zich te buigen over de vraag, wat er nu eigenlijk aan het wilsmoment voorafgaat dat 

120. Uitvoerige bespreking van de volitieve en cognitieve richtingen in de Duitse dogmatiek bij Karl 
Engisch, Untersuchungen Uber Vorsatz und FahrlAssigkeit im Strafrecht, Neudruck Ausgabe Ber-
lin 1930, Aalen 1964, p. 391 v.v.; en Franz Exner, Das Wezen der FahrlAssigkeit, Eine strafrechtli-
che Untersuchung, Leipzig und Wien, 1910, pp. 12 t/m 108. 
121. Zie b.v. Moddermans rede bij de Kamerbehandeling d.d. 02-03-1881, Smidt, Geschiedenis, 
a.w., dl. 1 p. 80. 
122. Hetzelfde probleem speelt ook bij de dolus, Hoofdstuk 3.111.2. 
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verklaart waarom nu juist dit energetisch moment uitgeselecteerd wordt om als strafrech-
telijke schuldvorm te fungeren. 

3. Een 'Hegeliaans motief': de uiteindelijke grond van de rechtvaardiging der opzette-
lijke leedtoevoeging door het strafrecht ligt hierin, dat de dader in openlijk verzet is geko-
men tegen de uitdrukkelijk gepubliceerde en kenbare staatswil. Wij leerden dit motief al 
kennen bij de bespreking van de leer van het 'boze opzet ' .'" Het verplicht ertoe iedere 
strafrechtelijke schuld te herleiden tot een directe of middellijke bewuste oppositie tegen 
de absolute staatsautoriteit. De delinquent heeft in zijn daad — al was hij zich dat wel-
licht op het concrete handelingsmoment niet actueel (meer) bewust — zijn minachting, on-
verschilligheid of doelbewuste antistatelijke geestesgesteldheid vermaterialiseerd.' " 

4. Een 'indeterministisch motief': ook aan culpa ligt, zij het niet actueel, een vrij 
wilsmoment ten grondslag omdat alleen zó zonneklaar is dat het uiterlijk onvoorzichtig 
gedrag niet maar een onontkoombaar automatisch resultaat was van de dader dwingende 
externe krachten, maar wel degelijk veroorzaakt is doordat de dader op een bepaald mo-
ment in vrijheid de bewuste beslissing heeft genomen tot een houding, instelling of een 
reeks van gedragingen welke, gelijk hij toen voorzag, zouden kunnen leiden tot weder-
rechtelijke gevolgen, al kon hij op dat tijdstip de soort en aantal daarvan niet altijd met 
waarschijnlijkheid begroten. 

Verder treffen we bij de verschillende auteurs apart nog andere, hun specifieke dogma-
tische opstelling typerende motieven aan, maar deze behoeven niet door alle `volitivisten' 
gedeeld te worden. Nu de vier belangrijkste volitieve theorieën. 

2 Culpa is dolus-in-causa 

Volgens deze theorie is er bij culpa eigenlijk psychisch hetzelfde voorhanden als bij de do-
lus, alleen is het moment, waarop de bewuste wilsrichting van de dader op het gevolg ont-
staat wat meer 'naar het verleden geschoven'. Het verschil tussen dolus en culpa is louter 
psychisch-temporeel. Bij de normale dolus moet het wilsbesluit onmiddellijk anterieur 
aan of gelijktijdig aanwezig zijn mèt de gedraging. Anders is de wil niet de causa van het 
opzettelijk feit. Bij de culpa is die wilsrichting al een hele tijd van tevoren gevormd. Op 
het moment van de objectieve gedragsverwerkelijking is die wilsbepaling al lang en breed 
een historisch feit. Die vorming van de wil kan zelfs al zei lang geleden zijn dat de dader er 
niets meer bewust van weet en desgevraagd (in alle eerlijkheid) verklaart dit gevolg nooit 
gewild te hebben. Dit kan dan komen, omdat de inhoud van het wilsbesluit gaandeweg 
verdrongen is en door de dader niet meer beseft kan worden (b.v. omdat die voorstel-
lingsinhoud achteraf met onlustgevoelens beladen is: de dader schaamt zich ervoor). Is 
die wilsbetrekking geheel onbewust geworden, dan noemt deze richting de culpa onbe-
wust. Is de dader zich nog geheel of gedeeltelijk bewust dat hij eenmaal in directe wilsbe-
trekking heeft gestaan tot het geïncrimineerde gevolg of een verzameling van dergelijke 
gevolgen, dan is de culpa bewust. Net  als bij de dolus-in-causa in eigenlijke zin is het wils-
besluit terug gelegen in het voorveld van het delict. Ruimtelijk uitgedrukt: terwijl het nor- 

123. Zie Hoofdstuk 3.111.4.5 en het daar besproken standpunt van Van Eck (die in deze periode dan 
ook de culpa volitief definieert, zie hieronder) en 1V.2.2, 'leer van de absolute staat' en 'strafrecht is 
"bolwerk" in het recht'. 
124. Zie: Exner, Das Wesen der Fahrbssigkeit, a.w., p. 32. 
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male opzet als 'psychisch voorportaal' meteen toegang geeft tot de gedraging zit er bij de 
culpa tussen portaal en daad nog een lange gang. Verder is de inhoud van de wilsrichting 
ook wat diffuser. Dit komt, omdat het aantal perspectieven van de wilsrichting als verle-
den feit ook wat groter was. De dader stond niet z6 vlak voor de concrete gerealiseerde 
eventus, dat zijn gehele blikveld daardoor beheerst werd. Hij nam ook nog andere 'soor-
ten afloop' in zijn bewustzijn op. 

Deze opvatting van de culpa als dolus-in-causa vinden wij bij von Feuerbach en zijn 
lange rij discipelen.'" Zij hangt samen met de leer van de 'psychologische afschrikking', 
die als werkhypothese hanteert, dat iedere menselijke handeling direct of indirect op een 
bewust wilsbesluit terug te voeren is. 

Alle misdaden, zo leert von Feuerbach, worden veroorzaakt door een veruiterlijkte wils-
richting tot lustverwerving. Tegen deze wilsbepaling moet de strafwet een psychologisch 
tegenmotief verschaffen door op de wilsopenbaring onveranderlijk en noodzakelijk een 
hoeveelheid onlust te doen volgen, die de maximaal te verwerven hoeveelheid lust door de 
daad te verkrijgen, overtreft. Dan zal de dader, lust tegen onlust afwegend, de voorgeno-
men misdaad alsnog nalaten, omdat hij begroten kan, dat hij er geen genot aan over-
houdt. Gaat hij toch over tot handelen, dan treft hem ogenblikkelijk het leed der straf. In 
dit incidentele geval is dan ten aanzien van de dader persoonlijk gebleken, dat de strafbe-
dreiging niet preventief werkte, maar de generaal-preventieve werking op derden die van 
de leedtoevoeging getuige zijn blijft intact en aan die werking wordt de individuele dader 
voor de toekomst ook weer onderworpen.'" Deze deconditionerende tegenprikkel werkt 
alleen als de sanctie redelijkerwijs te verwachten is. Want als zij 'uit de lucht komt vallen' 
kan zij bij het opmaken van het wilsbesluit niet verdisconteerd worden.'" Ook bij het 
culpose feit is in die negatieve prikkeling de rechtvaardiging der straf te zoeken. Maar dat 
ligt hier uitzonderlijk moeilijk omdat hier het moment waarop de balans lust/onlust op-
gemaakt wordt (in het wilsbesluit) nauwelijks te traceren is. Bij de onbewuste culpa lukt 
dat helemaal niet. Dat is dan ook geen strafrechtelijke schuldvorm, oordeelt Feuerbach 
aanvankelijk. Met grote spitsvondigheid wordt gezocht naar een bewustzijnsmoment, 
dat de belangenafweging door de dader kan schragen. Von Feuerbach redt zich uit dat 

125. Feuerbach, Lehrbuch, a.w., p. 102: Fahrldssigkeit is: `subjectiv, eine gesetzwidrige Willens-
bestimmung, insofern als die Person zwar nicht das entstandene Verbrechen zum Zweck ihres Wol-
lens gesetzt hat, jedoch: 

a. gegen die ihr bekannte Verbindlichkeit zur Vermeidung alles dessen, wodurch man auch ohne 
Absicht Ursache von Verbrechen werden kann (Pflicht zur Beflissenheit, Sorgfalt, diligentia) 
gleichwohl; 

b. willkürlich etwas gethan oder unterlassen hat, was mit dem Entstehen der Rechtsverletzung in 
ursachlichem Zusammenhang gestanden ist, und wobei sich diesselbe; 

c. dieses Zusammenhanges entweder bewusst gewesen oder bei mdssiger Sorgfalt hdtte bewusst 
werden mdssen'. 

Ook Mittermaier ziet de culpa als `ein Willenszustand' (Lehrbuch, a.w., p. 102/103); zie ook 
P.J.A. von Feuerbach, Revision der Grundsdtze und Grundbegriffe des positiven peinlichen 
Rechts, II, Chemnitz, 1800, p. 59 v.v.; dez. Betrachtungen dber Dolus und Culpa überhaupt und 
den Dolus indirectus insbesondere, Bibliotheek fdr die peinliche Rechtswissenschaft und Gesetz-
kunde, Band II, Stuk I, Giessen, 1804, p. 193; zie Jescheck, Lehrbuch, a.w., p. 459; een heldere be-
schouwing over deze volitieve richting o.m. bij: G.E. Langemeijer, Strafrechter en verkeersonvei-
ligheid, NJB 1959 pp. 125 t/m 131, 141 t/m 146, in het bijzonder pp. 126/127; voorts Peters, Opzet 
en schuld, a.w., p. 154 v.v.; zie voorts het overzicht bij Exner, Das Wesen der Fahrldssigkeit, a.w., 
p. 14 v.v. ald. uitvoerige litt. opgave. 
126. Zie de uiteenzetting bij Peters, a.w., p. 168 v.v. 
127. Vanwege die voorzienbaarheid eist de theorie dat de taal van het wetboek aansluit bij het 'ge-
wone taalgebruik', hierboven, Hoofdstuk 3.III.3.2.c.2. 
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probleem door het wilsmoment bij de culpa heel ver terug te plaatsen in de tijd en de rich-
ting ervan heel vaag te maken. De culpose dader heeft op een gegeven moment het samen-
gestelde besluit genomen onverschillig te wezen tegenover wederrechtelijke gevolgen. Hij 
heeft willens en wetens de obligatio ad diligentiam gekrenkt, dat wil zeggen de plicht, 
zorgvuldig te zijn en alle handelingen na te laten waaruit, naar de wetten der natuur, 
rechtskrenkingen kunnen ontstaan.' " Hieraan ligt weer ten grondslag de opvatting dat 
het alleen die wil is, die de menselijke aandacht daarheen richt, waar zij het meest nodig 
is. Het doelmatig en voorzichtig gevaren ontwijken is derhalve resultaat van gewilde op-
merkzaamheid zoals het omgekeerde — onvoorzichtigheid — ook niet anders kan we-
zen dan resultaat van een, zij het historische, bewuste wilsrichting.'" Voor emotionele 
ontremmingen, evasies uit diepere bewustzijnslagen en dergelijke meer is binnen deze 
theorie geen plaats. 

Deze theorie is uitzonderlijk helder door von Feuerbach besproken, geeft op zichzelf 
een aannemelijke strafrechtvaardiging in het zicht waarvan de schuldvormen goed te de-
finiëren zijn, kan nog steeds steunen op zekere (recente) empirische leerpsychologische 
uitkomsten' " en houdt ethiek, moraaltheologie en aanverwante systemen op een behoor-
lijke afstand, omdat de schuld op het eerste gezicht kleurloos en 'gedragswetenschappe-
lijk' gehouden wordt. Men vindt de neerslag ervan nog b.v. bij Remmelink, die de culpa 
ook nog als gewilde onverschilligheid ziet.' 31  Inzoverre heeft deze leer nog niets aan ac-
tualiteit ingeboet.'" 

Onze bezwaren 

1. Het uitgangspunt, het beeld van de handelende mens als rationele actor en lustverwer-
ver, is bepaald niet altijd geldig. Het betreft hier een soort rationeel-'juridisch' hande-
lingsmodel: tot de handeling wordt besloten door het IK dat eerst als een soort rechter de 
beide partijen (b.v. lust en geweten, winst en risico) heeft gehoord. Genot is echter zeer 
vaak niet het oogmerk van handelen. Er zijn daden, waarvan de dader bij kalm beraad 
zou hebben moeten toegeven, dat zij 'enkel ellende' voor hem betekenen. Hij doet ze 
tèch — de daad, als 'emotionele eruptie', 'evasie uit het onderbewuste' overvalt de dader 
zelf.'" De psychologie die hier wordt toegepast is o.i. veel te simpel, omdat alleen het 
'willen' wordt aanvaard als activiteit van het bewustzijn en uitgangspunt is, dat al datge-
ne wat men wil kennen, ook altijd wel te kennen valt. In deze theorie is het effect van de 

128. Feuerbach, Lehrbuch, a.w., p. 99: Culpa = 'eine gesetzwidrige Bestimmung des Willens zu 
einer Handlung oder Unterlassung, woraus nach der Gesetzen der Natur, ohne die Absicht der Per-
son, die Rechtsverletzung entsteht'. 
129. Als latere aanhangers van een dergelijke volitieve schuldleer noemen wij o.m.: J. Kohler, 
Ueber die Strafrechtliche FahrIssigkeit, Archiv fr Strafrecht und Strafprozess, LXII, pp. 241 
v.v.; R. von Hippel, Die Grenze von Vorsatz und Fahrlssigkeit, Leipzig 1903; 0. Kraus, Ueber den 
Begriff der Schuld und den Unterschied von Vorsatz und FahrIssigkeit, Monatschrift f0r Krimi-
nalpsychologie und Strafrechtsreform, IX pp. 321 v.v. 
130. Zie vooral de reeds geciteerde inaugurale oratie van Crombag, Mens Rea, p. 30 v.v. en ald. 
aangehaalde onderzoeken. 
131. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, a.w., 8e druk, p. 170, waar R. stelt: 'Welnu, wie 
een dergelijke optimale instelling niet wil, omdat het zich daarzonder veel plezieriger en gemakkelij-
ker laat leven, hoeft er niet over te klagen, dat hij, wanneer (hij?) als gevolg van zijn gebrek aan zorg 
gevaren niet tijdig onderkent, zodat er fatale ongelukken gebeuren, strafrechtelijk wordt gecorri-
geerd. . .'; Vgl. M. Zeegers, Culpa, TVS LXXI pp. 190-207. 
132. Peters, Opzet en schuld, a.w., p. 158 v.v. 
133. Zie onze opmerking in Hoofdstuk 2.II.4.2.c, I I.4.3.c en Hoofdstuk 3.111.5.1; voorts Peters, 
a.w., p. 153 waar Peters opmerkt, dat nog heel andere onlustbedreigingen dan wettelijke sancties 
mensen van delinqueren af kunnen houden (gewetenswroeging, zondebesef, maatschappelijke af-
keuring). Met andere woorden, hier is Feuerbach veel te pessimistisch ten aanzien van de menselijke 
actor. 
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'gewilde opmerkzaamheid' altijd: 'juiste (adequate) kennis', iedere vorm van dwaling 
lijkt hier wel uitgesloten.'" Wie maar diligentie beoogt, 'zit altijd goed'. 

2. 'Plots losbarstende gevolgen' (vanuit het oogpunt van de dader) zijn lang niet altijd 
terug te voeren op bewust gekozen onbedachtzaamheid. Misschien klopte dat nog wel in 
de XIXe eeuw toen de actieradius van menselijke handelingen overzichtelijk pleegde te 
zijn. Misschien had toen het eens en vooral genomen besluit zich als oppassend burger te 
gedragen in de schaarse gevallen van verderreikende gedragingen de nawerking die von 
Feuerbach bedoelt.'" Thans echter kunnen zeer eenvoudige handelingen `gevolgscata-
racten' , 'cascade-schades' teweegbrengen, zó gemakkelijk (het moderne verkeer!) dat 
niet kan worden aangenomen dat men daarbij steeds een zekere bewustheid van de on-
zorgvuldigheid moet hebben gehad.'" 

3. De culpa wordt in dit soort theorieën al heel gauw een 'Lebensfhrungsschuld', om-
dat het volitieve moment geweldig in tijd uitgerekt wordt en als het ware een hele le-
vensperiode voor de constituering van de culpa in aanmerking genomen moet worden.'" 
Strafrechtelijke schuldvormen moeten o.i. steeds `Einzeltatschuld' blijven.'" 

4. De generale preventie is niet het enige strafdoel en de schuldvormen behoeven niet 
alleen maar in de `deconditionerende' sleutel geplaatst te worden. Bestraffing van het 
culpose feit heeft o.i. vooral, naast de vergeldende een normhandhavende, normoriënte-
rende en normprogrediërende werking op anderen dan de dader.'" 

Ook zij, die onder strafrechtelijk verwijtbare schuld slechts kunnen begrijpen het 'desbe-
wust schenden van een rechtsnorm' zijn vanwege dit axioma gedwongen de culpa te re-
construeren als een 'uitgestelde dolus in causa'. Deze vooringenomenheid hangt weer sa-
men met de idee, dat subjectieve elementen en bestanddelen pas dan werkelijk subjectief 
zijn indien zij zijn te situeren in de bovenste bewustzijnslaag en vandaaruit als 'positieve 
psychische handeling' een inwerking uitoefenen op de fysische buitenwereld. 

In Duitsland heeft deze theorie vrij lang aanhang gehouden, o.i. bij hen, die geinspireerd 
werden door de staatsrechtelijke beschouwingen van Hegel.' Zevenbergen, Goudsmit 
en Van Eck hebben haar hier te lande verdedigd' zij het, dat m.n. de laatste zich daarbij 

134. Zie: G.E. Langemeijer, De strafwaardigheid der onbewuste culpa, TVS XLIII (1933) pp. 135- 
170, in het bijzonder, p. 141. 
135. Zie: G.E. Langemeijer, Strafrechter en Verkeersonveiligheid, NJB 1959 pp. 125 t/m 131, pp. 
141 t/m 146; in het bijzonder p. 127. 
136. Aldus Peters, Opzet en schuld, a.w., Hoofdstuk I, § 5 en p. 155 v.v. 
137. Zie daarentegen onze opm. in Hoofdstuk 2.11.4.3.a. 
138. Dit geldt alleen voor de schuldvormen dolus en culpa en behoeft niet voor de verwijtbaarheid te 
gelden; zie overigens, zeer juist, tegen het uitrekken der schuldvormen, Binding, Die Normen, a.w., 
Bd. II, Halfte 1, p. 281 v.v. 
139. In het kader van deze studie kunnen wij op het karakter van de verschillende werkingen, na- en 
bij-effecten van de strafbepaling, strafoplegging en executie niet ingaan; men zie o.m. G.P. Hoef-
nagels, Anderen dan daders, De straffer en de generaal-preventieve werking, Deventér, 1966, p. 12 
v.v. die hier ons aansprekende onderscheidingen aanbrengt en L.Th. Waaldijk, Motivering van 
strafvonnissen, Utrecht 1963, p. 128 v.v.; vooral: Ch.J. Enschedé, Strafrecht, opgenomen in: Voor-
uitzichten van de Rechtswetenschap, Deventer/Antwerpen, 1964, p. 31 v.v. in het bijzonder p. 50 
v.v.: 'men besteedt hier te eenzijdig aandacht aan de werking van de straf of de maatregel op de ver-
oordeelde en men let te weinig op de functie van de strafrechtspleging in het maatschappelijk bestel. 
Men mag niet alleen vragen: of, en in hoeverre de strafrechtspleging delinquenten van recidive af-
houdt, men moet ook vragen: of, en in hoeverre de strafrechtspleging de niet-delinquente burger in 
zijn norm-conform gedrag beïnvloedt', aldus ook Peters, Opzet en schuld, a.w., p. 168 v.v. 
140. Zie o.m. auteurs, geciteerd bij Jescheck, Lehrbuch, a.w., p. 459; vgl. verder de uitgebreid bij 
Engisch, Untersuchungen aber Vorsatz und Fahrlassigkeit, a.w., p. 396 besproken auteurs. 
141. Zevenbergen, Beschouwingen over het strafrechtelijk schuldbegrip, a.w., p. 178 v.v. (het 
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naar alle waarschijnlijkheid sterk heeft laten leiden door een moraaltheologisch schuld-
begrip dat de zondeschuld slechts wil afleiden uit de kwade intentie waarmede gehandeld 
werd. Bij Zevenbergen speelt vooral het indeterministische motief.'" Het is wel waar, al-
dus van Eck in zijn eerste geschriften (hij is dus hier later aanmerkelijk van mening veran-
derd),'" dat de culpose dader zijn wil niet rechtstreeks heeft gericht op het teweegbren-
gen van het met het culpose delict gecauseerde gevolg, maar indirect heeft hij zijn wil 
daarop wel bepaald, namelijk door te beslissen 'niet goed uit te kijken en het maar te wa-
gen'. Die zorgvuldigheidsnorm wordt bij de culpa altijd rechtstreeks opzettelijk overtre-
den, de norm die de culpose delictsomschrijving belichaamt wordt onrechtstreeks over-
treden. 

In een recent artikel betoogt Bins eigenlijk niet anders.'" Zij vraag zich af waaruit 
strafrechtelijk verwijtbare schuld kan bestaan. 'Dat kan toch niets anders zijn dan: dat de 
dader werkelijk een norm heeft geschonden, dat hij bewust heeft gehandeld in strijd met 
een rechtsnorm'.'" Als men bij de culpa niet zou vragen naar de intentie van de dader, 
komt het 'werkelijk subjectieve' niet aan de orde.'" Bij culpa ligt dit bewustzijnsmo-
ment t.o.v. de gedraging eenvoudig in tijd terug. De automobilist die, door vermoeidheid 
overmand, in regenachtig weer met slecht zicht een overstekende voetganger overrijdt, 
staat inderdaad met dat gevolg niet in een rechtstreekse bewustzijnsrelatie. Die schuld 
moet hier teruggaand in tijd opgezocht worden, bij de bewuste veroorzakende norm-
schending. En deze ligt daar, waar de automobilist de beslissing nam om, hoezeer ver-
moeid en niettegenstaande de weersomstandigheden, tèch te gaan rijden.'" 

Onze bezwaren 

I. De noodzaak om de culpa te funderen in een bewuste wilsact is een gevolg van het 
positivistische wereldbeeld van het psychofysisch dualisme waar de auteurs implicite 
steeds maar van uitgaan. De 'ongeldigheid' van die epistemologische vooronderstelling 
bespraken wij reeds.'" 

2. Ook bij deze dolus-in-causa reconstructie moet men vaak veel te ver terugredeneren 
in tijd. Met name bij de onbewuste culpa moet het volitieve geweldig ver teruggelegd wor-
den. Ook hier wordt de culpa maar al te vaak opgerekt tot een LebensfhrungsschuId. 

3. Verder: als die historische reconstructie van het volitieve serieus genomen moet wor-
den, dan moet zij ook bewezen worden.'" Dan moet inderdaad vaststelbaar zijn op welk 
moment in het leven van de dader de wilsbeslissing tot onzorgvuldigheid gevallen is. Dat 
worden, zoals wij in de Na-Oorlogsche Rechtspraak bij de `desbewustheid' al zagen' 

strafrecht normeert slechts gedragingen die uiting zijn van een menselijke wil); F.W. Goudsmit, De 
onachtzaamheid en hare bestrijding, Amsterdam 1931, pp. 69 v.v.; Van Eck, Causaliteit en aan-
sprakelijkheid voor gevolgen in het strafrecht, a.w., Dl. 1 p. 154 v.v.; zie onze opm. hierboven in 
Hoofdstuk 3.111.4.4 en 111.4.5. 
142. Hij voert het hele vraagstuk daarop terug, a.w., eerste afdeling (Wilsvrijheid). 
143. Van Eck, Causaliteit en aansprakelijkheid, a.w., dl. 1 p. 155; vgl. hieronder 11.2.3.c.2. 
144. Bins, Schuldbeginsel en schuldbegrip in het strafrecht a.w. 
145. Bins, a.w., p. 1: `. . . in eigenlijke zin (kan) een norm niet anders geschonden worden dan door 
een wilsdaad om tegen die norm te handelen, resulterend in een gewilde daad in strijd met die 
norm'. Evenzo Goudsmit, De onachtzaamheid, a.w., pp. 72 v.v., in het bijzonder p. 79. 
146. Dat is het bezwaar van Bins tegen de gangbare praktijk: 'Er wordt — zoals bekend — niet ge-
vraagd naar de intentie van de dader; het werkelijk subjectieve komt vrijwel nooit aan de orde. Alles 
blijft in de sfeer van het objectieve'; (Bins, a.w., p. 3), zie hierboven 11.1.1 en 2. 
147. Bins, a.w., p. 13 v.v. (Schuld is een constructie: culpa in causa). 
148. Hoofdstuk 2.II.2.2.c en d. 
149. Langemeijer, De strafwaardigheid der onbelauste culpa, a.w., p. 164. 
150. Hoofdstuk 3.1V.2.6.d.2. 
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nogal eens geforceerde waarschijnlijkheidsberekeningen. Hoe moet die beslissing 
tot negligentia bewezen worden, als de dader er zelf niets over weet te berichten, ja, 
als die actuele onwetendheid nu juist significant is voor de schending van de 'onderlig-
gende beleidsnorm'?' 5 ' En het protestatio actui contraria-argument gaat hier niet op, 
omdat de gevolgsveroorzakende handeling bij het culpose feit per definitie niet wel-
sprekend is met betrekking tot de bewustzijnsrelatie en het geïncrimineerde gevolg. 
'waanzinnige' rijdt doet wel van een wilsrichting blijken, maar die is dan op de 'aanmer-
kelijke kans' gericht: hij neemt de brokken `billigend im Kauf . Met andere woorden: de 
vitaliteit, finaliteit of intentionaliteit moeten juist ontbreken, anders krijgen we 'voor-
waardelijk opzet'. Het bewijzen wordt in deze theorie al heel gauw: het postuleren van 
onweerlegbare vermoedens. Wie ziilk een ongeluk heeft veroorzaakt moet wel onvoor-
zichtigheid gewild hebben.'" 

4. Tenslotte: waarom moet het psychische nu eigenlijk met alle geweld ingeperkt wor-
den tot een bewuste wilsact? Als men de culpa dan al psychologisch wil funderen, 
waarom dan alleen naar het actuele bewustzijn gekeken? Een psycho-fysisch delictsbe-
grip behoeft tot die beperking niet te dwingen. 

3 Culpa is een wil met defectueuse voorstelling 

De theorie, die de culpa beschrijft als een 'wil met defectueuse voorstelling' gaat uit van 
de praemisse, dat het subjectieve ( = psychische) in het strafrecht slechts relevant is, voor-
zoveel het psychische causatief inwerkt op de fysische werkelijkheid. De oorzakelijke in-
werking van het direct gegeven bewustzijn op deze werkelijkheid wordt 'wilsrichting' ge-
noemd en onder 'willen' moet in dit verband verstaan worden: het actualiseren van de 
mogelijkheid causaal in te werken op de buitenwereld van de fysische feiten.'" De 'wil' is 
de psychische energie, die een keten van relaties beweegt, welke resulteren in gevolgen. 
Het denk- of voorstellingsleven is slechts inzoverre van belang, dat uit de inhouden daar-
van af te leiden valt, in welke richting en met welke reikwijdte een dader zijn psychische 
energie bepaald heeft. Maar voor het overige heeft het strafrecht met het cognitieve niets 
te maken. Het cognitieve openbaart zich immers niet meetbaar door een bepaalde kracht, 
het denkleven is slechts reflectie, welke niet dadelijk inwerkt op het voorhandene, het is, 
opzichzelf, slechts passiviteit. Het denken is een voortgezet langdurig proces — het cog- 
nitieve direct verdisconteren in enige schuldvorm zou dan ook betekenen, dat men niet 
werkt met `Einzeitatschuld' maar met `Lebensvorgangsschuld'.'" Een strafbaar feit is 
derhalve altijd 'wilsopenbaring'. Bij opzet paart zich aan die wilsopenbaring (als een 
soort psychische 'toegift') ook nog eens een intellectuele aftasting van de door de wil ver-
oorzaakte causale ketens, leidende tot geïncrimineerde gevolgen en bij culpa is die voor-
stelling er niet of zij is gebrekkig. Deze theorie vindt men reeds bij von Buri.' " Binding 

151. Juist daarom wilde Van Bemmelen destijds hier 'objectiveren' dat wil zeggen: het psychische 
uit de culpa halen; Van Bemmelen, De psychologie en de begrippen opzet en schuld, a.w., p. 106 
v.v. 
152. In gelijke zin Langemeijer, Strafrechter en verkeersonveiligheid, a.w., p. 127 v.v. 
153. Binding, Die Normen, a.w., Bd. II, Halfte 1, p. 309: Der Wille ist die Anwendung der Fahigkeit 
des Menschen kausal zu werden; zie een uitgebreide uiteenzetting hiervan bij Carl Schmitt, Ueber 
Schuld und Schuldarten, Eine terminologische Untersuchung, Strafrechtliche Abhandlungen, Heft 
120 Breslau 1910. 
154. Binding, a.w., pp. 281 v.v. 
155. Von Buri, Ueber Causalitat und deren Verantwortung, a.w., pp. 28 v.v.; evenzo Berner, Impu-
tationslehre, a.w., p. 227; Lehre von der Theilnahme, pp. 47 v.v. 
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legt haar ten grondslag aan zijn schuldleer." Hier te lande wordt zij verdedigd door 
Pols, Bolsius, De Geer, Fredanus van Gelder en Dingeman van der Vliet.'" 

De aversie tegen het cognitieve moment valt bij Binding te herleiden tot de vrees, dat an-
ders het strafrechtelijk schuldbegrip te 'ethisch' zou worden. Het 'willen' immers, is een 
soort van eenmalige psychische handeling die aan de veruiterlijkte veranderingen in de 
werkelijkheid als het ware reconstrueerbaar en toetsbaar is. Met het 'weten' is dat (gevat 
in Bindings psycho-fysisch werkelijkheidsbegrip) niet zo. Het weten bestaat uit een meer-
voud van voorstellingsinhouden die met elkaar in bewust verband moeten worden ge-
bracht, het is te weinig concreet, tè diffuus (in tijd gemeten) en te 'voortdurend'. En wat 
nog erger is: terwijl willen altijd kortstondig en gericht is, kan het 'weten' meer of minder 
actueel zijn. Je kun iets willen 45f .  niet (tertium non datur) maar met het denkleven is het 
heel goed mogelijk dat een voorstellingsinhoud iemand meer of minder helder ( = direct) 
voor de geest staat. Wanneer men schuldvormen cognitief zou willen verklaren, dan zou 
men het risico lopen, ook de niet direct gegeven bewustzijnslagen in de beschouwing te 
moeten betrekken en daarvan wil Binding beslist niet weten. Het recht heeft alleen met de 
bewuste wil iets te maken en met handelingen slechts, voorzover deze het product zijn van 
die wil.' 

Bij ieder strafbaar feit is dat wilsmoment voorhanden. Kernpunt van de culpa is dus: 
de wil als 'psychische causa' van de geïncrimineerde veranderingen in de buitenwereld. 
Omdat die veranderingen door de strafwet verboden worden, zijn zij wederrechtelijk. 
Die wederrechtelijke gevolgen zijn terug te voeren op de wilsopenbaring en derhalve 
moet men ook bij het culpose feit constateren, dat de dader de wederrechtelijkheid 'ge-
wild' heeft: dolus en culpa hebben exact hetzelfde volitieve substraat: een wederrechtelij-
ke wilsuiting. Bij dolus wordt de wilsbepaling begeleid door de actuele voorstelling èn van 
de feitelijke causale reeks (faktische voorstelling) èn van de onrechtmatigheid van die 
psychisch gecauseerde verandering (boos opzet) terwijl bij de culpa die voorstellingsin-
houden geheel of gedeeltelijk ontbreken.' Dit gebrek kan daardoor veroorzaakt wor-
den dat de dader over onvoldoende ervaringskennis beschikte om in te zien dat de realise-
ring van zijn wil bepaalde gevolgen te weeg zou brengen. Ook is denkbaar dat hij niet in-
zag dat die gevolgen onrechtmatig zouden zijn. Voorts is mogelijk, dat de voorstelling 
der gevolgsintreding of onrechtmatigheid daarvan slechts in het onbewuste voorradig 
was. Men zou dan kunnen zeggen, dat het cognitieve moment psychisch niet sterk genoeg 
was om het volitieve aan te vullen tot opzet. Inzoverre zou men in dat geval de culpa als 
'onbewuste schuld' kunnen kenschetsen ten opzichte van de dolus als 'bewuste schuld', 
hoewel dit verwarrend kan zijn, daar het volitieve moment in beide gevallen bewust is. Is 
de culpa derhalve een wilsmoment met een gebrek aan voorstelling of een gebrekkige 
voorstelling, toch is de culpa volgens Binding geen 'minus' doch een 'aliud' ten opzichte 
van de dolus, omdat bij de culpa de wederrechtelijkheid niet beseft wordt en bij de dolus 
wèl. Dit is een principieel verschil. 

156. Binding, Die Normen, a.w., Bd. II, Halfte 1, pp. 293 v.v. 
157. Pols, Het begrip van strafbare handeling, a.w., pp. 111 v.v.; Bolsius, Van den invloed der dwa-
ling, a.w., p. 149; De Geer, De Grenslijn tusschen Opzet en Schuld, a.w., pp. 72 v.v.; Fredanus van 
Gelder, Het samentreffen van dolus en culpa bij één delict, a.w., p. 46 v.v.; Dingeman van der 
Vliet, Dolus en Culpa bij overtredingen, Leiden 1884, p. 29 v.v. 
158. Binding, Die Normen, a.w., Bd. II, Halfte 1, p. 305/306. 
159. Binding, a.w., II, 1, p. 341: 'Und so gleichen sich beiden Schuldarten darin, dass etwas Verbo-
tenes gewollt wird, sie unterscheiden sich dadurch, dass beim dolus das Wollen begleitet wird vom 
Bewusstsein der Widerrechtlichkeit des Gewollten, wahrend bei der Fahrlassigkeit dieses Bewusst-
sein fehlt'. 
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Onze bezwaren 

I. Deze theorieën opereren met een zeer elliptisch en hoogst gewrongen gebruik van de 
term 'wil', zo, dat op den duur de ene ongerijmdheid op de andere volgt, vooral als de 
auteur zelf vergeet dat hij het 'willen' in beginsel vrij eigenaardig (namelijk zuiver als 
'causatief-zijn') gedefinieerd heeft en 'willen' gaat gebruiken conform het gewone 
spraakgebruik dat voor 'willen' eerst 'weten' (bewust of onderbewust) nodig acht. De 
vreemdste constructies komt men tegen.'" Dit beseft Binding ook wel. Hij definieert cul-
pa als: `ein Wollen des Unvorgestellten'.'" Ook al heeft de culpose delinquent aan de ge-
volgen niet gedácht toch heeft hij ze gewild. Dit is natuurlijk een uitermate zwakke 
constructie. Hoe kan men het 'willen' nu helemaal lospeuteren uit de totale bewustzijns-
betrekking? Het is ongerijmd, om te zeggen dat iemand iets wil, als hij omtrent het gewil-
de iedere voorstelling mist. Binding voert tegen deze objectie aan, dat wie zó denkt 'bege-
ren', 'wensen' en 'verlangen' verwart met 'willen' en het strafrecht met de ethiek.'" De 
jurist heeft volgens hem maar te aanvaarden dat de wil gericht kan zijn op het ongewete-
ne. 

Bindings decreterende manier van stellen laat een grote argumentatienood zien.'" Het 
is dan ook allerminst waar, dat wie een zekere bewustzijnsinhoud vereist bij het 'weten' 
daarom ook het `volitieve' gelijkstelt met het 'intentionele'.'" Het `volitieve' kán niet 
bestaan zonder het cognitieve als voorafgaand moment. 

2. Ook hier speelt het volstrekt ongemotiveerde parti-pris een grote rol dat alleen het 
bewust gewilde strafrechtelijk toerekenbaar is. 

Daarom moet het 'willen' geweldig opgerekt worden en gedenatureerd tot 'causatieve 
energie'. Bij Binding zit daarbij ook een Hegeliaans motief voor: de dader is altijd (direct 
of indirect) de bewuste verzaker van de staatswil. Zie Bindings theorieën over het boos 
opzet.'" 

3. Tenslotte brengen ook auteurs in deze richting zich, vanwege hun psycho-fysisch 
handelingsbegrip, in de noodzaak de culpa te definiëren in termen van psychische energie 
(positief en negatief). Zie ons eerste bezwaar hierboven ad 11.2.3.b.1: de hier toegepaste 
'psychologie' is nauwelijks die naam waardig. Wij wezen het opereren met alternerende 
tegenstellingen in het algemeen al af in Hoofdstuk 2, II.2.3.a.2. 

4 Culpa = opzet met mogelijkheidsbewustzijn 

Deze theorie situeert de voor strafbare culpa noodzakelijk geachte psychische betrekking 
tussen dader en gevolg in een 'handelingsbesluit met mogelijkheidsbewustzijn van gene-
riek bepaald gevaar.' Centraal staat de wilsbepaling tot handelen. Het volitieve moment 
is perfect. Daarbij komt een cognitief moment, waarvan de inhoud zeer vaag is, en inzo- 

160. Zo definieert von Buri de culpa als: `ein Wollen des Nicht-wollens', Ueber Causalitat und de-
ren Verantwortung, a.w., p. 28; wel is von Buri nog zo reëel de 'onbewuste culpa' in zijn theorie als 
strafrechtelijke schuldvorm geheel uit te schakelen. 
161. Binding, Die Normen, a.w., II, 1, pp. 314/315: `Jedenfalls muss der Sprachgebrauch unbe-
dingt vermieden werden, der dem Willen beim vorsatzlichen Delikt eine andere Rolle zuteilt als 
beim fahrlassigen. In dem Wissen, nicht in dem Willen liegt ihr alleiniger Unterschied. FUr den Ju-
risten giebt es also ein Wollen des Unvorgestellten, und so ware es fik ihn durchaus angebracht die 
den juristischen Anschauungen allein entsprechende Terminologie zu begrUnden und sich nicht aus 
Angst vor den Psychologen davor zu scheuen'. 
162. Binding, t.a.p.: 'Wie weit Philosophen, Psychologen und Historiker sich diesen Gedanken 
aneignen wollen muss ich natUrlich ganz ihnen Uberlassen'. 
163. Binding, ibidem. 
164. Zie onze opmerkingen over de verhoudingen tussen het cognitieve, volitieve en intentionele 
hierboven, Hoofdstuk 3.11.3.2 en 3. 
165. Hierboven, Hoofdstuk 3.IV.2.2. 
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verre is het cognitieve defectueus. De dader heeft gehandeld, daarbij aanvaardend allerlei 
gevaarsperspectieven die naar soort 'horen' bij de daad. Die wetenschap moet min of 
meer actueel zijn geweest: de voorstelling van de generieke mogelijkheden ten kwade 
moet ongeveer gelijktijdig met de veroorzakende handeling aanwezig zijn. Daarmede 
reageert deze theorie tegen de klassieke dolus-in-causa-gedachte die het positieve psychi-
sche proces dat uitmondt in uiterlijke onvoorzichtigheid zovele stadia teruglegt." 6  Het 
gaat om 'opzettelijk risico', waarbij de dader zich bewust is van het feit, dat hij rechtens 
die mogelijke risico's behoort te vermijden. De 'bewusste Plichtverletzung' gaat gepaard 
met de idee dat het 'niet zo'n vaart zal lopen'.'" 

De machinist veroorzaakt dan alleen culpoos de dood, indien zijn causatieve nalatigheid 
om te reageren op een onveilig sein is terug te voeren op de bewuste omissie het nieuwe 
signalenreglement te bestuderen, hoewel hij wist dat het heel goed mogelijk was, dat zich 
geheel nieuwe, dus onbekende seinen langs de baan zouden kunnen voordoen.'" 

Bij dolus eventualis is het gevaarsbewustzijn specifiek (de dader aanvaardt willens en we-
tens de kans op gevolgsvoltrekking aan een bepaald object) en bij de culpa is dat generiek. 
Voor het overige is het intellectuele moment van de dolus eventualis identiek aan dat van 
de culpa.'" De onzorgvuldigheid is derhalve altijd bewust. Is een dergelijk `gevaarzet-
tingsbewustzijn' niet te reconstrueren, dan is van culpa geen sprake. Derhalve leert deze 
theorie, dat de zogenaamde 'onbewuste culpa' (waarbij dergelijke bewustzijnsprocessen 
niet aanwezig zijn) geen strafbare schuldvorm kan opleveren.  '° 

Onze bezwaren 

Het grootste bezwaar tegen deze theorie is, dat zij 'culpa' en 'voorwaardelijk opzet' to-
taal gelijkschakelt. Of zij gaat ervan uit, dat culpa 'eigenlijk' opzet is (zodat vele vormen 
van gebrekkig weten of onwetendheid niet meer strafbaar zijn) of zij denatureert (om al-
lerlei verwijtbare ignorantie nog te kunnen blijven straffen) het gehele opzet-begrip door 
reeds van opzet te spreken bij mogelijkheid van bewustzijn of mogelijkheidsbewustzijn. 
In ieder geval kan de theorie, die leert dat de culpa een ondergrens is van het strafbare op-
zet, niet uit de voeten met de onbewuste schuld. Want dan is er actueel geen generieke ge-
vaarzettingsvoorstelling maar heeft de dader 'er niet aan gedácht'. Omdat dergelijke on-
oplettendheid toch hoogst verwijtbaar kan zijn gaat men de termen 'generiek gevaar' en 

166. Engisch, Untersuchungen tiber Vorsatz und Fahrlassigkeit, a.w., p. 398. 
167. Zo ook: E. Mezger, Strafrecht, München/Leipzig 1931, pp. 349 v.v.; dez. Die subjektiven Un-
rechtselemente, Gerichtssaal LXXXIX pp. 254 v.v.; het strafrecht richt zich slechts tot de 'zweck-
bewusste Personlichkeit des Taters', en derhalve kan 'schuld' slechts zijn: 'bewusst pflichtwidriges 
Wollen'. Zulk een willen is dan culpa en geen opzet wanneer de dader zich niet bewust is geweest een 
bepaald concreet gevolg te veroorzaken. Maar wel moet hij zich ook bij culpa er bewust van zijn ge-
weest, niet alleen, dat hij in strijd met zijn plicht handelde maar ook dat die plicht ten doel had juist 
gevolgen als die welke zijn ingetreden te vermijden. 
168. Verdere voorbeelden bij Engisch, Untersuchungen Uber Vorsatz und Fahrlassigkeit, a.w., p. 
398. 
169. Engisch, a.w., p. 399. 
170. Deze conclusie wijst Engisch echter af, hoewel naar zijn mening de bewuste culpa met `Gefahr-
dungsvorsatz' wel doeltreffend omschreven is (Eng,sch, a.w., p. 409); hieruit volgt dat bij Engisch 
bewuste en onbewuste culpa twee totaal verschillende schuldvormen zijn en geen specimina van een 
en dezelfde subjectieve gesteldheid. 
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'voorstelling' geweldig sterk uitrekken. Daardoor wordt het begrip 'bewuste culpa' weer 
elastisch en zakt de ondergrens van het opzet naar beneden. Men tracht zoveel mogelijk 
'bewuste omissies om risico's te vermijden' te reconstrueren. Van 'gevaar' van letsel en 
dood (en de bereidheid dat gevaar te lopen) is dan al sprake, als iemand achter het stuur 
van een auto gaat zitten, want statistisch staat vast, dat de mogelijkheid op verkeersonge-
vallen met dodelijke afloop en letsel bij autorijden bepaald wel aanwezig is. 

'Gevaar', zo betoogt men, is er immers niet alleen bij een concreet perspectief op ver-
hoogd risico, maar bij ieder mogelijk risico, of dat nu groot is of niet. Gevaar is er ook bij 
zeer geringe kansen.' 7 ' Vervolgens gaat men het actuele bewustzijnsmoment van dit 'ge-
vaar' nog verzwakken door het mogelijkheidsbewustzijn aan te nemen wanneer de dader 
de risicomogelijkheid overwogen doch als onwaarschijnlijk verworpen heeft. Het be-
zwaar is, dat men zo de eigen uitgangspunten gaat verzwakken. Men eist een actueel oor-
deel bij de dader, maar indien het eindoordeel niet neerkomt op bewuste onzorgvuldig-
heid is men bereid met een eerdere overweging genoegen te nemen. Men spreekt daartoe 
van 'gevaar', waarbij men dit begrip als het ware een zuivere ex post-vulling geeft. Als de 
automobilist gebotst heeft, blijkt daaruit dat ook ex ante op deze botsing 'kans' ( = ge-
vaar) bestond. 

Evenwel, in het juridisch taalgebruik ziet `gevaarzetting' op een verhoogd risico ex an-
te, dat een bepaalde handeling als bijzonder risicodragend onderscheidt van andere ge-
dragingen. Spreekt men van 'gevaar' bij zeer geringe kansen, ongeacht de grootte van het 
in het geding zijnde rechtsbelang, dan heeft de term geen enkele onderscheidende beteke-
nis. 

Dan is zelfs het eten van een boterham nog gevaarlijk omdat iemand zich wel eens do-
delijk verslikt heeft. Voorts is het mogelijkheidsbewustzijn alleen dán gegeven, als de 
mogelijkheid inderdaad als een potentiële afloop (als iets `mogelijks') onderkend is. An-
ders kan men zowat iedere voorstellingsinhoud aan het bewustzijn gaan toedichten (van-
uit de overweging dat iedereen, dus ook de dader, wel weet dat tegenwoordig in dit onder-
maanse, 'niets meer onmogelijk is'). 

5 Culpa is dolus indirectus 

Tot slot van de volitieve theorieën, curiositeitshalve, de theorie, die de culpa beschouwt 
als een indirect opzet: culpa is de schuldvorm, waarbij de wil rechtstreeks is gericht op de 
gedraging zelf, en waarbij het voorstellingsvermogen die gedraging ook verdisconteerd 
heeft, terwijl nagelaten is het uit de gedraging voortvloeiende gevaar te onderzoeken, zo-
dat, indien het risico zich realiseert, die eventus indirect gewild is, daar de gedraging als 
causa nu eenmaal gewild werd. 

Onze bezwaren 

Deze omschrijving is inderdaad niet erg duidelijk: de theoretici die haar verdedigen zijn 
geen van allen duidelijk. Veel verschil met de leer van de culpa als `dolus minus voorstel-
ling' is er niet. In de kern komt ook deze theorie erop neer, dat het niet voorgestelde toch 
als opzettelijk veroorzaakt mag worden toegerekend. De culpa wordt als het ware `voli-
tief opgekrikt' tot het voorwaardelijk opzet. 

Deze theorie is zeer oud. Men vindt haar bij natuurrechtelijk georiënteerde schrijvers, 
die als toereikende grond van strafoplegging slechts een wederrechtelijke wilsopenbaring 
erkennen. Met wil wordt hier gedoeld op, naar Pufendorfs woord, de vrijelijk uit te oefe-
nen macht en bevoegdheid iets te doen of te laten,'" zowel conform de regels van het 

171. Engisch, a.w., p. 402. 
172. S.L.B.A. Pufendorf, De Jure Naturae et Gentium, VIII Delen, bewerkt door J.N. Hertius, 
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recht of juist daartegen. Zij wordt van oudsher herleid tot een reeks passages bij Sint 
Thomas, waar deze de vraag behandelt of en in hoeverre de hoedanigheid van gevolgen 
de kwaliteit van de handeling bepalen kan.' Gevolgen kunnen inderdaad betekenisbepa-
lend voor de daad zijn, indien althans de daad op zich de veruiterlijking is van een inner-
lijke wilsbepaling. 

Is dit zo, dan is de vraag of de gevolgen door de dader voorzien zijn. Zo ja, dan kunnen 
deze gevolgen als opzettelijk worden toegerekend. Is de daad de veruiterlijking van een 
wil, doch bestaat niet de gerichte bewustzijnsbetrekking van het voorzien-zijn, dan is de 
vraag, of de gevolgen toevallig zijn teweeggebracht of niet. Van toeval is sprake, als de 
dader niet behoefde te weten dat de gevolgen konden intreden. Als dat wèl zo was — de 
dader had behoren te voorzien — dan moeten de gevolgen worden beschouwd als te zijn 
vrijwillig veroorzaakt." 4  Wie willens en wetens een gedraging verwezenlijkt, waaruit, zij 
het door de dader individueel niet voorzien, doch algemeen redelijkerwijs voorzienbaar 
de dood van een ander voortvloeit, is schuldig aan 'vrijwillige doodslag', indien van ver-
wijtbare psychische nalatigheid sprake was. Hij heeft de dood opzettelijk veroorzaakt. 
Het is niet duidelijk of Thomas aanneemt, dat tussen daad en gevolg in dit soort gevallen 
een wilsbetrekking aangenomen moet worden. Indien men dat doet, werkt men inder-
daad met een zuivere fictie. De wilsbepaling wordt dan geacht al datgene te omvatten, 
wat gevolg is van de onachtzaamheid van de dader. Dit is de leer van de dolus indirectus in 
zijn meest extreme vorm." Andere auteurs nemen de dolus indirectus pas aan, als de da-
der opzettelijk heeft nagelaten een onderzoek in te stellen naar de gevaarlijkheid van de 
gevolgen, terwijl hij zich de ongeoorloofdheid van de eigenlijke handeling wel bewust 
was.'" Een doleuse omissie in dit opzicht betekent echter, dat de dader zich de mogelijke 
gevaarlijkheid van de handeling wel bewust is geweest. Dan is er wel degelijk van een ze-
kere bewustzijnsbetrekking tussen mogelijke eventus en daad sprake geweest. De dader 

Amsterdam, 1744, Lib. I, Cap. V, § V: 'Caeterum quod actio moralis ad aliquem pertinere, eique 
imputari possit, (in quo formalem eiusdem rationem consistere diximus;) eius causa nulla est alia, 
quam quod in potestate et facultate alicuius fuit, illam fieri vel non fieri; suscipi vel omitti'. 
173. S. Thomas, Summa Theologica, a.w., Lib. I, Pars II, quaestio VIII, articulus I, quaestio 
XVIII articulus VI, quaestio XX, articulus V, quaestio LXXVI art. IV, quaestio LXXVII art. VII, 
en Lib. II. Pars II, quaestio LXIV art. VIII. 
174. Zie met name Summa, a.w., Lib. II, Pars II, qu. LXIV, art. VIII, conclusio: 'Respondeo di-
cendum, quod (. . .) casus est causa agens praeter intentionem. Et ideo ea quae casualia sunt simpli-
citer loquendo, non sunt intenta, neque voluntaria. Et quia omne peccatum est voluntarium, secun-
dum Augustinum, consequens est, quod casualia, inquantum hujusmodi, non sunt peccata. Con-
tingit tamen, id quod non est actu et per se volitum vel intentum, esse per accidens volitum vel inten-
tum, secundum quod causa per accidens dicitur removens, prohibens. Unde ille qui non removet ea 
ex quibus sequitur homicidium, si debeat removere, erit quodammodo homicidium voluntarium. 
Hoc autem contingit dupliciter. Uno modo quando dans operam rebus illicitis, quas vitare debebat, 
homicidium incurrit. Alio modo quando non adhibit debitam solicitudinem. Et ideo, secundum ju-
ra, si aliquis det operam rei licitae debitam, diligentiam adhibens, et ex hoc homicidium sequatur, 
non incurrit homocidii reatum; si vero det operam rei illicitae, vel etiam det operam rei licitae non 
adhibens diligentiam debitam, non evadit homicidii reatum, si ex ejus opera mors hominis sequa-
tur' . 
175. Met zie: Frenkel, Enkele opmerkingen over de leer van het 'versari in re illicita', a.w., p. 386 
v.v.; dez. Bijdrage tot de leer van het voorwaardelijk opzet, Utrecht, 1917, p. 20 v.v.; de leer van de 
dolus indirectus wordt o.m. verdedigd door L(iffler, Die Schuldformen des Strafrechts, Leipzig, 
1895, deel I, p. 151; ook Binding acht de idee van het 'indirect willen' niet geheel onjuist, zij het, dat 
hij de wilsrichting liever direct zou willen blijven noemen zonder een fictie van een bewustzijnsbe-
trekking die er, dat geeft Binding toe, tenslotte ook niet is, Die Normen, a.w., II, 1, p. 315; ald. uit-
gebreide litt. opgave; O.Q. van Swinderen, Het hedendaagsche strafrecht in Nederland en in het 
buitenland, Groningen, 1889,2 delen, dl. I, p. 16 v.v. verdedigt nog de leer van de dolus indirectus; 
Modderman verwierp deze leer uitdrukkelijk in de Eerste Kamer, Smidt I, Geschiedenis, a.w., p. 79 
v.v.; zie overigens Jescheck, Lehrbuch, a.w., p. 209. 
176. Frenkel, a.w., p. 389 v.v. 
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onderkende bepaalde perspectieven doch weigerde te onderzoeken — van optimisme 
zijnerzijds omtrent een goede afloop is dan niet te spreken, wel van 'gewilde blindheid' en 
dit betekent doorgaans, indien de kansgrootte op een kwalijke afloop voor eenieder dui-
delijk onaanvaardbaar groot was, dat de dader voor de aanmerkelijkheid desbewust on-
verschillig was. Hier is dolus eventualis. In dit geval is van culpa geen sprake en is de hier-
bedoelde 'leer' van de dolus indirectus overbodig en in alle andere gevallen fingeert zij 
mogelijkheidsbewustzi jn en is derhalve op die grond onacceptabel.'" 

11.2.3.c De cognitieve methode 

1 Vier motieven om deze methode te hanteren 

De psychologisch-cognitieve methode ontleent haar bijzondere aantrekkingskracht aan 
vier motieven. 

1. Zij komt het meest overeen met het standpunt door Regering en Staten-Generaal bij 
de wetgevende arbeid ingenomen. De culpa werd, zoals wij zagen, steeds cognitief om-
schreven, namelijk als gebrekkig gebruik van het verstandsvermogen. 

2. Door de culpa te herleiden tot het cognitieve compartiment van de zielsvermogens 
verschuift het wilsvraagstuk bij de reconstructie van de schuldvormen naar achteren en 
kan men definities bedenken waarop determinist en indeterminist zich kunnen vereni-
gen.'" 

3. De werkwijze waarbij het hoofdaccent op het cognitieve valt, lijkt op het eerste ge-
zicht een vereniging te bieden van de zogenaamde 'symptomatische' en de 'realistische' 
schuldopvatting.'" 

In de realistische schuldopvatting zijn de strafrechtelijke schuldvormen 'psychische inci-
denten'. Dolus en culpa zijn psychische causae van de handeling en strekken zich derhal-
ve noch vóór en noch ná de daad uit. Daden zijn objectivaties van die psychische causae. 
Derhalve gaat het bij dolus en culpa om 'vluchtige' psychische acten. 

De gedachte, die achter de realistische schuldopvatting zit, is de typisch klassiek-
liberale idee, dat de rechter niet te veel in het psychisme van de dader mag rondneuzen. De 
daad staat derhalve bij de bepaling van de aansprakelijkheid voorop. 

Dit moet wel gecorrigeerd worden door rekening te houden met enige positieve psychi-
sche energie, maar die schuld moet `Einzeltatschuld' blijven." 0  De staat mag niet via het 
strafrecht een ingang hebben om de dader eens 'psychisch uit te kleden' en allerlei onwel-
gevallige motieven, voorstellingen, kronkels in het denkleven negatief te sanctioneren.' ' 

177. De Commissie van Rapporteurs der Tweede Kamer heeft nog enige tijd gewerkt met 'culpa = 
dolus indirectus'. Zo o.m. waar de Commissie drie graden van schuldig bewustzijn aanneemt en er-
van uitgaat dat, indien de gevaarzettende daad niet geoorloofd is, daarom aangenomen moet wor-
den, dat de dader aan het opzet paarde de roekeloosheid, Smidt, a.w., ad art. 157, pp. 118/119; 
daarover Frenkel, a.w., p. 398; zie overigens hierboven, Hoofdstuk 3.V.2.4.c.5 waar de dolus indi-
rectus besproken wordt. 
178. Hierboven 11.1.2. 
179. Zevenbergen, Eenige beschouwingen over het strafrechtelijk schuldbegrip, a.w., p. 107 v.v. 
180. Hierboven, 11.2.3.b. 1 . 
181. Dat motief gaf Van Bemmelen aanleiding om de culpa in vredesnaam maar te objectiveren: 
'Als ik mij zelf als maatstaf neem — en ik geloof dat velen er zo over denken — dan heb ik het ge-
voel, dat ik, wanneer ik ongelukkigerwijs een dergelijk culpoos ongeluk had, maar liever de straf op 
mij zou nemen, dan dat anderen het recht zouden krijgen mij geestelijk volkomen uit te kleden', De 
psychologie en de begrippen opzet en schuld, a.w., p. 106. 
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Als dus de rechter niet direkt mèt de daad de positieve psychische causa kan vinden, dan 
moet maar vrijgesproken worden. Dat is misschien wel 'ns jammer, als men via de daad 
een 'onwetendheid' op het spoor kan komen die van een 'anti-sociale gezindheid' getuigt, 
maar het strafrecht snijdt al genoeg in eigen vlees. De typisch samengestelde schuld-
constructies van de 'culpa-in-causa' en 'actio libera in causa' passen niet bij dit 'psy-
chisch realisme'. 

De symptomatische opvatting ziet de schuld die zich in de daad manifesteert als symp-
toom van een de dader doorgaans kenmerkende foutieve gezindheid. Eigenlijk is het 
'toeval' dat de daad dit laat blijken en dat de rechter nu eens iets aan die 'wederrechtelijke 
gezindheid' kan gaan doen. De schuld bestaat helemaal los van de daad: zij is `metadelic-
tisch'. Culpa en opzet zouden ook strafbaar moeten zijn helemaal zonder daad, het straf-
recht zou dan ten aanzien van deze subjectieve exponenten preventief moeten optreden: 
de daad heeft slechts waarde als bijkomend bewijs van de verkeerd gegroeide individuali-
teit des daders. Derhalve zijn dolus en culpa per definitie lineair vormen van `Lebensfilh-
rungsschuld'.'" 

De wetgever heeft voor geen van beide schuldopvattingen met beslistheid gekozen. 
Over het algemeen overheerst een realistische benadering — b.v. waar het opzet 'ont-
kleurd' gepresenteerd wordt' — maar symptomatische geluiden zijn ook te beluiste-
ren. Zo b.v. wanneer het voor Regering en Kamers uitgemaakt is dat de zogenaamde 'on-
bewuste culpa' (waarbij geen psychische act rechtstreeks aantoonbaar is) net zo goed een 
strafbare schuldvorm is, terwijl eveneens uitvoerig samengestelde dolus-in-causa-con-
structies geaccepteerd worden om aan te tonen waarom bij gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke storing van de geestvermogens door drankverslaving toch strafbaar opzet aan-
wezig kan zijn.'" 

De realistische schuldopvatting tracht de subjectieve zijde van het strafbare feit uiteen te 
leggen in 'vluchtige' psychische acten. Daartoe is, zeker in de wat primitieve laat-
klassieke psychologie in het strafrecht, die slechts het direct gegeven bewustzijn als psy-
chisch erkent, het wilsmoment geknipt. Het volitieve moment is, in die zienswijze, direct, 
vormt een onmiddellijke causatieve energie en is pas gegeven met de daad als verandering 
in de fysische werkelijkheid. De handeling is een 'werkdadige wilsuiting" 85  " of 'gewilde 
beweging' en terwijl de daad de objectivatie is van die wil, heeft die wil alleen door die ob-
jectivatie betekenis. Anterieure wilsvorming is irrelevant. 

Hoezeer de volitivisten aanvankelijk ook die 'realistische wil' tot startpunt genomen 
hadden, gaandeweg waren zij die wil symptomatisch gaan misvormen door bij culpa de 
wilsvorming erg ver terug te schuiven in de tijd die verliep, vóórdat er van de onzorgvuldi- 

182. Een dergelijk metadelictisch schuldbegrip vindt men doorgaans bil de aanhangers van de mo-
derne richting, G.A. van Hamel, Die ethische Bedeutung der modernen Richtung im Strafrecht, 
Zeitschrift fr die gesamte Strafrechtswissenschaft 1911, Festgabe fUr Franz von Liszt, opgenomen 
in: Verspreide Opstellen van G.A. van Hamel, Leiden 1912, Dl. II, p. 1071 v.v.; zie ook Tesar, Die 
symptomatische Bedeutung des verbrecherischen Verhaltens, Abhandlungen des Kriminalistischen 
Seminars von Berlin, Neue Folge, Bd. V Heft III 1907, pp. 237 v.v.; F. von Liszt, Strafrechtliche 
Au fsatze und Vortrage Bd. II, pp. 57 v.v., Berlin/Leipzig 1905. 
183. Hoofdstuk 3, III.3.2.c.3 en 5. 
184. Hierbij hebben vooral crimino-politieke overwegingen voorgezeten om het rond 1880 bran-
dend `drankvraagstuk' (hoeveel delicten werden niet in delier-toestand begaan!) in te dammen. 
Derhalve: 'wat men dronken misdoet moet nuchteren geboet', maar dan moest men het uit-
gangspunt (misdrijven niet dan met direct opzet) via dolus-in-causaredeneringen 'redden'; zie: 
Smidt, Geschiedenis, a.w., dl. I, p. 366 v.v.; Nieboer, Aegroto Suum, a.w., p. 51 v.v. 
185. C.J. Wijnaendts Francken, Over Wezen en Omvang der Culpa, TVS XXII, 1911, pp. 302 t/m 
324, in het bijzonder p. 305. 
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ge gedraging sprake was. Zo kwam zij er toe daden strafbaar te achten, zonder gelijktijdi-
ge wilsvorming. 

De 'cognitieve methode' nu schuift het wilsmoment weer inéén tot de 'realistische 
proporties': de volitieve kracht moet altijd mèt de daad gegeven zijn en in de handeling 
zitten. Dit is voorwaarde voor de aansprakelijkheid. Geen actio libera in causa mag af-
breuk doen aan de eis der gewilde beweging. Tegelijkertijd echter wordt het cognitieve 
moment op de achtergrond in tijd teruggeschoven en uitgesmeerd over langere periode. 
Bij het culpose feit wordt de gedraging gewild begaan, en daaraan paart zich een cognitie-
ve gebrekkigheid die zich in het verleden gaandeweg bij de dader heeft gevormd en die uit-
eindelijk vaste voet aan de grond heeft gekregen. De wilsvorming is daarvan symptoom. 
De daad is ratio cognoscendi van de cognitieve gebrekkigheid. 

Zeker, de daad is wilsobjectivatie en dat is de uiteindelijke grond der strafbaarheid, maar 
bij de culpa vraagt men niet alleen naar de wil doch tevens naar de causa der wilsuiting 
en dit is in de hier geschetste theorie een gebrek in het voorstellings- of associatiever-
mogen of een verkeerd gevormd karakter. Schijnbaar worden zo in één klap realistische 
(het psychische moet in de daad zitten) en symptomatische opvatting (culpa  =  een 'meta-
delictische' verkeerde geestesinstelling) verenigd door te zeggen dat culpa een 'voortgezet 
psychisch begrip' is, een pluraliteit van psychische handelingen, in wilsobjectivatie resul-
terend. 

Bij nader inzien blijkt het realisme vrijwel geheel opgeofferd te worden aan de sympto-
matische schuldleer want in de cognitieve idee wordt de culpa weer in hoge mate 'Lebens-
fhrungsschuld'. En juist om dat tegen te gaan eiste het realisme schuldobjectivatie, niet 
meer en niet minder.'" 

4. Ook in de voortheoretische ervaring gaat het denken aan het willen vooraf. Het denken 
wordt daarbij voorgesteld als een samengestelde act. Die act is ook voortdurend, vormt 
een continuüm, geen 'flits'. Het 'cognitieve' is makkelijker in tijd terug te schuiven: 'ik 
wist het wel, maar ik dacht er niet aan'. Omdat de act ook 'samengesteld' is, is er een ze-
kere uitrekking in aan te brengen en kan men haar ook veel gemakkelijker aan graduele 
indelingen onderwerpen. Het 'willen' is veel 'vluchtiger', 'flitsender'. 

Juist omdat men het 'weten' historisch terug kan duwen is de cognitieve methode inte-
ressant voor een theorie die enerzijds de dieptepsychologie buiten de eigenlijke gedragin-
gen wil houden maar anderzijds in het `voorveld' van die gedragingen wel wil putten uit 
het 'onderbewuste'. 

Omdat men traditioneel het 'willen' in de handeling stopt (gewilde spierkrachtelijke 
beweging) benadert men het 'willen' sterk alternatief. Men wil iets of niet. Men durft niet 
goed aan de idee, dat men iets wèl en niet kan willen (dat wil zeggen: bewust niet maar on-
bewust wel). Want als men wèl-en-niet-willen op één moment aan zou nemen, waar zou 
men dan moeten blijven met het handelingsbegrip als `wilsobjectivatie'? 

Het 'weten' is lang niet zo belast. Daarom durft men bij het 'weten' als historisch feit 
(het cognitieve is afgedaan op het moment dat de handeling begint) wel aan te nemen dat 
'positieve' en 'negatieve' momenten gemengd zijn: men kan iets weten, maar er toevallig 
niet aan denken. Men kan van iets meer of minder weten. Welnu: de graduele trappen 

186. Het probleem van de symptomatische opvatting is altijd geweest, waarom men die objectivatie 
eigenlijk nog zou moeten eisen. Als het strafrecht reageert op 'subjectieve gesteldheden', waartoe 
eist men nog 'daden'? Zevenbergen, Eenige beschouwingen, a.w., p. 115 v.v. 
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sluiten prachtig aan bij de opvatting dat ook de culpa een psychisch `steigerungsfnig' be-
grip is (bewuste en onbewuste culpa) terwijl daardoor de gedraging onverlet gelaten 
wordt. Tot zover de motieven. Nu de theorieën. 

2 Culpa = een associatie-psychische fout of een gebrek in het 'reddend onderbewuste' 

De theorie die leert, dat culpa neerkomt op een fout in het associatief vermogen is al zeer 
oud. In Duitsland werd zij vroeg in de XIXe eeuw ontwikkeld door Harscher von Almen-
dingen, die de culpa presenteerde als een 'fout in het perceptievermogen' waartegen de 
straf een prikkel is, teneinde die fout in de toekomst te vermijden.'" Een zeer uitvoerige 
en belangrijke associatiepsychologische benadering van de culpa vindt men bij Exner.'" 
Het door Exner ontwikkelde standpunt vindt in het Nederlandse taalgebied bijval van de 
zijde van Wijnaendts Francken (1911), en vooral Langemeijer (1933), waarbij de laatste 
in een zeer fundamenteel artikel in het TVS sterk blijkt te leunen op een dieptepsychologi-
sche herleiding van de culpa.'" Ook Crombag roept in zijn recente studie 'Mens Rea' bij 
de herleiding van de culpa de leerpsychologie te hulp.'" 

Overheersend in deze theorieën is de gedachte dat de menselijke aandacht getrokken 
wordt door datgene, waar men 'om geeft'. Die gevoelswaarde behoeft niet oorspronke-
lijk met het ervaringsgegeven verbonden te zijn. Zij kan ook met het gegeven geasso-
cieerd worden door leersystemen die daartoe op de menselijke psyche met negatieve en 
positieve prikkels inwerken. Bij de culpa is er met die associatieve ontvankelijkheid iets 
mis."' En dit valt te herleiden tot een 'verkeerd karakter'. 

In dit opzicht is deze theorie opvallend lineair in haar psychologische terugrekening van- 
uit de 'onoplettendheid' als symptoom. Heeft de dader de voorzienbare krenking van het 
rechtsgoed niet voorzien? Dan komt dit, doordat hij hetzij niet de nodige aandacht voer 

187. H. von Almendingen, Ueber das Kulposen Verbrechen, Bibliothek des peinlichen Rechts, der 
peinlichen Gesetzgebung und Gesetzkunde II, Ile StUck, Giessen, 1804, p. 48 v.v.; zo ook Tésar, 
Die symptomatische Bedeutung, a.w., p. 217 (Fahrlbsigkeit = einer Mangel in Vorstellungsasso-
ziation); over de vooronderstellingen van von Almendingen nader Peters, Opzet en Schuld, a.w., p. 
156 v.v.; bestrijding o.m. bij F.W. Goudsmit, De onachtzaamheid en hare bestrijding, Amsterdam 
1931, p. 47 v.v. 
188. Exners reeds aangehaalde werk 'Das Wesen der FahrMssigkeie, Leipzig 1910; als Exner b.v. 
ook H. Welzel, PersOnlichkeit und Schuld, Zeitschrift fUr die gesamte Strafrechtswissenschaft 60, 
1940, pp. 428-474. 
189. C.J. Wijnaendts Francken, Over wezen en omvang der culpa, TVS XXII (1911) pp. 302-324; 
G.E. Langemeijer, De strafwaardigheid der onbewuste culpa, TVS XLIII (1933) pp. 135 v.v.; Lan-
gemeijer heeft zich later explicite van deze theorie gedistancieerd: zie o.m. zijn: Strafrechter en Ver-
keersonveiligheid, NJB 1959, p. 125 v.v.; De nieuwste Nederlandse rechtspraak over strafbare on-
voorzichtigheid, opgenomen in: 'Recht in beweging', feestbundel opgedragen aan prof.mr . Rid-
der, R. Victor, Antwerpen, 1973, p. 631 v.v.; zie ook, Van Bemmelen De psychologie en de begrip-
pen opzet en schuld, a.w., p. 88 v.v. 
190. Zie hierboven noot 12; culpa is bij Crombag symptomatisch voor een 'gebrek in het leren' van 
normconform gedrag. Gedrag van mensen wordt bepaald door een voortgezet leerproces aangaan-
de de voorzienbare consequenties van gedrag; bij het 'culpose feit' is dit didactisch proces kennelijk 
gebrekkig geweest (want anders zou dit feit niet zijn begaan). De strafoplegging herstelt dit didac-
tisch gebrek alsnog. 
191. Korte uiteenzetting bij Langemeijer, Strafrechter en Verkeersonveiligheid, a.w., p. 128 v.v.; en 
bijdrage aan de feestbundel-Victor. 
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de mogelijkheid der krenking had Of ondanks aandacht daarvoor te optimistisch was. En 
dit kan aan niets anders te wijten zijn dan aan 'voortdurende geringschatting' voor het 
rechtsgoed, bewust of onbewust — want had de krenking van het rechtsbelang die waar-
de voor de dader gehad, die zij voor ieder behoorlijk mens heeft, dan zou de nodige aan-
dacht niet zijn uitgebleven en de reproductie van de acute gevaarvoorstelling zou tot nala-
ten hebben bewogen via een associatief signaal.'" 

Wijnaendts Francken knoopt aan bij het feit, dat de menselijke geest beschikt over een 
groot reservoir gevoelsassociaties. Het verstandelijk vermogen verbindt automatisch aan 
bepaalde zintuigelijke waarnemingen lust of onlust. Verloopt de verwerking van de erva-
ringsgegevens uit de buitenwereld op de gewone wijze — dat wil zeggen: op de wijze 
waarop een gemiddeld mens dit vermag te doen — dan leert de mens onaangename 'ge-
voelstonen' te associëren met perspectieven die voor bepaalde rechtsbelangen krenkend 
of gevaarzettend zijn. Dit talent is aangeboren. Het is een 'instinctief sociaal gevoel'.'" 
Nu leert de ervaring dat in het algemeen dat instinct van 'buitenaf' een beetje op weg ge-
holpen moet worden. Heel vaak werken de natuurlijke `onlustgewaarwordingen' niet 
conditionerend genoeg  bij  de vermijding  van de zoeven genoemde gevaarssituaties. 
Daarom heeft de gemeenschap zekere strafbedreigingen ontworpen, die de natuurlijke 
onlustassociatie nog eens versterken: 'een machtigen kunstmatigen factor (. . .) in de 
beïnvloeding van 's menschen voorstellingscomplex en daarmede van zijn wilsbepalin-
gen' . '" Feiten, waarbij de dader niét zijn directe bewuste wilsrichting op geringschatting 
van rechtsbelangen heeft gevestigd, zijn er bij krenking van die belangen het bewijs van 
dat de externe 'machtigen faktor' toch niet sterk genoeg was om te conditioneren. Maar 
omdat die faktor over het algemeen wel sterk genoeg is (culpose delicten zijn geen regel) 
kan dit niet anders betekenen, dan dat bij de dader de interne natuurlijke onlustassociatie 
niet sterk ontwikkeld was. 'Ware deze gevoelstoon sterker geweest en had het bedreigde 
rechtsgoed voor den dader een waardevoller karakter bezeten, dan zouden de voor de 
vermijding van de ingevaarbrenging noodwendige faktoren ook niet ontbroken heb-
ben'.'" 

Culpa is nu die interne zwakke of ontbrekende onlusttoon: het is een associatief ge-

brek. Culpa is derhalve symptomatisch voor een gebrek aan sociaal gevoel. 

De theorie van Langemeijer verschilt niet wezenlijk van die van Wijnaendts doch graaft 
bij het psychologiseren dieper. Langemeijer tracht in zijn artikel van 1933 de culpa terug 
te voeren op een gebrek in het zogenaamde 'reddend onderbewuste'. Ieder mens die een 
behoorlijk sociaal gevoel bezit, aldus Langemeijer, ontwerpt, daartoe gestimuleerd door 
leedgevoel dat onvoorzichtig gedrag bij hem teweeg brengt, een onderbewust signalenap-
paraat. Dit werkt buiten het middelpunt van het directe bewustzijn voortdurende 'stu-
rend' in gevaarssituaties. Daardoor doet het gevaarzettingen en krenkingen (onbewust) 

192. Exner, Das Wesen der FahrIssigkeit, a.w., pp. 145-178 en pp. 208 v.v.; A. zu Dohna, Zum 
neuesten Stand der Schuldlehre, Zeitschrift fUr die gesamte Strafrechtswissenschaft, XXXII p. 323; 
Max Gr0nhut, GeMrlichkeit als Schuldmoment, Monatschrift fUr Kriminalpsychologie und Straf-
rechtsreform Beiheft I, Aschaffenburg-Festgabe 1926, pp. 92 v.v.; voor de onbewuste culpa wel-
licht ook: Engisch, Untersuchungen, a.w., p. 465 v.v.; Langemeijer, De strafwaardigheid der onbe-
wuste culpa, a.w., p. 143. 
193. Wijnaendts Francken, Over wezen en omvang der culpa, a.w., p. 323. 
194. Wijnaendts Francken, a.w., p. 324. 
195. Ibidem. 

273 



vermijden. De opbouw van dit reddend onderbewuste begint al van jongsafaan. Het ge-
heel van associatieve signalen zal doorgaans voldoende sterkte hebben verkregen tegen de 
tijd dat men als volwassene daden kan stellen met een grote actieradius. De 'tot vermij-
ding prikkelende nawerking' van vroeger ondergane indrukken zal dan zijn geworden tot 
een hecht systeem, het 'voorzichtig zijn' tot een onbewuste habitus. Het reservoir van ge-
vaarsondervindingen schept en versterkt een onmiddellijke associatie tussen een ge-
vaarstoestand en vermijdingsgedrag, zo5 direct, dat een met de vermijding contrasterende 
handelwijze 'in onze geest op remmende krachten stuit zonder dat zelfs het aan haar ver-
bonden gevaar ons nog bewust wordt' . 196  Welnu: is de dader onvoorzichtig, dan blijkt 
daaruit dat die psychische werkzaamheid (opbouw van het onderbewuste signaalreser-
voir) niet met voldoende energie is ondernomen.'" Deze nalatigheid heeft tengevolge dat 
de dader in een krenkings- of gevaarzettingssituatie een te zwakke tegenprikkeling onder-
gaat. Deze te zwakke intensiteit van de secundaire functie'" is eigenlijk de culpa, of be-
ter: daarvan is de culpa het symptoom.'" Deze 'zwakheid' is als schuldvorm daarom lich-
ter te straffen dan het opzet, omdat de psychische werkzaamheid die hier bedoeld is nogal 
inspannend is en het hele leven voortduurt. De wetgever houdt met de zwaarte van de 
gestelde eis rekening in de lichtere delictspositie. Bij het doleuse feit is er sprake van posi-
tieve bewuste energie van één moment waartegen het strafrecht door strengere strafbe-
dreiging een deconditionerende stimulus kan plaatsen die des te werkzamer is omdat de 
dader zich erop bezinnen kan, daar hij heus wel weet 'dat het niet mag'. Het strafrecht 
eist hier een omissie (namelijk nalaten te handelen conform het opzet) en bij culpose fei-
ten een voortdurende commissie, grotendeels te volbrengen in de periferie van het be-
wustzijn, namelijk het vormen van het reddend onderbewuste."' Voor onze bezwaren te-
gen deze theorieën zie hieronder 11.2.3.c.3 en 11.4.5. 

3 Culpa = verkeerde geestesgesteldheid 

Onderscheidt de associatiepsychologische theorie nog tussen de culpa als cognitief ge- 
brek en de karakterfout (of de antisociale gezindheid), waarbij het eerste, mits geobjecti- 

196. De strafwaardigheid der onbewuste culpa, a.w., p. 151, ald. tevens uitvoerige litt. opgave. 
197. Langemeijer, De strafwaardigheid, a.w., p. 154 en in dezelfde trant ook Bakhoven, De onbe-
wuste schuld, a.w., p. 69 t.a.v. de onbewuste culpa. Hier is, aldus Bakhoven, sprake van een niet-
voldoende aangepast zijn aan de eisen die de maatschappij stelt. Uit psychologisch oogpunt rea-
geert het strafrecht op een gebrek aan maatschappelijke aanpassing. 
198. Niet toevallig bezigt Langemeijer deze term, kennelijk in navolging van G. Heymans, Inleiding 
tot de Speciale Psychologie, 2 delen, Haarlem, 1929, in het bijzonder dl. I, p. 114 v.v.; Heymans 
ziet eveneens de schuldvormen als lineaire uitdrukkingen van een `karakterschuld', dat wil zeggen 
een 'onethische sterkteverhouding van de neigingen', de diepste kern van de onzedelijke ( = slechte 
= egoïstische) persoonlijkheid. Onder secundaire functie verstaat Heymans de nawerking welke 
een vroegere voorstelling of aandoening ook wanneer haar aanwezigheid in het direct gegeven be-
wustzijn niet meer is te constateren, toch nog op het denken, voelen en weten uitoefent; zo ook 
H.J.F.W. Brugmans, Psychologische methoden en begrippen 1922, Volksuniversiteitsbibliotheek 
nr. 17, zie ook J.V. van Dijck, Bijdragen tot de psychologie van den misdadiger, Groningen, 1905, 
p. 36 v.v., dez., Over de psychologische aequivalenten van een strafbaar feit TVS XXVII pp. 325- 
368 maar vooral: Voorwaardelijk opzet TVS XXX1V pp. 355 v.v.: voorwaardelijk opzet is geen 
`wilsrichting' doch een cognitieve fout, derhalve een verwijzing naar achterliggende lichtzinnigheid 
en dus bewuste schuld (symptoom van karakterschuld, namelijk voortgezette onverschilligheid); 
zie Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e druk, a.w., p. 151 en voorts een doeltreffende 
bestrijding van Heymans c.s. bij Nieboer, Aegroto Suum, pp. 15 v.v. en Feber, Beschouwingen 
over Crimineele Psychologie, a.w., pp. 65 v.v. 
199. Als dus de culpa zelf niet direct een psychische gesteldheid is, dan verwijst zij er toch zeker 
naar. 
200. Langemeijer, De strafwaardigheid, a.w., p. 162. 
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veerd in een gedraging, symptoom is van het laatste, de theorie die de culpa gelijkstelt 
met 'onrechtmatige psychische dispositie' gaat veel verder. Hier is de culpa niet meer 
symptoom van de achterliggende geestelijke gesteldheid, doch de culpa is die gesteldheid. 
Al het 'persoonlijk verwijtbare' zit hier in de culpa. Verwijtbaarheid en culpa zijn geheel 
gefuseerd: het subjectieve element heeft daarnaast geen bestaansrecht meer," want het 
wordt volledig uitgedrukt door de culpa. Bij de culpa, zo schrijft Van Eck, die deze fusie 
principieel verdedigt ," 2  gaat het 'over een manco in het vormen van een algemene habitus 
van de oplettendheid', welk manco de dader als 'hoogst persoonlijk verwijt' toegerekend 
moet worden."' Uit het manco blijkt positief een meer of minder bewuste geringschat-
ting van de rechtsbelangen of een antisociale gezindheid. 

Het meest indringend zet Van Eck zijn leer uiteen in een uitgebreide AA-noot onder het 
befaamde verpleegster-arrest (NJ 63 nr. 512). 

De verdachte, verpleegster, had aan een collega-verpleegster die een chirurg bij een 
operatie assisteerde waarbij de patiënt plaatselijk verdoofd moest worden, toen daartoe 
een flesje met novocaïne ter vulling van de injectiespuit voorgehouden moest worden, 
een flesje met adrenaline voorgehouden. Deze vergissing had de dood tengevolge gehad, 
want de collega-verpleegster had zondermeer die spuit met de verkeerde vloeistof gevuld 
en de chirurg had geïnjecteerd. 

De feitelijke rechter had aangenomen dat de dood aan de schuld van de verpleegster te 
wijten was geweest omdat 'van verdachte, gezien het aan haar uiteraard bekende enorme 
risico dat is verbonden aan het toedienen van verkeerde middelen, te allen tijde gevergd 
kan en moet worden dat zij de betekenis van het opschrift van een flesje of ampul op zich 
laat inwerken voordat zij de inhoud daarvan aan de chirurg of de instrumenterende 
zuster voorhoudt tot het vullen van de injectiespuit, waarmee een patiënt zal worden in-
gespoten, en dat het niet voldoen aan deze elementaire eis haar in het algemeen als grove 
schuld moet worden aangerekend; dat zulks slechts uitzondering lijdt als de omstandig-
heden waaronder wordt geopereerd, dan wel de psychische gesteldheid van verdachte zo 
abnormaal zijn, dat deze toerekening wegvalt, doch daarvan in casu niet is gebleken.'" 
Eerder had de verdediging betoogd 'dat verdachte wel voldoende oplettend is geweest, 
omdat zij wel naar het opschrift op het etiket van het door haar uit de kast genomen flesje 
heeft gekeken, maar de betekenis van dit opschrift niet tot haar bewustzijn is doorge-
drongen, doch deze tekortkoming haar niet als grove onoplettendheid kan worden ver-
weten, daar deze fout menselijk is en in de hand is gewerkt door allerlei niet aan verdachte 
te wijten omstandigheden als overwerktheid, werken in een minder vertrouwde omge-
ving en het ontbreken in die operatiekamer van de normaal gebruikelijke orde'.'" In cas-
satie werd nu voor het eerst dit betoog gepresenteerd als exceptief verweer en wel als 'psy-
chische overmacht'. Geklaagd werd dat de feitenrechter niet afzonderlijk gemotiveerd ex 

201. Zie: Hazewinkel-Suringa/Remmelink. Inleiding, 7e druk, a.w., p. 179. 
202. D. van Eck, annotatie onder HR 19-02-1963 NJ 1963 nr. 512, AA XIII p. 86 v.v. en: Enkele ge-
dachten over het schuldmisdrijf, TVS 1966 LXXV p. 113-128. 
203. Van Eck, Enkele gedachten over het schuldmisdrijf, a.w., p. 117 v.v.; deze benadering van de 
culpa als `Gesinnungsbestanddeer vindt men ook bij H.H. Jescheck, Au fbau und Behandlung der 
Fahrlassigkeit im Strafrecht, Freiburg i.B. 1965 en diens Lehrbuch a.w., p. 459: 'Auch bei der Fahr-
lassigkeit ist Gegenstand des Schuldvorwurfs die tadelnswerte Rechtsgesinnung des Taters'; vgl. 
Exner, Das Wesen der Fahrlassigkeit, a.w., p. 173; op deze `gezindheidsdefinitie' verenigen zich, 
bien étonnés de se trouver ensemble, klassicist en modernist, determinist en indeterminist, aldus 
o.m. Van Hamel/Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 316; (gebrekkige of ontbrekende sociale gezind-
heid), Simons, Leerboek, a.w., dl. I p. 249 en evenzo, doch in een onduidelijk betoog, W. Pompe, 
Overmacht, Afwezigheid van alle schuld en Culpoos handelen, TVS LXXI (1962) p. 273. 
204. NJ 1963, nummer 512, linkerkolom p. 1203. 
205. NJ 1963, nummer 512, rechterkolom p. 1202, linkerkolom p. 1203. 
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art. 358 derde lid Sv. en art. 359 tweede en derde lid Sv. had beslist over deze exceptie. De 
HR, daarlatend dat het hier een ontoelaatbaar novum in cassatie betrof, overwoog dat 
het beroep neerkwam op een ontkenning van de bewezenverklaarde omstandigheid dat 
req.e in een mindere of meerdere mate van grove onoplettendheid had gehandeld zodat 
een afzonderlijke beslissing daaromtrent niet vereist was. Let wel: De HR zei niet, dat bij 
een culpose tenlastelegging nooit ingegaan behoeft te worden op een beroep op subjectieve 
overmacht of zelfs enig beroep op strafuitsluitende omstandigheden. Het arrest bevestig-
de slechts de constante jurisprudentie dat op bewijsverweren niet nader behoeft te wor-
den ingegaan bij een sluitende bewijsmotivering.'" Toch meende Van Eck meer in het ar-
rest te moeten lezen."' Dit was met name het gevolg van zijn verreikende interpretatie 
van het begrip 'schuld' als bestanddeel. Het begrip 'schuld', aldus Van Eck, houdt een in-
trinsiek verband met onrechtmatigheid en met de schuld ten aanzien van die onrechtma-
tigheid. Het bestanddeel 'schuld' vooronderstelt de finale wederrechtelijkheid van het 
gedrag en is de subjectieve dispositie van de dader ten opzichte van die onrechtmatigheid. 

Derhalve: is die schuld bewezen, dan is een beroep op rechtvaardigings- en schuld-
uitsluitingsgronden niet bestaanbaar meer. De afwezigheid van die exceptionele omstan-
digheden is al 'meegenomen' in het culpa-bewijs.'" 

Dit levert, dit zag Van Eck heel goed in, processueeltechnisch de hoogst onbevredigen-
de toestand op dat bij het doleuse delict (waar de schuldvorm 'kleurloos' is) de dader de 
luxe heeft nog eens ná de bewezenverklaring excepties te voeren (mèt het recht op een ge-
motiveerd antwoord) terwijl dit bij de culpose delicten, wegens de volkomen andere de-
lictsstructuur, onmogelijk zou zijn. Daarom stelde Van Eck een sterke bewijstechnische 
objectivering van de culpa voor.'" De rechter zou mogen volstaan met een bewijs van het 
uiterlijk onvoorzichtige gedrag. De onvoorzichtigheid zou dan in eerste instantie de ver-
wijtbaarheid indiceren. De aanwezigheid van onrechtmatigheid en psychische verwijt-
baarheid zou dan als bewijsvermoeden voorondersteld worden. De gegrondheid van het 
vermoeden zou onderzocht moeten worden indien mocht blijken van een bijzondere om-
standigheid die op het eerste gezicht het bewijsvermoeden schijnt te weerleggen. Dan zou 
de rechter alsnog ambtshalve moeten onderzoeken en de exceptionele omstandigheid 
gemotiveerd weerleggen dan wel vrijspreken. Waarop Van Eck precies die bijzondere mo-
tiveringsplicht met betrekking tot vermoedens vóór de bewijsstreep grondde is niet dui-
delijk.'" Misschien heeft hij gedacht aan een 'processuele analogie' met de motiverings-
verplichting ex art. 358 derde lid Sv. 

206. Zie: G. Knigge, Beslissen en motiveren, de artt. 348, 350, 358 en 359 Sv., Alphen aan den Rijn 
1980, pp. 83 v.v.; 140 v.v., Rei jntjes, Strafrechtelijk bewijs in wet en praktijk, a.w., p. 146 v.v. 
207. Hoe o.i. het arrest geïnterpreteerd moet worden zie hieronder, 11.4.3. 
208. Hoewel Vellinga niet deelt in Van Ecks symptomatische herleiding van de culpa tot 'verkeerde 
geestesgesteldheid' zijn Vellinga's juridisch-dogmatische uitkomsten met betrekking tot deze 
schuldvorm geheel identiek met die van Van Eck. Ook bij Vellinga verkrijgt de culpa een 'subjectie-
ve inslag' waarmede gedoeld wordt op een 'verwijtbare onachtzaamheid', waarin de afwezigheid 
van strafuitsluitingsgronden moet worden begrepen. Evenals Van Eck beroept Vellinga zich hierbij 
op de gebezigde term 'schuld'. Volgens Vellinga sluit deze term reeds op zich de mogelijkheid uit dat 
de dader wel 'schuld' heeft maar dat zijn gedrag hem niet kan worden verweten. Vellinga, Schuld in 
spiegelbeeld, a.w., p. 88/89. 
209. Vellinga schijnt minder sterk te willen objectiveren dan Van Eck, doch acht wel juist, dat in het 
algemeen uiterlijk gevaarzettend gedrag voldoende is voor het bewijs van de culpa, m. n. wanneer in 
het gedrag enige aanwijzing ligt besloten dat de meest voor de hand liggende gronden voor uitslui-
ting van de strafbaarheid afwezig zijn en mits de rechter maar tevens aangeeft welke concrete ge-
dragsnorm verdachte geschonden heeft, Vellinga, a.w., pp. 93-97. 
210. Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het wetboek van strafrecht, a.w., ad culpa, aant. 9a, 
suppl. 28; zie noot van G.E. Mulder onder HR 22-04-1969 VR 1969 nr. 120 AA XIX p. 218 v.v.; o.i. 
heeft Van Eck hierbij gedacht aan het Vaderschapsvermoeden' dat men in de sociaal-economische 
wetgeving veel tegenkomt. De betrokken functionaris (ondermeer werkgever e.d.) wordt vermoed 
'het gedaan te hebben' tenzij mocht blijken van een omstandigheid die dat vermoeden ontkracht. 
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Aan te nemen is dat de HR gedurende een korte periode eveneens uitgegaan is van een 
totale fusie van 'culpa' en 'verwijtbaarheid' • 2 " Anders echter dan Van Eck bedoelde ging 
de HR daarbij niet over tot het invoeren van (expliciet weerlegbare) bewijsvermoedens 
binnen het thema van de tenlastelegging met slechts een primaire bewijsopdracht van de 
uiterlijke onvoorzichtigheid. Hij scheen de tenlastelegging van culpa bewijstechnisch om 
te zetten in de verplichting 'het de dader in persoonlijk opzicht treffend ethisch verwijt' 
via bewijsmiddelen aan te tonen. Het hele culpa-thema werd dus in ieder opzicht bewijs-
rechtelijk volstrekt serieus genomen. Exemplarisch hoogtepunt is wel het beruchte 
'Rijksweg Sittard-Roermond-arrest' geweest.' Verdachte had hier zeer snel voortgere-
den op de voor haar linkerrijbaan van die Rijksweg terwijl een tegenligger haar op korte 
afstand was genaderd. Tengevolge van deze wijze van rijden was zij met die tegenligger 
gebotst waarbij twee inzittenden in die tegenligger om het leven kwamen. Was dit aan de 
culpa van de verdachte te wijten? De feitelijke rechter oordeelde van wel, beslissend dat 
de manier van rijden een voldoende indicatie was voor de grove verkeersfout. De HR oor-
deelde echter dat niettegenstaande verdachte had gereden over de voor haar linkerrijbaan 
van de in de bewezenverklaring genoemde weg terwijl op korte afstand een motorrijtuig 
was genaderd toch niet uit de bewijsmiddelen kon worden afgeleid dat verdachte van de 
wijze van rijden een verwijt kon worden gemaakt, nu in het bijzonder uit die bewijsmid-
delen niet kon worden afgeleid dat anders rijden voor req. mogelijk zou zijn geweest. Een 
'opvatting á la Van Eck' valt hierin niet te lezen. Want deze had bewijstechnisch het cul-
pabegrip geheel losgemaakt van de dogmatische subjectivering. In zijn visie zou de 'wijze 
van rijden' die uiterlijk onvoorzichtig was geweest nu juist wèl voldoende bewijs voor de 
culpa (het verwijt) zijn geweest. 

4 Bezwaren 

Onze bezwaren tegen de cognitieve methode laten zich in vijf categorieën samenvatten. 

a. Culpa wordt: 'Lebensfhrungsschuld' â outrance 
De schuldvorm wordt zozeer uitgerekt dat zij de gehele historische levensgang en de vol-
komen persoonlijkheidsstructuur van de dader gaat omvatten. Het leerpsychologische 
proces uit de vroege kindsheid, de persoonlijke ethiek en de antisociale attitude worden 
bij de culpa getrokken. Het is hier nog erger dan bij de volitieve methode want deze con-
centreert zich alleen op het moment van de bewuste wilsvorming en gaat niet 'graven' in 
de onderbewuste of onbewuste lagen. Vooral Van Eck c.s. verinnerlijken en individuali-
seren het voorveld van de 'onvoorzichtigheid' zo sterk dat zij bij de ethiek, of, wat bij 
Van Eck meer aannemelijk lijkt, in de toegepaste moraal-theologie terecht komen." 

Die 'omstandigheid' wordt heel vaak geformuleerd als `strafuitsluitingsgrond' doch is een 'rat-
bestand'-uitsluitingsgrond. Honorering ervan leidt tot vrijspraak. Toch is de regeling in de 'func-
tionele wetgeving' zodanig dat bij niet-honorering van het 'bewijsverweer' de rechter genoodzaakt 
wordt een extra-motivering vóór de bewijsstreep te geven. Vgl. HR 04-11-1929 Ni 1929p. 1662; HR 
12-02-1934 NJ 1934p. 1135; HR 01-02-1949 NJ 1949 nr. 552; HR 20-10-1964 NJ 1965 nr. 40; HR 03- 
03-1959 NJ 1959 nr. 346; vgl.: J.M.A.V. Moons, Lessen van de hoge raad over de culpa, VR 1971, 
p. 53 v.v. 
211. In deze koers: HR 09-05-1967 NJ 1968 nr. 349 m.o. E; HR 25-06-1968 VR 1968 nr. 77; HR 22- 
04-1969 VR 1969 nr. 120; HR 13-10-1971, NJ 1971 nr. 31; HR 09-11-1971 Ni 1972 nr. 235; HR 12- 
03-1974 NJ 1974 nr. 216; HR 15-09-1975, NJ 1976 nr. 109; HR 09-12-1975 Ni 1976 nr. 234; HR 27- 
04-1976 NJ 1976 nr. 454; voor een mogelijke oplossing van dit motiveringsprobleem zie Mulders 
zgn. 'Meer-en-vaart'-oplossing: AA noot onder HR 01-02-1972 AA XXII p. 514 v.v. 
212. HR 22-06-1969 VR 1969 nr. 120, zie hierover vooral G.E. Mulders annotatie in AA XIX p. 
218. 
213. Aldus ook G.E. Mulder, AA-noot ad HR 22-06-1969 VR 1969 nr. 120 AA XIX p. 218. 
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b. Fictie van omkeerbaarheid 
Verder is er de zogenaamde 'symptomatische omkeerbaarheidssuggestie' die in het me-
rendeel van de gevallen op een fictie neerkomt.'" De `cognitivisten' beredeneren degene-
se van de culpa vanuit een voortdurend associatief proces of vanuit een 'bekommerende 
attitude' omtrent het heil van de medemens. Nu zal het zeker zo zijn dat defecten in dat 
proces of die attitude vaak resulteren in 'uiterlijke onvoorzichtigheid'. Maar hier is geen 
lineaire omkeerbaarheid. Men kan niet als absolute maatstaf hanteren: dit gedrag (rijden 
aan de linkerkant) was onvoorzichtig en hieruit volgt (dat kan niet anders) dat de dader 
een associatief tekort vertoont, samenhangend met een antisociaal karakter of een ethi-
sche gebrekkigheid. Zeker: een 'goede cognitieve instelling' verkleint de kans op onge-
lukken. Maar daarom verschaft een krenking van het rechtsbelang nog geen zekerheid 
omtrent de afwezigheid van die goede instelling of persoonlijke ethiek. Toch pretendeert 
de cognitieve methode die 'sluitende omkeerbaarheid'. Juist daarom acht Van Eck in 
eerste instantie het bewijs van de uiterlijke onvoorzichtigheid voldoende voor het bewijs 
van de verwijtbare Gesinnung. 

c. Neemt men het cognitieve thema bewijstechnisch serieus: probatio diabolica' 
Indien de culpa wordt verinnerlijkt tot een 'foutieve levenshouding' is zij, als men dit se-
rieus tot bewijsthema neemt, onbewijsbaar geworden, omdat de 'sluitende omkeerbaar-
heid' ontbreekt. Voor het culpabewijs moet men oneindig blijven vragen: kon de dader 
het 'helpen'? Dan is niet voldoende dat men kan aantonen dat de automobilist zat te dag-
dromen op het moment van de aanrijding; dan moet namelijk weer gevraagd worden: 
kon hij dat 'dagdromen' helpen? Het 'Rijksweg Sittard-Roermond-arrest' laat de onge-
wenstheid van de regressus in infinitum zien. 

Het bewijs moet in feite wel mislukken, omdat, als men ver in de levensgeschiedenis te-
ruggaat, men terecht komt bij opvoedingsmanco's die de verdachte niet kon helpen: ge-
brekkige training, gebrekkige gewetensvorming etc. Via de leer van de karakterschuld 
zou men dan nog wel een 'deterministische' oplossing kunnen geven door te stellen dat de 
mensen nu eenmaal verwijten maken (als een soort autonoom sociaal-moreel zuive-
ringsmechanisme dat er 'nu eenmaal is') wanneer iemands karakter 'fout' is (ook al kan 
hij het niet helpen). Maar een indeterminist (als Van Eck) loopt onherroepelijk vast. 

d. Neemt men het cognitieve thema bewijstechnisch niet serieus: tant de bruit pour une 

omelette 
Nu heeft Van Eck voorgesteld niettegenstaande de enorme psychische diepgang van het 
culpabegrip toch maar primair genoegen te nemen met een volkomen geobjectiveerd be-
wijs. Contraïndicaties op bewijsniveau tegen het vermoeden van wederrechtelijkheid en 
verwijtbaarheid zouden dan als waren het excepties na de kwalificatie behandeld moeten 
worden. Evenwel: zo herstelt men eigenlijk practisch toch weer de 'realistische culpa-
opvatting' die deze schuldvorm ziet als 'vluchtig psychisch moment', dat niet of nauwe-
lijks te maken heeft met de persoonlijke ethiek van de dader. Ná die 'vluchtige culpa' kan 

214. Zie: Langemeijer, Strafrechter en Verkeersonveiligheid, a.w., p. 129; De nieuwste Nederland-
se rechtspraak over strafbare onvoorzichtigheid, a.w., p. 634; M. Zeegers, Culpa, a.w., p. 199. 
215. Mulder in zijn noot 213 geciteerde annotatie; Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e 
druk, a.w., p. 181. 
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dan de verdere verwijtbaarheid via excepties aangekaart worden. Men is geneigd zich af 
te vragen: waarom dan al die dogmatische grensverleggingen, als dat practisch toch geen 
consequenties mag hebben? Het enige wat resteert is strafvorderlijk verlies. Want men 
moet gaan werken met motiveringsanalogieën vóór de bewijsstreep waarvan de grond 
en de rechtsbeschermende werking (ten behoeve van verdachte) uiterst vaag is. Materiële 
dogmatiek en bewijsniveau wijken in de opvatting die culpa als `Gesinnungsfehler' ziet 
zeer sterk uitelkaar, welke kloof met allerlei lapmiddelen gedicht moet worden. 

e. Verwijtbaarheidsfusie betekent: geen reële excepties 
Wettelijk gegarandeerd is aan iedere verdachte het recht om bij aannemelijke strafuitslui-
tingsgronden een gemotiveerde weerlegging dan wel een ontslag van alle rechtsvervolging 
te verkrijgen. Voor de dogmatiek houdt dit de opdracht in om de grens tussen bestandde-
len en elementen zo circumscript mogelijk vast te leggen. Richt een betoog zich tegen de 
aanwezigheid van bestanddelen dan is er, bij een sluitende bewezenverklaring geen aparte 
weerleggingsplicht. Anders wel. Daarom moet het Tatbestand, als toekomstig bewijs-
thema, zo duidelijk mogelijk zijn. Het OM wordt niet geplaatst voor onmogelijke bewijs-
opdrachten. Er blijft nog voldoende ruimte voor een debat over de afwezigheid van ver-
wijtbaarheid en wederrechtelijkheid. Dit debat kan 'losser' zijn, is immers niet onder-
worpen aan de bewijsvoeringsregels ex art. 338 Sv. v.v. Heel deze systematiek wordt fi-
naal op de tocht gezet als culpa en verwijtbaarheid fuseren. Het Tatbestand wordt dan 
helemaal opengebroken. Aan de bewijsmotivering heeft de verdachte alleen houvast, als 
de `Gesinnung' integraal bewezen moet worden. Omdat na het 'Roermond-Sittard'-
geval hier weer sterker geobjectiveerd werd, bood de bewijsmotivering doorgaans de ver-
dachte geen handgrepen voor appèl of cassatie.'" 

Het 'lapmiddel' van de extra motiveringsplicht vóór de bewijsstreep, door Van Eck aan-
geprezen, lijkt steun te vinden in het 'Meer-en-vaart-arrest' (HR 01-02-1972 zie m.n. 
G.E. Mulder in zijn annotatie in AA XXII p. 514). Men zou kunnen zeggen: als verdach-
te de afwezigheid van wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid wenst te betogen, voert hij 
een verweer dat niet met de inhoud der gebezigde bewijsmiddelen strijdt maar wel een 
mogelijkheid openhoudt die met de bewezenverklaring alszodanig onverenigbaar is. Op 
zo'n verweer binnen het bewijsthema moet extra beslist worden. 217  Het probleem is ech-
ter dat het 'Meer-en-vaartcriterium' zo vaag is. Wanneer is een mogelijkheid 'onverenig-
baar' met de bewezenverklaring? Vergeet niet, dat de bewijsmiddelen altijd het uiterlijk 
onvoorzichtige zullen bewijzen. Hoever is nu de strekking van die 'uiterlijke onvoorzich-
tigheid'? Welke omstandigheid is daar nu wel en niet mee te verenigen? Naar alle waar-
schijnlijkheid zal die contraïndicatie wel zeer apert moeten zijn! O.i. is en blijft dit regime 
ongunstiger voor de verdachte dan de exceptieve `beweringsregels' ná de bewezenver-
klaring.' " Bovendien zijn er geen redenen om aan te nemen dat de wetgever de bedoeling 
heeft gehad om excepties uit te sluiten bij het culpose delict. Integendeel, hij heeft, zoals 
wij lieten zien, de culpa steeds vergeleken met — en afgezet tegen — de dolus, waarbij hij de 
culpa als schuldvorm (zij het op onduidelijke en vaak niet geheel juiste gronden) een 
'mindere' plaats toedeelde. Het ligt, in dat stelsel, niet voor de hand het subjectiverings-
bereik van de culpa zo uit te breiden, dat excepties geen bestaansrecht meer hebben. 

216. HR 06-04-1971 VR 1971 nr. 88; HR 01-12-1970 VR 1971 nr. 33, zie hierover vooral: HR 23-02- 
1971 VR 1971 nr. 85 en de AA-noot G.E. Mulder AA XXI p. 110 v.v. 
217. De Neer-en-vaartoplossing' wordt ook door Vellinga juist geacht, Schuld in spiegelbeeld, 
a.w., p. 95. 
218. Reijntjes, Strafrechtelijk bewijs, a.w., p. 64. 
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11.3 Culpa als gedragingskarakteristiek 

De theorie, die de culpa beschrijft als gedragskarakteristiek psychologiseert uiteraard 
niet ten aanzien van het bestanddeel. Door de culpa wordt gedrag finaal gekenschetst als 
'ex ante ontoelaatbaar gevaarzettend', korter: onvoorzichtig. Met de diverse culpa- 
aanduidingen heeft de wetgever onvoorzichtig gedrag willen onderscheiden van de gedra-
gingen die hetzij intentioneel gericht zijn op krenkingen van rechtsbelangen (opzettelijke 
delicten) hetzij daarin toevallig resulteren (casus). Door uitdrukkingen als 'aan schuld te 
wijten', 'onachtzaam' enz. wordt gedrag als `faute' gediskwalificeerd, dat wil zeggen als 
een gedraging die blijft beneden de maat van de objectieve plichtmatige voorzienbaar-
heid of voorzichtigheid. De culpa is een relationeel begrip: het is het sociale oordeel over 
de daad, als hebbend objectieve eigenschappen van een min of meer grote voor ieder 
waarneembare onzorgvuldigheid, als uitwendig gedrag dat objectief niet door de beugel 
kan. 

Aldus o.m. Vos, 2 ' Van Bemmelen,"° Moons," Mulder"' en Bos."' Het voornaamste 
bezwaar is, dat het woord 'culpa' in deze theorie geworden is tot een objectieve delicts-
factor, tot een gedragsbestanddeel, namelijk een afsluitende gedragsdiskwalificatie, net 
zoals men die in de doleuse sector ook wel kent Cals schuldig aan diefstal', art. 310 Sr., 
'als schuldig aan verduistering', art. 321 Sr.). 

Het is gewoon geen schuldvorm meer. Het heeft niets meer van doen met de subjectieve 
delictszijde. Dit is in strijd met het systeem van de wetgever, die het begrip invoerde, ten-
einde naar het subjectieve te kunnen individualiseren. Vervolgens: wát voegt deze 'ge-
dragskarakteristiek' dan eigenlijk voor zelfstandigs toe aan de delictsomschrijving? Iets 
misappreciërends, zeker. Maar wát dan? Wat betekent dan de betekenistoedeling van de 
onvoorzichtigheid, geheel lds van de subjectszijde? Betekent het, dat partieel de weder-
rechtelijkheid binnen het Tatbestand wordt ingevoerd zodat men de term moet begrijpen 
als 'afwezigheid van proportionaliteit' of `subsidiariteitsgebrek' dan wel als 'geen rede-
lijk middel tot het bewust beoogde (redelijke) doel' (b.v.: deze snelle wijze van rijden was 
'te hard', dat wil zeggen disproportioneel tot het enkelvoudige doel ergens te arriveren). 
Dat schijnt niet de bedoeling te wezen, want de opzet van de theorie is, voor alle excep-
ties, ook de rechtvaardigende, na bewezenverklaring alle ruimte open te houden. Maar 
als de 'onvoorzichtigheid' noch connectie houdt met wederrechtelijkheid noch met ver-
wijtbaarheid, wat is dan de inhoud ervan? Naar ons oordeel voegt de culpa als gedragska-
rakteristiek niets toe aan de feitelijke omschrijving van het delict, dan datgene wat altijd 
al lang en breed zeilt der die toevoeging uit ieder feitelijk relaas van de tenlasteleggingen te 
lezen valt. Als gezegd wordt dat verdachte met grote snelheid reed op het voor het tegen-
liggend verkeer bestemde wegdek, dan is de onvoorzichtigheid daarvan reeds een geïm-
pliceerde hoedanigheid. Dat die wijze van rijden zondermeer gevaarzettend was, dat is 
dan toch al duidelijk! Als de term 'onvoorzichtig' niet begrepen wordt als prelude op de 

219. Vos, Leerboek, 2e druk, a.w., p. 145. 
220. Van Bemmelen, De psychologie en de begrippen opzet en schuld, a.w., p. 106; Overmacht, af-
wezigheid van alle schuld en culpoos handelen, a.w., p. 113 e.v. 
221. J.M.A. V. Moons, Het schuldgehalte van het culpose misdrijf, TVS 1969 LXXVIII pp. 148- 
176. 
222. Noten G.E. Mulder ad HR 20-06-1969 VR 1969 nr. 120, AA XIX p. 218 v.v.; HR 23-02-1971 
VR 1971 nr. 85, AA XXI p. 110 v.v.; G.E. Mulder, Geen straf zonder schuld, I, VR 1974 p. 233 v.v. 
223. J.T. Bos, Het schuldoordeel als machtswoord, Recht en Kritiek, 1982, p. 5 v.v.; de culpa is toet-
sing van het gedrag aan ongeschreven zorgvuldigheidsnormen. Schendt gedrag de bijzondere, op 
het concrete geval toegespitste gedragsnormen, dan is dat een reden om culpa aan te nemen. 
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individuele rechtsplichtschending om het voorzienbare te voorzien noch op het element 
wederrechtelijkheid, dan voegt die term niets toe aan het Tatbestand. Dan is het voor-
deel, dat nu die culpa heel makkelijk bewijsbaar is, ook wat eigenaardig behaald: door 
het bestanddeel uit te hollen zodat de bewijsopdracht ook nihil werd. Vermoedelijk is 
deze theorie vooral 'van de weeromstuit' ontstaan, namelijk als reactie tegen Van Ecks 
al te ethiserende en onbewijsbare culpabegrip. 

De opvatting komt o.i. neer op een samensmelting van bewijsrechtelijk en materieel-
dogmatisch niveau. Het is stellig zo, dat de uiterlijke gevaarzetting, de onvoorzichtigheid 
— die voor zintuigelijke waarneming vatbaar is — de belangrijkste indicator is voor de 
aanwezigheid van culpa. Onvoorzichtigheid is symptomatisch voor die schuldvorm, zij is 
ratio cognoscendi, maar het geïndiceerde zelf is zij niet. 

11.4 Eigen opvatting 

11.4.1 ALGEMEEN 

Wij zullen nu eerst in het kort puntsgewijs onze eigen opvatting aangaande de strafbare 
culpa uiteenzetten. Daarna nemen wij de voornaamste onderdelen van onze theorie apart 
op de korrel. 

Waarin lag volgens de wetgever de aanleiding om in een bepaald geval aangaande de 
subjectzijde van het strafbare feit te veronderstellen dat daarin 'culpa' voorhanden zou 
kunnen zijn? Die aanleiding werd gevonden in een cognitief negativum: er is (op het ge-
dragingsmoment) een bepaalde wetenschap bij de dader actueel niet (hierboven 
II.2.2.c.2). 

Het objectieve (in intrasystematische zin) waarvan de wetenschap bij de dader ont-
breekt kan, gerelateerd aan het gedragingsmoment, toekomstig of present zijn. Het toe-
komstig objectieve is in momento actionis niet gegeven, maar daarna (en vaak daardoor) 
is het er wèl. Hierbij moeten we vooral denken aan ten opzichte van de culpa gesubjecti-
veerde gevolgsverbanden en bijkomende voorwaarden van strafbaarheid.'" Vaak is het 
objectieve ook onmiddellijk bij de gedraging present. Hierbij is te denken aan ten opzich-
te van de culpa gesubjectiveerde kwaliteiten van delictsbetrokkenen, gedragingsmodali-
teiten, hoedanigheden van instrumenten, voorwerpen en (kwalificerende) omstandighe-
den."' In één delictsomschrijving kan het objectieve deels toekomstig deels present zijn. 
De inhoud van het cognitief negativum (van welke objecten is de kennis niet aanwezig?) 
wordt bepaald door de reikwijdte van het subjectiveringsverband van de culpa uit de des-
betreffende delictsomschrijving. 

224. Zo'n gesubjectiveerde bijkomende voorwaarde treffen wij b.v. aan in art. 419, sub 2 Sr.: het 
drukken van enig geschrift of afbeelding van strafbare aard, indien `de drukker (. . .) moest ver-
wachten, dat de persoon op wiens last het stuk gedrukt is, op het tijdstip der uitgave strafrechtelijk 
niet vervolgbaar of buiten het rijk in Europa gevestigd zou zijn'. 
225. Een dergelijk 'present negativum' treft men o.m. aan in artt. 97b (ernstige redenen hebben om 
te vermoeden dat het ingevoerde voorwerp geschikt is tot het verschaffen van stoffelijke steun aan 
het teweegbrengen van omwenteling), 98 (redelijkerwijs moeten vermoeden dat het betreffende ge-
geven geheim moet worden gehouden), 98a, 98b, 113 (ernstige reden hebben om te vermoeden dat in 
het geschrift een belediging voorkomt van de koning), 119, 132 (ernstige reden hebben om te ver-
moeden dat het geschrift opruiend is), 137e (redelijkerwijs moeten vermoeden het discriminatoir 
karakter van het geschrift), 139e (redelijkerwijs moeten vermoeden dat het gegeven te zijner kennis 
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Als de wetgever de strafbare culpa als cognitief negativum ten opzichte van het toe-
komstig objectieve bedoelt, bezigt hij de elliptische uitdrukking 'aan zijn schuld te wij-
ten zijn' . 2 " Men denke vooral aan de open omschreven culpose gevolgsdelicten, waarin 
de gedraging, anticiperend, slechts wordt aangeduid naar het te veroorzaken gevolg, 
m.n. de artt. 307,308 Sr. en 36 WVW. 227  De causatieve uitdrukking van de culpa geeft dit 
toekomstgerichte goed aan, omdat de vaststelling van een gevolgsverband altijd een 
posterieure constatering is. Het toekomstgerichte karakter van de omschrijving verklaart 
ook, waarom de omschrijvingen zo elliptisch zijn. Het present objectieve is makkelijker 
specifiek te omschrijven dan het toekomstige. Het één is er en van het ander moet men 
maar afwachten 'wat het wordt'. 

Toch moet men de eerste trede van de strafbare culpa niet slechts zien als een 'ontbre-
kende juiste prognose bij de dader', want dat moment van de culpa komt ook heel vaak 
neer op een cognitief negativum ten aanzien van het present objectieve. Nemen we art. 
240, tweede lid Sr. als voorbeeld, dan zien we dat voor de culpose delictsverwerkelijking 
allereerst nodig is dat de dader de aanstotelijkheid van het geschrift dat hij uitvent, niet 
heeft gekend. Die 'aanstotelijkheid' is een objectief bestanddeel, present met de hande-
ling. 

Dit cognitief negativum is ondertussen maar een eerste stap. Dit wordt al direct duide-
lijk uit b.v. art. 240 Sr. waar de wet voor de strafbare culpa niet alleen het 'niet-kennen' 
vereist maar tevens bepaalt dat er 'ernstige reden' moet zijn geweest om wèl te kennen (of 
te vermoeden). 

De vergelijkingsmaatstaf, waarmede het cognitief negativum alszodanig wordt gedeter-
mineerd is het strafrechtelijk objectieve, zoals dat ex post gebleken is te zijn. Dat objectie-
ve fungeert als uitgangspunt om er de bewustzijnswijze van de dader in momento actionis 
mede te vergelijken. Omdat dat objectieve op het gedragingsmoment niet in de alledaagse 
ervaringswijze van de dader 'weerspiegeld' is, daarom wordt het bewustzijnsmoment als 
cognitief negatief geïsoleerd uit de belevingen van de dader. 

Toekomstig: 
achteraf blijkt dat de gedraging van de dader heeft geresulteerd in de dood van iemand. 

Die uitkomst ex post is de onmiddellijke reden om te reconstrueren of de dader op een of 
andere manier van deze afloop op het gedragingsmoment actueel en adequaat kennis 
heeft gedragen of niet. Als die kennis er was, hoeven we aan culpa niet meer te denken. 
Dan is er opzet, omdat de dader in het bewustzijn van deze afloop toch de handeling on-
dernam. 
Present: 

achteraf blijkt dat, toen de winkelier het geïllustreerde tijdschrift in de etalage legde, de 
frontpagina ervan afbeeldingen bevatte, aanstotelijk voor de eerbaarheid. Primair moet 
nu onderzocht worden of de winkelier bij de inrichting van de vitrine op de hoogte was 
van die aanstotelijkheid. 

is gekomen door wederrechtelijk afluisteren), 139f, I47a, 197 (ernstige reden hebben om te vermoe-
dut, dat hij ongewenste vreemdeling is), 2402 (ernstige reden hebben te vermoeden dat het geschrift 
aanstotelijk voor de eerbaarheid is), 240bis, 248ter (redelijkerwijs de minderjarigheid van het 'slacht-
offer' moeten vermoeden), 250, 271 (ernstige reden hebben om te vermoeden dat het geschrift een voor 
de overledene smadelijke inhoud heeft), 272 (redelijkerwijs moeten vermoeden verplicht te zijn tot 
geheimhouding), 328ter, tweede lid (redelijkerwijs moeten aannemen dat de gift in strijd is met de 
goede trouw), 374bis aanhef en sub 2, 385c, 417bis, 418 Sr. 
226. Alleen art. 417bis Sr. is hierop een uitzondering. 
227. Zie ook de artt. 158, 161ter, 161quinquies, 163, 165, 167, 171, 173, I73b, 175, I75b, 283, 
351bis, 356, 367 tweede lid, 368 derde lid, 413 tweede lid. 
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Als het cognitief negatieve daarin bestaat, dat 's daders ervaring niet (geheel) concordeer-
de met 'het objectieve' (zoals dit ex post bleek te zijn) dan kunnen we een belangrijke stap 
zetten door vast te stellen dat dit 'negatieve' exact dezelfde betekenis heeft als 'het inade-
quate' bij de dwaling (hierboven, Hoofdstuk 2.11.3.1). 

De dader heeft niet (volkomen) ervaren, wat strafrechtelijke werkelijkheid bleek te 
zijn, hetzij, omdat hij er wel aan heeft gedacht, maar het als realiteit heeft verworpen (het 
'onwerkelijk mogelijkheidsbewustzijn' van de zogenaamde bewuste culpa) of omdat hij 
'er helemaal niet aan dáche (wat men onbewuste culpa noemt). Strafrechtelijk was de er-
varingswijze van de dader niet 'overeenstemmend met het werkelijke'. Derhalve om- 
schrijven wij een belangrijk kenmerk van de strafbare culpa als een cognitieve inadequa-
tie. 

Wij herinneren eraan, dat wij het woord 'inadequaat' hebben gereserveerd voor die erva-
ringswijzen, die achteraf bleken geen weergave te bevatten van het strafrechtsdogmatisch 
objectieve: Hoofdstuk 2.11.3.1. Het gaat hier om een zuivere ex post herlei-
dingsmaatstaf. De strafjurist begint in de comfortabele positie van iemand die 'achteraf 
praat' en vraagt zo naar de ervaringsgegevens bij de dader. Dit corrigeert hij wel door nog 
met ex ante criteria te gaan werken, maar dit geschiedt in een latere fase. Vanwege de han-
tering van maatstaven ex post in dit stadium is de term 'inadequaat' nog helemaal neu-
traal: het heeft als benoeming ex post niets te maken met de vermijdbaarheid en verwijt-
baarheid van de onbekendheid. Zie: Hoofdstuk 2.11.3.3. De onbekendheid wordt slechts 
geconstateerd. 

Aan deze cognitieve inadequatie wordt, als nadere voorwaarde, om strafbare culpa op te 
kunnen leveren, gesteld dat de 'inadequatie' voor de dader ex ante kenbaar was. Wordt 
derhalve de ervaringswijze van de dader vergeleken met het present objectieve, dan komt 
de culpa neer op 'het kenbare niet kennen'. Vergelijkt men die ervaringswijze met het toe-
komstig objectieve, dan brengt men in het cognitief negativum een prognostisch mo-
ment, hetgeen met 'het voorzienbare niet voorzien' weergegeven kan worden. 

De inadequatie wordt thans gecorrigeerd met ex ante criteria. Daardoor 
1. wordt een voorwaarde vervuld waardoor de culpa connecties kán gaan onderhouden 

met cie 'verwijtbaarheid'; 
2. worden alle cognitieve inadequaties uit het culpabegrip uitgezuiverd, die louter ex 

post vaststelbaar zijn. Deze worden voortaan gecatalogiseerd onder de rubriek toe-
val. 

Ad 1: de kenbaarheidsvoorwaarde is vereist voor de 'totaalschuld'. Wat men niet kán 
kennen, behoeft men niet te kennen. Maar met de kenbaarheid is de verwijtbaarheid nog 
niet gegeven, want ook al kán men iets kennen, daarom behoort men dat niet altijd ook te 
doen. Men is, zeker in het strafrecht (afgestemd op een 'redelijk gemiddelde') niet tot al 
het mogelijke ook verplicht. Het vermijdbare is niet steeds verwijtbaar. 228  

228. Zo ook: G.E. Mulder, Geen straf zonder schuld, VR 1974, I, pp. 233 t/m 239,11, pp. 257 t/m 
263, in het bijzonder p. 234; anders Pompe, Handboek, a.w., p. 144, die 'vermijdbaarheid' en 'ver-
wijtbaarheid' teveel gelijkstelt; zo ook Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, a.w., p. 80 v.v., die o.i. de 
`voorzienbaarheid' te veel identificeert met de 'verwijtbaarheid', met de stelling: 'In de voorzien-
baarheid ligt niet alleen een psychisch, maar ook een normatief aspect van de culpa. Het gaat immers 
om het behoren te voorzien'; o.i. moeten 'behoren' en 'voorzien' steeds ten scherpste gescheiden ge-
houden worden. Anders wordt de culpa opgeblazen tot `totaalschuld'. Die fusie tussen 'verwijt-
baarheid' en 'culpa' bepleit Vellinga inderdaad, zie hierboven noot 207. 
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In dit verband moet men onderscheid maken tussen: 
a. kunnen kennen; 
b. behoren te kennen; 
c. verwijt in zoverre (het verwijt dat betrekking heeft op het niet-voldoen aan het 'cogni-

tief behoorlijke'); 
d. verwijt dat betrekking heeft op de gedraging als geheel (het strafbare feit), ook wel: 

verwijtbaarheid of totaal-schuld. 
Bij b. gaat het om de constatering dat de dader iets niet kent, wat hij wel behoort te ken-
nen, d.w.z.: de vaststelling ván een norm-overtreding. 
Bij c. en d. gaat het om het verwijt als oordeel wegens het niet voldoen aan de norm. 
Wanneer wij spreken over culpa, bewegen wij ons op de niveaus a., b. en c., die een basis 
vormen voor het totaal-verwijt d. 
Ad 2: cognitieve inadequaties die voor de dader niet vermijdbaar zijn, kunnen geen aan-
leiding zijn tot een schuldverwijt. Die `aanleidingsfunctie' hebben de schuldvormen nu 
juist. Er zijn nogal wat inadequaties die, ook bij de aanwending van de meeste zorg ex an-
te, pas ex post geopenbaard worden. Wij herinneren even aan bepaalde effectiviteitsdwa-
lingen bij het strafbaar opzet. 22 ' Iets dergelijks, maar dan in `spiegelschrift' doet zich ook 
bij de culpa voor. Een oude mevrouw wordt op straat hoogst onwel. Een medelijdende 
voorbijganger begeleidt haar naar huis en dient haar een glas water met een aspirientje 
toe, waaraan de mevrouw sterft. Achteraf blijkt, dat het slachtoffer een afwijking had, 
waardoor het medicijn dodelijk werkte. Voor deze dader is er toeval. Voor een andere 
dader kan dat anders liggen: het 'toevallige' is een hoogst relationeel begrip. De buurtbe-
woner van de betrokkene had de werking van het medicijn misschien kunnen kennen om-
dat zij het in de buurt verteld had. Wat toeval voor de één is, behoeft dat voor de ander 
niet te zijn. 

Hieruit volgt dat bij het stellen van de kenbaarheidsvoorwaarde geheel geïndividuali-
seerd moet worden naar het gezichtspunt van de dader op het handelingsmoment. Het 
gaat erom of hij kon inzien dat zijn ervaringswijze niet concordeerde met wat achteraf 
werkelijkheid zou blijken te zijn. Hierbij zijn alle 'cognitieve mogelijkheden' van de da-
der in aanmerking te nemen. De juridische billijkheidsmaatstaf ontbreekt echter niet. 
Niet alle ervaringskennis die ooit is toegevoerd kan ook actueel gemaakt worden. Het 
gaat erom welke ervaringsregels op het handelingsmoment redelijkerwijze toegankelijk 
waren en welke handelingsomstandigheden voor hem voldoende kenbaar waren. Derhal-
ve moet op dit niveau nog niet gewerkt worden met een `Garantenstellung' of met een al-
gemene redelijkheidsmaatstaf, door te vragen wat ieder redelijk denkend mens zou heb-
ben kunnen kennen of voorzien. Het feit, dat iemand de functie van automobilist heeft 
betekent nog niet zondermeer dat hij een botsing in momento actionis kon voorzien. Het 
is b.v. denkbaar, dat door plotselinge grove steenslag (doordat b.v. een wegenbouwer il-
legaal grint heeft gestort in de berm) de voorruit van de automobilist vergruizeld is, zodat 
hij niets meer kon zien. Garantenstellungen behoren in een latere fase thuis (bij verwijt-
baarheidsvragen). 

Iets heel anders is, dat men bij het bewijs van de cognitieve mogelijkheden bewijsver-
moedens opzet aan de hand van Garantenstellungen en redelijkheidsmaatstaven. Het is 
bewijstechnisch niet onredelijk te vermoeden, dat de dader wel zal hebben kunnen weten, 
wat ieder redelijk oordelend mens zeker zou hebben geweten (normaliteitssyllogisme).'" 
Dogmatisch gaat het echter om de actuele mogelijkheid tot kennen of tot voorzien. Daar- 

229. Hoofdstuk 2.11.3.1, Hoofdstuk 3.V.2.6 en IV.3.2.c. 
230. W.P. Bakhoven, De onbewuste schuld: morele schuld of maatschappelijke schuld? TVS 
LXXIII (1964) pp. 53-69, in het bijzonder pp. 54/55; zie HR 27-11-1962 NJ 1963 nr. 513 m.o. 
B.V.A.R.: het Hof heeft uit de toedracht van de aanrijding kunnen afleiden dat bovengenoemd feit 
door req. kon worden voorzien, daar in het algemeen voorzienbaar is dat de met een snelheid van 
circa 30 km p/uur rijdende bestuurder van een rijwiel met hulpmotor, wiens rijwiel in de vaart 
wordt gestuit door een botsing met een ander rijwiel met hulpmotor dat hem de weg verspert, daar-
bij over het stuur van zijn rijwiel zal schieten en op de weg zal vallen. 
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om zijn tegen de bewijsvermoedens ook allerlei contraïndicaties relevant, als zij aanne-
melijk maken, waarom de actuele kenbaarheid of voorzienbaarheid ontbreekt. Bepaalde 
psychische afwijkingen kunnen verklaren, waarom de dader geen kennis kon hebben van 
algemeen toegankelijke ervaringsregels met betrekking tot een oorzakelijk verloop. Het 
is mogelijk dat iemand, die zwaar debiel is in een woning bij een balspel een gasleiding 
ernstig beschadigt. Betrokkene hoort sissen, ziet een scheur in de buis en ruikt iets onaan-
genaams, maar het komt niet bij hem op dat zijn spelgedrag (hij heeft door veel te hard te 
gooien met een harde rubberen bal de hele leiding ontzet) oorzaak zou kunnen zijn van 
dit eigenaardige verschijnsel. Wat 'gas' is, is hem helemaal niet bekend. Hij verwijdert 
zich onbekommerd. Wanneer de bewoner thuiskomt steekt deze het licht op, waarbij een 
electrische vonk overspringt en alle inwonenden bij een geweldige ontploffing om het le-
ven komen. Culpa bij de dader? Neen, want deze kon het algemeen voorzienbare niet 
voorzien. Culpa kan, evenals het opzet, 'uitvallen' bij psychische storingen, en wel op 
grond van hetzelfde criterium, namelijk 'als aangenomen moet worden dat hij van elk in-
zicht in de draagwijdte van zijn gedragingen en de mogelijke gevolgen daarvan is versto-
ken'."' Iets heel anders is, dat men het `normaliteitsvermoeden' op dit punt bewijstech-
nisch niet makkelijk weerlegbaar acht. Maar weerlegbaar moet het blijven. Anders is de 
culpa geen schuldvorm meer, immers geen karakterisering van de wijze waarop het ob-
jectieve aan het bewustzijn van de dader voorgeworpen was. Dan is de culpa niets 'sub-
jectiefs" en ons strafrecht geen schuldstrafrecht meer. Niet alleen psychische afwijkin-
gen kunnen de kenbaarheid doen vervallen. Wat b.v. te denken van aan de dader 'externe 
omstandigheden' als camouflage of verwisseling van objecten? Maar ook verblijf bui-
tenslands kan verklaren, waarom iemand, hier te lande gearriveerd, iets niet kan weten, 
wat iedereen wel weet. 

Leidt in dit soort gevallen de individualisatie van het culpabegrip tot 'uitval' van de 
schuldvorm ondanks redelijkerwijze voorzienbaarheid, het omgekeerde kan zich ook 
voordoen. Het is heel goed denkbaar dat de dader wegens een vermeerderd inzicht in er-
varingsregels of een grotere beschikbaarheid van kenbare handelingsomstandigheden de 
inadequatie actueel had kunnen kennen. Bewijsvermoedens op basis van bijzondere Ga-
rantenstellungen zijn vaak hierbij niet onredelijk. De voorzitter van een oudercomité, 
dat ijvert voor een veilige oversteekplaats voor schoolgaande kinderen in een drukke, on-
overzichtelijke straat, rijdt ter plekke, waar de oversteekplaats geprojecteerd is, een 
kleuter dood. Achteraf blijkt, dat de kleuter zeer plompverloren achter een geparkeerde 
auto de rijweg is opgerend, in het vuur van een partijtje voetbal. Verder is de gemeente ter 
plaatse in gebreke gebleven om de gebruikelijke waarschuwingsborden aan te brengen 
terwijl in het algemeen niet goed zichtbaar is, dat de plaats als 'natuurlijke oversteek' 
door scholiertjes wordt gebruikt. De school is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Het 
ongeluk gebeurde in schooltijd, wanneer normaliter geen kleuters op straat zijn. Voor 
'doorgaand verkeer' kunnen dit bevrijdende omstandigheden zijn. Maar niet voor de 
wijkgenoot die de situatie ter plekke haarfijn kent en nog minder voor de voorzitter van 
het oudercomité, die in een vorig schrijven aan B. en W. gememoreerd heeft, hoe gevaar-
lijk de situatie geworden is, sinds `spijbelaartjes' zich tussen geparkeerde auto's verstop-
pen en daar tikkertje spelen en dergelijke meer. Hij wist het, maar 'hij dacht er niet aan'. 

Voorts is voor de strafbare culpa vereist dat de kenbare cognitieve inadequatie door de 
dader niet als zodanig onderkend is. De dader moet zich van zijn gebrek aan kennis of ge-
brekkige kennis uiteindelijk, bij het overgaan tot handelen niet actueel bewust zijn ge-
weest. Kortom: de inadequatie moet compleet zijn geweest. 

Stel dat de dader heel goed inziet, dat zijn ervaringswijze niet realiteitdekkend zal zijn. 
Stel dat hij zijn 'ongegrond optimisme' zondermeer onderkent als een irreële kansschat- 

231. Hoofdstuk 3.11.2; HR 22-06-1963 Nl 1968 nr. 217. 
232. Hoofdstuk 2.1I.2.2.d. 
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ting. Dan is er geen sprake meer van culpa, maar van bewuste aanvaarding van een kennis-
tekort, wat niets anders is dan het wetens en willens aanvaarden van de kans op inadequa-
tie. De compleetheidseis moet men gerelativeerd begrijpen. Er kan twijfel zijn of men de 
zaken 'goed ziet', terwijl toch compleetheid resteert. Bij wat men 'bewuste culpa' pleegt 
te noemen is dat nu juist, wat deze culpa onderscheidt van de dolus eventualis. Ex ante 
heeft de dader zich afgevraagd, of zijn voorstellingswijze wel 'correct' was. Dan is er 
mogelijkheidsbewustzijn van de inadequatie geweest. De vraag is nu, of dit bewustzijn is 
gaan domineren of niet. Heeft de dader de mogelijkheid van inadequatie overwogen 
maar haar als onwezenlijk verworpen, dan is er sprake van een optimisme, waarvan de 
ongegrondheid ex post blijkt. Was die ongegrondheid ex ante kenbaar, dan is de ge-
moedsgesteldheid dáár, die ook naar de huidige communis opinio karakteristiek is voor 
de bewuste culpa. Is die mogelijkheid niet overwogen, dan is het cognitief gebrek zonder-
meer compleet. De dader heeft er niet aan gedácht . Is het vermoeden met betrekking tot 
mogelijke inadequaatheid gaan domineren, dan betekent dit, dat de dader de incon-
gruentie van zijn voorstellingen bewust heeft aanvaard, al achtte hij de kans daarop niet 
overheersend, hij handelde toch maar met incalculatie van (onverschilligheid voor) die 
inadequatie. Het is duidelijk dat de dader het bewustzijn van de mogelijke inadequatie 
geheel kan verdringen, zè, dat op het handelingsmoment geen enkele voorstellingsin-
houd dienaangaande in het direct gegeven bewustzijn voorhanden is. Dan is er, op dat 
moment, zogenaamde 'onbewuste culpa'. 

Omdat de 'compleetheid' onverlet laat, hoe het komt dat de dader het gebrek aan of de 
gebrekkigheid van 'weten' (voorzien) niet onderkent, impliceert de compleetheid nôch 
goede trouw nOch verwijtbaarheid. De compleetheid geeft aan, dat de dader overtuigd 
was van de juistheid van zijn optimisme of dat iedere redelijke twijfel betreffende het 
handelingsperspectief achterwege bleef. Zie nader onze beschouwingen ad Hoofdstuk 2, 
11.5. 

Thans is een omschrijving van de strafbare culpa bereikt: een complete kenbare cognitie- 

ve inadequatie. Samengetrokken: 
Culpa bestaat uit een vermijdbare dwaling. 
Zorgvuldig hebben wij alles vermeden wat ondershands een 'inkleuring' van dit culpa-

begrip teweeg zou kunnen brengen, door alleen maar te spreken van cognitief kunnen 

(kunnen voorzien, kennen). Naar onze mening, is de subjectivering van de rechtsplicht-
schending (namelijk schending van de plicht om cognitief 'wel te doen'), welke schending 
in het cognitief negativum 'meegenomen' is, ten opzichte van de strafbare culpa geen es-

sentiale. Op zichzelf, los van het huidig wettelijk systeem kan de culpa gemakkelijk 
'kleurloos' gehouden worden. 

De wetsgeschiedenis leert dat de wetgever de inhoud van het cognitief negativum sterk 
heeft uitgebreid door bewust, zij het niet altijd op duidelijke gronden de culpa als 'ge-
kleurd' begrip te fixeren. Hoe moeten we ons deze `gekleurdheid' voorstellen? Er zijn 
tweëerlei subjectiveringsrelaties denkbaar tot een norm: 
a. de norm of het normatieve als inhoud voor het besef. Zo b.v. wanneer wij ons afvra-

gen of de dader de onrechtmatigheid of de strafbaarheid moet kennen om een bepaal- 
de schuldvorm te verwezenlijken; 

b. de norm van het beseffen zelf: het behoren van het beseffen, het normatieve als eis iets 
te beseffen. 

Wanneer het gaat om gekleurd opzet (dolus malus, boos opzet) hebben we het onmis-
kenbaar over het normatieve, de norm-schending als voorstellingsinhoud of bewustzijns-
inhoud zoals ad a. uiteengezet (Hoofdstuk 3.111.2). Maar bij de culpa als gekleurd be-
grip gaat het juist om de norm van het beseffen, het plichtmatige van het besef. De in-
houd van het besef hoeft helemaal geen norm of normschending te betreffen, al kan dit 
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wel het geval zijn. Bij culpa gaat het steeds om moeten beseffen van iets, dat op zichzelf 
heel best volkomen 'neutraal' kan zijn zoals b.v. de voorzienbaarheid van een gevolg. 

Nu komen bij de 'gekleurde' culpa vaak cumulaties voor vat de twee genoemde sub-
jectiveringsrelaties: het gaat er dan om dat de dader een norm had behoren te kennen: hij 
had de onaanvaardbare kans op gevaar moeten beseffen, hij had moeten vermoeden dat 
"t niet mocht' of hij had de onaanvaardbare kans dat het gedrag onrechtmatig was moe-
ten beseffen. De norm bepaalt hier de inhoud van het cognitief negativum, en van dat ne-
gativum wordt tevens gezegd dat het in strijd was met het 'behoorlijke'. 

Even afgezien van deze cumulatie-mogelijkheid kunnen we vaststellen, dat de wetge-
ver doorgaans de culpa heeft 'ingekleurd' via de subjectiveringsrelatie waarbij het cogni-
tief negativum wordt geconfronteerd met een tot norm verheven cognitief positivum 
(methode b): namelijk 
1. het kenbare niet kennen terwijl dat wèl behoort 6f 
2. het voorzienbare niet voorzien terwijl dat wel behoort èf soms slechts 
3. de derde 'neutrale' vorm is: datgene, waartoe men ernstige reden heeft om te vermoe-

den, niet vermoeden daargelaten of dat ook behoort ('ernstige reden om te vermoe-
den). Dan is de culpa in zoverre kleurloos' . 2 " Derhalve, omgezet in 'error-termen' is 
in de gevallen 1 en 2 de culpa een onverschoonbare dwaling met betrekking tot de ge-
subjectiveerde delictsbestanddelen. In geval 3 staat de culpa gelijk aan een vermijdba-
re dwaling betreffende de gesubjectiveerde bestanddelen. Dit komt echter niet veel 
voor. 

Als men zegt, dat een voorstellingsinhoud ontbreekt waar zij behoorde aanwezig te zijn 
wordt de verwijtbaarheid partieel het cognitief negativum binnen gebracht. Niet slechts 
het kinnen, maar ook het plichtmatige, het behoren. De dader had beter moeten weten. 
Hij had de ontoelaatbare kansen moeten beseffen en moeten begrijpen dat 'het niet 
mocht'. Het cognitief negativum is bij uitdrukkingen als 'onachtzaamheid', 'onoplet-
tendheid', 'redelijkerwijs moeten begrijpen' onbehoorlijk. 

Thans dient zich het probleem aan, hoe de strafbare culpa zich verhoudt tot het ele-
ment 'verwijtbaarheid'. En aangezien dit element de 'wederrechtelijkheid' onderstelt 
komt ook deze verhouding aan de orde. Uitgebreid daarover hieronder ad 11.4.4. Op de 
voorhand deze opmerkingen: ook al moet iemand beter weten, dit betekent nog niet zon-
dermeer, dat de totale verwijtbaarheid binnen de culpa geabsorbeerd is. Vandaar het ge-
bruik van de term 'partieel'. 

Door de culpa als dwaling te rubriceren, beogen wij de verhouding culpa/verwijtbaar-
heid duidelijker te maken. Verder willen wij langs deze weg aantonen, dat een bewezen-
verklaarde culpa nog volstrekt niet behoeft te verhinderen dat zich excepties voordoen, 
óók excepties van 'subjectieve aard'. Dit moet duidelijk worden, wanneer men zich reali-
seert, dat nogal wat excepties denkbaar zijn die geen betrekking hebben op de onver-
schoonbaarheid van de (bewezenverklaarde) dwaling, die culpa o.i. vormt. De de-
lictsstructuur van het culpose feit is niet zo verschillend van die van het doleuse, dat zich 
bij de eerste nimmer en bij de tweede zeer vaak strafuitsluitende omstandigheden voor-
doen. De culpa is alleen wat vaker door 'inkleuring' cognitief omvangrijker dan de dolus, 
maar deze laatste is ook niet altijd kleurloos (Hoofdstuk 3.111.5). Over de verhouding 
culpa/verwijtbaarheid kunnen drie concrete notities gemaakt worden. 
1. De totaalschuld, anders dan de culpa, is niet volstrekt cognitief van structuur.'" Het 

is heel goed denkbaar, dat een dader zijn cognitieve nalatigheid (ik had beter moeten 
weten) toegeeft, maar dat hij daar een bepaalde volitieve aandrift of emotionele ont- 

233. Hierboven, 11.2.2.d. 
234. Zie de verdere uitwerking ad 111.1.3. 
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remming (denk aan overmacht in relatieve zin) tegenoverstelt die de onbehoorlij kheid 
op het cognitieve vlak (voorzover dat reikt) intact laat maar de verwijtbaarheid van de 
gedraging in haar totaliteit toch opheft. 

2. Niet het gehele delictuele gebeuren wordt door de cognitieve inadequatie van de culpa 
beheerst. Doorgaans zijn uitdrukkelijk vermelde delictsbestanddelen van de subjecti-
veringsreikwijdte uitgezonderd, hetzij doordat zij vei& de culpa-aanduiding ge-
noemd worden, hetzij omdat de objectivering uit het zinsverband blijkt."' Het hangt 
er dus van af, wat nu precies de inhoud is van de gesubjectiveerde bestanddelen of en 
in hoeverre de verwijtbaarheid fuseert met de culpa. Daarom kan de dader bij sommi-
ge culpose feiten zelfs nog komen met een exceptie uit de cognitieve sfeer, namelijk 
voorzover deze betrekking heeft op bestanddelen of elementen, die niet door de culpa 
bestreken worden. Wel moet worden aangetekend, dat bij de elliptisch omschreven 
culpose gevolgsdelicten de gesubjectiveerde bestanddelen zo vaag gehouden zijn, dat 
de grenzen (wat valt nog onder het culpoos verband en wat niet) makkelijk vervagen. 
Maar ook dan blijft gelden, dat de verwijtbaarheid van de cognitieve inadequatie een 
beperkt verband heeft, omdat het verwijt in de cognitieve sfeer blijft. 

3. Men moet bedenken, dat lang niet alle excepties die niet neerkomen op rechtvaardi-
gingen, derhalve schulduitsluitingsgronden zijn. Heel vaak wordt geredeneerd, dat, 
indien een exceptieve omstandigheid niet als rechtvaardiging geboekt kan worden, 
terwijl toch strafuitsluiting gewenst is, das sprake is van een schulduitsluitingsgrond. 
Maar dan moet iedere schuld afwezig zijn, en daarmede verdraagt zich niet, dat men 
van een verwijtbare cognitieve nalatigheid blijft spreken. De conclusie is dan, dat het-
zij de exceptie niet aanwezig is, hetzij, dat door de exceptie de schuld als bestanddeel 
vervalt. Echter: ook al is een verdeling in schulduitsluitings- en rechtvaardigingsgron-
den zeer aansprekelijk (omdat er toch twee elementen — verwijtbaarheid en weder-
rechtelijkheid — zijn), daarom is nog niet elke bijzondere aansprakelijkheidsophef-
fing in een van beide categorieën te wringen. Er zijn heel wat exceptieve gronden, wel-
ke strafuitsluitend kunnen werken, ook al is nog enige schuld aanwezig (b.v. in de be-
tekenis van een onverschoonbaar cognitief gebrek, dat wil zeggen: culpa). Deze ex-
cepties worden `pure strafuitsluitingsgronden' genoemd.'" De wederrechtelijkheid is 
niet afwezig, van AVAS is ook geen sprake. Maar de strafuitsluitende werking wordt 
ontleend aan het rechtspolitieke billijkheidsmotief, dat het opleggen en effectueren 
van opzettelijke leedtoevoeging bij de geconstateerde aanwezige `schuld' een over-
spanning van de strafrechtelijke aansprakelijkheid zou opleveren.'" Deze categorie 
pure strafuitsluitingsgronden is veel groter dan vaak aangenomen wordt. Dit soort ex-
cepties zijn heel best bestaanbaar naast culpa. 

Het onderscheid bewuste/onbewuste culpa is irrelevant. Het enige wat bij culpa belang-
rijk is, is dat de adequate voorstelling ontbreekt. De tweedeling is terug te voeren tot de 
gedachte dat de onbewuste culpa, als omissie, minder `erg' is dan de bewuste. 23 ' Het on-
derscheid suggereert een psychische diepgang die het culpabegrip niet behoeft te hebben, 
gelet op de strafrechtelijke doeleinden ervan.'" 

235. Wij gaan ervan uit, dat de plaatsing van de culpa-aanduiding in beginsel de subjectiverings-
reikwijdte bepaalt: culpa slaat op alles, wat 'erna' komt; Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inlei-
ding, 8e druk, a.w., p. 177. 
236. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, a.w., p. 201. 
237. a.w., p. 241. 
238. Op de onjuistheid van een dergelijke slotsom wijst ook Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, a.w., 
p. 115. 
239. Namelijk mede te rechtvaardigen, waarom de strafoplegging aan de culpose dader in over-
eenstemming is met het distributieve en commutatieve aspect van het 'suum cuïque', Hoofdstuk 
1.11.2. 
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11.4.2 CULPA: EEN VERMIJDBARE COMPLETE COGNITIEVE 1NADEQUATIE 

11.4.2.a De cognitieve structuur 

Door de culpa te omschrijven als een dwaling is aanzienlijke winst geboekt. Al datgene 
wat voor de dwaling geldt, geldt ook voor de culpa. Zodoende wordt onmiddellijk duide-
lijk, waarom culpa een `subjectief' delictsbestanddeel is, zonder dat daartoe noodzake-
lijk is, dat deze schuldvorm herleid wordt tot een of andere psychische act of bewustzijns-
betrekking. Want ook de error bestaat niet per definitie uit een psychische act. In Hoofd-
stuk 2.11.4 wezen wij op de cognitieve structuur van de dwaling. Hierdoor werd duidelijk 
dat de error niet gekenschetst kan worden als een of andere positieve psychische act die 
resulteert in een inadequate ervaringswijze, maar dat zogenaamde cognitieve omissies als 
`onwetendheid', `onoplettendheid' en 'onnadenkendheid' eveneens strafrechtelijke 
dwalingsvarianten zijn, ook al is men volkomen buiten staat aan te tonen of na te sporen 
welke bewuste, onbewuste of onderbewuste `krachten' deze omissies veroorzaakten. 
Zelfs indien vast zou staan, dat aan de ignorantia helemaal niets psychisch is, omdat de 
onwetendheid veroorzaakt werd doordat geen informatie voorhanden was (zodat we 
niet eens aan de fase van de zintuigelijke verwerking, laat staan verdringing toekomen) 
verhindert dat nog niet de rubricering van de ignorantia als error. Daarom is de traditio-
nele oppositie tussen error enerzijds en ignorantia, nescientia en inadvertentia anderzijds 
volkomen irrelevant (Hoofdstuk 2.11.2.3.a). Het gaat niet om de psyche, maar om de ina-

dequatie: het enige wat strafrechtelijk van belang is, is het ontbreken van de adequate er-
varingswijze met betrekking tot het intrasystematisch objectieve. Exact hetzelfde geldt 
voor de culpa, waarvoor nu juist het ignorantiamoment steeds significant is.'" Ook bij 
de bewuste culpa, want ook dan is de kennis van de dader gebrekkig en voorzover dat ge-
brek reikt kan men van ignorantia spreken. Indien nu de ignorantia maar gelijkstaat aan 
inadequatie, behoeft zij verder geen enkele herleiding. Het is een vorm van error, dus cul-
pa. Meer behoeven wij niet te weten. 

De traditionele dogmatiek werd door haar uitgangspunt (subjectief = psychisch) tot een 
herleiding van de ignorantia genoodzaakt, opdat de ignorantia maar betekenisbepalend 
kon zijn voor de schuldvorm culpa. Men kon niet akkoord gaan met de gedachte, dat de 
voornaamste karakteristiek van de culpa niet altijd en zeer vaak niet psychologisch fun-
deerbaar was. Vandaar, dat de culpa een dynamisch begrip werd. Men moest wel gaan 
werken met psychodynamische theorieën om zo met terugwerkende kracht de ignorantia 
tot een `status animi positivus' te kunnen verheffen. Dat men hiermede de idee van de 
`Einzeltatschuld' wezenlijk opgaf werd wel ingezien, maar men gaf liever de praemisse op 
van de culpa als 'psychisch incident' dan de psychologische schuld alszodanig. De culpa 
kon niet anders gezien worden als een voortgezette, samengestelde psychische commis-
sie: het continuüm der Lebensfhrungsschuld. Wie hiertegen bezwaar had, wist niet be-
ters te doen dan van de weeromstuit iedere psychologie uit het culpabegrip te verbannen 
en het begrip te degraderen tot sociologisch significum of tot een 'handelingskarakte-
ristiek'. De thans bereikte gelijkstelling van de culpa met de error krimpt de culpa weer in 
tot een statische, juridische, subjectieve delictsfactor, die alleen in momento actionis 
bestaansrecht heeft. Voor dit culpabegrip is enkel relevant de inhoud van het cognitieve. 

240. Engisch, Untersuchungen, a.w., p. 256, ald. uitgebreide litt. aanhaling; vgl. Friedrich Sturm, 
Die Schuldarten und der Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch, Strafrechtliche Abhand-
lungen, Heft 122, Breslau 1910, in het bijzonder p. 25 v.v. 
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Eventuele grotere diepgang betreft de oorzaken van een bepaalde cognitieve inhoud, 
maar niet de inhoud zelf. 

De oorspronkelijke proporties als `subjectief voorportaal' zijn weer hersteld. De culpa 
wordt 'realistisch' opgevat, doch niet, gelijk voorheen gebruikelijk was, psychisch-
realistisch. De culpa is de resultante van een verticale tijdsopname door een vergelijking 
tussen het objectieve en de wijze waarop dit aan de ervaring van de aansprakelijke is 
voorgeworpen. Die vergelijking wordt opgesteld naar het tijdstip van gedragen. Dat de 
incongruentie als uitkomst van deze vergelijking in strafrechtelijke zin doorgaans geen 
continuüm is, werd duidelijk gemaakt bij de vergelijking tussen het moraaltheologische 
errorbegrip en het strafrechtelijke (Hoofdstuk 2.II.4.2.e). Dat aan mogelijke psychische 
factoren binnen het strafrechtelijk dwalingsbegrip ruime plaats wordt ingeruimd moet 
het tweede hoofdstuk inmiddels ook duidelijk hebben doen uitkomen — de gelijkstel-
ling van culpa met error betekent dus in dit opzicht allerminst een verarming. 

11.4.2.6 Het irrelevante onderscheid bewust/onbewust 

Op precies dezelfde gronden, waarom de tegenstelling error/ignorantia, nescientia en in-
advertentia te verwerpen is, is eveneens het onderscheid bewuste/onbewuste culpa af te 
wijzen. 

Zo gaat het hier bedoelde onderscheid eveneens uit van de achterhaalde onderstelling dat 
het direct gegeven bewustzijn scherp te onderscheiden is van de diepere lagen. Echter be-
wuste en onbewuste momenten kunnen volstrekt dooreenlopen. Een bewuste voorstel-
lingsinhoud kan afgewisseld worden met gedachtenloosheid, verstrooidheid, en dergelij-
ke meer. Als nu het culpose delict een voortgezet feit met dergelijke afwisselingen is, is 
dan de culpa `bewust' of `onbewust' geweest? Men kan daarenboven niet beweren, dat de 
bewuste culpa altijd een inadequate cognitieve operatie is (positief) en de onbewuste een 
omissie. Dat kán zo zijn, maar nuances liggen hier veel meer voor de hand. Aan een `to-
taal voorstellingsgebrek' in het direct gegeven bewustzijn kan heel wat onderbewuste psy-
chische energie besteed zijn. Dan is spreken van een `psychische omissie' een valse sug-
gestie. Nu zou dat nog anders liggen, indien men, uit vrees voor al te veel psychische diep-
gang in het strafrecht nu v ooralsdan zou besluiten om met het onderbewuste helemaal 
geen rekening te houden en het alleen te doen met de direct gegeven ken- en streefvermo-
gens. Dan is al het onderbewuste dus in die zin niet-psychisch. Niet, dat wij die gedachte 
zouden willen overnemen — het schuldbeginsel zou er bepaald onder lijden. Maar con-
sequent zou het wel zijn. Doch de theorie, die juridisch negatief gewaardeerde krachten 
als fixaties, verdringingen en evasies uit het onderbewuste stelselmatig als `onpsychisch' 
bestempelt (en dus spreekt van onbewuste schuld met een historisch psychisch substraat 
of gewoon ontkent dat onbewuste culpa 'schuld' is) houdt overigens maar al te graag met 
het onderbewuste rekening, als dit maar 'ten goede' werkt. Zo nemen de traditionele cog-
nitieve methoden ter reconstructie van psychische momenten in de culpa een soort `red-
dend onderbewustzijn' aan dat door voortdurende prikkeling tot `voorzien' en `voor-
zichtigheid' maant. " Maar dit nog daargelaten: wat is de practische betekenis van het 
onderscheid? 

Hecht de strafrechter er belang aan, dat de dader een `positieve beoordelingsfout' 
heeft gemaakt of zelfs dat `vergeten' is? Geenszins. In het rechtspraakoverzicht zal blij-
ken dat de rechter de strafwaardigheid van de culpa dezelfde acht geheel daargelaten of 
de automobilist heeft gedacht: `dit kan nog wel, die tegenligger is nog ver genoeg weg' of 
gewoon zondermeer er bovenop botst. Als de verdachte zijn beoordelingsfout ter sprake 
brengt, snijdt de rechter dat meestal af met de overweging, dat de uitkomst toch dezelfde 

241. Vgl. Van Bemmelen, De psychologie en de begrippen Opzet en Schuld, a.w., p. 91. 
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was als in het geval, dat helemaal niet geoordeeld werd door de dader. Zo moet het ook 
zijn, want als het onderscheid bewust/onbewust in abstracto wel een rol speelt voor de 
strafwaardigheid, komt de commutatieve werking van het strafrecht in het gedrang. Im-
mers, hoe kan de rechter weten of verdachte 'eraan gedacht' heeft of niet? Doorgaans 
toch alleen, omdat de verdachte open kaart speelt en toegeeft, dat hij zat te schertsen met 
de meerijdende liftster achterin de auto. De bewijsbaarheid van de ene of de andere cul-
pavorm wordt dan te sterk afhankelijk van toevallige factoren, hetgeen langs strafvor-
derlijke wegen de rechtsgelijkheid zou bedreigen. Zie Hoofdstuk 2. I I.2.2.d.5 en Hoofd-
stuk 1.11.4. Het hangt van de feitelijke handelingsomstandigheden af (daaronder vooral 
gerekend de zwaarte van het in het geding zijnde rechtsbelang) hoe 'erg' de culpa is, niet 
van het onderscheid actief/passief, positief/negatief, bewust/onbewust. 

De inadequatie 

Wij stelden dat de alledaagse ervaringswijze van de dader primair vergeleken moet wor-
den met het geblekene ex post, teneinde het ontbreken van een cognitieve afspiegeling 
van dat geblekene te kunnen isoleren als het cognitief negativum, waarop de strafbare 
culpa voortbouwt. De ex post-vergelijking is de eerste noodzakelijke stap voor de re-
constructie van de culpa. 

Tegen het uitgangspunt een schuldvorm te fixeren met behulp van ex post-factoren te-
kent Engisch fundamentele bezwaren aan."' Bij de schuldvormen gaat het steeds om 
'menselijk weten': bij opzet is er 'positief menselijk weten', bij culpa 'negatief menselijk 
weten'. Welnu: menselijke kennis moet met menselijke kennis vergeleken worden, aldus 
Engisch. Cognitieve momenten bij de dader kan men fixeren als negatief of positief door 
die momenten te vergelijken met de andere menselijke kennis die in momento actionis 
voorhanden is. Men moet rekenen naar 'maatstaven van kenbaarheid'. Het gaat bij culpa 
om 'ontbrekende menselijke wetenschap', maar dit 'ontbreken' behoort bepaald te wor-
den door factoren ex ante. De ervaringswijze van de dader moet derhalve worden gecon-
fronteerd met de kennis of de prognose die een redelijk voorzichtig mens op basis van de 
algemeen toegankelijke ervaringsregels in momento actionis zou hebben ten aanzien van 
de gesubjectiveerde bestanddelen. Bij culpa gaat het om incongruentie tussen de erva-
ringswijze van de dader ex ante en de fictieve algemene ervaringswijze ex ante van een 
zorgvuldig rechtsgenoot. Wie gaat vergelijken met wat 'achteraf de situatie blijkt te zijn' 
vergelijkt menselijke kennis met onmenselijke kennis, immers vaak met uitkomsten die 
niet kenbaar waren. Dit is in strijd met het wezen der schuldvormen, aldus Engisch. 

Wie maatstaven ex post hanteert vergelijkt, zo betoogt Engisch, de ervaring van de dader 
met de wetenschap waarover de zogenaamde 'wereldgeest van Laplace' beschikt, dat wil 
zeggen een soort goddelijke ratio, die alle (voor het menselijk oog verborgen) natuurwet-
ten kent, die de atomaire structuren doorschouwt, die 'fUr einen gegebenen Augenblick 
alle Krgte kennt, welche die Natur beleben, und die gegenseitige Lage der Wesen, aus de-
nen sie bestehe . 2 " Verdisconteert men in de vergelijkingsmaatstaf alle ex post gebleken 
omstandigheden, dan fixeert men de culpa door middel van een `Standpunkt objectiv-
nachtr4licher Prognose'." Maar op die manier neemt de omvang van de strafbare cul- 

242. Engisch, Untersuchungen, a.w., p. 265 v.v. 
243. Engisch, a.w., p. 263. 
244. Dat wil zeggen het bij de juridische causaliteit wel gebezigde waarschijnlijkheidsoordeel, dat 
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pa geweldig toe, zo is het bezwaar. Immers, er zal heel vaak een incongruentie bestaan 
tussen voorstelling ex ante en uitkomst ex post, terwijl de dader die incongruentie toch 
niet 'helpen kan'. Daarom is het ook onzin om reeds bij incongruentie ex post van culpa 
te spreken."' Nu heeft Engisch daarin volkomen gelijk. Wij beschrijven de strafbare cul-
pa ook niet integraal als 'cognitieve inadequatie'. Integendeel, wij voeren corrigerende ex 
ante factoren in (de kenbaarheid) die essentieel zijn voor de culpa en die incidenteel via 
een tweede trap ndg eens via ex ante factoren (vervat in de onverschoonbaarheid) worden 
bijgesteld. Wij loochenen dus niet dat het 'menselijk prognostisch element' voor strafba-
re culpa wezenlijk is, maar wij hebben goede redenen er tegen te waarschuwen, dat men 
met dit prognostisch karakter te vroegtijdig begint. Vandaar dat wij als fixatie-startpunt 
de inadequatie als ex post-benoeming invoeren. 

Er zijn drie redenen, waarom niet de algemene waarschijnlijkheidsmaatstaf op basis van 
redelijkerwijs kenbare factoren ex ante in dit stadium gebezigd mag worden om de culpa 
op te sporen. 
1. Zoekt men het startpunt van de culpa in een incongruentie tussen individuele erva-
ringswijze van de dader en de algemeen haalbare prognose, dan vallen buiten het strafba-
re culpa-begrip alle cognitieve negativa, waarbij de dader méér kon voorzien dan wat 
men in het algemeen kon voorzien. In dit geval zou de culpa van de dader onredelijk wor-
den ingeperkt, want als hij een gevolg zou teweegbrengen dat buiten het algemeen voor-
zienbare valt maar binnen het individueel voorzienbare dan zou hij toch geen culpa heb-
ben. De wet heeft het (bij 'ernstige reden om te vermoeden' enz.) alleen maar over de per-

soonhjke voorzienbaarheid: wat kon of moest deze verdachte voorzien. Daarbij zijn heel 
andere maatstaven denkbaar dan de algemene voorzienbaarheid (b.v. kennis, opleiding, 
functie, informatie enz.). Wat de dader kan, wordt niet bepaald door wat 'men' kan. 

Men verschuift de grens van de culpa geweldig door te zeggen dat culpa pas daar begint, 
waar 's daders ervaringswijze niet concordeert met de algemeen haalbare waarschijnlijk-
heidsprognose. De dader die over 'meer-kennis' beschikt kan zich nu tevreden stellen met 
het algemeen voorzienbare. Als iets niet algemeen kenbaar of voorzienbaar is, en de da-
der deelt in die onkunde, dan is er in deze theorie geen cognitief negativum dat culpa op 
kan leveren, ook al zou aantoonbaar zijn dat deze dader méér had kunnen kennen. De 
aangesprokene kan zich er toch maar op beroepen dat zijn zienswijze congruent was met 
de gemiddelde zienswijze. 

Nemen we weer als voorbeeld de reeds in 11.4.1 ten tonele gevoerde automobilist die, 
als voorzitter van het oudercomité beschikt over een zeer gedetailleerde kennis van een 
concrete verkeerssituatie, die bij doorsnee-derden niet als 'verhoogd gevaarlijk' kenbaar 
is. De voorzitter kan heel goed weten dat een spijbelende kleuter de rijbaan op kan komen 
rennen, een 'doorgaande autobestuurder' kan dat niet weten. Gaat men nu de culpa fixe-
ren als incongruente ervaringswijze ten opzichte van het 'objectief waarschijnlijke', dan 
is er, als de voorzitter de kleuter doodrijdt, van culpa geen sprake. Want een redelijk 
voorzichtig autorijder kon met deze plotsklaps opduikende kleuter ter plekke geen reke- 

opgebouwd wordt niet uit feiten en omstandigheden die ten tijde van de handeling aan de dader be-
kend waren of konden zijn, maar op de feiten en omstandigheden die toen 'objectief' bestonden 
blijkens de achteraf gebleken situatie; deze leer wordt de theorie van de `adaquate Verursachung 
vom Standpunkte objectivnachtraglicher Prognose' genoemd, zie: M. Ramelin, Die Verwendung 
der Causalbegrif fe in Straf- und Civielrecht, Archiv far die Civilistische Praxis, Tabingen 1900, p. 
171; Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 8e druk, a.w., p. 129; zie de kritiek op deze 
theorie bij Van Eck, De rechtspraak over causaliteit en aansprakelijkheid voor gevolgen in het 
strafrecht a.w., II, p. 95 en Nieboer/Strijards, Toerekening van gevolgen, a.w., p. 13. 
245. Engisch, Untersuchungen, a.w., p. 254. 
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ning houden. Er was niets wat hem er toe kon bewegen een dergelijke mogelijkheid ac-
tueel voor ogen te houden. Niets markeerde de straatweg als 'natuurlijk speeldomein' 
van spijbelende kleuters. De comitévoorzitter kón het weten, maar dacht er niet aan. 
Hier is congruentie tussen de algemene en individuele prognose: een redelijk voorzichtig 
mens zou deze afloop niet voorzien hebben en de voorzitter voorzag haar evenmin. Om 
nu ruimte te houden voor de uitroep: ja, maar die voorzitter had het wel gekund' moet 
men de culpa laten starten bij de `inadequatie' teneinde `besonderes Kausalwissen' en 
'bijzondere feitenkennis' bij de individuele kenbaarheidseis te verdisconteren. Ander 
voorbeeld. Een persoon wordt op de openbare rijweg onwel. Omstanders buigen zich 
medelijdend over de betrokkene heen. Iemand heeft een flacon cognac op zak en oppert 
de gevallene een slokje toe te dienen. Dit vindt algemeen bijval. Toevallig is bij de om-
standers een arts die de onwel gewordene tot patiënt heeft en kan weten dat alcohol voor 
betrokkene acuut dodelijk is, vanwege diverse afwijkingen of een medicatie. Hij 'denkt 
er op dat moment niet aan' (herinnert zich wel vaag de betrokkene tot patiënt te hebben) 
en helpt de cognac toe te dienen. De dood treedt in. Nu beweren wij niet dat wegens het 
`potentielles Tatbewusstsein' de culpa ipso facto vaststaat. Maar wel dat niettegenstaan-
de de congruentie tussen algemene en individuele voorzienbaarheid (niet dènken aan iets 
anders dan 'daar zal hij van opknappen') de mogelijkheid moet openstaan om alsnog te 
onderzoeken, of de incongruentie tussen voorstelling van de arts ('daar zal hij van op-
knappen') en de afloop ex post niet vermijdbaar en vervolgens verwijt baaris geweest. Die 
mogelijkheid is er niet, als men helemaal geen incongruentie kan vinden, omdat de arts 
zich precies heeft voorgesteld, wat een redelijk oordelend mens zich ex ante had gedacht. 

2. Kijkt men, ter fixatie van de culpa, niet allereerst naar de uitkomst ex post, maar naar 
incongruentie met de algemeen haalbare prognose, dan gaat men óók van 'strafbare cul-
pa' spreken, indien ex post mocht blijken dat door een onvoorzienbare omstandigheid de 
objectieve bestanddelen die door de culpa beheerst worden niet gerealiseerd worden. De 
concrete eventus doet dan voor de strafbare culpa niet terzake. Als de incongruentie ex 
ante er maar is, kan men al van culpa spreken_ Men zou dan van een `culpoos onvoltooid 
delict' kunnen spreken, een soort `culpose poging', daar, waar de culpa er wel is, maar de 
objectieve zijde van het strafbare feit niet verwezenlijkt wordt. Dit is in strijd met de 
grond van de strafbaarstelling van de culpa. Die grond ligt daarin, dat éérst van een ob-
jectieve krenking of gevaarzetting sprake moet zijn, welke 'groot en onherstelbaar nadeel 
aan bijzondere personen' berokkenen."' De Memorie vooronderstelt bij culpa de verwe-
zenlijking van de objectieve delictsbestanddelen op basis waarvan de 'bijpassende' sub-
jectieve gesteldheid eerst strafwaardig geoordeeld wordt. Daarom is een gelijksoortige 
'torso' als de doleuse poging ook niet strafbaar gesteld."' Dit doen wij uitkomen, door in 
dit verband de afloop ex post te doen fungeren als maatstaf voor het cognitief negativum. 
Zonder die eventus kan van 'strafbare culpa' geen sprake zijn."' 

246. Daarom zet de Memorie van Toelichting de gevolgen voorop: 'Het kan echter zijn dat dit feit 
de algemeene veiligheid van personen of goederen zoozeer in gevaar brengt of dat daardoor zoodra 
het is voltooid, een zoo groot en onherstelbaar nadeel aan bijzondere personen wordt berokkend, 
dat de wet ook de onvoorzichtigheid, de nalatigheid, het gebrek aan voorzorg, in één woord de 
schuld waarin het feit zijner oorsprong heeft, moet te keer gaan. In al die gevallen en ook daar waar 
de schending van een ambtspligt, al is zij zonder opzet gepleegd, de maatschappelijke orde in gevaar 
brengt, de regten van bijzondere personen aantast en door het een of ander den eerbied voor de wet 
en van hen die geroepen zijn om haar uit te voeren verzwakt, treft de strafwet nevens hem die met 
opzet handelt, ook hem aan wiens schuld het feit te wijten is', Smidt, Geschiedenis, a.w., Dl. I, p. 77 
v.v. 
247. Smidt, Geschiedenis, a.w., DI. I, p. 420; Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 8e druk, 
a.w., p. 323; Buiting, Strafbare poging, a.w., p. 161. 
248. Natuurlijk wordt ook de dolus, indien de inhoud daarvan neerkomt op een dwaling, vergele-

- 
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Enige voorbeelden. Enige werklui zijn op het dak van een huis bezig met reparaties. Een 
vermolmde balk moet naar beneden getransporteerd worden. Zonder ergens aan te den-
ken gooit een van de werklieden de zware balk naar beneden. Dan bedenkt hij met schrik, 
dat beneden een drukke winkelpassage is, en dat voortdurend klanten bijeengegroept 
staan voor de etalage van het huis, waarop de werklui werken. Echter: de arbeider heeft 
'geluk gehad'. Wel is bijna een passant getroffen, maar door een onverklaarbaar voorge-
voel geleid, sprong deze op het allerlaatst opzij. Wanneer men nu de culpa ziet als `negati-
vum ten opzichte van het objectief waarschijnlijke' dan zou men moeten zeggen: hier is 
culpa. Ieder redelijk oordelend mens zou onder de geschetste omstandigheden het wer-
pen van de balk als `doodsveroorzakend' feit hebben geclassificeerd. De werkman 
dácht er niet aan. Dood of letsel waren hier een alleszins waarschijnlijk gevolg. Goed, er 
is dus culpa. Maar waaraan? Want culpa 'staat niet op zichzelf, het is, net als het opzet, 
een relationeel begrip. Er is maar één classificatie, die in aanmerking komt, en dat is: 'cul-
pa aan dood of letsel'. Duidelijk is nu wel, welk een chimère dit is, want heel deze zegswij-
ze vooronderstelt 'dood' of 'letsel' en deze zijn niet voorhanden. Men moet niet vergeten 
dat de culpa nu eenmaal heel anders in elkaar zit dan het opzet. Heeft het laatste begrip 
wel 'psychische zelfstandigheid' als cognitief positivum (en behoeft het derhalve niet ge-
ruggegraat te worden door een voltooide eventus), bij de culpa is dat nu eenmaal niet zo. 
Daar wordt de alledaagse ervaringswijze pas ex post 'negatief' gekenschetst door de bete-
kenisbepalende eventus. Ander geval. Een huisvrouw heeft na verzorging van de kamer-
planten nog een hoeveelheid van het oranjekleurige luizenverdelgingsmiddel over. Zij 
giet het, zonder daarbij na te denken, in een lege ranjafles en zet deze, eveneens onnaden-
kend, op de plaats waar normaal in het huisgezin de ranjafles staat. De kinderen komen 
van school en vragen traditiegetrouw om wat ranja. 'Schenk zelf maar in', zegt moeder, 
die net staat te strijken en haar hoofd helemaal heeft bij de pantalon van pa. De kinderen 
drinken de 'ranja'. Als nu niemand dood gaat of ziek wordt is dat een mirakel. Maar 
moet men, gesteld dát dat mirakel plaatsvindt, toch spreken van 'dood door schuld' om-
dat de ervaringswijze van de moeder in momento actionis (toestemming geven om uit de 
fles te drinken) incongruent was met de algemene prognose gebaseerd op de ex ante ken-
bare omstandigheden, dat die kinderen daardoor dood zouden kunnen gaan of ziek wor-
den? Uiteraard niet. Die culpa komt pas ter sprake bij de gevolgsintreding. Het strafrecht 
vraagt niet zomaar, 'in het wilde weg' naar 'onachtzaamheid'. Die vraag wordt altijd 
gesteld in de schaduw van de gerealiseerde objectieve bestanddelen. Daarom bakken wij 
de eventus in in de fixatie van het culpabegrip door allereerst de ervaringswijze des daders 
met die afloop te confronteren. 

Onjuist is derhalve de opvatting, die van 'redelijkerwijze moeten vermoeden' of 'ern-
stige reden hebben om te vermoeden' óók zou willen spreken, indien het objectieve 
waarop het vermoeden is gericht niet is gerealiseerd."' In art. 248 ter Sr. is sprake van 
'verleiding' als de dader iemand wiens minderjarigheid hij redelijkerwijs moet vermoe-
_ 
ken met de eventus ex post. In zoverre bestaat er tussen culpa en dolus op dit punt geen verschil. 
Maar wel is het zo, dat bij culpa de eventus in strafrechtelijke zin er positief, als feit, moet zijn. Dit 
komt, omdat anders de culpa als cognitief negativum niet te traceren valt. En dit is met de dolus niet 
zo, want deze komt, om zo te zeggen, op een cognitief positivum neer, namelijk een voorstellingsin-
houd. Die inhoud kan adequaat of inadequaat zijn, en in dat laatste geval kan de eventus gerust ge-
heel of gedeeltelijk negatief zijn, dat wil zeggen het strafrechtelijk objectieve (waarmede de voor-
stellingsinhoud wordt vergeleken) is er niet. Denk aan de ontoereikende delictsinhoud: de verkrach-
ter denkt een vrouw te verkrachten, maar het is een man. Hoofdstuk 3.IV.4.1. Met andere woorden 
ook de dolus wordt vergeleken met de eventus, maar (omdat deze schuldvorm zelfstandig 'psy-
chisch positief' is) vooronderstelt de verwerkelijking van het objectieve niet. 
249. Remmelink zou menen, dat men bij afwezigheid van dat objectieve, toch nog zou kunnen spre-
ken van 'moeten vermoeden' e.d. Dit is taalkundig juist, maar wat stelt men dan strafbaar? Een cul-
poos feit zonder objectief deel. Wij zien niet in, dat als achteraf het 'algemeen vermoeden' onjuist 
blij kt te zijn (omdat het objectieve er niet is), toch de dader nog gestraft moet worden omdat hij 're-
denen had om tdch te vermoeden': zie: Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van straf-
recht, a.w., ad art. 97b Sr. aant. 3, suppl. 14. 
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den beweegt tot het plegen van ontucht. Stel nu, dat er een zeer jeugdig uitziend persoon 
zich bij de 'verleider' aandient, waarvan ieder redelijk oordelend mens zeker gezegd zou 
hebben dat hij minderjarig was. De 'verleider' heeft zich erop getraind 'nergens naar te 
vragen' en denkt helemaal niet aan de leeftijdsgrens. Achteraf blijkt de 'jeugdige' inder-
daad meerderjarig te zijn. Hier is incongruentie tussen de ervaringswijze van de dader en 
de algemene kenbaarheid ex ante. Maar wat voor strafrechtsdogmatische zin zou het nu 
hebben, om hier te■ch van 'culpa aan verleiding' te spreken, nu er ontoereikende delictsin-
houd is? O.i. geen enkele en de inadequatie voorkomt dit schimmenspel. 

3. Ziet men de culpa primair als incongruentie met een algemene prognose, en meent men 
dat het cognitief negativum daarmede gelijkstaat, dan brengt men voortijdig de algemene 
zorgvuldigheidsnorm het culpa-begrip binnen. Daarmede stuurt men het culpa-begrip 
automatisch de weg van de 'inkleuring' op. Men begint namelijk vast te stellen, wat een 
redelijk zorgvuldig gemiddeld rechtsgenoot gekend of voorzien zou hebben en consta-
teert, dat de dader in dit opzicht gebrekkig is gebleven. Hij is 'negatief' in kennis gebleven 
gerelateerd aan die rechtsgenoot. Maar wat kan een dergelijke incongruentie van 's da-
ders ervaringswijze ex ante en de objectief haalbare prognose doorgaans anders beteke-
nen dan dat tevens vaststaat dat de dader is gebleven onder de algemene zorgvuldigheids-
norm zijn psychische vermogens als een voorzichtig burger te gebruiken? Hier zit het 'be-
horen' van het begin af aan in het culpabegrip ingebakken. Zo fixeert Vellinga de 'voor-
zienbaarheid' met behulp van de algemene zorgvuldigheidsnorm."° Bij hem fuseren dan 
ook wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid geheel met de schuldvorm. Dat wij dit onge-
wenst achten, zetten wij reeds uiteen."' 

II.4.2.d De generieke kenbaarheid 

De verwezenlijking van de objectieve bestanddelen moet voor de dader ex ante kenbaar 
geweest zijn. Zonder kenbaarheid geen verwijtbaarheid."' Bij de reconstructie van de 
kenbaarheid moet geheel geïndividualiseerd worden naar de mogelijke perspectieven 
vanuit het gezichtspunt van de dader. Het gaat om de mogelijke alledaagse ervaringswij-
ze die hij op het handelingsmoment tot zijn beschikking had, maar waarvan hij er slechts 
één — de inadequate — actualiseerde. Met andere woorden: in dit stadium kunnen rela-
tief nogal wat momenten uit de alledaagse belevingswijze verdisconteerd worden. De 
hierbedoelde individualisatie wordt goed weergegeven door te spreken van 'potentieel 
bewustzijn': wat had de dader actueel kunnen weten."' De aanvankelijke onthechting 
ten opzichte van het gezichtspunt van de dader bij de confrontatie van de alledaagse erva-
ringswijze met de gebleken gegevens ex post (hetgeen de `inadequatie' opleverde) wordt 

250. Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, a.w., p. 80 v.v. 
251. Hierboven, II.2.3.c.3. 
252. Exner, Wesen der FahrIssigkeit, a.w., p. 137; Gnther Jakobs, Studien zum fahrIssigen Er-
folgsdelikt , Berlin/New York 1972, p. 34 v.v.; Schiinke/Schrtoder, Kommentar, a.w., p. 240; Je-
scheck, Lehrbuch, a.w., p. 458; Schmidhaser, Strafrecht, a.w., p. 440; Hazewinkel-Suringa/ 
Remmelink, Inleiding, 8e dr., a.w., p. 174; Pompe, Handboek, a.w., p. 179; W.H. Vellinga, Ge-
vaar en schuld op de weg, opgen. in de serie: Facetten van strafrechtspleging, Alphen a/d Rijn 1979 
p. 107. 
253. Schmidhanser, Strafrecht, a.w., p. 440. 
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teruggedrongen door de bijkomende eis van de kenbaarheid, die de aan culpa ten 
grondslag liggende dwaling van alle overige errores onderscheidt. 

Bij iedere dwalingsvraag wordt gestart met een reconstructie op een zeer hoog abstractie-
niveau. Dit komt, omdat de strafjurist moet beginnen de alledaagse ervaringswerkelijk-
heid te meten met het objectieve ex post: wás hier een error? Om deze vergelijking te kun-
nen uitvoeren moet de alledaagse ervaringswijze zeer drastisch gereduceerd worden, op-
dat daarin alleen overblijven die voorstellingsinhouden die vergelijkbaar zijn met de ob-
jectieve delictsbestanddelen en elementen. Zie uitgebreid Hoofdstuk 2.11.3. 

In eerste instantie wordt de alledaagse ervaringswijze herleid tot een of andere 'groot-
ste gemene deler'. In tweede instantie worden meer momenten uit de alledaagse erva-
ringswijze verdisconteerd. Het abstractieniveau loopt gaandeweg terug. Nadat is ge-
constateerd dát er dwaling was, komt de concretere vraag: kan de dwalende het 'helpen'? 
Hierbij moeten allerlei persoonlijke factoren betrokken worden. Over hoeveel ervarings-
gegevens kon de dader beschikken? En in verband daarmede: wat is zijn opleiding, zijn 
maatschappelijke positie? Welke handelingsomstandigheden had hij kunnen kennen? 
Verhoogde ervaringskennis en een groter beschikbaar wetenschapsarsenaal zijn hier te 
verdisconteren. Was de dader oververmoeid? Zo ja, hoe kwam dat? Had de dader zich er-
van bewust kunnen zijn dat zijn oververmoeidheid gevaarzettend kon zijn? De abstrac-
tiegraad wordt nog sterker gereduceerd, als men na de kenbaarheid de verwijtbaarheid 
gaat invoeren. Dan moeten omstandigheden ingevoerd worden, die duidelijk maken dat 
de dader niet alleen had kunnen vermijden, maar waarom hij dat ook beslist had behoren 
te doen. De vermijdbaarheidsgegevens worden dan voorzien van de daaruit voortvloei-
ende verplichtingen. Als de dader arts was, dan had hij, gelet op zijn opleiding, bepaald 
kunnen weten, dat injecteren met een niet-gesteriliseerde naald zwaar lichamelijk letsel 
kon opleveren. En nu hij als huisarts functioneerde had die wetenschap hem behoren te 
weerhouden van een dergelijke injectie en hij had er niet op mogen vertrouwen, dat zijn 
niet-gediplomeerde assistente, die van een uitzendbureau was gezonden om een blauwe 
maandag in te vallen, de sterilisatie zondermeer volgens alle regelen der kunst had uitge-
voerd. 

Functies worden omgezet in Garantenstellungen, risicodragende perspectieven in 
rechtsverplichtingen. De relatieve abstractie is bij de verschoonbaarheidsvraag het ge-
ringst. 

Het abstractieniveau van de kenbaarheidsvraag wordt bepaald door de inhoud van de ob-
jectieve bestanddelen, die beheerst worden in de delictsomschrij ving door de culpa. Ook 
in dit verband moet weer geconstateerd worden, dat de wetgever deze bestanddelen een 
vrij hoge abstractiegraad heeft toegekend: de bestanddelen zijn alle generiek van aard. 
Bij het 'toekomstig objectieve' is de abstractie het hoogst, omdat hier meestal de gevolgs-
veroorzakende handeling niet anders dan naar de eventus aangeduid wordt. Bij het 'pre-
sent objectieve' zijn meestal meer details ingebouwd. De wijze waarop de kenbaarheids-
vraag ingericht moet worden, varieert derhalve. (Vgl. de 'kennis-vraag' bij het perfect 
opzet, Hoofdstuk 3.IV.2.6.a.3, die volgens hetzelfde schema verloopt). Het hoge 
abstractieniveau van de kenbaarheidsvraag begunstigt de bevestigende beantwoording 
ervan in hoge mate: het gaat om generieke voorzienbaarheid of kenbaarheid. 

Hoe minder details men hoeft te voorzien, des te eerder kan men voorzien. Twee voor-
beelden mogen deze eenvoudige waarheid adstrueren. 

HR 18-01-1949 NJ 1949 nr. 279. Een homoeopaath had een meisje in behandeling ge-
nomen. Zonder vragen te stellen of enig onderzoek te ondernemen had hij haar geadvi-
seerd zich aan iedere andere geneeskundige behandeling en medicatie te onttrekken. Het-
zelfde had hij de ouders op het hart gedrukt. Kort daarop stierf het meisje: ex post bleek 
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dat zij had nagelaten het haar als epileptica voorgeschreven geneesmiddel luminal in te 
nemen, en zij was gestorven in een hevige aanval van epilepsie. Was de dood aan de 
schuld van de homoeopaath te wijten? Deze ontkende dit, stellende dat hij toch niet had 
kunnen voorzien, dat het meisje door een epileptische aanval zou sterven. Met andere 
woorden: de concrete causaliteitstoedracht had in de kenbaarheidsvraag betrokken moe-
ten worden, volgens verdachte. Het is duidelijk dat een dergelijk detailleringsniveau de 
kenbaarheidsvraag stuurt naar een ontkennend antwoord. 1 " De feitelijke rechter betrok 
de causale keten niet in de voorzienbaarheid en vroeg, of verdachte had kunnen weten, 
dat zijn algemene advies onmiddellijk op te houden met het innemen van geneesmiddelen 
(welke dan ook) de dood ten gevolge zou kunnen hebben. En die vraag werd bevestigend 
beantwoord, omdat verdachte, gelet op zijn advies, zich kennelijk wel bewust was ge-
weest van het feit dat het slachtoffer ziek was en elders een of andere kuur onderging. Hij 
had kunnen begrijpen dat geneesmiddelen niet voor niets worden voorgeschreven. Het 
feit dat verdachte ieder onderzoek had nagelaten begunstigde in deze generieke vraagstel-
ling het bevestigend antwoord op de voorzienbaarheidsvraag alleen maar. In cassatie 
klaagde de verdachte erover, dat de feitelijke rechter die kenbaarheidsvraag zo algemeen 
had geformuleerd. Of hij schuld had aan deze dood, had afhankelijk gesteld moeten wor-
den van de vraag, of hij geweten had dat het slachtoffer leed aan epilepsie en luminalpoe-
ders moest gebruiken. Als hij dat geweten had, dan had hij moeten begrijpen, dat het sta-
ken van de luminalkuur gevaar opleverde en dat hij de door hem toegepaste handeling 
had na te laten. De HR stelde kort en goed vast, dat de vaststelling van verdachtes schuld 
aan de dood onafhankelijk was van diens concrete wetenschap betreffende aard en hoe-
danigheid van de ziekte van het slachtoffer. Door te adviseren gelijk hij deed had hij on-
voorzichtig gehandeld. 

Het is duidelijk, dat alleen een generieke vraagstelling een fundament kan bieden voor 
de aansprakelijkheid vooral bij het culpose gevolgsdelict, waarbij zo vaak na de hande-
ling van de verdachte de tussenkomst van derden een grote rol speelt, met name in het ver-
keersrecht. Als men die tussenkomst zou subjectiveren, zou de kenbaarheidsvoorwaarde 
veel te zwaar worden. Vanuit het subjectieve gezichtspunt van verdachte, die een onhan-
dige verkeersmanoeuvre onderneemt is heel vaak nauwelijks voorzienbaar wat zijn ver-
keerspartners, gedrongen door een schrikreactie, hunnerzijds zullen gaan ondernemen. 
De interferentie van derden is dan ook niet bij de voorzienbaarheidsvraag der culpa te 
verdisconteren, maar veel eerder, namelijk bij de causaliteit, waar het overkoepelend 
standpunt van de algemene redelijke prognose in te nemen is. 2 " 

De bewust ondernomen handelwijze, die als uiterlijk onvoorzichtig te schetsen is, moet 
steeds als kader dienen van de voorzienbaarheidsvraag, niet de daaropvolgende causale 
schakelingen, handelingsmodaliteiten en omstandigheden. Men vrage dus slechts: kan 
iemand, die op het voor het tegenliggend verkeer bestemde wegdeel rijdt (want dit wordt 
desbewust gedaan) voorzien, dat dood of letsel daarvan het gevolg kunnen zijn? 

Zo vraagt in het `homoeopaath-arrest' de rechter ook niet anders dan of de homoeo-
paath, afradende de medische behandelingen elders, dit of dat kon voorzien. 

Dat de voorzienbaarheidsvraag van de interferentie van derden (voorzienbaar of niet) 
abstraheert kan zeer goed blijken uit de casus, berecht bij de Zeekrijgsraad 's-Gravenha-
ge 19-10-1949 NJ 1950 nrs. 621, 622 en HMG 08-02-1950 NJ 1950 nr. 623 m.o. B.V.A.R. 

Een korporaal der mariniers had een lichte mitrailleur op vuurklaarheid beproefd. Van 
deze werkzaamheid in de wapenkamer van het kazernedepot werd hij even weggeroepen. 
Teruggekeerd was hij helemaal vergeten om het wapen te ontladen. Hij had het wapen 
met gespannen slagveer in het rek geplaatst. Vier dagen later moesten enige mariniers in 
de wapenkamer hun wapens inleveren. Schertsenderwijs nam een hunner de mitrailleur 

254. Exact hetzelfde probleem bij het perfect opzet; Hoofdstuk 3.V.2.2; het daar gestelde omtrent 
de samenhang van de detailleringsgraad met de c.s.q.n-theorie geldt ook hier. 
255. Zo HR 20-04-1971 NJ 1972 nr. 82 m.o. C.B., waar een plotselinge paniekreactie van een derde, 
die door de handelwijze van verdachte in een 'schrikwekkende positie' gebracht is, op dat niveau afge-
handeld wordt. 
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uit het rek en richtte, bij wijze van grap, op zijn maats. Hij haalde de trekker over. De af-
gevuurde kogel veroorzaakte zwaar lichamelijk letsel. Had nu de korporaal schuld aan 
dit letsel? Neen, aldus de verdediger in eerste instantie en de fiscaal in hoger beroep, want 
de beklaagde kon toch niet voorzien dat een baldadig milicien, die in de wapenkamer 
niets te maken had, geheel in strijd met de strenge voorschriften, met een wapen zou gaan 
spelen waarvan hem de werking totaal onbekend was. De beklaagde had misschien wel 
een ander soort interferentie kunnen voorzien, b.v. dat een collega-deskundige, belast 
met de controle van de munitie-aanvoer-mechanismen, constateren zou dat de slaghaan 
in strijd met de voorschriften nog gespannen was. Denkbaar zou dan zijn, dat die collega 
in de normale verwachting dat het wapen ongeladen was, bij het ontspannen van de haan 
een schot zou afvuren en iemand verwonden. Dergelijke periodieke controlebeurten vie-
len wel binnen het individuele perspectief van de korporaal. Maar deze tussenkomst kon 
beklaagde niet voorzien. Zowel Krijgsraad en Hof, opererend met het 'strek kingsbegrip' 
ten aanzien van de handeling, abstraheren geheel van de concrete interferentie. Een in de 
wapenkamer werkzame militair die bewust een geladen wapen aldaar achterlaat (toen de 
korporaal wegging, wist hij dat zich scherpe patronen in de mitrailleur bevonden) kan die 
gevaarssituatie onderkennen. 

Omdat de kenbaarheid steeds generiek is en derhalve de potentiële kennis zeer gemakke-
lijk bereikbaar is (de 'kennisopdracht' is steeds eenvoudig) volgt daaruit dat, wie dit ge-
neriek kenbare niet kende in aanzienlijke (of opvallende) mate cognitief onder zijn be-
reikbare niveau is gebleven. 

Het is dit wat de culpa 'lala' maakt. Gelet op de generieke kenbaarheid ontvalt aan de-
ze 'zwaarte-eis' iedere zelfstandigheid: deze voorwaarde zit al in de omschrijving inge- 
bakken. 

Wie een voor hem redelijkerwijs voorzienbare dood niet voorziet, laat een aanzienlijk 
kennistekort zien. Of het kennistekort ook ontoelaatbaar is, is een kwestie van 'verwijt-
baarheid'. Maar eerst moet geconstateerd worden, dat verdachte cognitief flink onder 
zijn maat zit. Als de voorzienbaarheidsvraag gedetailleerd zou zijn, zou de kwestie `lata 
of niet' nog apart te behandelen zijn. Als iemand een detail van de gevolgsintreding niet 
ziet, behoeft men nog niet van een 'ignorantie' met een behoorlijke omvang te spreken. 

De rechtspraak maakt van de lata-eis dan ook nooit een probleem. Wat wèl voor pro-
blemen kan zorgen is, dat het OM náást een reeds op zichzelf bevredigende culpa-aan-
duiding (waarin de `lata'-eis dus al verdisconteerd zit) nog eens gaat spreken van 'hoogst' 
('hoogst onnadenkend, onwetend'). Dán superponeert het OM. Het 'aanzienlijke' cog-
nitieve gebrek is dan nog niet 'aanzienlijk' genoeg. Er is dan 'culpa lata' in de tweede 
macht. Dit kan de rechter wel eens afkeuren. Hij schrapt 'hoogst' weg, want wat over-
blijft is lata' genoeg. Zie b.v. Hof Amsterdam 29-09-1977 NJ 1978 nr. 584. 

De kenbaarheid betreft steeds de bestanddelen. De elementen, voorzover niet reeds in de 
culpa geabsorbeerd, blijven buiten het subjectiveringsverband. 

Het probleem is, dat men het culpose delict evenals het doleuse delict nogal eens een mo-
nolithisch pleegt te benaderen. Juist zoals men aanneemt, dat bij het doleuse delict het 
opzet alle delictsfactoren beheerst (dus ook de elementen), zo doet men dat ook bij de cul-
pa. Er is dan culpa gericht op de bestanddelen ('Tatbestandsfahrlassigkeit') èn culpa ge-
richt op de wederrechtelijkheid ('Rechtsfahrlassigkeie). Dit is af te wijzen. 

Men moet er van uitgaan, dat de delicts factoren die niet uitdrukkelijk gebracht zijn on-
der de heerschappij van de culpa in dit opzicht geobjectiveerd zijn, dat wil zeggen be-
heerst worden door de verwijtbaarheid. Het verschil tussen verwijtbaarheid en culpa zit 
hierin dat: 
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a. verwijtbaarheid niet zuiver cognitief is (dit element kan niet uitputtend omschreven 
worden als verwijtbare cognitieve inadequatie) maar veel meer 'subjectieve facetten' 
vertoont (m.n. volitieve); 

b. de ondergrens van de verwijtbaarheid ligt bij 'de allerlichtste schuld' (culpa levissima) 
en niet bij een aanzienlijk gebrek. 

Iets heel anders is, dat de wetgever in bepaalde gevallen de subjectiveringsreikwijdte van 
de culpa heel erg sterk heeft uitgebreid door: 
a. te spreken van 'aan schuld te wijten' of 'moeten vermoeden' zodat de culpa een on-

verschoonbare dwaling wordt, waarmede ieder totaal-schuldverwijt in de cognitieve 
sfeer wordt gebracht onder het culpa-begrip (alle cognitieve momenten van het totaal-
schuldverwijt zijn onder het culpabegrip gebracht); 

b. de delictuele handeling niet te definieren (gevolgsdelicten), zodat men zeer open om-
schrijvingen krijgt die nog maar weinig van de elementen (verwijtbaarheid en weder-
rechtelijkheid) overlaten, omdat het 'aan zijn schuld te wijten' beide lijkt te absorbe-
ren. 

Maar die gevallen blijven dan toch (betreurenswaardige) uitzonderingen op de algemene 
regel, dat ná culpa 'verwijtbaarheid' resteert ten aanzien van elementen en bestanddelen 
die niet onder het culpoos verband vallen. 

11.4.2.e De bijkomende voorwaarde: cognitieve verwijtbaarheid 

Het merendeel van de culpa-aanduidingen is zo opgesteld, dat aan de dwaling, die de cul-
pa is, de voorwaarde wordt gesteld van onverschoonbaarheid. Deze voorwaarde is niet 
essentieel voor de culpa. Het cognitivum krijgt er een extra uitbreiding door. 

Deze uitbreiding wordt slechts gemist bij de culpa-omschrijving 'ernstige reden hebben 
om te vermoeden'. Bij 'aan zijn schuld te wijten zijn', 'redelijkerwijze moeten vermoe-
den', 'nalatigheid', 'onachtzaamheid', 'door zijn grove schuld', 'aan zijn grove schuld te 
wijten zijn', 'moest verwachten', 'gebrek aan de noodige omzichtigheid' komt de bijko-
mende uitbreiding wel voor; de omvang ervan hangt af van de culpa-opstelling in de om-
schrijving. 

De onverschoonbaarheid betekent, dat de ignorantia onbehoorlijk is geweest. Het niet 
aanwenden van de beschikbare cognitieve mogelijkheden, dat leidde tot de inadequatie, 
betekent ipso facto schending van de individuele rechtsplicht tot 'cognitief doen', name-
lijk 'adequaat weten'. Als de dader die rechtsplicht nagekomen was, had hij op grond van 
de dan beschikbare inzichten het handelen nagelaten. Het handelen is in strijd met deze 
rechtsplicht en inzoverre wederrechtelijk. Wij merken op: 
/. Het gaat om onverschoonbaarheid van dwaling. Verder reikt het schuldverwijt dat in 

de culpa opgenomen is niet. Het gaat om een cognitief verwijt met betrekking tot het 
niet aanwenden van de verstandelijke vermogens. Aan het element van de verwijt-
baarheid wordt dus ruimte gelaten. Zo heeft de onverschoonbaarheid b.v. geen be-
trekking op — in de taal van de wetgever — de streefvermogens. 

2. Het geabsorbeerde schuldverwijt in de culpa gaat niet verder dan de inhoud der 
bestanddelen die bij de kenbaarheidsvraag verdisconteerd zijn. De kenbaarheid is im-
mers de prelude op de onverschoonbaarheid. Ook de verschoonbaarheidsvraag moet 
derhalve generiek genomen worden. Het is denkbaar dat specifieke verwijten hierin 
nog niet 'meegenomen' zijn. Ook deze resteren nog voor afdoening ná de bewezen-
verklaring van de culpa. 
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3. Men zou, hanterend het taalgebruik bij het perfect opzet, kunnen zeggen dat door de 
onverschoonbaarheidsvoorwaarde de culpa 'boos' wordt. 
Helemaal juist is dat niet. Want bij 'boos opzet' is de normschending zelf inhoud van 

het cognitieve moment, terwijl bij 'boze culpa' het cognitief negativum een norm-
schending is, helemaal daargelaten, wat de inhoud van het negativum is (hierboven, 
11.4.1). Boos opzet is: weten dat "t niet mag', boze culpa is: behoren te weten (wat dan 
ook). De subjectiveringsrelatie tot de normschending is dus totaal anders, terwijl het 
parallel-lopende taalgebruik dat verhult. Bovendien is culpa een negativum terwijl 
'boos' iets positiefs suggereert. Om niet verstrikt te raken in ons eigen taalgebruik 
spreken we niet meer van 'gekleurde culpa' doch van onverschoonbare. Om dezelfde 
reden is het bezigen van de tweedeling culpa facti/culpa juris af te wijzen. Culpa bete-
kent, dat er iets niet is en men geraakt licht in verwarring door dat negativum 'feite-
lijk' te noemen. 

4. Bij onverschoonbare culpa kán de normschending tevens inhoud zijn van het cogni-
tief negativum. Dan doet zich de cumulatie voor van de twee subjectiveringsrelaties 
met betrekking tot normen die wij reeds beschreven: de wederrechtelijkheid is inhoud 
van de culpa als cognitief begrip en dit cognitivum is zelf óók weer wederrechtelijk, 
strijdig met het plichtmatige. Bij een dergelijke cumulatie komt de culpa neer op het 
'behoren te beseffen van het ontoelaatbare': hetzij wegens aanmerkelijke kansgroot-
ten, hetzij wegens waarschijnlijkheden of zekerheden (op verwezenlijking van resp. 
het 'toekomstig objectieve' of het 'present objectieve'). Het gaat niet om het 'beho-
ren' te beseffen van de `strafbaarheid'. Immers, dan zou de culpa heel vaak reeds 
stranden bij de 'kenbaarheid', evenals de dolus. 

11.4.3 RECHTSPRAAK 

In de rechtspraak herkennen we duidelijk de vijf punten, welke de culpa vastleggen. De 
rechter stelt het cognitief negativum vast zonder zich te vermoeien met nasporingen naar 
een eventuele inadequate voorstellingsinhoud. Ook niet, als de verdachte zich beroept op 
een 'beoordelingsfout' zijnerzijds. Van het negativum wordt overigens bewijstechnisch 
vrijwel nooit een probleem gemaakt. Wanneer verdachte als automobilist bij het ronden 
van een bocht een voorsorterende fietser 'schept', wijdt de rechter er geen aparte overwe-
ging aan, dat verdachte die fietser 'niet gezien heeft'. Hij neemt dit zondermeer aan, niet, 
omdat dit uit de gedraging 'spreekt' (het protestatio actui contraria-argument), want iets 
'negatiefs' doet niet van zich horen, maar omdat de handelwijze anders niet verklaarbaar 
is daar iedere intentionaliteit ontbreekt. 

Intentionaliteit kan blijken uit verandering van rijgedrag (b.v. ineens harder gaan rijden: 
HR 06-02-1951 NJ 1951 nr. 475). Blijft het gedrag binnen het eerder aangenomen pa-
troon, dan zal de wijze van rijden moeilijk voor opzet aanwijzingen kunnen bieden. 

Inzoverre wordt de culpa bewijstechnisch wel als 'onopzettelijk' benaderd, dat wil zeg-
gen via een `het-kan-niet-anders'-redenering: er is geen aanleiding om aan te nemen dat 
verdachte wetens en willens op de tegenligger is ingereden. Dus kan het niet anders of hij 
heeft die tegenligger niet gezien, of hij heeft gedacht, dat het 'wel kón'. Het dogmatisch 
negativum zet zich dus voort in een bewijstechnisch negativum. 
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Zie: Taverne in een noot onder HR 28-06-1937 NJ 1938 nr. 224: vragen naar culpa is vaak 
'vragen naar de bekende weg'. Zie b.v. HR 08-01-1923 NJ 1923 p. 459 en HR 03-01-1934 
NJ 1934 p. 335 ede casus is moeilijk anders denkbaar dan bij onvoorzichtigheid en onop-
lettendheid'). 

Dat de voorzienbaarheid intrinsiek deel uitmaakt van de culpa is geheide jurispruden-
tie. Staat de inadequatie vast, dan wordt doorgaans alleen nog een probleem gemaakt van 
die kenbaarheid ex ante. Maar is de kenbaarheid gegeven, dan vloeit de 'verwijtbaarheid' 
daaruit meestal als het ware automatisch voort. 'Kunnen' en 'moeten' liggen in de 
rechtspraak zeer dicht bij elkaar. Vreemd is dat niet, gelet op de generieke inrichting van 
de kenbaarheids- en onverschoonbaarheidsvraag. In HR 07-03-1932 NJ 1932 p. 684 ver-
oorzaakt verdachte een brandje, door in een garage een brandende sigaret weg te gooien. 
Hij had kunnen weten, dat in de garage benzine en olie op de grond zouden liggen, want 
hij had toegegeven, dat hij wist dat hij eerder op de dag bij het reinigen van de bougies van 
zijn motorrijtuig benzine op de grond had gemorst. Hij had reden om dat te vermoeden. 
Derhalve was de brand 'aan zijn schuld te wijten'. Hier staat de kenbaarheid centraal. In 
HR 24-05-1937 NJ 1937 nr. 1102 wordt, bij een botsing met dodelijke afloop, vastgesteld 
dat de schuld bestaat uit het 'niet rekening houden met, terwijl men dat behéért te doen'. 
Verdachte was tegen een voerman met paard en wagen aangereden en had ermede moeten 
rekenen, dat paard en kar vanaf de oprit de weg overstekend, zouden doorrijden. De 
rechter maakt er zich niet druk over, of verdachte had gedacht, dat paard en kar zouden 
inhouden, dan wel of hij mogelijkheidsbewustzijn van 'doorrijden' heeft gehad. De in-
adequatie primeert, en welke voorstellingsinhouden daaraan ten grondslag liggen is irre-
levant. In HR 27-06-1938 NJ 1939 nr. 124 m.o. W.P. gaat het om schuldheling waarbij 
kenbaarheid en onverschoonbaarheid worden uitgediept. Ook al heeft de schuldheler er 
niet aan gedacht, hij had kunnen weten dat de aangeboden effecten ontvreemd waren, 
want daartoe circuleren onder bankpersoneel recherchelijsten (bijzondere potentiële 
meerkennis) en daarin had hij moeten kijken, want de effecten werden toegezonden door 
een buitenlandse bankinstelling (en dan schijnt een zeker wantrouwen gerechtvaardigd te 
zijn). Iets dergelijks ook in HR 13-12-1943 NJ 1943 nr. 259. Verdachte had steeds van 16- 

17-jarige jongens klossen garen gekocht. Ook al wist hij niet dat de klossen van misdrijf 
afkomstig waren, want hij had dat makkelijk kunnen en moeten begrijpen, want garen 
was distributiegoed en de jongens verhandelden steeds grote partijen. Met die mogelijk-
heid had verdachte derhalve redelijkerwijs rekening te houden; dat hij dit niet deed, deed 
de misdadige herkomst 'aan zijn schuld te wijten zijn'. Zo ook HR 11-07-1944 NJ 
1944/45 nr. 580, waarin het negativum (zich niet rekenschap geven) wordt geplaatst tegen 
de kenbaarheidsachtergrond, dat verdachte wist dat zijn verkoper expeditieknecht was 
bij een wasserij en steeds met grote partijen wasgoed aan kwam zetten. In dit geval waren 
de 'bekende feitelijke omstandigheden van dien aard dat eenig nadenken voldoende zou 
zijn om het vermoeden te doen ontstaan dat het goed zou zijn gestolen'. Het niet-weten 
was dus onverschoonbaar. Idem HR 16-12-1947 NJ 1948 nr. 271 m.o. W.P. in HR 18-01- 
1949 NJ 1949 nr. 279 (art. 307 Sr.) en Zeekrijgsraad 's-Gravenhage 19-10-1949 NJ 1950 
nr. 621, Zeekrijgsraad 's-Gravenhage 19-10-1949 NJ 1950 nr. 622, HMG 08-02-1950 NJ 
1950 nr. 623 m.o. B.V.A.R. (art. 308 Sr.) staan de generieke kenbaarheidsvragen cen-
traal (reeds behandeld). De kenbaarheid voor de 'tussenkomende milicien' was reeds 
daarom afwezig, omdat hij 'niet kon bevroeden dat (de mitrailleur) geladen was hetgeen 
immers, nu de mitrailleur in een voor ieder toegankelijk vertrek stond niet was te ver-
wachten'. In Rb. Rotterdam 22-04-1948 NJ 1948 nr. 740 en HR 12-04-1949 NJ 1949 nr. 
453 (art. 308 Sr.) creëert verdachte met hem achtervolgende opsporingsambtenaren een 
`coureurssituatie'. Dat de opsporingsambtenaren hem koste wat het kost zouden trach-
ten aan te houden had verdachte kennelijk begrepen. Het arrest laat in het midden of ver-
dachte niet heeft begrepen dat de achtervolgers bij het 'slalommen' een ongeluk en daar-
door zwaar lichamelijk letsel zouden kunnen krijgen. Indirect valt uit de overwegingen 
op te maken dat verdachte dat wel heeft begrepen, ja, dat hij dat aanvaardde. Dan ont-
breekt het cognitief negativum en is voorwaardelijk opzet aanwezig. Het arrest spreekt 
dan ook van 'willens en wetens verhogen van het risico'. Toch eindigt de beslissing met 
een bewezenverklaring op 308 Sr., maar de kwestie doet veel meer aan 'bewuste roeke- 
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loosheid' denken, immers aan bewuste risico-aanvaarding. In Krijgsraad te Velde Ma-
kassar 08-12-1949 NJ 1950 nr. 832 (art. 308 Sr.) valt de gehele individuele kenbaarheid 
uit. De verdachte, apothekersassistent in een militaire apotheek had de vervaardiging van 
een recept tot verstrekking van aqua distellata overgelaten aan een onder zijn toezicht 
staande inlander. Deze had, in flagrante strijd met de hygiëne-voorschriften, een hoe-
veelheid gedestilleerd water zondermeer overgegoten in een niet-ontsmette fles. Verdach-
te had nagelaten voordat het bestelde de apotheek verliet, te controleren of het recept op 
de juiste manier was klaargemaakt. Nadat het aqua destillata was gebezigd bij het in orde 
maken en het toedienen van een injectie was zwaar lichamelijk letsel ontstaan bij die pa-
tiënte, onder meer ontsteking van het lymfvatstelsel. Maar: het zwaar lichamelijk letsel 
was voor deze verdachte niet voorzienbaar geweest omdat 

1. hij, niettegenstaande dat hij slechts opgeleid was tot apothekersassistent, was belast 
met het gehele beheer van de apotheek, het magazijn en het vervaardigen dagelijks van 
een zeer groot aantal recepten. Hij was zelfs fysiek 'Uberfordert' geweest en kon onmoge-
lijk alle onder zijn toezicht staande personen in de gaten houden; 

2. en zelfs als dat anders was geweest dan had hij nog niet kunnen weten, dat het aqua 
destillata zou worden gebezigd voor geneeskundige ingrepen als de onderhavige. Zo wer-
den injectievloeistoffen altijd rechtstreeks in bereide vorm afgeleverd en bij de toeberei-
ding van het injecteren werd steeds aqua bidestillata gebezigd. Het belang dat het onder-
havige recept ineens gekregen had doordat het hospitaal van vorenstaande gedragslijn af-
week kon verdachte niet kennen. Zeer principieel over de kenbaarheid en onverschoon-
baarheid is Rb. Roermond 19-12-1950 NJ 1951 nr. 454 (art. 308 Sr.). Verdachte, auto-
mobilist, rijdt een bromfietser omver. Ik kon niet voorzien dat daar een bromfietser zou 
rijden (kennelijk is dit ter 'verontschuldiging' aangevoerd) omdat ik met mijn medepas-
sagiers in gesprek was gewikkeld over mijn overleden vader. Daarbij zijn rijwielen met 
hulpmotoren ook op de hoofdwegen betrekkelijk onlangs verschenen en met zo iets zeld-
zaams kon ik geen rekening houden. Een automobilist, die een bromfietser voor zich uit 
ziet rijden op de hoofdweg zal menen met een normaal motorrij wiel te doen te hebben dat 
zich met behoorlijke snelheid voortbeweegt. Hij zal het veel tragere voortbewegen van 
bromfietsen niet onmiddellijk kunnen verdisconteren. De Rb. verwerpt dit alles. Ver-
dachte had kunnen voorzien dat hij de veiligheid van het verkeer in gevaar zou brengen 
door niet de volle en voortdurende aandacht te besteden aan het gebeuren op de weg. Het 
staat wel vast, dat door het gesprek en door het opnemen en het ontvlammen van een siga-
ret (door met die sigaret zijwaarts te buigen naar de hem toegestoken sigaret van de naast 
hem gezeten passagier) verdachtes aandacht en uitzicht op weg en verkeer gedurende 
meerdere seconden totaal is teloor gegaan. Daarbij is hij in de besturing van zijn motor-
rij tuig belemmerd geweest, omdat hij gedurende deze seconden het stuurwiel maar met 
één hand vasthield. Hij had moeten inzien dat dit alles de gevaarskansen op niet te verant-
woorden wijze verhoogde. Verder, wat het betoog, houdende dat iedereen de 'bromfiet-
ser' voor een 'motorrijder' zou hebben gehouden, betreft: het staat vast, dat verdachte 
helemaal niets gezien heeft tot op het moment dat het te laat was. Daarom gaat het beroep 
op een dergelijke mogelijke beoordelingsfout niet op. (De Rb. laat doorschemeren, dat 
een dergelijke 'verwisseling' (denken: bromfietser = motorrijder) verschoonbaar zou 
kunnen zijn onder omstandigheden, gelet op het feit dat de bromfietser ter plekke niet 
mocht rijden. Er was een fietspad en hij bereed ten onrechte de hoofdrijbaan. Evenwel 
een dergelijke voorstellingsinhoud was bij verdachte niet aanwezig. Hij 'dacht nergens 
aan'. Met andere woorden: hier wordt wel een verschil gemaakt tussen 'bewuste 'en 'on-
bewuste schuld'.) Evenzo: Hof 's-Hertogenbosch 08-06-1955 NJ 1956 nr. 225 (art. 36 
WVW): verdachte had rekening kunnen en moeten houden met de mogelijkheid van 
vreemde gedragingen en bewegingen van de inzittenden van wie hij wist dat zij aange-
schoten en zelfs flink dronken waren, terwijl in de auto 'flauwekul' gemaakt werd. Deze 
mogelijkheid had hem moeten manen op alles bedacht zijn. Evenzo HR 10-04-1956 VR 
1956 nr. 76 (art. 36 WVW): verdachte kon en moest rekening houden met de aanwezig-
heid van voetgangers op de rijweg. In HR 05-03-1957 NJ 1957 nr. 354 staat bij de verdis-
contering van de kenbaarheid het 'potentielles Mehrbewusstsein' van de gediplomeerde 
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vakman centraal. Een kachelsmid zet een brandende kachel in een slaapkamer zonder de-
ze op een schoorsteen aan te sluiten. Voor de luchtcirculatie en om de verbrandingsgassen 
te lozen zet hij de balkondeuren open. Daarna vertrekt hij zonder zijn opdrachtgeefster 
te waarschuwen. Deze sluit daarop de balkondeuren en komt om door kolendampvergif-
tiging. Is deze dood aan de 'schuld' van de smid 'te wijten'? Opvallend, is weer, dat de in-
terferentie van de derde (de opdrachtgeefster die de deuren sloot, hetgeen de beslissende 
voorwaarde is geweest voor het intreden van de dood in casu) bij de voorzienbaarheid 
geen rol speelt. Bij die vraagstelling op dit niveau is dat 'weggeabstraheerd'. Over het al-
gemeen kan een vakbekwaam kachelsmid weten dat in het algemeen van een in een slaap-
kamer brandende, niet op een schoorsteen aangesloten haardkachel verwacht kan wor-
den, dat zij geruime tijd blijft branden en daarbij geproduceerde verbrandingsgassen in 
de kamer brengt via de rookwand van het stooktoestel en de lekken in de deuren en klep-
pen aan het toestel; hij kan weten dat het vuur zacht zal branden en dat het zeker is dat de 
verbrandingsgassen koolmonoxyde zullen bevatten. Van een kachelsmid mag verwacht 
worden dat hij zal handelen conform deze kennis. Maar dan is het actueel ontbreken 
daarvan (het geen-rekening-houden) ook onverschoonbaar. Evenzo het befaamde 'ver-
pleegsterarrest', HR 19-01-1963 NJ 1963 nr. 512, waar ook de met de opleiding gegeven 
verhoogde ervaringskennis de doorslag geeft om de onwetendheid van de omloopzuster 
met betrekking tot de inhoud van het aangereikte flesje als culpa aan te rekenen. Het als 
exceptie gepresenteerde verweer, dat de verdachte leed aan zware oververmoeidheid, zo-
dat zij de tekstopschriften van de flesjes niet meer tot haar bewustzijn kon laten door-
dringen en derhalve tot een `Fehlleistung' gekomen was, was inderdaad niets anders dan 
een regelrechte ontkenning van de kenbaarheid. Het was derhalve een verweer tegen een 
tenlastegelegde omstandigheid. Daaromtrent was de rechter niet nader gehouden buiten 
de bewijsmiddelen om gemotiveerd te beslissen. Het hele 'exceptionele betoog' kwam 
neer op een directe ontkenning van de concrete cognitieve mogelijkheden en daarover 
had de feitelijke rechter nu eenmaal een ander idee. Wel kenbaar doch verschoonbaar is 
de inadequatie in Hof 's-Hertogenbosch 25-11-1957 NJ 1958 nr. 464 (art. 308 Sr.). Ver-
dachte had een medejager zwaar verwond met een hagelschot. Al had hij zijn collega niet 
gezien (wegens een terreinplooi), hij kón weten dat zich in de schotrichting mede-jagers 
bevonden tot op een afstand van 40/55 m. vanaf de plaats waar hij zich bevond. Hij wist 
dat het schieten met hagel in een bos de kans op ricochet uitermate vergroot temeer wan-
neer men in buk-houding schiet. Maar dan kon hij weten dat niet alle hagelkorrels hetzij 
in het konijn (waarop aangelegd was) hetzij in de grond terecht zouden komen. Toch was 
het zich niet-vergewissen of de schotrichting 'vrij' was verschoonbaar, gelet op de in Bra-
bant wel verbreide opvatting dat schieten in de drijfrichting van waaruit het wild opge-
jaagd wordt onder de gegeven omstandigheden niet onverantwoordelijk was. Kenbaar en 
onverschoonbaar is de inadequatie in Rb. 's-Hertogenbosch 20-05-1965 NJ 1966 nr. 496 
(art. 307 Sr.) waar verdachte een vermeende stroper dodelijk treft. De verdachte, politie-
man, wist dat hij een onbedreven pistoolschutter was. Verder wist hij dat hij `struikelach-
tig' was, vooral op oneffen terrein. Hij kon dus heel goed begrijpen dat hij, toen hij over 
oneffen terrein met een met scherp geladen ontzekerd pistool, waarvan de loop naar de 
'stropers' was gericht terwijl een zijner vingers zich bevond in de nabijheid van de trek-
ker, zou kunnen struikelen waardoor een schot zou kunnen afgaan en een van de 'stropers' 
zou treffen. Toen dit inderdaad gebeurde was `de dood aan zijn schuld te wijten'. 

Blijkens de artt. 36 WVW-jurisprudentie levert het cognitief negativum van de culpa in 
het verkeersrecht vrijwel nooit problemen op. De inadequatie staat voorop en wat ver-
dachte verder nog voor beoordelingsfouten gemaakt mocht hebben, in wat voor gedach-
ten hij verzonken was of dat hij 'helemaal niet dacht' is van geen enkel belang. Be-
wijstechnisch wordt uitgegaan van een vrij hoog potentieel associatie-, anticipatie- en 
coördinatievermogen: een automobilist kan van alles verwachten: tegenliggers, overste-
kend wild, plotseling de rijbaan oprennende kinderen, plotselinge nevelbanken door 
rookontwikkeling, etc. Toch is de kenbaarheid geen onweerlegbaar bewijsvermoeden. 
Als de dader niet kán weten dat de reminrichting van de aanhangwagen niet functioneert 
is het daardoor veroorzaakte ongeval niet aan zijn onwetendheid 'te wijten' mits hij niet 
onverantwoordelijk snel reed: Hof 's-Hertogenbosch 01-04-1959 NJ 1959 nr. 677. Wie 
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een voorrangsweg oprijdt zonder zich er voldoende van te overtuigen dat op die weg geen 
verkeer nadert, is echter, als hij met dat verkeer botst, grof onachtzaam geweest. Zo ook, 
wie met een geleende auto gaat rijden, terwijl hij met die auto niet goed bekend is: HR 19- 
10-1965 NJ 1966 nr. 200 m.o. v.B. In HR 15-03-1966 NJ 1966 nr. 410 geeft verdachte 
openhartig toe dat hij niet op de weg heeft gelet. Aan de linkerzijde van de weg speelde 
zich het boeiende schouwspel af van leden ener harmonie die uit autobussen stapten en 
daar had verdachte naar zitten kijken. Hij werd toen verrast door een groep mensen die 
'ineens' op de voor hem rechterrijbaan bleken te staan. 'Potentielles Mehrbewusstsein' 
in HR 01-12-1970 VR 1971 nr. 23 (ik had die weg wel meer gereden en ik wist dat in die weg 
nogal wat bochten waren) en HR 20-04-1971 NJ 1972 nr. 82 m.o. C.B. (niet voldoende re-
kening houden met de kans dat spoorbomen dicht zullen gaan terwijl men ter plaatse 
goed bekend is en weet dat de weg gekruist wordt door een spoorwegovergang). In HR 
11-04-1972 NJ 1972 nr. 241 ziet de automobilist de voetgangers pas als hij er 'boven op 
zit'. Uitvoerig wordt de kenbaarheid van het ex post geblekene betwist: de aanrijding 
vond plaats bij duisternis en de voetgangers liepen op de rijbaan. Dat kon verdachte niet 
voorzien, want links van de rijbaan liep een trottoir. Verdachte die dagelijks ter plaatse 
kwam had daar nog nooit voetgangers zien lopen. De betrokken voetganger was nog 
donker gekleed ook. Iemand die langs een bomenrij loopt contrasteert dan niet goed. De 
feitelijke rechter denkt daarover anders. Verdachte reed — wel is waar bij nacht — over 
een door de openbare straatverlichting goed verlichte weg, met een snelheid van 40 â 50 
km, voerend gedimd groot licht. Kennelijk was alles overzichtelijk genoeg. Daarom is de 
eventus 'aan zijn schuld te wijten'. Kennis van de concrete verkeerssituatie fundeert ken-
baarheid en onverschoonbaarheid in HR 10-04-1973 VR 1973 nr. 63 NJ 1973 nr. 398 m.o. 
Th.W .v. V. (de omstandigheid dat req. de weg kende had voor hem reden behoren te zijn 
op de betrekkelijk smalle rijbaan voor gemengd verkeer de zorgvuldigheid in acht te ne-
men welke geboden is om tijdig en doeltreffend te kunnen reageren op het waarnemen 
van langzaam verkeer), HR 08-04-1975 NJ 1975 nr. 281 m.o. Th .W.v.V. (verdachte had 
de fietser noch diens fiets gezien, doch was er mede bekend dat omstreeks de tijd waarop 
het ongeval geschiedde aldaar veel fietsers aan het verkeer pleegden deel te nemen; hij was 
er zelfs op voorbereid dat zich daar ter plaatse naar links voorgesorteerd staande fietsers 
zouden kunnen bevinden, aangezien hij daar op dat tijdstip vrijwel dagelijks in dezelfde 
richting reed. Teich botste hij dodelijk met een aldaar bij een rood verkeerslicht voor-
gesorteerd staande 'linksaf fer') alsmede HR 16-12-1975 NJ 1976 nr. 188. Een automobi-
list kan en behoort te weten dat zich op voor het langzaam verkeer mede bestemde rijba-
nen fietsers en bromfietsers kunnen bevinden die niet zijn voorzien van een behoorlijke 
achterverlichting. Wie er toch mee botst is onvoldoende daarop attent geweest, HR 01- 
05-1973 NJ 1973 nr. 399 m.o. Th.W.v.V. In HR 12-09-1978 NJ 1979 nr. 60 m.o. 
Th.W.v.V. ziet verdachte, afgeleid door zijn vrienden en de diverse verkeers- en aanwijs-
borden een van rechts over de voorrangsweg naderende auto over het hoofd. 

Buiten het verkeersrecht signaleren wij nog: 
HR 06-05-1969 NJ 1970 nr. 32 (art. 351 bis Sr., culpose zaakbeschadiging) waarbij 

eveneens het 'potentielles Mehrwissen' samenhangt met de beroepsuitoefening. Als een 
loods weet dat hij de kapitein adviseert om te ankeren in een kabelgebied, waarin op de 
bodem verschillende electriciteitskabels liggen op korte afstand van elkaar, dan kan hij 
weten dat zijn oordeel: 'het zal niet zo'n vaart lopen' ongefundeerd is. En verder kan en 
moet hij weten, dat de kapitein, gelet op de aard en de functie van de loods aan boord die 
adviezen zal opvolgen. Daarop bestaat een aanmerkelijke kans. Als dan het anker opge-
haald wordt, en daar ligt een kabel overheen, dan is de breuk daarvan aan de schuld van 
de loods 'te wijten'. Iemand die goederen opkoopt waarvan de koopprijs ver beneden de 
waarde is en verder weet dat de verkoper(s) het 'met de wet niet zo nauw neemt/nemen' 
kan en moet begrijpen dat het 'een foute zaak' betreft: HR 15-06-1976 NJ 1976 nr. 514 
(art. 417 bis Sr.). In Hof Amsterdam 29-09-1977 NJ 1978 nr. 584 (art. 165 Sr.) super-
poneert het OM de culpa. Deze is volgens de t.1.1. lata' in het kwadraat, en daar wil de 
rechter niet zomaar aan. Een ongelukkige machinist die een treinbotsing veroorzaakt 
heeft wèl gezien dat hij sein 312 passeerde doch niet dat het rood licht uitstraalde. Er wa-
ren geen omstandigheden waardoor hij dat niet kon zien of waarom hij daarop zijn aan- 
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dacht niet kon richten. Al had hij derhalve kunnen en moeten begrijpen dat het baanvak 
onveilig was — weshalve culpa aanwezig was — daarom is die culpa nog niet `latissima'. 
Want het is mogelijk dat de felle zon welke van schuin links in de cabine drong en de om-
standigheid dat verdachte in verband hiermede een zonnebril droeg alsmede de voor Ne-
derland ongewoon hoge temperatuur die ter plaatse heerste en waaraan verdachte ook 
was blootgesteld storend hebben gewerkt op het concentratievermogen van verdachte, 
ook al was verdachte zich daarvan niet bewust. Derhalve is hier wel onoplettendheid doch 
geen hoogste onoplettendheid. In Rotterdam 28-08-1980 NJ 1980 nr. 639 maakt verdach-
te zich schuldig aan vrijheidsberoving door als politieman een vrijheidsontneming te ver-
richten die onrechtmatig was. Had hij dat moeten weten? Was de vrijheidsbeneming cul-
poos (art. 283 Sr.)? Neen, want verdachte was nog maar kort brigadier, werd voor het 
eerst geconfronteerd met een onoverzichtelijke situatie als de onderhavige (waarin de 
meldkamer op het eerste gehoor bezwarende berichten ten nadele van de arrestant sugge-
reerde, obscure buurt, tegenstribbelende verdachte). De strafjurist begint wel met 'pra-
ten achteraf', maar daar blijft hij niet bij. Aan de inadequatie ontvalt de kenbaarheid. 

11.4.4 ONVERSCHOONBAARHEID NIET INTRINSIEK 

Het is zeer te betreuren, dat in het merendeel van de culpa-aanduidingen de onverschoon-
baarheid bijkomende voorwaarde is. Voor wat de schuldvorm betreft is dit overbodig. 
Dogmatisch en processueel-technisch is het zeer nadelig. 

Vellinga acht het zeer juist, dat de 'verwijtbaarheid' opgenomen is in de culpa."' Zoals 
wij zagen beroept Vellinga zich hierbij op de terminologie van de wet."' Dit verwierpen 
wij. Het verschil tussen de benaderingswijze van Vellinga en de onze is met name daarin 
gelegen dat Vellinga de huidige wettelijke culpa-aanduidingen ziet als plichtmatig kader 
voor een dogmatische culpa-aanduiding. Dan is een zekere `verwijtbaarheidsfusie' onont-
koombaar. Maar de vraag is nu juist: zijn die wettelijke omschrijvingen wel zo gelukkig? 
Is het niet allereerst zaak om in abstracto en theoretisch te omlijnen wat onder culpa het 
beste verstaan kan worden, om vervolgens te kijken of de wet die aldus gevonden culpa-
omschrijving goed weergeeft? 

Door de onverschoonbaarheid in de delictsomschrijving op te nemen wordt de inhoud 
van het culpa-bestanddeel sterk uitgebreid en daardoor de reikwijdte van het Tatbestand. 
Dit formuleert namelijk niet meer de generieke voorwaarden waaronder de elementen 
wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid als bewijsvermoedens geïndiceerd zijn (zoals bij 
de doleuse delicten of de overtredingen). Het Tatbestand vooronderstelt de wederrechte-
lijkheid en verwijtbaarheid partieel, echter zonder de voorwaarden te formuleren 
waaronder die vooronderstelling pas gewettigd is. Vooral bij de elliptische culpose ge-
volgsdelicten heeft het Tatbestand een welhaast vrijblijvende vaagheid. De delictuele ge-
dragingen worden immers nauwelijks anders getypeerd dan naar de onverschoonbare er-
ror die eraan ten grondslag ligt. Doordat het subjectiveringsverband van de culpa enorm 
uitdijdt loopt de `Unrechtsindizierende Funktion' van de delictsomschrijving in dezelfde 
mate geweldig terug. Want zelfs geen fractie van de wederrechtelijkheid wordt aan een 

256. Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, a.w., p. 80. 
257. Hierboven, noot 208. 
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generieke omschrijving onderworpen. Daarom staan dit soort open omschreven gevolgs-
delicten zoals zij thans omschreven worden op gespannen voet met het `Bestimmtheitsge-
bot', dat mede voortvloeit uit het 'nulla poena beginsel', daar nOch algemeen bepaalde 
gedragsregels nOch een bepaalde subjectieve instelling van de dader zelfs maar bij bena-
dering generiek omschreven worden.'" 

Natuurlijk betekent het `Bestimmtheitsgebot' niet, dat algemene typeringen van verbo-
den gedrag ongeoorloofd zijn. Integendeel, wij wezen er meerdere malen reeds op, hoe 
juist het is, dat de wetgever de delictsomschrijvingen generiek afstelt, zodat de actiera-
dius ruim genoeg blijft. `Kapstok'-artikelen als b.v. art. 25 WVW zijn onmisbaar. Gede-
tailleerde specificiteit zou de slagvaardigheid van het strafrecht ernstig belemmeren.'" 
Het is ook niet zo, dat karakterisering van gedrag mede naar de eventus verboden is 
— bij 'doodslag' en 'moord' geschiedt immers niet anders. Maar bij die doleuse om-
schrijvingen is de schuldvorm tenminste circumscript gehouden. De culpose gevolgsde-
licten lijden echter o.i. aan geheel nodeloze excessieve vaagheid - en daartegen beoogt 
art. 1,1 Sr. toch wel een dam op te werpen. De schuldvorm, waarnaar het gedrag in 
hoofdzaak gekarakteriseerd wordt is bij deze culpose delicten 'oeverloos' zonder dat dit 
per se noodzakelijk is om aan de omschrijving de gewenste actie-radius te geven. 

Het subjectiveringsverband van het cognitief negativum kan bij art. 307 Sr. immers net 
zo goed de gehele delictsopbouw omvatten: er is, in de omschrijving, op zichzelf weinig 
aanleiding om zelfs maar één bestanddeel te objectiveren. Maar omvat een schuldvorm 
vrijwel alle delictsfactoren in theorie, praktisch leidt dit tot een bewijstechnische objecti-
vering in extremo.'" Dit is voor een praktisch toepasbaar schuldstrafrecht uiteraard uit 
den boze. 

Een ander nadelig gevolg van het 'opblazen' van de culpa door de onverschoonbaar-
heidseis is dat de mogelijkheden om strafuitsluitende excepties te produceren sterk gere- 
duceerd worden, omdat na de kwalificatie zo weinig ruimte overblijft voor de elementen 
wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid. Confronteert men deze stand van zaken met het 
gegeven, dat bewijstechnisch de onverschoonbare error, die de culpa vormt, vrijwel 
steeds benaderd kan worden als 'onopzettelijk' (via de het-kan-niet-anders redenering) 
dan betekent dit, dat de verdachte vrijwel nimmer aan de rechter een gemotiveerde beslis-
sing kan ontlokken aangaande de betwiste onverschoonbaarheid van het cognitief nega-
tivum. Een verweer tegen de onverschoonbaarheid is 'slechts' een bewijsuitsluitend ver-
weer. De rechter kan het gemakkelijk weerleggen door gewoon het normaliteitssyllo-
gisme over de kenbaarheid der inadequatie te blijven volgen. Hij behoeft van zijn voorge- 

258. Peters, Opzet en schuld, a.w., p. 209; A.J.A. van Dorst, Enkele aspecten van artikel 1 Wet-
boek van Strafrecht, opgenomen in: 'Macht en onmacht van de wetgever', Opstellen uitgegeven 
t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Kath. Hogeschool en het 15-jarig bestaan van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid te Tilburg, Deventer, 1978, p. 169 v.v. 
259. Aldus A.C. 't Hart, Artikel 25 WVW en het legaliteitsbeginsel, opgen. in 'Macht en onmacht 
van de wetgever, a.w., pp. 213-224; dez.: Naar een strafprocessueel beleidsrecht, opgen. in 'Begin-
selen', a.w., pp. 71-88; dez.: Het Nulla-poenabeginsel, opgen. in Grondrechten, commentaar op 
hoofdstuk 1 van de herziene grondwet (Jeukensbundel), Nijmegen 1982, pp. 332 v.v. Generieke 
omschrijvingen betekenen immers additionele ruimte om de delictspositie beleids-instrumenteel te 
richten op bepaalde soorten van strafwaardig gedrag. 
260. Dit zagen wij ook bij de opzetvarianten met een extreem subjectiveringsbereik, Hoofdstuk 
3.1V.2.6.d 4 t/m 6. 
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nomen bewijsmotivering doorgaans geen tittel af te wijken. Want door de bank genomen 
kan men er van uit gaan (daargelaten of het wel steeds, op de keper genomen, juist is) dat 
de verwijtbaarheid van het niet kennen van het algemeen kenbare reeds geïmpliceerd is, 
wanneer de algemene kenbaarheid beredeneerd is (dat kon iederéén nog wel inzien, maar 
dan had u toch zeker moeten begrijpen dat. . .). Binnen het straffe regime van de be-
wijsmotivering bestaat al heel weinig ruimte voor een diepergaande verklaring van de on-
verschoonbaarheid. De status van het verweer tegen de `onverschoonbaarheid' als 'blote 
stelling' dat het tenlastegelegde niet zó is begaan, degradeert het betoog op de voorhand 
tot iets, dat nauwelijks bespreking behoeft."' De kans, dat het `verschoonbaarheidsbe-
toog' niet implicite wordt weerlegd door de bewezenverklaring (en derhalve geen betoog 
blijft dat een met die bewezenverklaring wezenlijk onverenigbare mogelijkheid open-
houdt) is doorgaans nihil te achten."' Men kan, gelet op de 'sluitende bewijsmotivering' 
dan niet anders concluderen dan dat de rechter kennelijk over de verschoonbaarheid an-
ders dacht dan verdachte. Als de rechter er al op in wil gaan, kan hij volstaan met de me-
dedeling dat 'het gestelde niet aannemelijk is geworden'. 263  Iets anders zal de verdachte 
niet gauw vernemen, omdat anders geclausuleerde weerleggingen in verband met vernie-
tiging in appel of cassatie te riskant zijn, gelet op de strenge bewijsregels die binnen het 
bestanddeelthema nog gelden. 

Als de onverschoonbaarheid uit de culpa wordt gelicht, wat heel gemakkelijk kan, 
krimpt het Tatbestand sterk in en verschuift een verweer tegen die onverschoonbaarheid 
naar achter de bewijsstreep: de rechtsbescherming voor verdachte neemt toe. Hij heeft 
bij een a prima vista niet onaannemelijk verweer recht op ambtshalve rechterlijk onder-
zoek, gemotiveerde weerlegging, terwijl bij redelijke twijfel het verweer moet worden ge-
honoreerd.'" Nu is dat laatste bij een bewijsverweer o.i. ook wel zo (ook daar geldt 'in 
dubio pro reo') maar van een mogelijkheid van 'redelijke twijfel' zal de rechter zich te ge-
reder bewust worden, wanneer hij gedwongen wordt zich, ter expliciete motivering, bij 
weerlegging, te bezinnen op een dergelijk verweer. De schablone-achtige bewijsmotive-
ringsreeks is daarvoor een minder geschikt kader. Bovendien kan de rechter, ontslagen 
van de strikte bewijsregels, bij zijn eventuele weerlegging van de exceptie zich wat soepe-
ler opstellen en meer inhoudelijk op het verweer ingaan. De vraag is natuurlijk wel of hij 
daartoe snel genegen zal zijn. Om het Tatbestand generieke bepaaldheid te laten herwin-
nen is het zaak, de culpa zodanig aan te duiden dat duidelijk wordt welke generieke ob-
jectieve bestanddelen wel en welke niet behoren tot de inhoud van het cognitief negati-
vum. Een beschrijving in neutrale `kenbaarheids'- of `voorzienbaarheids'-termen is 
daartoe uitermate geschikt. Iedere huidige culpose delictsomschrijving leent zich daartoe 
gemakkelijk. 

Art. 307 Sr. laat zich b.v. in 'prognostische' termen aldus herschrijven. 'Hij die (onvoor-
zien) de dood van een ander veroorzaakt terwijl hij dit (redelijkerwijs) kon voorzien, 
wordt gestraft met. . .'. Deze delictsomschrij ving houdt helemaal de mogelijkheid open 
om na de kwalificatie alsnog te praten over de vraag of het voorzienbare in dit geval ook 
voorzien behoorde te worden. De verwijtbaarheid is niet in het Tatbestand geïmpliceerd. 

261. Reijntjes, Strafrechtelijk bewijs, a.w., p. 64. 
262. Daarom zien wij ook niets in Mulders oplossing via de 'Meer-en-vaart-clausule'. 
263. HR 12-03-1974 NJ 1974 nr. 200 m.o. Th.W.v.V.; Reijntjes, Strafrechtelijk bewijs, a.w., p. 66. 
264. Reijntjes, a.w., p. 68. 
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Verder is duidelijk, waartoe het cognitief gebrek, de ignorantia zich beperkt: namelijk tot 
het generieke gevolg en gevolgsobject. Het tussen haakjes geplaatste kan zonder bezwaar 
weggelaten worden. Uit systematische vergelijking met de artt. 287 Sr. v.v. blijkt al, dat 
de doodsveroorzaking de dader niet voor ogen moet hebben gestaan in momento actio-
nis. Daarom is het 'onvoorziene' in te lezen. Het woord 'redelijkerwijs' kan vervallen, 
omdat de billijkheid bij de reconstructie van de kenbaarheid ex ante in het strafrecht van-
zelf spreekt. De omschrijving is uitgebreider dan de huidige, maar wint door de cognitie-
ve uitwerking der culpa aanzienlijk aan helderheid. Het elders gebruikelijke 'ernstige re-
d !n hebben om te vermoeden' is nauwelijks korter te noemen en voldoet blijkens de ju-
risprudentie zeer goed om de culpa aan te duiden."' Aanbevelenswaard is om van de ken-
baarheidsgronden uitdrukkelijk in de wettekst vast te leggen, dat zij zonder bijzonder sa-
mengestelde redenering voor de dader voorhanden waren. Dit in verband met de 'culpa 
lata'-eis: hoewel de prognose voor de dader makkelijk toegankelijk was, hoewel zij voor 
de hand liggend was, toch rekende de dader er niet mede. Zulks kan geschieden door te 
spreken van 'kennelijke reden(en) om te voorzien'. Men krijgt dan: 'Hij die de dood van 
een ander veroorzaakt terwijl hij kennelijke reden(en) had die te voorzien, wordt gestraft 
met . . .' enz. Het lijkt minder juist om bij culpose gevoelsdelicten te spreken van 'ernstige 
reden hebben om te vermoeden', daar deze uitdrukking verwijst naar kenbaarheidsfacto-
ren die niet ex ante onmiddellijk in het oog sprongen, maar die uit bijzondere omstandighe-
den op het tweede gezicht af te leiden waren. Met andere woorden bij 'ernstige reden' be-
treft het schuldbestanddeel de omissie van het 'nader inzien'. Bij de culpose gevolgsdelicten 
zijn doorgaans de delictuele handelingen te vluchtig, te onmiddellijk in relatie tot het ge-
volg om nog te spreken van samengestelde redeneringen die de dader had kunnen vol-
brengen. Daar is meestal geen tijd voor en daar gaat het bij de culpa in dat verband niet 
om. Het gaat om de afwezigheid van een direct besef (de gedachtenflits 'dit kan 
mislopen') op basis van concrete gevaarzetting. Evenzo kan art. 158 Sr. luiden: 'Hij die 
brand, ontploffing of overstroming veroorzaakt, terwijl hij deze brand, ontploffing of 
overstroming kon voorzien, wordt gestraft met. . 

Bij andere delicten gaat het nu juist wel om het nalaten van 'nader inzien', vooral om-
dat het objectieve daar present is en de dader reeds om die reden meer gelegenheid heeft 
om bij de feiten stil te staan. Zo is het 'helen' op zichzelf een typisch voortgezette en sa-
mengestelde handeling die voldoende ruimte voor bezinning overlaat. Men kan dan art. 
417 bis Sr. heel goed als volgt herschrijven: 

'Hij die enig voorwerp koopt, huurt, inruilt, in pand neemt, als geschenk aanneemt, of 
uit winstbejag verkoopt, verhuurt, verruilt, in pand geeft, vervoert, bewaart of verbergt, 
wordt indien voor hem (redelijkerwijs) kenbaar was (of: indien hij ernstige reden heeft 
om te vermoeden, of: indien hij redenen heeft te vermoeden) dat het voorwerp door mis-
drijf is verkregen, gestraft. . 

De verleden tijd (kenbaar was) lijkt ons te prefereren om aan te geven, dat het gaat om 
een historische waarschijnlijkheidsberekening van de kenbaarheid in momento actionis. 
In andere gevallen is het toekomstig objectieve in tijd vrij ver vooruitgeschoven ten op-
zichte van het handelingsmoment en gaat het erom dat de dader een tekort aan anticipatie 
heeft getoond met betrekking tot het verderopgelegen gevolgsperspectief. Dit samen-
gestelde gebrek aan anticipatie is prima aan te duiden met 'ernstige reden(en) hebben om 
te verwachten'. Zo b.v. bij de culpose verontreiniging van het oppervlaktewater, waarbij 
niet onmiddellijk duidelijk zal zijn, dat de wederrechtelijk geloosde stoffen nadelig zul-
len zijn in verband met het gebruik dat gewoonlijk van die wateren wordt gemaakt (art. 
173b Sr.). Die nadeligheid zal doorgaans pas op langere termijn begrootbaar zijn en hier-
toe zal ook 'potentielles Mehrwissen' van de dader vereist zijn, omdat het hier meestal 
chemische afvalstoffen of organische verbindingen betreft, waarvan de indirecte effecten 
bij vermenging met oppervlaktewater voor leken gemiddeld niet kenbaar zijn. Dat het 
'potentielles Mehrwissen' bij de voorzienbaarheid te verdisconteren is wordt aangeduid 

265. O.m. HR 21-01-1929 NJ 1929 p. 706; zie Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het wetboek van 
strafrecht, a.w., ad art. 417bis Sr. aant. 1 suppl. 17. 
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door te spreken van 'ernstige', niet van 'kennelijke' reden(en). Door de term 'verwach-
ten' wordt aangegeven dat de verderopgelegen 'cascade-nadelen' in verband met een al-
gemene gevaarzetting voor de volksgezondheid die dit soort delicten zo karakteriseert, 
vallen binnen de reikwijdte van het cognitief negativum. Iets dergelijks geldt ook voor de 
culpose warenvervalsing (art. 175 Sr.). 

Kortom: wij hebben hier een uitermate genuanceerd stelsel van neutraal-cognitieve 
culpa-aanduidingen dat per delictscategorie precies kan aangeven welke generieke igno-
rantie nu eigenlijk bedoeld is. De omvang van het negativum is fraai te variëren naar rato 
van het toekomstig of present objectieve en al naar gelang men al of niet bij de kenbaar-
heid méér dan het gemiddeld toegankelijke wil verdisconteren. Zo is de schuldvorm weer 
een goede prelude op de verwijtbaarheid als element. Zij indiceert haar en absorbeert 
haar niet. Het Tatbestand krimpt dienovereenkomstig. De herschrijvingen doen de culpa 
als kenbaar cognitief negativum duidelijk uitkomen, zijn beter toegespitst op de jurispru-
dentie die ná de kenbaarheid aan de verwijtbaarheid niet of nauwelijks nadere overwe-
ging wijdt en geven aan de delictsopbouw van het culpose delict dezelfde vorm als die van 
het doleuse. 

11.4.5 HET STRAFWAARDIGHEIDSVRAAGSTUK 

Nu zou men als bezwaar tegen onze 'cognitief-realistische' culpa-benadering kunnen op-
peren, dat de systematische gelijkstelling van error en culpa vanuit de optiek der delicts-
omschrijvingstechniek ontegenzeggelijk voordelen biedt, maar dat het strafwaardig-

heidsvraagstuk der culpa daarmede niet beantwoord wordt. Immers: waarom fixeren de 
volitivisten de culpa als 'historische wilsuiting' en zoeken de cognitivisten naar de achter-
liggende verstands- of associatiepsychologische fout? Toch om een rechtvaardiging te ge-
ven van de bestraffing van de culpa in die gevallen, waarin iedere actuele bewustzijnsbe-
trekking tussen gevolg en daad ontbreekt en de dader zich niet zelden smartelijk bedroefd 
toont omtrent de eventus!'" Aan dat aspect wijdden wij geen woord en de vaststelling er-
ror = culpa geeft geen antwoord op de strafwaardigheidskwestie. Een schromelijk te-
kort? 

Bekijken wij de beschouwingen van de psychologiserende theoretici die bij de culpa de 
strafwaardigheidskwestie centraal stellen, dan valt een eigenaardige asymmetrie op: bij het 
opzet wordt de kwestie niet behandeld. Wat is hiervan de reden? Wel, zo luidt vaak het 
antwoord, dáár is die kwestie overbodig, omdat bij opzet sprake is van de bewuste bereid- 

266. Zie: R. von Hippel, Deutsches Strafrecht, a.w., II, p. 371, waar deze auteur zo ver gaat culpa 
vrijwel steeds te zien als `gelegentliche . Entgleisungen ehrenwerter und sonst vorsichtiger Men-
schen'; Goudsmit, De onachtzaamheid en hare bestrijding,a.w., p. 55; juist daarom, zo schrijft En-
gisch bleef het vraagstuk van de onbewuste culpa traditioneel onoplosbaar in die gevallen waarin de 
dader juist door hem hooggeschatte rechtsgoederen krenkte, Untersuchungen, a.w., p. 467; Exner 
kon in dit soort gevallen ook geen gevoelsschuld onderkennen, Wesen der FahrIssigkeit, a.w., p. 
177 v.v.; Simons, Leerboek, a.w., I, p. 250 v.v.; Vos, Leerboek .2e dr., a.w., p. 145; uitgebreid, ter 
reconstructie van téch een associatiegebrek, Langemeijer, De strafwaardigheid der onbewuste cul-
pa, a.w., p. 146 v.v.; daartegen dez. later: De nieuwste Nederlandse rechtspraak over strafbare on-
voorzichtigheid, a.w., p. 635; Van Bemmelen, De psychologie en de begrippen opzet en schuld, 
a.w., p. 108: `. . . bij die delicten die werkelijk met onbewuste schuld zijn begaan is de strafbaar-
heid slechts te bereiken langs een psychologisch en ethisch zeer wankel bruggetje' (en derhalve hier 
dus maar objectiveren); Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 7e dr. a.w., pp. 178,188/189. 
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heid het rechtsgoed te krenken. Die bereidheid is actueel niet voorhanden bij culpa."' 
Daar het opzet neerkomt op een 'vijandige intentie jegens de rechtsorde (in de aloude na-
tuurrechtelijke termen 'animus hostilis directus contra societatem') is bij het doleuse de-
lict het strafwaardigheidsvraagstuk geïmpliceerd in het bestanddeel. 

Bij nader inzien blijkt deze verklaring van de discrepantie tussen dolus en culpa juist in 
de traditionele dogmatiek onbevredigend. Immers: in die dogmatiek is het opzet per defi-
nitie kleurloos. Waar blijft dan de 'vijandigheid' der wilsuiting? Wat neemt men dus 
eigenlijk aan? Dat de 'vijandigheid' pas ware te behandelen na de kwalificatie. Dat wil 
zeggen men neemt aan, dat de strafwaardigheid van het opzet niet uit het opzet zelf voort-
vloeit maar finaal pas vaststaat als aan het opzet zich paarde het element verwijtbaarheid, 
hetzij omdat de dader de wederrechtelijkheid zijner wilsrichting kende hetzij omdat hij 
die had moeten kennen. De strafwaardigheid wordt dus afgehandeld bij het element 'to-
taalschuld'. 

Welnu: bij de culpa moet men exact hetzelfde doen. Ook daar mist de strafwaardig-
heidskwestie ten aanzien van de schuldvorm iedere zelfstandigheid. Het probleem worde 
doorgeschoven naar het element. De schuldvormen behoren er niet toe te strekken enige 
strafwaardigheidskwestie finaal af te doen. Zij indiceren, samen met andere bestandde-
len, de onrechtmatigheid en verwijtbaarheid slechts mede. Mocht bij nader inzien die in-
dicatie niet juist zijn, dan ware na de kwalificatie het strafwaardigheidsvraagstuk via de 
strafuitsluitingsgronden af te handelen. In dit stadium is er principieel geen enkele reden 
om de contraïndicaties tegen de vermoedens van wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid 
een andere behandeling of functie te geven dan bij het doleuse delict gebruikelijk. Het 
strafwaardigheidsvraagstuk is bij het culpose delict niet anders te situeren dan als bij het 
doleuse. 

Begrijpelijk is natuurlijk wel dat de traditionele psychologiserende theorie de afsplitsing 
van het strafwaardigheidsvraagstuk uit het bestanddeel niet opbracht. Want de subjec-
tieve rechtsplichtschending zat 'ingebakken' in de schuldvorm. Als essentiale van de cul-
pa werd de normovertreding gezien, het niet voorzien van hetgeen men behoorde te voor-
zien. 'Voor het begrip der culpa' zo schrijven Van Hamel en Van Dijck, 'moet nu het psy-
chologisch element noodzakelijk worden aangevuld door het normatief of juridisch ele-
ment van het plichtmatige. Daarom wordt een gemis aan de noodige voorzienigheid en 
voorzichtigheid als vereischte gesteld'." 

Voortijdig en te vanzelfsprekend nam men de `gekleurdheid' maar aan zodat de straf-
waardigheidskwestie min of meer een verplicht nummer werd bij de culpa, daar deze 
symptomatisch verwijtbaarheid scheen te impliceren. Inmiddels is iure constituto bij 
die schuldvormen. waar de onverschoonbaarheid als bijkomende voorwaarde is uitge-
drukt, de strafwaardigheidsvraag partieel af te handelen vóór de kwalificatiegrens, name-
lijk inzoverre bekeken moet worden, of de dader zijn cognitieve inadequatie 'helpen 
kon'. Voor de daarbij te hanteren criteria zie Hoofdstuk 2.111.2. Dit betekent geen finale 
afhandeling der strafwaardigheid, want volitieve schulduitsluitende en pure strafuitslui-
tende factoren behoeven hierbij niet zondermeer in 'meegenomen' te worden. 

267. Langemeijer, De strafwaardigheid der onbewuste culpa, a.w., p. 144. 
268. Van Hamel/Van Dijck, Inleiding, a.w., p. 316/317. 
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11.4.6 DE CONSEQUENTIES 

11.4.6.a De verhouding culpa/verwijtbaarheid 

Idealiter laat de culpa de verwijtbaarheid totaal onverlet. Maar daartoe moeten zeer vele 
culpa-aanduidingen herschreven worden (hierboven 11.4.4). lure constituto is er nu een-
maal tussen verwijtbaarheid en culpa een sterke connectie via de onverschoonbaarheids-
voorwaarde. Duidelijk is echter, dat door die voorwaarde ook thans de fusie niet totaal 
wordt. De verwijtbaarheid is immers niet identiek met een onverschoonbaar cognitief ne-
gativum. Het element heeft betrekking op een veel omvangrijker subjectieve dispositie 
van de dader. Bij 'verwijtbaarheid' worden o.m. emotionele, volitieve en intentionele 
aspecten (motieven!) verdisconteerd. Dit kunnen wij afleiden uit het feit dat talloze 
verwijtbaarheid-uitsluitingsgronden volkomen op het volitieve of intentionele toegespitst 
zijn. Men denke b.v. aan de zgn. 'vis relativa' of 'psychische overmacht' waarbij het 
meestal gaat om volitief-emotionele deraillementen. Omdat de reikwijdte van het ele-
ment derhalve veel groter is, is de ondergrens ervan ook veel subtieler dan die van de cul-
pa. De laatste is altijd tata, maar de verwijtbaarheid bestaat nog bij levissima culpa'. Zie 
hierboven ad 11.4. 

Doordat o.i. ook in het huidige systeem ná de culpa altijd nog ruimte blijft voor ver-
wijtbaarheid, wordt duidelijk, waarom soms 'subjectieve', d.i. de dader persoonlijk be-
treffende, excepties strafuitsluitend kunnen werken niettegenstaande er in de culpa een ze-
kere mate van strafrechtelijke schuld resteert aan de zijde van de dader. Die schuld kan 
bestaan uit culpa, doch de delictsfactor 'totaal-schuld' valt uit, omdat de rechter rekening 
wil houden met een hevige emotionele ontremmingstoestand die verklaart, waarom het on-
verschoonbaar 'niet zien' van een verkeersbord uiteindelijk niet als volstrekt strafrechtelijk 
verwijtbaar wordt aangerekend. De verwijtbaarheidsuitsluiting redeneert de cognitieve 
fout op zichzelf niet weg. Die fout blijft 'overeind', omdat bij de reconstructie van de cul-
pa op kenbaarheids- en verschoonbaarheidsniveau altijd nog generiek geredeneerd 
wordt en derhalve distantie blijft bestaan ten opzichte van de spontane ervaringswijze 
van de dader. Juist daarom is met de `Garantenstellung' op dit niveau zo veel gezegd. 
Automobilisten behoren verkeersborden adequaat te percipiëren. Bij de totaal-schuld is 
o.i. de abstractiegraad het geringst. Daarom zeggen de cognitieve garantiefuncties hier 
niet alles en zijn zij zelfs niet altijd 'veelzeggend'. Zeker, een automobilist had beter be-
horen op te letten, maar nu de dader dit niettegenstaande die functie naliet, geobsedeerd 
als hij was door een persoonlijk groot verdriet, terwijl hij door zijn doeleinden min of 
meer genoodzaakt werd om van zijn motorrijtuig gebruik te maken, kan toch niet altijd 
gesproken worden van een zodanige wederrechtelijke subjectieve dispositie dat zich aan 
het cognitief ingebreke-blijven totaal-schuld paart. Daarom wordt de culpa uiteindelijk 
als niet-strafwaardig beschouwd. Iets dergelijks is ook denkbaar bij een `overtuigingsda-
der' die in existentiële gedrevenheid dingen over het hoofd ziet die een zorgvuldig norm-
conform levend mens niet over het hoofd behoort te zien. Zijn `volitieve aandriften' (niet 
zelden mengsel van het emotionele en intentionele) behoeven de cognitieve omissie niet 
weg te redeneren, maar kunnen wel titel zijn van finale verwijtbaarheidsuitsluiting. 

Juist bij de reconstructie van de totaalschuld spelen de rechtspolitieke factoren van de 
zin en strekking van de strafrechtelijke aansprakelijkheid in concreto een zeer grote rol. 
Ieder begrip binnen het strafrechtelijk referentiekader wordt gefixeerd onder het com- 
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mutatieve aspect van de rechtvaardigheid."' De bestanddelen zijn, generiek van inhoud, 
meer in abstracto op dat aspect betrokken, de elementen meer in concreto. De functie van 
de eersten is dan ook een indicerende, die van de laatsten een finaal constituerende. 

Wij gaven al aan, dat de strafjurist altijd met een zeer hoog abstractieniveau begint. Maar 
hij eindigt vrij concreet."' Hier bij de culpa is de stelselmatige terugtred van het abstrac-
tieniveau fraai vloeiend in kaart te brengen. De strafjurist onderkent in een ervaringswij-
ze een cognitief negativum door een vergelijking met het objectieve ex post. Dit houdt een 
geweldige abstractie in: zie hierboven, II.4.2.d. De thans geïsoleerde error wordt vervol-
gens onderkend als een 'kenbare', maar daartoe moeten meer gegevens verdisconteerd 
worden. Wanneer de `kenbaarheid' wordt omgezet in 'cognitieve onverschoonbaarheid' 
worden nog meer details toegevoerd. In de laatste fase van de totale verwijtbaarheid is de 
abstractiegraad het laagst. 

Daarom is het ook zinvol van een cognitieve fout te blijven spreken — want hierdoor 
spreekt men over het hoofd van verdachte derden, vierden en vijfden bij het delict aan (de 
`indirecte delictsbetrokkenen' op wie het strafrecht generaal-preventief moet werken, 
b.v. personen die in dezelfde functie delen als verdachte) — terwijl men tegelijkertijd in 
de verhouding tot deze dader aanneemt dat hèm, alles bij elkaar, de cognitieve gebrekkig-
heid niet finaal toegerekend mag worden, zulks op grond van factoren die uniek en indi-
vidueel zijn en waarin derden, vierden en vijfden niet delen en niet kunnen delen. Ener-
zijds bereikt men daardoor normoriëntering en normprogrediëring van het strafrecht in 
abstracto (cognitief wás het fout) en blijft overigens ruimte om van de speciaal-preventie-
veen vergeldende functie van de straf in concreto afstand te doen. Het verwijtbaarheidse-
lement wordt o.i. altijd mede gereconstrueerd door de eraan te verbinden strafrechtelijke 
consequenties in concreto. Is de opzettelijke leedtoevoeging in een bepaald geval niet zin-
vol, immers een 'overspanning van de strafrechtelijke aansprakelijkheid' dan is dat mede 
een belangrijke factor om de verwijtbaarheid afwezig te achten. Het element is immers 
afgestemd op een gelijkmakende werking der straf. Als die wegvalt, betekent dit iets voor 
het element. 

Van Veen constateerde al eerder, dat heel vaak zogenaamde `schulduitsluitingsgronden' 
door de rechter worden gehonoreerd, terwijl men toch geen ernst maakt met het feit, dat 
schuld geheel moet ontbreken, voordat van straffeloosheid sprake kan zijn."' Soms 
resteert nog wel 'verwijt' aan de zijde van de dader. Hieruit trok Van Veen de conclusie 
het hele onderscheid tussen schulduitsluitingsgronden en rechtvaardigingsgronden maar 
op te doeken en tout court in het vervolg te spreken van `strafuitsluitingsgronden' . 272  Me-
de dezerzijds werd deze gevolgtrekking bestreden. 2 " Het spreekt ons zeer aan te onder-
scheiden tussen objectief onaanvaardbaar gedrag dat verwijtbaar is èn gedrag dat weder-
rechtelijk is doch niet verwijtbaar omdat de dader niet of nauwelijks anders kon."' Wel 
kan Van Veen toegegeven worden, dat het praktisch gesproken vaak moeilijk is, om een 
exceptieve omstandigheid in te delen als schulduitsluitings- of rechtvaardigingsgrond. 

269. Hierboven, Hoofdstuk 1.11.2 en 3. 
270. Hierboven, Hoofdstuk 2.111.3.2. 
271. Th.W.v.Veen, Ongeschreven strafuitsluitingsgronden, DD 1978 pp. 508 t/m 523, dez., Afwe-
zigheid van alle schuld?, VR 1976 pp. 237 t/m 242 i.h.b. p. 241 v.v. 
272. Van Veen, Ongeschreven strafuitsluitingsgronden, a.w., p. 513. 
273. H. de Doelder en G.A.M. Strijards, Ons gereedschap ter discussie, DD 1979 pp. 246 t/m 253. 
274. De Doelder/Strijards, a.w., p. 246. 
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Niet zelden laat zo'n exceptieve omstandigheid beide elementen intact. Dan toont de ex-
ceptie aan dat onder het commutatieve aspect strafoplegging zinloos is geworden. Er valt 
geen ongelijkheid meer weg te strijken. 

Tevens kan Van Veen toegegeven worden, dat deze derde categorie van zogenaamde 
'pure strafuitsluitingsgronden' groter is, dan wel aangenomen wordt. Maar dit is dan een 
reden om voortaan een driedeling te hanteren, geen grond om de oude vertrouwde twee-
deling op te doeken. Wat bij de discussies over de 'verwijtbaarheid' en de grensover-
schrijding tussen culpa en verwijtbaarheid opvalt is, dat het strafrechtelijk schuldbegrip 
zo weinig 'gelaagd' wordt genomen. Zo vraagt Van Veen, hoe het mogelijk is wèl van 
AVAS te spreken terwijl bij de dader toch nog 'schuld' resteert. Wij antwoorden: de ene 
'schuld' is de andere niet. De 'verwijtbaarheidsschuld' is niet identiek met de schuld die 
nog resteert aan de subjectzijde. Die schuld heeft dan kennelijk niet de functie noch de in-
houd van de totaalschuld, welke namelijk strekt tot de fundering van de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid in concreto. Alleen hij, die hier geen onderscheidingen weet aan te 
brengen, verwijt de dogmatiek innerlijke tegenstrijdigheid. Dit bezwaar treft m.n. Van 
Eck voluit. Hij stelt dat het onzinnig is iemand 'schuld' toe te delen, als men tegelijkertijd 
aanneemt dat de dader het 'niet helpen kan' . 275  Maar dit is enkel en alleen maar waar, in-
dien men mèt Van Eck aanneemt dat de term 'schuld' in het strafrecht altijd en overal ziet 
op het de dader persoonlijk treffende totaalverwijt. Dan is het inderdaad onzin, te spre-
ken van verschillende soorten van 'onverschoonbaarheid'. Dán vloeien cognitief, emo-
tioneel, volitief en intentioneel niveau ineen, maar dan wordt het strafrecht tevens een 
systeem dat persoonlijkheidsstructuren als ethisch of onethisch, sociaal of antisociaal 
(animus hostilis directus aut indirectus contra societatem) aan de kaak stelt en derhalve 
het commutatieve aspect links laat liggen. 

Is het dan zó vreemd, dat het strafrecht, eerst en vooral regulator van intermenselijk 
gedrag, schijnt te redeneren: 'eigenlijk had hij beter moeten opletten, maar toch rekenen 
wij het niet aan'? Is de 'eigenlijk, maar toch'-redenering niet wezenlijk voor dit systeem 
dat afgestemd is op gemiddelde, niet op optimale prestaties? Dan kan het strafrecht ook 
niets beginnen met een begrippenarsenaal dat tussen het gemiddelde en individuele niet 
kan onderscheiden en onmiddellijk bij het laatste (vaak zelfs het intentionele) wil begin-
nen, zodat distantie van de spontane ervaringswijze van de dader onmogelijk is. Daarom 
is Van Eek ook niet in staat te onderscheiden in functie en Garantenstellung enerzijds en 
persoonlijk tekort anderzijds. De verpleegster die, door extreme drang daartoe gebracht, 
bij abuis een verkeerde injectievloeistof voorhoudt, handelt, in zijn systeem, hetzij 'on-
behoorlijk' of niet. Zij heeft schuld of niet. Wij zeggen: als verpleegster was het abuis 
cognitief onverschoonbaar. Dát moeten vooral verpleegsters in vergelijkbare situaties 
goed weten. Op de ampullen zitten etiketjes, een omloopzuster kan en moet de opschrif-
ten tot haar actueel bewustzijn laten doordringen. De functionele fout die in dit cognitief 
negativum lag, blijve overeind. Maar deze abstracte benadering is niet de laatste. Na de 
kwalificatie resteren concrete mogelijkheden zich op andere gronden dan de cognitieve te 
verschonen. Wel moet vastgesteld worden, dat het begrip 'schuld' zwaar overbelast is. 
Het is, in de gangbare terminologie, natuurlijk wat vreemd enerzijds te spreken van 'aan 
zijn schuld te wijten' en anderzijds van 'Afwezigheid Van Alle Schuld'. Maar deze taal-
kundige verwarring is vermijdbaar. Worden de culpose delictsomschrijvingen in cogni-
tieve zin herschreven, dan ware overigens van 'Afwezigheid van Alle Verwijtbaarheid' 
(A.V.; AVAV klinkt inderdaad niet) of 'Verwijtbaarheids Uitsluiting' (V.U.) te spreken. 
Een chronisch taaltekort is o.i. thans geen verschonende exceptie meer. 

275. Ditzelfde bezwaar treft o.i. ook Vellinga, die van dezelfde praemisse als Van Eck uitgaat, zie 
zijn Schuld in spiegelbeeld, a.w., p. 80 v.v. 
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11.4.6.6 Resterende excepties 

Resterende excepties ná een bewezenverklaarde culpa-aanduiding zullen derhalve voor-
namelijk emotioneel, volitief of intentioneel van aard moeten zijn. De hierbedoelde 
resterende excepties kunnen cognitief van inhoud zijn maar moeten dan betrekking heb-
ben op delictsfactoren die niet gesubjectiveerd zijn door de culpa. Zuiver cognitieve VU-
gronden zullen niet snel voorkomen; meestal zal zich een mengvorm van cognitief-inten-
tionele of cognitief-volitieve aard voordoen. Hierbij ware m.n. te denken aan die cogni-
tieve omissies die begaan worden juist doordat de dader zijn aandachtsconcentratie had 
gericht op een of andere vermeende rechtvaardiging. Als voorbeeld de zogenaamde `pu-
tatieve noodtoestand'. Deze exceptie is cognitief-intentioneel van aard. De dader ver-
wacht, dit is zijn hooggestemde motief, een meerwaardig rechtsgoed te dienen door een 
minder belangrijk rechtsbelang te schenden, waarbij hij als het ware en passant de cog-
nitieve omissie van de culpa begaat. De dader is b.v. als gemeentewerknemer doende in 
een elektriciteitshuisje om draden te isoleren. Op een gegeven moment meent hij buiten 
hulpgeroep te horen van een kind dat kennelijk in een vijver is gevallen. Hij rent onmid-
dellijk, na het gereedschap neergeworpen te hebben, naar de vermeende plaats des on-
heils terwijl hij zich tegelijkertijd realiseert dat hij, in strijd met zijn instructie, de deur 
van het huisje heeft laten openstaan. Het lijkt hem beter, gelet op het verondersteld acuut 
levensgevaar, door te rennen. In de buurt van het huisje speelden immers geen kinderen, 
en 'het zal zo'n vaart niet lopen'. Bij de vijver merkt betrokkene dat kinderen hem voor 
de gek hebben gehouden: zij gooiden stenen in de vijver en imiteerden hulpgeschrei juist 
om de werknemer uit het huisje te lokken. Onderwijl is een van de belhameltjes het huisje 
binnengegaan, heeft de ongeïsoleerde contactpunten aangeraakt waardoor een geweldi-
ge kortsluiting is ontstaan en het kind de dood vindt. De hele wijk zit zonder stroom. Dui-
delijk is o.i. dat de werknemer hier minstens 'culpa' in de zin van art. 161 ter Sr. heeft en, 
naar omstandigheden, culpa ex art. 307 Sr. Hij, als functionaris belast met het nakomen 
van talloze veiligheidsvoorschriften, had moeten begrijpen dat hij de deur niet mocht 
open laten staan omdat dit altijd aanmerkelijke kansen op vernieling van het elektrici-
teitswerk of op levensgevaar opent. Daarom was het idee 'het zal zo'n vaart niet lopen' 
per definitie ongegrond optimisme en juist deze beambte had dat moeten weten. Tegelij-
kertijd begaat de arbeider een cognitieve inadequatie van geheel andere aard: hij dwaalt 
met betrekking tot de elders ontstane gevaarssituatie. Hij meent een rechtsbelang te die-
nen dat uitgaat boven het open laten van een deur (collisio officiorum). 

Ex post blijkt dit niet zo te zijn. De laatste error bestaat los van de eerste, de culpa-
error. Niet valt in te zien dat door de `putatieve noodtoestand' het optimisme met betrek-
king tot de gevaarskansen door het openlaten van de deur niet langer onbehoorlijk zou 
wezen. De onachtzaamheid blijft overeind. Is de culpa-error onverschoonbaar, de nood-
toestand-error kan heel wel onverwijtbaar zijn wegens de prijzenswaardige intentie van 
de dader en derhalve op die basis totale straffeloosheid verschaffen. Deze verschoon-
baarheid hangt niet van 'functionele' factoren af maar van de vraag of het kindergeschrei 
levensecht was, of de werknemer meteen al had kunnen zien dat hij voor de mal gehouden 
werd, kortom van de acteerprestaties van de kinderen en de indruk ervan op een redelijk 
oordelend mens. De vraag is immers of de dader kon en mocht menen in noodtoestand te 
verkeren. 
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11.4.6.c Culpa sluit opzet uit 

Als consequentie van voorgaande moet aanvaard worden, dat dolus nimmer culpa insluit 
en dat culpa een 'aliud', geen 'minus' is van het strafbaar opzet. Het is derhalve ondenk-
baar dat tenlastelegging van dolus ten aanzien van een bepaald bestanddeel zou kunnen 
betekenen dat, wanneer een of ander volitief of cognitief onderdeel van de dolus niet be-
wezen zou kunnen worden, culpa automatisch zou resteren. De reden is niet dat dolus 
nooit en culpa altijd op een 'dwaling' neerkomt. Wij zagen dat onder omstandigheden 
'clolus' en 'error' kunnen samenvallen."' De reden is dat dolus altijd neerkomt op een 
cognitief positivum (dat soms inadequaat is) en culpa op een cognitief negativum (dat al-
tijd inadequaat is). 

Zo ziet het o.i. ook de rechtspraak. Men zie o.m. HR 25-02-1934 NJ 1934 p. 1261. Ver-
dachte was tenlastegelegd mishandeling met voorbedachte raad. Hij had een met middel-
matig zware hagel geladen geweer op zodanige wijze verbonden met een stok, waarmede 
een in het water gelegen paling fuik was uitgezet, dat bij enigszins krachtig trekken aan die 
fuik of stok het schot moest afgaan en wel  zodanig dat het  stropers zwaar moest verwon-
den. Verdachte ontkende nu zijn zware mishandelingsopzet. Hij had naar zijn zeggen 
verkeerd in de zekerheid dat niemand door de schoten uit het geweer kon worden getrof-
fen. Hij had het geweer zo neergelegd dat de loop slechts was gericht op de stok en de la-
ding was zo licht gehouden, dat niet meer dan een spreiding van 10 cm van het schot ver-
wacht kon worden. Achteraf was dit alles een misrekening gebleken. Verdachte betoogde 
dus deze eventus (de zware verwonding) niet voorzien te hebben. Hij beriep zich in zover-
re op een cognitieve inadequatie doch betoogde tegelijkertijd ten aanzien van zijn handel-
wijze deze in 'noodweer', dus met opzet, begaan te hebben. Hij had toekomstige stropers 
willen afschrikken en het geweer niet in de hoogte gericht noch met losse patronen gela-
den omdat zulks teoch geen indruk op eventuele stropers zou maken. Maar dit laatste 
hield weer in, dat hij zijn opstelling wèl op een zekere 'trefkans' had afgestemd. Het Hof 
oordeelde dat dit noodweerberoep niet verenigbaar was met de eerder gestelde onvoor-
zienbaarheid en de daaruit voortvloeiende opzetontkenning. Hiermede ging de HR ak-
koord. Omdat ook culpa altijd start met een cognitief negativum zal een 'noodweer'-
beroep op een culpose tenlastelegging, indien dit beroep betrekking heeft op een door de 
culpa beheerst bestanddeel en door de rechter wordt aanvaard, derhalve tot vrijspraak 
moeten leiden."' Er is dan geen wezenlijke exceptie doch een bestanddeel-uitsluitings-
grond. Het opzet-beroep sluit de culpa uit. Zo ook Rb. Rotterdam 24-06-1948 NJ 1949 
nr. 321. Wanneer in één tenlastelegging ten aanzien van één bestanddeel tegelijkertijd 
'opzet' alsmede 'onachtzaamheid' wordt gesteld is de dagvaarding waarin zulks is vervat 
innerlijk tegenstrijdig en derhalve in zoverre nietig."' Cumulativiteit van opzet en culpa 
is uitgesloten doch ook implicite subsidiariteit ten aanzien van hetzelfde objectieve (door 
slechts dolus te noemen). Beide tenlasteleggingsvormen lijden aan dezelfde innerlijke te-
genstrijdigheid daar het positieve noch gepaard kan gaan met het negatieve ten aanzien 
van hetzelfde noch dit kan impliceren. Slechts alternativiteit of expliciete subsidiariteit 
zijn mogelijk."' 

276. Hoofdstuk 2.IV.4. 
277. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 8e dr., a.w., p. 251/252. 
278. NJ 1949 nr. 321, p. 599, rechterkol. 
279. Explicite subsidiariteit (wist althans had moeten weten e.d.) is natuurlijk wèl juist. Zie overi-
gens HR 13-06-1950 NJ 1950 nr. 613 m.o. B.V.A.R. i.h.b. concl. A.G. Langemeijer. 
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11.5 Culpa en dwaling 

11.5.1 ALGEMEEN 

Thans hebben wij naar ons oordeel de verhouding culpa/error voldoende in het licht 
gesteld en wachten ons alleen nog enkele noodzakelijke afrondingen. Evenals in de ver-
houding dolus/error onderscheiden wij hier in een drietal verhoudingswijzen een culpa-
producerende, een culpa-uitsluitende, en een culpa-sparende dwaling."' 

11.5.2 DE CULPAPRODUCERENDE DWALING 

De culpaproducerende werking van de dwaling is in een helder licht komen te staan door 
de omschrijving van de strafbare culpa als een cognitieve inadequatie (I) onder beding 
van kenbaarheid (II) en veelal met als bijkomende voorwaarde de onverschoonbaarheid 
(III). Welnu: die errores die de tegenover de strafbare culpa gesubjectiveerde bestandde-
len betreffen en neerkomen op partiële of gehele ignorantia in dat opzicht produceren die 
perfecte culpa onder voorwaarde van kenbaarheid en onverschoonbaarheid. 

Nogmaals: de 'inadequatie' moet gegeven zijn. Dat wil zeggen: het niet-gekende objectie-
ve moet ingetreden zijn. Anders komt de culpa-producerende werking der error niet aan 
de orde."' 

De culpa is relatief het sterkst gevoelig voor de culpaproducerende werking der error. In 
dit opzicht vormt zij het spiegelbeeld van de dolus, die immers het sterkst gevoelig is voor 
de opzetuitsluitende werking der error. Dit stemt geheel overeen met de ad II.4.6.c vast-
gelegde bevinding dat de culpa de 'cognitieve tegenvoeter' is van het opzet: deze is een 
cognitief positivum, gene een negativum. In de ad II.4.2.e gereleveerde rechtspraak kun-
nen wij een groot aantal van deze culpaproducerende errores ontwaren. 

11.5.3 DE CULPAUITSLUITENDE DWALING 

De culpauitsluitende werking van de error doet zich voor indien het cognitief negativum 
de tegenover de culpa gesubjectiveerde bestanddelen betreft, terwijl deze inadequatie 
niet voldoet aan de voorwaarde der kenbaarheid en eventueel onverschoonbaarheid (in-
diende culpa 'gekleurd' omschreven is). Maar, zoals wij zagen: de kenbaarheid en onver-
schoonbaarheid vallen niet snel uit met betrekking tot de error, die de kern van de culpa 
vormt. Derhalve is de culpa relatief minder ontvankelijk voor de culpauitsluitende wer-
king. Dit komt omdat kenbaarheid en onverschoonbaarheid zo sterk generiek omschre-
ven zijn. Daarom veronderstelt immers de perfecte of strafbare culpa vrijwel nooit ken-
nis die een redelijk ervaren mens niet kdn hebben. 

280. Hoofdstuk 3.1V.1. 
281. Hierboven, II.4.2.c. 
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Een voorbeeld van culpa-uitsluitende error zagen wij in Krijgsraad te Velde Makassar 08- 
12-1949 NJ 1950 nr. 832 en Hof 's-Hertogenbosch 25-11-1957 NJ 1958 nr. 464, besproken 
ad 11.4.3. Kenbaarheid resp. onverschoonbaarheid der errores vielen hier uit, hetgeen 
culpa-uitsluiting tengevolge had. 

11.5.4 DE CULPASPARENDE DWALING 

De culpasparende error doet zich voor indien de error betrekking heeft op andere gege-
vens dan de tegenover de culpa gesubjectiveerde bestanddelen. Die voorwaarde is derhal-
ve identiek met die van de opzetsparende dwaling (Hoofdstuk 3.1V. 3.1). Derhalve zijn de 
culpasparende errores te onderscheiden in drie categorieën: 
1. de dwaling omtrent onderdelen der gedraging die niet in enig bestanddeel of element 

zijn uitgedrukt; 
2. de dwaling omtrent ten opzichte van de perfecte culpa geobjectiveerde bestanddelen; 
3. de dwaling aangaande het element wederrechtelijkheid. 
Van de eerste categorie hebben wij ad II.4.2.d enkele voorbeelden gezien, namelijk de 
dwalingen die betrekking hadden op details die niet binnen het generieke subjectiverings-
verband van de culpa horen. 

Wij wezen op het hoge abstractieniveau van de kenbaarheids- en onverschoonbaarheids-
vraag. Het objectieve, dat door de culpa beheerst wordt, is generiek. Dwalingen met be-
trekking tot specifieke details, zoals de concrete causaliteitstoedracht laten derhalve de 
culpa steeds intact. Zie HR 18-01-1949 NJ 1949 nr. 279 en Zeekrijgsraad 's-Gravenhage 
19-10-1949 NJ 1950 nrs. 621, 622, HMG 08-02-1950 NJ 1950 nr. 623 m.o. B.V.A.R. 

De laatste twee categorieën komen niet veel voor. Dit komt door de excessieve reikwijdte 
iure constituto van het subjectiveringsverband der culpa m.n. bij de elliptische gevolgsde-
licten waarin de culpa ook nog eens voorzien is van de bijkomende onverschoonbaar-
heidsvoorwaarde. 

Voorbeelden van de hierbedoelde culpasparende errores hierboven ad II.4.6.b; zo het ge-
val van de `putatieve noodtoestand' in relatie tot de culpa ex artt. 161 of 307 Sr. en HR 23- 
02-1971 VR 1971 nr. 85 waarin de `putativiteit van het ambtelijk bevel' de culpa ex art. 36 
WVW inderdaad intact had kunnen laten. 

I  II VERWIJTBAARHEID 

MA De verwijtbaarheid als totaal-schuld 

111.1.1 SYSTEMATISCHE PLAATSBEPALING 

Tot slot de verhouding van de dwaling tot de verwijtbaarheid, de `totaal-schuld', die bij 
ieder delict de uiteindelijke rechtsgrond vormt voor de actualisering van de strafrechtelij-
ke aansprakelijkheid door de opzettelijke leedtoevoeging. Praealabel is weer de vraag 
wat wij in dit verband onder 'verwijtbaarheid' verstaan. 
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O.i. is de 'verwijtbaarheid' niet nader te omschrijven noch is een gelijkstelling van dit 
element mogelijk met enig ander begrip dat wel in onderdelen herleidbaar is zodat, bijwe-
ge van substitutie het gelijkgestelde tot dezelfde factoren uiteen te leggen is (zoals bij de 
gelijkstelling culpa = error). 

De 'schuld' betekent, dat de dader 'het kon helpen'. Waarom dat zo is, kan nader geëx-
pliciteerd worden: de dader had beter moeten uitkijken, want hij had de juiste informatie 
beschikbaar en het gevaargezette rechtsbelang was wel van dien aard, dat de dader ver-
plicht was om zich zoveel als redelijkerwijs mogelijk was op de hoogte te stellen. Of: de 
dader had moeten voorkomen dat hij zich 'emotioneel zd liet gaan'. Hij had dat makke-
lijk gekund, want hij wist heel goed dat hij, als impulsieve, bruisende persoonlijkheid 
nogal ontvankelijk was voor hevige gemoedsbewegingen waarin hij nogal agressief kon 
worden tegen derden. En juist daarom had hij dat ook behoren te vermijden, daar de 
krenking van lijf en goed van derden meestal zeer onrechtmatig is. De kans op een derge-
lijke krenking in een toestand van emotionele ontremming was derhalve onaanvaardbaar 
groot. Vermijden van die kans was plicht. Dit is de geijkte wijze, waarop de totaal-schuld 
in het strafrecht beredeneerd wordt. Ziet men echter nader, dan blijkt dat men niet veel 
anders doet dan de concrete individuele 'schuld' te verklaren met behulp van een abstract 
intersubjectief `schuld'-begrip. De 'schuld' wordt met de `schuld' verklaard: u kon het 
helpen, want dat kon iedereen wel helpen. Het demonstrandum zit in de demonstratie 
'ingebakken' en de redenering is vicieus. In wezen komen de reconstructies steeds hierop 
neer dat men constateert dat ieder ander redelijk individu (dan de dader) ter vermijding 
van het verwijt een andere subjectieve dispositie zou hebben vertoond (dan de dader) en 
dat in het niet-vermijden van deze dispositie 's daders fout ligt. De vicieusiteit komt 
steeds tot uitdrukking omdat men zich, tot staving van het verwijt, beroept op een eis van 
'behoren', waarover iedereen het eens moet zijn. Maar in dat `behoren' zit dan tevens het 
tegenovergestelde, het 'onbehoorlijke' al ingeblikt. De dader is dan op een of andere ma-
nier tekortgeschoten, terwijl hij anders kdn. In het 'tekortschieten' zit een normtoetsing, 
maar in het `anders kunnen' zit een oordeel over de persoonlijke mogelijkheden. 

Over 'schuld' is tenslotte ook vaak niet veel meer te zeggen, dan dat men, conform 
communis opinio, iets als 'schuld' aanvoelt. Ingewikkelde, schijnbaar objectiverende 
kreten als: het wordt als schuld toe- of aangerekend willen niet veel anders zeggen, al la-
ten zij het intersubjectieve van het toerekenen wel iets beter uitkomen dan de simpele me-
dedeling: `dat vinden we nu eenmaal zd'. 

Verder dan deze schuld kan de jurist niet komen. Hier legt hij het essentiële zenuwstel-
sel van zijn systeem bloot. Die 'schuld' is noodzakelijk in de zin van `noodlottig' en on-
misbaar voor de ordening van het intermenselijk verkeer als finale toerekeningsgrond 
van voordeel en nadeel, leedtoevoeging en uitblijven daarvan. In die schuld kan men ge-
loven. Haar verder verklaren is de jurist niet gegeven. Waarin de schuld in concreto 
bestaat kan hij wel zeggen, waarom die schuld zd bestaat blijft door hem onbeantwoord. 
Bij verdere herleiding van die vraag komt men op het terrein van ethiek, filosofie en mo-
raaltheologie."' 

De elementen 'verwijtbaarheid' en `wederrechtelijkheid' zijn strafrechtelijke kernbe- 
grippen die zich niet nader uitputtend laten uiteenleggen. Het zijn de grondslag-gegevens 
van het systeem, niet nader te ontleden. 

De subjectieve en objectieve delictsbestanddelen zijn alle fragmentaire afgeleiden van 

282. Zie: M. Zeegers, Culpa, TVS LXXI, 1962 pp. 190-207; ook Pompe betoogt, dat de term 
'schuld' de ultima ratio is om uit te drukken waarom straf verdiend leed is: W.P.J. Pompe, Straf-
rechtspraak, opgen. in: Criminologische studiën, publicaties v.h. criminologisch en strafrechtelijk 
instituut a.d. R.U. Utrecht, Dl. V (Assen 1959), Strafrechtspraak, pp. 123; vgl. ook C. Bronkhorst, 
De strafrechter en zijn werk, opgen. in dezelfde bundel, p. 43 v.v. 
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deze elementen, in deze zin, dat de subjectieve bestanddelen, fracties of facetten designe-
ren van de verwijtbaarheid en de objectieve fracties aanwijzen van de wederrechtelijk-
heid. Zo vertegenwoordigt het bestanddeel 'wederrechtelijk' steeds een bepaald facet van 
het gelijknamig element. Zeer beeldend schetst Van Veen die verhouding door te spreken 
over het bestanddeel der 'facetwederrechtelijkheid'."' Evenzo representeert het opzet in 
een bepaalde delictsomschrijving steeds een volitieve en cognitieve fractie van de bij die 
delictspositie passende verwijtbaarheid. Uit de aanwezigheid van die fractie vloeit de in-
dicatie voort dat het vermoeden van verwijtbaarheid terecht is, behoudens tegen-indices. 
Het kan echter blijken, dat de fractie alleen staat en niet (tegen de verwachting in) aange-
vuld wordt tot totaalschuld. 

Hierop wijst ook Vellinga omstandig."' In de regel wijst de aanwezigheid van het 
bestanddeel dolus inderdaad op het totum, waarvan het een pars representeert. Op die re-
gel zijn allerlei uitzonderingen mogelijk. Naarmate in het cognitieve moment van het per-
fect opzet meer delictsfactoren opgenomen zijn is minder makkelijk aannemelijk dat de 
verwijtbaarheid alsnog ontbreekt. Delictsomschrij vingen formuleren de generieke voor-
waarden waaronder het vermoeden van verwijtbaarheid gerechtvaardigd is. Naarmate 
méér van die generieke voorwaarden door het opzet beheerst worden, wijkt eveneens de 
omvang van de verwijtbaarheid, die supplementair van inhoud is ten opzichte van de 
schuldvormen. 285  De verwijtbaarheid beheerst immers de delictsfactoren die niet reeds 
onder het subjectiveringsbereik van de dolus of de culpa vallen. Naarmate dit bereik om-
vangrijker wordt, zwelt ook het pars op, en neemt de gewettigdheid van het vermoeden, 
dat ook het totum aanwezig is (waarvan al zo'n groot deel uitdrukkelijk aangewezen is in 
de schuldvorm) toe. Bij de zeer sterk gekleurde opzetaanduidingen (opzettelijk weder-
rechtelijk b.v.) vallen pars en totum vrijwel samen. Omdat bij de strafbare culpa, wegens 
de bijkomende voorwaarde van onverschoonbaarheid, de subjectiveringsreikwijdte van 
het cognitief negativum altijd vrij groot is, is daar die samenval van een groot deel van de 
totaalschuld met de culpa zelfs regel. 

De bestanddelen laten zich omschrijven met behulp van de elementen, die zelf bij de be-
gripsvorming 'eindstation' zijn. Wel kunnen bepaalde karakteristieke coördinaten wor-
den opgegeven waarmede de plaatsbepaling van deze elementen in het materieeldogma-
tisch systeem beproefd kan worden. 2 " Deze verschaffen een beter inzicht in de inhoud en 
de doelstellingen der begrippen. Juist omdat het kernbegrippen geldt worden definities 
hier noodzakelijkerwijze tautologisch. Het ene element wordt dan nader verklaard met 
behulp van het andere, terwijl men niet in staat is van beide tegelijkertijd afzonderlijke be-
gripsbepalingen te geven zonder gebruik van de termen 'verwijtbaarheid', of 'wederrech-
telijkheid' of hun taalkundige aequivalenten als 'schuld', 'laakbare geestesinstelling', 
'onzorgvuldigheid' of 'schadelijkheid voor de rechtsorde' e.t.q. De uiteenleggingen bij-
ten zichzelf steeds in de staart."' 

283. Th.W. van Veen, Facet-Wederrechtelijkheid, NJB 1972 pp. 466 t/m 469; vgl. HSR 8e dr. p. 184. 
284. Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, a.w., p. 133. 
285. Ook Vellinga schetst deze verhouding als supplementair, Vellinga, a.w., p. 149 v.v. 
286. Evenzo ook Langemeijer in: Noyon/Langemeijer, Het wetboek van strafrecht, (6e dr.), deel 1, 
p. 20: er is geen praktische eensgezindheid over het eigenlijk wezen der schuld, maar wel over die 
kenmerken, bij welker gegeven-zijn men schuld mag aannemen; zie hierover Vellinga, a.w., p. 57. 
287. Zie vooral de belangrijke studie van Reinhard Frank: Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs, 

319 



Het komt in de rechtswetenschap wel vaker voor dat er bepaalde fundamentele begrippen 
zijn die ongedefinieerd blijven zonder dat dat de wetenschapsbeoefening of praktische 
rechtsvinding in de weg behoeft te staan. Als voorbeeld kan het civielrechtelijk eigen-
domsbegrip dienen. In de dogmatiek wordt het wel nader afgepaald met karakteristieken 
— zoals b.v. dat het het meest 'volstrekte' zakelijk recht is — doch een algemeen geldige 
definitie wordt niet gegeven. Het eigendomsbegrip 'werkt' praktisch en theoretisch niet-
temin. Scholten heeft aangegeven waarom het eigendomsbegrip ongedefinieerd bleef: 
het is het kardinale begrip in het zakenrecht waarvan andere ('mindere') zakelijke rech-
ten de afgeleiden zijn die zich tegen de achtergrond van het meest volstrekte recht over 
een zaak goed laten definiëren door aan te geven welke bevoegdheden, vergeleken met 
het eigendomsrecht, de zakelijke gerechtigde wèl en niet heeft.'" 'Hypotheek en vrucht-
gebruik kunnen worden omschreven met behulp van het begrip eigendom. Doch de 
eigendom zelf onttrekt zich aan die omschrijving — juist omdat het begrip primair is 
(• .)' Omdat het eigendomsrecht de hoeksteen is van het stelsel der zakelijke rechten, 
blijft er steeds een rest, die de essentie van dat recht uitmaakt, en die zich aan iedere bepa-
ling onttrekt. Ware een uitputtende uiteenstelling van dat recht mogelijk in afzonderlijke 
bevoegdheden van wat de eigenaar met zijn zaak allemaal doen mag, dan was de eigen-
dom zelf verdwenen en het privaatrecht zou uiteenvallen.'" 

Mutatis mutandis laat zich een zelfde betoog houden ten aanzien van de elementen ver-
wijtbaarheid en wederrechtelijkheid. Alle bestanddelen zijn daarvan fragmentaire desig-
naties. Wij kunnen van die bestanddelen bevredigende omschrijvingen geven bij gratie 
van het feit, dat wij de elementen zelf op dat punt verder niet herleiden. Wel zijn ter ver-
duidelijking van de elementen diverse karakteristieken te noemen. Zo kan men van de 
'verwijtbaarheid' zeggen, dat het een typisch relationeel begrip is, namelijk dat het iets 
meedeelt over de relatie van de dader tot zijn wederrechtelijk strafbaar gedrag. Verder, 
dat het element betrekking heeft op de subjectieve gesteldheid van de dader in die zin, dat 
het een karakteristiek weergeeft van de wijze waarop dat wederrechtelijke en strafbare 
gedrag is voorgeworpen aan het bewustzijn van de dader. Van die wijze echter kan men 
daarna niet veel anders zeggen dan dat zij niet ze• was, als strafrechtelijk gewenst was, dat 
de subjectieve betrekking laakbaar of verwijtbaar was. De 'subjectieve dispositie' van de 
dader zag er niet zè uit, als van strafrechtswege werd verwacht." Die dispositie stond op 
gespannen voet met het strafrecht, was wederrechtelijk. Men kan dus zeggen: verwijt-
baarheid = een wederrechtelijke subjectieve dispositie van de dader ten opzichte van de 
strafbare daad. Maar wat voor duidelijkheid brengt dit nu méér dan het begrip 'verwijt-
baarheid' reeds geeft? Die term impliceert al, dat het gaat om de subjectieve zijde van het 
strafbaar feit en verder, dat die subjectzijde strafrechtelijk gediskwalificeerd is. Die dis-
kwalificatie is niet verder te herleiden, dan via het element 'wederrechtelijkheid', name-
lijk dat de objectieve wederrechtelijkheid zich in de subjectieve dispositie weerspiegelt. 

opgenomen in: Festschrift fdr die juristische Fakult2 in Giessen zum UniversiMs-jubibum, Gies-
sen 1907, p. 521 t/m 547; ik kan, schrijft Frank, als ik de strafrechtelijke schuld met één woord 
moet weergeven, geen ander woord vinden dan `Vorwerfbarkeie. 'Schuld ist Vorwerfbarkeit' Der 
Ausdruck is nicht schOn aber ich weiss keinen besseren'. Toegegeven moet worden, zo betoogt 
Frank, dat deze uitdrukking slechts een 'idem per idem'-definiëring biedt omdat `Vorwerfbarkeie 
eigenlijk hetzelfde is als 'Schuld'. 

'Aber der Begriff der Vorwerfbarkeit trilt fdr uns nur als kurze Zusammenfassung der einzelnen 
Schuldelemente auf. Er soli seinen Wert nicht in sich selbst, sondern nur in dem Hinweise auf das 
haben, was er charakteriseren (Frank, a.w., pp. 529/530). 
288. P. Scholten, C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht, 
Algemeen Deel, Zwolle, 1954, p. 19. 
289. Scholten, a.w., p. 20. 
290. Scholten, ibidem. 
291. Zevenbergen, Leerboek, a.w., schrijft terecht (§ 26): 'Schuld is een gebrekkigheid of laakbaar-
heid der handeling, die hierop berust, dat het in de psyche van den dader, toen hij de aan de wettelij-
ke omschrijving beantwoordende onrechtmatige handeling verrichtte, niet zóó uitzag, als van 
rechtswege werd verwacht.' 
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Nu kan men die wederrechtelijkheid op haar beurt gaan uiteenleggen, maar de factoren 
die dan tezamen het element weer moeten geven zijn niet anders dan aequivalenten van de 
wederrechtelijkheid of juist inhoudelijk bepaald met behulp daarvan. Zo b.v. als men 
zou zeggen, dat wederrechtelijkheid = onzorgvuldigheid in het maatschappelijk ver-
keer, of wanneer men de middel/doel-formule zou willen hanteren waarbij het 'redelij k-
heidscriterium' te baat wordt genomen (onredelijk middel tot een redelijk doel of een re-
delijk middel tot een onredelijk doel enz.). Want wát zorgvuldig is, wat redelijk is wordt 
implicite steeds bepaald tegen de achtergrond van het rechtmatige. 

In logisch opzicht zijn verwijt en wederrechtelijkheid niet aequivalent. Er kan weder-
rechtelijkheid zijn zonder schuld maar geen schuld zonder wederrechtelijkheid. Schuld is 
wel te omschrijven met behulp van de wederrechtelijkheid. Maar niet andersom. 

111.1.2 VERMLIDBAARHELD ALS VOORWAARDE 

Een belangrijke systematische plaatsbepalingscoiirdinaat voor de verwijtbaarheid vin-
den wij daarin dat het element subjectief is. Het element vormt derhalve een karakterise-
ring van 's daders bewustzijnswijze: de ervaringswijze die  voldoende  onrechtmatig is om 
de strafoplegging te rechtvaardigen is verwijtbaar, vormt de verwijtbaarheid. 

Bij de constatering van 'verwijtbaarheid' spelen billijkheids- of redelijkheidsaspecten 
een grote rol. De vaststelling van de strafrechtelijke relevante verwijtbaarheid wordt in de 
ban gehouden door de aan die 'schuld' te verbinden strafrechtelijke consequenties."' Als 
er 'verwijtbaarheid' is kan (en m(5èt) er gestraft worden."' Tussen het uit het element 
voortvloeiend effect (straf) en het element zelf bestaat een wisselwerking. Als het element 
voorhanden is, moet er gestraft worden, doch de vraag of die leedtoevoeging zinvol en 
werkzaam is beïnvloedt in sterke mate het al of niet voorhanden zijn van het element. 
Vanuit het gevolg bestaat 'feedback' ten opzichte van de causa, de verstrengeling is hier te 
groot dan dat men van 'eenrichtingsverkeer' kan spreken in die zin, dat de 'verwijtbaar-
heid' wordt vastgesteld geheel onafhankelijk van de (meestal onuitgesproken) vooron-
derstellingen met betrekking tot de 'zinvolheid' in concreto van de strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid.'" 

Niet iedere 'enigszins onrechtmatige' ervaringswijze is reeds voldoende om de verwijt-
baarheid te constitueren. Van heel wat subjectieve disposities ten opzichte van objectief 
wederrechtelijk gedrag kan men zeggen, dat zij, van strafrechtelijk oogpunt uit be-
schouwd, niet optimaal waren, b.v. omdat de dader bij. grote oplettendheid het weder-
rechtelijk karakter van zijn gedrag had kunnen doorgronden. Dan had de dader in psy-
chisch opzicht 'redelijkerwijs anders gekund'. Daarmede is niet gezegd dat door die mo- 

292. De Doelder/Strijards, Ons gereedschap ter discussie, a.w., p. 249. 
293. Is een feit kwalificatiegrensoverschrijdend en is er verwijtbaarheid, dan kan, afgezien van het 
kantonrechterlijk pardon ex art. 398, 9e Sv., niet worden afgezien van strafoplegging tezamen mèt 
'schuldigverklaring'. In zdverre geldt dus wel degelijk: 'geen schuld zonder straf'. Dat 'verwijt-
baarheid' verplicht tot strafoplegging is uitdrukkelijk bepaald door de wetgever bij de totstandko-
ming van de `Psychopathenwetten': zie: Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Straf-
recht, a.w., aant. 21 suppl. 2; zie voorts Nota over de terbeschikkingstelling van de Regering, 
Hand. Tweede Kamer, Bijl. Zitt. 1969-1970, 10694, § 1.4.2.; zie ook Wetsontwerp tot Herziening 
van de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Beginse-
lenwet Gevangeniswezen en enkele andere wetten omtrent de maatregel van ter beschikkingstelling 
en enige andere onderwerpen die met de berechting van geestelijk gestoorde delinquenten samen-
hangen, Hand. Tweede Kamer, Bijl. zitt. 1971-1972, 11932 i.h.b. nr. 3 (MvT) § 3. 
294. Vgl. Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, a.w., p. 3/4; o.i. is derhalve de 'verwijtbaarheid' in 
abstracto (als Schuldidee') niet te vatten. Het is niet te zeggen hoe de verwijtbaarheid in het alge- 

- 
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gelijkheid van voorstelling de verwijtbaarheid reeds gefundeerd is. De vermijdbaarheid 
(van de subjectieve dispositie in concreto) is wel noodzakelijke voorwaarde voor de ver-
wijtbaarheid, maar zij is het element zelf niet. De totaalschuld is niet reeds daar wanneer 
de dader 'redelijkerwijs anders heeft gekund'. Op dit punt onderschrijven wij geheel Vel-
linga's betoog, waar hij benadrukt, dat bij de totaalschuld (door hem 'AVAS-schuld' ge-
noemd) de nadruk niet moet liggen op het 'kunnen' maar op het 'behoren' . 2 " Bepalend is 
of de dader het vermijdbare had behoren na te laten. Is evenwel de vermijdbaarheid uit-
gesloten dan is a fortiori de verwijtbaarheid afwezig. Overigens is ook de vermijdbaar-
heid doortrokken van wat wij het 'beleidssystematisch billijkheidsmotier noemden."' 
Of iets vermijdbaar is of niet wordt vooral bepaald door de redelijkheid."' Er zijn dus al-
lerlei voorstellingsinhouden en bewustzijnsbetrekkingen in verhouding tot wederrechte-
lijk gedrag denkbaar, waarop 'wel iets af te dingen valt', maar waarvan de on-waarde niet 
zodanig is, dat het strafrecht het als 'verwijtbaar' overneemt, omdat dit een overspan-
ning van de eis van het 'behoren' (binnen strafrechtelijk referentiekader) zou betekenen. 
Zoals Vellinga aangeeft, moet men dan niet zeggen, dat er wel 'schuld' is, doch niet vol-
doende."' Integendeel: vanuit strafrechtelijk oogpunt ontbreekt de totaalschuld. Der-
halve is inderdaad, zoals Vellinga betoogt, de naam 'afwezigheid van alle schuld' voor de 
strafuitsluitingsgrond die uit het beginsel 'geen straf zonder schuld' is ontstaan niet erg 
gelukkig."' Met die term wordt gesuggereerd dat iedere subjectieve dispositie waarmede 
uit ethisch, moreel of fatsoens-oogpunt iets 'mis' is een beroep op AVAS onmogelijk 
maakt. De term AVAS doet de indruk ontstaan dat de verwijtbaarheid pas dan ontbreekt 
indien de dader redelijkerwijs alles heeft gedaan om het delict te voorkomen. Dit is niet de 
bedoeling. Vellinga bepleit dan ook om niet de verwarrende term 'schuld' te gebruiken, 
maar een juridisch dogmatische terminologie te bezigen, die gereserveerd is voor de hier-
bedoelde strafrechtelijke totaal-schuld. Vellinga wenst te spreken van het 'ontbreken van 
AVAS-schuld', opdat duidelijk worde dat het gaat om afwezigheid van alle strafrechte-
lijk relevante schuld)" Wij bepleiten te spreken van verwijtbaarheid en verwijtbaarheid-
uitsluiting (of VU-werking), waarbij de term 'verwijtbaarheid' voorbehouden is aan het 
hierbesproken subjectieve element. 

meen er uit moet zien, wil strafoplegging gerechtvaardigd zijn. De verwijtbaarheid functioneert al-
tijd als subjectieve finale voorwaarde voor de strafoplegging in het concrete geval, dus als 'Strafbe-
grUndungsschuld'; hoewel Vellinga (anders dan wij doen) een beschrijving van de totaalschuld als 
'Schuld-idee' niet onmogelijk schijnt te achten, kiest hij toch voor de `Strafbegrtindungs'- 
benaderingswij ze, nl. voor een reconstructie van de 'totaalschuld' aan de hand van de concrete wij-
zen waarop rechters verweren, houdende AVAS-beroepen, honoreren of (vooral) verwerpen (om-
dat bij de verwerping een uitgebreide motivering verplicht is ex art. 358, Sv. en de rechter alsdan 
hart en nieren laat doorgronden; zie Vellinga, a.w., p. 100 v.v., 159 v.v. 
295. Zie Vellinga's uitgebreide uiteenzettingen, Vellinga, a.w., p. 119 v.v. 
296. Nieboer/Strijards, Toerekening van gevolgen — om het eigen juridisch karakter, a.w., p. 11. 
297. Zo ook Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, a.w., p. 136. 
298. Vellinga, a.w., p. 143 v.v. 
299. Vellinga, a.w., p. 145 in zijn bestrijding van Van Veens standpunt, o.m. neergelegd in 'Afwe-
zigheid van alle schuld?' VR 1976 pp. 237-242 en 'Ongeschreven strafuitsluitingsgronden', DD 
1978 pp. 508-523; wat Van Veen m.n. in deze publicaties uit het oog verliest is, dat de term 'schuld' 
steeds wordt gehanteerd binnen het intrasystematische kader van de strafrechtsdogmatiek. Met 
'schuld' wordt in het strafrecht steeds gedoeld op het aan dat kader immanente begrip, d.w.z. zè-
veel 'schuld' als voor strafoplegging minimaal voldoende is. Dat ethisch, fatsoenshalve, moreel 
soms nog van 'schuld' sprake is, waar de jurist die niet meer onderkent, raakt de 'verwijtbaarheid' 
niet. 
300. Vellinga, a.w., p. 146; of de duidelijkheid echter door deze terminologie nu wel gediend wordt, 
is s.o.r. zeer te betwisten. De term 'AVAS' is niet zo goed, en waarom zou men dan haar in een defi-
nitie blijven gebruiken? Omdat het een staande uitdrukking is geworden, zegt Vellinga. Goed, maar 
als een staande uitdrukking foutieve suggesties wekt, moet zij afgeschaft worden. De auteur van de 
term, Vrij, ging, zoals Vellinga aantoont, ook van de foutieve gedachte uit dat van AVAS pas spra- 

- 
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.3 VOLITIEF, COGNITIEF, EMOTIONEEL EN INTENTIONEEL 

Bij de karakterisering van een dispositie als een 'wederrechtelijke' kunnen naast cognitie-
ve ook volitieve, emotionele en intentionele aspecten verdisconteerd worden. Deze 
laatste drie aspecten worden dan afgezet binnen een primair cognitief kader dat minimaal 
gevormd wordt door de mogelijkheid van kennis van wederrechtelijkheid en strafbaar-
heid en maximaal door de actuele kennis van onrechtmatigheid en strafbaarheid. Dat 
cognitieve kader is het noodzakelijk geraamte voor de reconstructie van de totaalschuld. 
Overigens blijkt ook hier, dat voor de typering van een subjectieve dispositie als 'verwijt-
baar' volstrekt niet nodig is dat er een direct gegeven bewustzijnsrelatie bestaat tussen da-
der en strafbaar feit. Dit kan ook niet anders gedacht worden, omdat anders de culpa 
nooit een fragmentaire weergave van de verwijtbaarheid zou kunnen zijn, aangezien bij 
deze schuldvorm die psychische relatie doorgaans geheel of grotendeels ontbreekt. 
Noodzakelijke voorwaarde voor de verwijtbaarheid is dat een dergelijke concrete psychi-
sche betrekking tussen dader en daad had kunnen plaatsvinden."' 

Omdat in het kader van de verwijtbaarheid intentionele en emotionele aspecten een rol 
kunnen spelen is het abstractieniveau van het element laag in vergelijking met de 'schuld-
vormen' en wordt het met relatief weinig distantie gemodelleerd naar de spontane erva-
ringswijze van de dader. Deze kan zijn 'bedoelingen' (als naast gelegen en verder gelegen 
oogmerk) ventileren, zijn edele motieven, existentiële aandriften en hevige gemoedsont-
remmingen aan de rechter voorleggen. Reeds de strafuitsluitingsgronden die rekenen met 
'drang' (als o.m. de zogenaamde 'relatieve overmacht') tonen aan, dat het intentionele 
en emotionele op dit niveau van groot belang kan zijn. Het gaat om niet-volitieve, niet-
cognitieve factoren, data derhalve, welke onvatbaar zijn om in de schuldvormen te wor-
den medegenomen. Het maakt immers voor de 'verwijtbaarheid' groot verschil uit, of 
een kassier van een bank geld verduistert om er mede te gaan gokken of goede sier te ma-
ken of om er zijn doodzieke vrouw mede te doen verplegen met, in het laatste geval, de 
bedoeling de gelden zo spoedig mogelijk terug te storten. In het eerste geval is VU-wer-
king niet, in het tweede wèl goed denkbaar. De cognitieve betrekking tot het gerealiseerde 
is in beide gevallen dezelfde. In beide casus weet de dader dat hij zich geldswaarden we-
derrechtelijk toeëigent, welke hij uit hoofde van zijn dienstbetrekking onder zich houdt. 
Hier dringt het intentionele zich op de voorgrond. 

Juist omdat de verwijtbaarheid niet puur cognitief is, zal de subjectieve dispositie die als 
voldoende laakbaar gekarakteriseerd moet worden om verwijtbaarheid op te leveren, 
niet altijd gecentreerd zijn rond het handelingsmoment. 302  Hier valt er niet zelden niet 
aan te ontkomen, een uitgebreider voorveld in aanmerking te nemen, omdat anders een 
strafrechtelijke appreciatie van emoties, intenties en motieven niet doenlijk is. Voor de 
waardering van deze factoren is immers de ontstaanswijze ervan van eminent belang. Zo 
is voor het VU-effect van een emotionele ontremming van doorslaggevend belang, of ver- 

ke zou zijn, indien de dader 'alles had gedaan om het delict te vermijden' (Vellinga, a.w., p. 136 
v.v.). Daardoor is de terminologie dan ook gedetermineerd. Trouwens in wat voor tweetraps-
negaties verzeilt men, als men spreekt van 'het ontbreken van avas-schuld'? (Uitgeschreven: het 
'ontbreken van de afwezigheid-van-alle-schuld schuld'). 
301. Frank, Ueber den Aufbau, a.w., p. 530; zie ook: Machielse, Wederrechtelijkheid en schuld bij 
het culpose delict, a.w., p. 217. 
302. Hier moet men dan een soort 'verwijt-in-causa' (cfm. dolus/culpa-in-causa) redenering opzet-
ten, waarop ook Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, a.w., p. 181 wijst. 
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dachte die ontremming had behoren te vermijden. Hierbij moet soms de opbouw van de 
emotionele huishouding onder de loupe genomen worden waarbij men in tijd soms ver te-
rug moet gaan, om te beoordelen, waarmede de dader moest rekenen (had hij b.v. al eens 
eerder zo agressief op vergelijkbare omstandigheden gereageerd?). Hoe uitgebreid dat 
voorveld moet zijn, is niet in abstracto aan te geven. Ook de verwijtbaarheid is voor de 
strafjurist slechts interessant onder het commutatieve aspect. Dit betekent, dat het ver-
wijt dat gemaakt wordt aan de dader intersubjectief overdraagbaar moet blijven. Hieruit 
volgt een zekere, zij het vage, distantiemaatstaf bij het naspeuren van de delictsgenese. 
Het verwijt moet niet zodanig gedetailleerd samenhangen met de 'Lebensfhrung' van de 
dader, dat het als schuld hyperindividueel geworden is. Dit is strijdig met het aan het 
strafrecht immanente begrip van verwijtbaarheid, dat beheerst wordt door de zin van de 
leedtoevoeging (hierboven 111.1.2). Derden moeten zich door het verwijt (nog) aan-
gesproken (kunnen) weten. Dit betekent voor de 'historische terugtred' bij de begroting 
van het verwijt een zekere grensbepaling. 

111.2 Verwijtbaarheid en dwaling 

111.2.1 ALGEMEEN 

Dwaling is een cognitief begrip. Verwijtbaarheid is veel ruimer. Het element vertoont 
echter altijd een cognitief aspect. De subjectieve dispositie tot de wederrechtelijke straf-
bare handeling wordt namelijk altijd eerst in cognitieve termen geschetst en vervolgens 
via de finale, intentionele of emotionele factoren nader ingekleurd. Het kader waarin 
men de verwijtbaarheid begroot wordt steeds gevormd door de vraag of de dader kennis 
heeft gedragen van de wederrechtelijkheid en/of strafbaarheid van de handeling hetzij de 
mogelijkheid van een zodanige kennis heeft gehad. Actueel en potentieel bewustzijn zijn 
hier vaak gemengd: de dader heeft de wederrechtelijkheid van de handeling beseft en 
juist daarom kunnen vermoeden dat het wederrechtelijke ook wel strafbaar zou zijn. Het 
omgekeerde kan ook: de dader heeft de strafbaarheid gekend, maar daarom ook kunnen 
beseffen, dat de gedraging strafbaar zou zijn. 

De verhouding van de error tot de verwijtbaarheid heeft derhalve betrekking op dat 
primaire cognitieve kader van actueel of potentieel bewustzijn van strafbaarheid en/of 
wederrechtelijkheid. De error kan de vorming van dat kader onmogelijk maken. Dan 
heeft de error 'verwijtbaarheidsuitsluitende werking'. Let wel: die werking, die wij `VU-
werking' zullen noemen (hierboven 11.4.4) is er alleen als de dwaling ook de mogelijkheid 
van de kennis der onrechtmatigheid en strafbaarheid uitsluit. De VU-werking doet zich 
pas voor, als de dader niet adequaat heeft kunnen weten. De onmogelijkheid impliceert 
de onverwijtbaarheid: wat men niet kan kennen behoeft men niet te weten. Derhalve doet 
zich de VU-werking alleen bij verschoonbare dwaling voor. 

De dwaling kan echter zo zijn tot standgekomen, dat de genese ervan zeer duidelijk 
doet blijken, dat de dader de concrete mogelijkheid van adequate kennis wel degelijk 
heeft gehad en deze onbenut heeft gelaten of desbewust heeft weggedrukt. Dan fundeert 
die dwaling het primair cognitieve kader der totaalschuld door het potentieel bewustzijn 
van wederrechtelijkheid en strafbaarheid inzichtelijk te maken. De dwaling was vermijd-
baar. Was zij daarenboven ook nog verwijtbaar, dan fundeert deze onverschoonbaar- 
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heid de totaalschuld. De onverschoonbaarheid is het verwijt. Het cognitieve gebrek of 
het inadequaat cognitief positivum is 'onbehoorlijk' tot stand gekomen. De dwaling pro-
duceert totaalschuld onder voorwaarde van onverschoonbaarheid. 

Sommige strafrechtelijke dwalingen zijn voor de verwijtbaarheid irrelevant. Zij be-
treffen specifieke details die buiten het abstractieniveau van het element liggen, daar ook 
de totaalschuld distantief is en blijft ten opzichte van de concrete spontane ervaringswijze 
van de dader ten aanzien van zijn delict. Hier is dan sprake van 'verwijtbaarheidsparende 
error'. 

Derhalve ook dit niveau weer drie werkingen van de dwaling: de verwijtbaarheid-
uitsluitende, de verwijtbaarheidproducerende en de verwijtbaarheidsparende werking. 

III. 2 . 2 VERWUTBAARBEIDULTSLUITENDE DWALING 

De VU-dwaling is traditioneel de meest bekende. Het object van de VU-dwaling moet 
uiteraard gezocht worden onder de delictsfactoren die niet reeds vallen onder de heer-
schappij van een schuldvorm. 

Strafprocessueel wordt de verwijtbaarheid vermoed. Dit betekent tevens, dat de afwe-
zigheid van contraindices tegen het element in het algemeen eveneens vermoed wordt. De 
VU-error is zo'n contraindicatie. De rechter moet, indien daartoe aanleiding bestaat (en 
die bestaat bij redelijke twijfel aan de concrete juistheid van het vermoeden) de aanneme-
lijkheid van een dergelijke error onderzoeken. Dit geschiedt hetzij ambtshalve, hetzij na 
daartoe strekkend exceptief verweer van verdachte, terwijl de contraindicatie ook door 
het OM voorgedragen kan worden. Omdat de verwijtbaarheid vermoed wordt, wordt ip-
so facto èn de afwezigheid van de dwaling alszodanig èn de onverschoonbaarheid ervan 
(bij eventuele error-aanwezigheid) vermoed. 

Nu valt te constateren, dat het laatstbedoelde vermoeden (van onverschoonbaarheid) 
minder makkelijk ontkracht kan worden al naargelang het dwalingsobject normatief is. 
Merkwaardig is dit niet. Wij zagen immers dat error juris in het algemeen minder makke-
lijk verschoonbaar wordt geacht dan error facti. Zie hierboven Hoofdstuk 2. III.2.3.c. 
Hieruit vloeit voort, dat de strafrechter praktisch aan de zogenaamde 'feitelijke dwaling' 
eerder VU-werking zal toekennen dan aan de zogenaamde 'rechtsdwaling'." In abstrac-
to kan men de volgende categorieën VU-dwalingen onderkennen: 

303. Wij zijn dus niet accoord met Vellinga, a.w., p. 166, die betoogt dat er geen reden meer bestaat 
het onderscheid rechtsdwaling/feitelijke dwaling nog te maken, omdat aan beide errores AVAS-
werking toekomt. Wel heeft Vellinga gelijk, als hij erop wijst dat het onderscheid vaak zo moeilijk 
te maken is. Maar ook dolus en culpa zijn moeilijk te onderscheiden en toch is communis opinio dat 
die tweedeling gemaakt moet worden omdat beide schuldvormen verschillende verwijtbaarheidin-
dicerende werking hebben. Veel hangt af van het referentiekader waarin de dwaling gepresenteerd 
wordt. Zie b.v. H R 22-01-1980 NJ 1980 nr. 272 m.o. Th.W.v. V. en H R 26-04-1977 NJ 1978 nr. 200 
en het daaromtrent opgemerkte in Hoofdstuk 2.111.3; Vellinga constateert ook, dat in geval van 'er-
ror facti' de verschoonbaarheid makkelijker wordt aangenomen dan bij 'error juris'. Hij vindt dit 
onjuist (a.w., p. 200). Hierover denken wij anders. Zie hoofdstuk 2.111.3; in zeer vele gevallen doet 
zich bij error juris aan de zijde van de dader een 'Garantenstellung' voor, m.n. in de sector van het 
sociaal-economisch ordeningsrecht, welke Garantenstellung, die tot deskundigheid terzake het (in-
derdaad gecompliceerde) recht verplicht omdat dit vakkennis is, die ieder op het desbetreffend 
arbeidsveld of binnen de concrete bedrijfstak moet hebben. 
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1. ignorantia facti 
2. ignorantia juris 
3. putativiteit van rechtvaardiging 
4. putativiteit van aansprakelijkheidsuitsluiting. 
Het belang van de onderscheiding is dat zij grosso modo mogelijke VU-errores laat zien 
waarbij praktisch sprake is vaneen opklimmende aannemehj kheid van het onverschoon-
baarheidsvermoeden (en derhalve een afdalende aannemelijkheid van de contraindices 
betreffende de verwijtbaarheid). Bij de VU-errores 3 en 4 is het vermoeden van onver-
schoonbaarheid daarom zo sterk omdat in die gevallen tussen de dader en concreet ge-
krenkt rechtsbelang een actuele bewustzijnsbetrekking moet zijn geweest, daar anders de 
inhoud van de dwaling, die hier uit een cognitief positivum bestaat, niet tot stand kon ko-
men. Wanneer de dader b.v. meent gerechtvaardigd te zijn, moet hij de mogelijkheid van 
wederrechtelijkheid onder ogen hebben gezien, al kan het zijn, dat hij die eventualiteit di-
rect verworpen heeft. Niettegenstaande de voorstellingsinhoud van mogelijke weder-
rechtelijkheid heeft de dader verondersteld een meerwaardig rechtsbelang te dienen, dan 
wel gedacht voor de eventuele onrechtmatigheid niet aansprakelijk te zijn. De onver-
schoonbaarheid is daarom zo aannemelijk omdat de dader 'heel dicht bij de juiste infor-
matie is geweest'. Hier is niet zelden waarschijnlijk dat de dader de adequate kennis heeft 

laten verdringen door de error uit existentiële aandriften, emotionele neigingen of motie-
ven, waarbij wensen de vaders waren van evenzovele gedachten. De vermijdbaarheid, in-
leiding tot de verwijtbaarheid, ligt er zo dik boven op. 

De onderscheiding heeft alleen betrekking op de onaannemelijkheid der verschoon-
baarheid, niet op de onaannemelijkheid van de dwalingsinhouden zelf. Er is geen reden, 
waarom feitelijke onwetendheid eerder en gemakkelijker voorkomt dan rechtsdwaling. 
Integendeel, het merendeel van de jurisprudentiële gevallen betreft de laatste categorie 
waarbij overigens doorgaans de ingeroepen VU-werking door de rechter geconverteerd 
wordt in een verwijtbaarheid-producerende. 

Wij zullen de vier soorten VU-errores afzonderlijk bekijken. Hierbij tekenen wij aan 
dat de componenten van de reeks vloeiend inelkaar overlopen. Het is soms moeilijk een 
bepaalde VU-dwaling te determineren. Immers, vooral bij die errores die worden gepre-
senteerd als cognitieve positiva is het achteraf moeilijk uit te maken wat de dader nu pre-
cies gedacht heeft. Vooral bij de putativiteit van een wettelijk voorschrift of een ambte-
lijk bevel is het niet altijd zeker, dat de dader positief gedacht heeft dat het begane feit niet 
onrechtmatig zou zijn. Vaker komt de dader niet verder dan: 'vooruit maar, mijn verant-
woording is het niet'. Dan zitten we in categorie 4. Ook de ignorantia zelf komt in reincul-
tuur niet snel voor. Onwetendheid gaat soms gepaard met positieve meningen en soms 
ook niet. Waar het bij de hierbedoelde ignorantia om gaat is, dat de dader niet gekend 
heeft de door de verwijtbaarheid beheerste delictsfactoren, Daarnaast zal de dader nog 
wel allerlei andere voorstellingsinhouden hebben gehad. Deze kunnen voor de onver-
schoonbaarheid relevant zijn. De categorieën zijn dus niet duidelijk onderscheiden. Dat 
hoeft ook niet. Het VU-effect is immers, bij aannemelijke verschoonbaarheid steeds het-
zelfde (ontslag van alle rechtsvervolging) en daar gaat het om. 
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III.2.2.a Ignorantia facti 

Gelet op bovenstaande baart het geen verwondering dat de casus die het begin vormt van 
de zogenaamde AVAS-jurisprudentie betrekking heeft op feitelijke onwetendheid: nu de 
knecht van de bijmenging van water in de door hem uitgevente melk niet op de hoogte be-
hoefde te zijn, was er bij hem een algeheel gemis van schuld: HR 14-02-1916 NJ 1916 p. 
681. De knecht was, als ondergeschikte van de aansprakelijke patroon, niet gerechtigd 
geweest te onderzoeken of aan de melk die beklaagde hem opdroeg af te leveren, iets was 
toegevoegd. In HR 25-02-1929 NJ 1929 p. 1500W 11971 is aan verdachte tenlastegelegd 
dat hij, als bestuurder van een motorrijtuig rijdende op de openbare weg, dat voertuig 
niet op de eerste vordering van een ambtenaar bedoeld bij art. 23 der Wegenbelastingwet 
heeft doen stilhouden, welke ambtenaar controle uitoefende op naleving van de Wegen-
belastingwet. Namens verdachte was het verweer gevoerd dat hij wel twee personen had 
zien staan, waarvan er één zijn hand opstak, maar dat hij had gedacht dat die mensen wil-
den meeliften. Daarvoor had verdachte niets gevoeld. Hij was doorgereden. Uit niets was 
hem gebleken dat hij met ambtenaren als bedoeld in de tenlastelegging te doen had. Hij 
was in een gesloten motorrijtuig gezeten. Van de uitroep 'Halt, Rijksambtenaren!' was 
niets tot hem doorgedrongen. De rechtbank nam aan, dat de verdachte niet had behoeven 
te begrijpen dat het een ambtenaar als bedoeld in de tenlastelegging was geweest die had 
verlangd dat verdachte het motorrijtuig zou doen stilhouden. De ambtenaar was niet als-
zodanig kenbaar geweest. 

Van deze uitspraak (ORV wegens AVAS) requireerde het OM cassatie. In zijn zeer princi-
piële arrest vervolmaakte de HIV" de 'melk- en water'-overwegingen, voorafgegaan 
door de vaststelling dat de rechtbank feitelijk had vastgesteld dat bij de verdachte bij het 
plegen van de overtreding alle schuld ontbrak en dat die rechter 'reeds daarom' terecht de 
verdachte niet strafbaar had verklaard. De ambtelijke hoedanigheid verschijnt in het re-
ferentiekader van de tenlastelegging als eenfeit. Anders zou het liggen als de dader had 
gedacht: personen, belast met de controle van de Wegenbelastingwet zijn geen ambte-
naar. Dan zou er ignorantia juris zijn geweest. Dat cfk minder makkelijk verschoonbaar 
is, lijkt niet onredelijk. De kennis van de dader is dan meer voortgeschreden: hij weet dan 
al met 'overheidsdienaren' (en geen lifters) te doen te hebben. De mogelijkheid van we-
derrechtelijkheidsbewustzijn en mèt dit bewustzijn de rechtsplicht tot nader onderzoek 
dienen zich dan eerder aan. 

De VU-werking van de ignorantia facti wordt gemist, als de dader niets anders heeft mede 
te delen dan dat hij iets niet heeft geweten. Hij moet de rechter aanleiding geven om te on-
derzoeken of de ignorantia aannemelijk en verschoonbaar is. 

Zo stapt de judex facti niet gauw af van de algemene ervaringsregel dat iedereen door-
gaans wel weet wat hij voor `feitelijks' (waren, personen, meubelen enz.) in huis heeft of 
mèt zich voert. Wie op zijn erf margarine voorhanden heeft als bedoeld in art. 1 van de 
Boterwet (hetgeen een overtreding vormt van de artt. 6 en 16 der Crisis-Zuivelwet 1932 en 
art. 2 ter van het Nieuw Crisiszuivelbesluit 11 1932) moet méér betogen dan alleen 'dat hij 
niet wist dat die waar op zijn erf aanwezig was'. Zulks kan, aldus de HR, niet gelden als 
een beroep op ontstentenis van alle schuld, omdat dit gemis aan wetenschap — indien in-
derdaad aanwezig — op zichzelve niet alle schuld van de eigenaar aan de verboden 

304. Zie hierover vooral Vellinga, a.w., p. 21/22. 
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toestand op zijn erf uitsluit: HR 18-05-1936 NJ 1936 nr. 779. Zo ook: HR 13-01-1948 NJ 
1948 nr. 153 m.o. W.P., waarin verdachte in strijd met de Vee- en Vleesverordening 1942 
een hoeveelheid varkensvlees voorhanden of in voorraad had gehad. Het verweer: 'ik heb 
van de bezorging van het vlees te mijnen huize niet geweten en door mijn huisgenoten is 
met mij over dit vlees niet gesproken' levert geen beroep op VU-ignorantia op, omdat het 
beweerde niet onder alle omstandigheden meebrengt dat hij van de aanwezigheid van het 
vlees in het geheel geen kennis had behoeven te dragen. Zo ook HR 18-05-1982, nr. 
73.917 en HR 16-01-1982, NJ 1982, nr. 425. 

Binnen de categorie der ignorantia facti geldt weer dat het onverschoonbaarheidsver-
moeden sterker is al naar gelang het in concreto gekrenkte of in gevaar gebrachte rechts-
belang. Hoe groter dit belang, hoe minder makkelijk aannemelijk is dat de dader in ver-
ontschuldigbare onwetendheid heeft verkeerd met betrekking tot juist die feiten, op basis 
waarvan dat rechtsbelang voor hem zichtbaar had kunnen worden. 

Aldus de HR in het befaamde `leeftijdarrest', 20-01-1959 NJ 1959 nr. 102 m.o. W.P. 305  
De verschoonbaarheidsvraag moet steeds beantwoord worden in verband met de aard en 
de strekking van de strafbepaling welker krenking de verdachte beweert in dwaling te 
hebben begaan. 

Het onverschoonbaarheidsvermoeden der ignorantia facti wordt vooral weerlegd door 
twee soorten omstandigheden: 
a. doordat voor de dader volstrekt onvoorzienbaar gedrag van derden interfereerde in 

de door de dader ondernomen gedragslijn, zodat dit gedrag daardoor ineens afgebo-
gen werd in 'wederrechtelijke richting' hetgeen de dader dientengevolge evenmin 
voorzien kon; 

b. door misplaatste feitelijke informatie, adviezen of al dan niet opzettelijke misleiding 
door derden, op wier gezag de dader redelijkerwijs mocht vertrouwen. Die derden-
misleiding kan plaatsvinden door omissie en commissie, namelijk hetzij doordat de 
gezaghebbende bron niet de adequate informatie aanbiedt, hetzij doordat inadequate 
kennis wordt toegevoerd. Van een omissie als hier bedoeld kan echter slechts verscho-
nende werking uitgaan als de omittent zich ten opzichte van de dwalende in een 
rechtsplichtvestigende relatie bevond welke tot actieve kennisverstrekking had beho-
ren te voeren. Zo b.v. wanneer de dwalende zich uitdrukkelijk tot de gezaghebbende 
bron heeft gewend door zich aan contróle te onderwerpen of door keuringen, metin-
gen of proeven op gebezigde instrumenten of gebruiksvoorwerpen te doen uitvoeren. 

Soort a. doet zich bij de categorie delicten voor, die meestal getypeerd worden door een 
pluraliteit van delictsbetrokkenen. Zo worden de belangrijkste verkeersdelicten (m .n. 
art. 36 WVW) doorgaans begaan in relatie tot het verkeersgedrag van anderen, zozeer 
zelfs, dat het 'vertrouwensbeginsel' geformuleerd is om aan te geven van wat voor soort 
derdengedragingen wèl en niet uitgegaan mag worden door een redelijk voorzichtig auto-
mobilist. 306  Derden-gedrag waarmede geen rekening gehouden kan worden, en dat dan 
ook niet door een verdachte is voorzien kan die ignorantie verschonen. Zo ondermeer HR 
18-10-1960 NJ 1961 nr. 195 m.o. B.V.A.R. Als een automobiliste de door de ander 
bestuurde auto niet tijdig heeft kunnen zien naderen wegens de situatie ter plaatse en de 

305. Zie hierover de annotatie van D. van Eck AA VIII p. 264 v.v. 
306. Zie o.m. A.J. Colijn, Het verkeersstrafrecht en de vertrouwensregel, Zwolle 1973 i.h.b. pp. 1 
t/m 11. 
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ongeoorloofde snelheid waarmede die ander reed, kan dit AVAS opleveren, want met 
zulke gegevens behoefde de automobiliste geen rekening te houden. Zie ook HR 25-10- 
1966 VR 1967 nr. 19: verdachte heeft redelijkerwijs niet kunnen zien dat de voor hem rij-
dende file opeens zou stilstaan. AVAS. 

Soort b. doet zich bij allerlei categorieën delicten voor. Exemplarisch is het befaamde 
'gladde banden-arrest': HR 13-02-1962 NJ 1962 nr. 430 m.o. v.B. Verdachte overtrad 
art. 13 WVR door als bestuurder van een motorrijtuig daarmede te rijden over de open-
bare rijweg zulks, terwijl deze personenauto rijtechnisch niet in voldoende staat van on-
derhoud verkeerde: het loopvlak op de buitenband van het linkervoorwiel was geheel en 
het loopvlak op de overige banden nagenoeg geheel weggesleten. Verdachte beriep zich 
erop, dat hij uit niets had kunnen opmaken dat zijn banden niet deugdelijk zouden zijn 
geweest. Hij had wel gevonden, dat die banden 'aan vernieuwing' toe waren, en hij had 
terzake aan zijn garagehouder opdracht gegeven tot aankoop van nieuwe banden. De ga-
ragist had met die aankoop geen haast gemaakt: volgens hem kon verdachte met die oude 
banden nog gerust enige malen naar Amsterdam en terug rijden. Op dat advies had ver-
dachte vertrouwd zijnde hij ten aanzien van technische aangelegenheden een auto betref-
fende volkomen leek. Aan de aldus toegelichte ignorantia facti kent de Rechtbank VU-
werking toe omdat de verdachte aan deze adviseur een zodanig gezag had mogen toeken-
nen dat hij in redelijkheid op de deugdelijkheid van dat advies mocht vertrouwen. (Over 
ons bezwaar tegen deze beredenering der verschoonbaarheid i.c. zie Hoofdstuk 
2.III.2.2.b.) Het OM-middel dat hiertegen opkwam kon, aldus de HR, geen doel treffen: 
in cassatie kon niet ten toetse komen of de Rechtbank terecht was gekomen tot AVAS-
constatering, doch alleen of de Rechtbank in redelijkheid daartoe had kunnen komen. 
En dit was het geval. In HR 27-02-1962 VR 1962 nr. 47 was geen sprake van een advies met 
betrekking tot de rijtechnische staat van een bepaald auto-onderdeel maar van een alge-
meen gestelde garantie, waardoor de VU-werking ontstond. Verdachte had bij de aan-
koop van een occasion-vrachtauto een keuring laten verrichten door de E.V.O. (Eigen 
Vervoers Organisatie). Bij een botsing daarna was gebleken, dat de hoofdremcylinder 
sterk vervuild was. Verdachte kon zich met succes beroepen op de garantieve werking van 
de keuring, ook al was daarbij die cylinder niet gedemonteerd. Hij mocht erop vertrou-
wen dat het remsysteem deugdelijk was, nu bij de keuring de controleurs geen bijzondere 
opmerkingen daarover hadden gemaakt. Door dit stilzwijgen ontstond de garantie op dit 
punt. In HR 24-11-1964 NJ 1965 nr. 142 m.o. W.P. overtrad verdachte art. 25 WVW. 
Maar, aldus verdachte, dit rijgedrag was ontstaan doordat verdachte door een plotselin-
ge diabetesaanval het bewustzijn had verloren.'°' Anders dan bij vorige diabetesaanval-
len had hij die aanval niet voelen naderen. Verder was er van medische zijde een uitdruk-
kelijke verzekering gegeven, dat hij met een gerust hart kon chaufferen. De Rechtbank 
oordeelde dat verdachte kon en mocht aannemen dat het medisch verantwoord was dat 
hij een auto bestuurde. AVAS, derhalve ORV. HR:  die beslissing is genomen op gronden 
die haar kunnen dragen. Zie ook HR 16-11-1965 NJ 1966 nr. 404 m.o. E.'" Ook hier be-
ging verdachte een overtreding van art. 25 WVW. Maar, aldus verdachte, ik deed zulks in 
een toestand van `slaaprijden', veroorzaakt door een voor mij onvoorzienbare vertraag-
de nawerking van het slaapmiddel `Diacid' . Mij treft geen verwijtbare schuld. De des-
kundige verklaarde dat dit symptoom abnormaal was. De Rechtbank ging echter niet ten 
principale in op dit verweer. Mitsdien werd haar beslissing wegens vormverzuim vernie-
tigd. O.i. speelt hier derden-misleiding door omissie inzoverre een rol, dat hetzij op een 

307. Bewustzijnsstoringen, verengingen, verlagingen hebben wij hierboven in Hoofdstuk 2.II.4.3.b 
gerubriceerd als 'dwalingen' en derhalve vormen deze soorten van 'verontschuldigbare onmacht' 
evenzovele vormen van VU-error; geheel anders: Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, a.w., p. 168 v.v. 
308. En verder: H R 27-06-1972 NJ 1972 nr. 495 m.o. Th.W.v.V. (ongemerkte versterking van de in-
vloed van alcoholgebruik door Tomanol), Rb. Alkmaar 18-06-1974 VR 1974 nr. 101 (voor gebrui-
ker niet waarneembare bewustzijnsdalingen na langdurig gebruik van Nobrium) en HR 15-12-1970 
VR 1971 nr. 89 (uitwerking van veertig tabletten Valium). Zie hierover vooral: Vellinga, a.w., p. 
168 v.v. 
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bijsluiter, hetzij door de arts die het recept had afgegeven, gewaarschuwd had moeten 
worden voor deze bijwerking, die, hoezeer voor verdachte als leek onvoorzienbaar, bij de 
gerechtelijk deskundige wel bekend was (zij het als iets 'abnormaals'). 

111.2.2.6 Ignorantia juris 

Veelvuldig komen beroepen op onverwijtbare onbekendheid met de wederrechtelijkheid 
of met de toepasselijke rechtsregel voor. Meestal worden deze beroepen niet gehono-
reerd. Twee categorieën zijn te onderscheiden: 
a. de dader heeft de verbodsnorm in abstracto helemaal niet gekend:J" 
b. hij heeft die norm wel gekend, maar door misinterpretatie gemeend, hetzij dat de door 

hem begane handeling niet onder de reikwijdte van de rechtsregel viel, hetzij dat die 
rechtsregel onverbindend was. In geval b. is er wel een zekere rechtskennis, maar de 
concreet gerealiseerde strafbaarheid en wederrechtelijkheid weerspiegelt zich niet 
adequaat in de spontane ervaringswijze van de dader. Categorie b. is minder makke-
lijk verschoonbaar dan categorie a. omdat de zekere rechtskennis (die deze categorie 
b. veronderstelt) de mogelijkheid van het adequate rechtsbesef doorgaans impliceert. 
De 'wederrechtelijkheid' komt niet zo maar uit de lucht vallen. Want, al heeft de dader 
de daadwerkelijke onrechtmatigheid niet juist ingeschat, de normschending alszoda-
nig is door de dader wel, zij het als iets onwaarschijnlijks, overwogen. 

Het onverschoonbaarheidsvermoeden van de ignorantia juris wordt opgeheven door 
twee soorten omstandigheden: 
a. de dader kèn de wederrechtelijkheid en/of strafbaarheid niet kennen omdat de 

normstellende instantie dit (praktisch) onmogelijk had gemaakt; 
b. de dader vertrouwde op misplaatste juridische informatie, adviezen of werd, al dan 

niet opzettelijk misleid in juridisch opzicht door derden op wier gezag de dader rede-
lijkerwijs mocht vertrouwen. Deze 'derden-misleiding' kan weer plaatshebben door 
omissie of commissie. 

Ad a. Dit komt voor bij normstellingen van niet-kapitale aard. Bij de 'primaire principia' 
(zie Hoofdstuk 2.III.2.3.b) is  in  het algemeen hoogst onwaarschijnlijk dat de dader de fun-
damentele norm niet gekend heeft. Niet-elementaire normstellingen komen met name voor 
bij de strafbepalingen van administratief-economische of ordeningsrechtelijke aard. De 
normstellingen zijn hier ook vaak vrij ontoegankelijk en onoverzichtelijk geformuleerd 
in een getrapt systeem van subdelegatie aan lagere wetgevende organen. Zij worden snel 
gewijzigd en daarbij is soms een zekere slordigheid bij de publicatie van het gewijzigde op 
te merken. 

Een zeer apart geval wordt nog gevormd door de noodwetgeving. Hier kunnen de 
normstellingen zo ad hoc en zo tijdelijk zijn, dat de kenbaarheid ervan soms onaanneme- 

309. Deze vorm van 'ignorantia' wordt niet zelden gepresenteerd als 'mening' of 'overtuiging' (nl. 
in de voortheoretische ervaring van de dader), b.v.: 'in de overtuiging verkeren, dat iets niet weder-
rechtelijk is', vgl. HR 31-05-1960 NJ 1960, nr. 489 m.o. B.V.A.R., HR 21-05-1968 NJ 1969 nr. 175, 
HR 09-10-1979 NI 1980 nr. 60. Aan de hand van de abstractiemaatstaf der delictsomschrijving wordt 
het als cognitief positivum gepresenteerde omgezet in ignorantie. Overigens wordt rechtsdwaling ook 
vaak als 'niet-weten' gepresenteerd, vgl. b.v. Rh. Amsterdam 03-12-1962 NJ 1963 nr. 477. Uit de 
manier van presenteren ttrz valt over de aard van de dwaling (error juris/error facti) niets af te lei-
den. 
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lijk is. Hier moet men vooral denken aan de noodregelen afkomstig van lagere organen 
met verordenende bevoegdheid zoals provincie en gemeente. Zo b.v. de algemene voor-
schriften gegeven door de Burgemeester ex art. 220 Gemeentewet ter handhaving van de 
openbare orde of ter beperking van gemeen gevaar. Een dergelijk politievoorschrift is 
van een strafsanctie voorzien bij art. 443 Sr. Het is heel goed denkbaar dat een dergelijk 
politievoorschrift zei 'vers' is dat het in redelijkheid door een dader niet gekend kán wor-
den. Snel zal de rechter dit niet aannemen. Anders zou de doeltreffendheid van zo'n 
noodregel indirect ondergraven worden. Uiteraard is ook denkbaar dat de ignorantie te-
weeg wordt gebracht door factoren, gelegen buiten de normstellende instantie. B.v. feite-
lijke kennisname van wat voor rechtsregel dan ook is uitgesloten door een incidentele af-
snijding van alle communicatiemiddelen (natuurramp) of langdurig verblijf buitenslands 
van de dader. Maar de inspanningsverplichting om `de wet te kennen' is vrij hoog, zo 
hoog, dat de verschonende werking van dit soort factoren academisch blijft. Het lijkt 
ook niet zondermeer onredelijk om van een rechtsgenoot, die lang afwezig was, een bij-
zondere inspanning te eisen om zo snel mogelijk 'bij' te komen. 

Andere omstandigheden dan de hiergenoemde werken in het algemeen niet verschonend, 
m.n. heeft een enkel beroep op al dan niet vermeende nalatigheid van de overheid om een 
normstelling te handhaven geen zin. Normen zijn niet reeds daarom 'ongeldig' omdat zij 
niet negatief gesanctioneerd worden. Integendeel, een beroep op een 'nalatigheid' in dit 
opzicht bevestigt zelfs het vermoeden van (potentiële) bewustheid der (mogelijke) weder-
rechtelijkheid en/of strafbaarheid. 

Vgl. HR 25-03-1975 NJ 1975 nr. 273. Verd. was t.1.1.g.'d overtreding van een voorschrift 
gesteld krachtens de Winkelsluitingswet 1951, nl. een 'halvedagsluitingsverordening' der 
gemeente Bedum. De verd. beriep zich op de nalatigheid der gemeentelijke overheid de 
verordening te handhaven. Daardoor was volgens hem een situatie van rechtsverwerking 
ontstaan. Bovendien zou de gehele winkelsluitingswetgeving eerstdaags op de helling 
gaan. HR: ten dele is dit AVAS-beroep een ontoelaatbaar novum in cass. Overigens be-
rust het op de onjuiste stelling dat handhaving van wettelijke voorschriften als onrecht-
matig moeten worden aangemerkt indien deze verouderd zijn. M.a.w.: de HR was niet 
bereid aan te nemen dat de verdachte zijn betoog voldoende had ingericht om de ver-
schoonbaarheid aan de feitelijke rechter zodanig inzichtelijk te maken dat deze daarnaar 
een onderzoek had moeten instellen. In HR 21-03-1927 NJ 1927 p. 457 beroept verdach-
te zich op een nalatig verbaliseringsbeleid van de Amsterdamse politie. Verdachte had, in 
strijd met een A.P. V.-art . in een door hem gehouden huis gelegenheid gegeven tot dansen 
terwijl dat niet plaats had in een besloten partij. Hij betoogde dat hij had gedacht dat 'het 
mocht' omdat de politie-autoriteiten dat gelegenheid-geven steeds hadden toegelaten. 
HR: midd., klagend over niet-uitdrukkelijke verwerping verweer, mist feitelijke 
grondslag. 

Nalatigheid sec om de norm te effectueren levert o.i. nooit een lineaire reden op om aan 
te nemen dat de norm niet meer geldt. Het geldingsbereik van een norm kan niet staan of 
vallen met de wel of niet sanctionering ervan. Zou men een mening verschonen, die van 
het tegendeel uitgaat, dan stelt men een premie op dédain voor een sanctieloze norm. Bij 
de nalatigheid moet nog iets anders komen waardoor de verdachte in de redelijke mening 
kan komen te verkeren dat de normstelling formeel wel niet is afgeschaft, maar materieel 
niet-verbindend meer is. Tot het 'nalatige overheidsorgaan' moet een specifieke 
rechtsplichtvestigende relatie bestaan welke het orgaan tot een bepaalde commissie had 
moeten bewegen, zoals waarschuwen tegen eventuele strafbaarheid. Niets-doen binnen 
het kader van zulk een relatie levert dan wel een zekere vrijwarende werking op. D.w.z. 
hier is (onopzettelijke) derden-misleiding. Zulk een specifieke relatie t.o.v. verdachte is 
er niet, als 'niemand' op de bon gaat. Zie de concl. van de A.G. Kist vóór HR 05-12-1972 
NJ 1973 nr. 112 m.o. Th.W. v. V. Het enkele feit dat een verdachte al jarenlang in strijd 
met de Winkelsluitingswet op zondag een meubelshow voor het publiek geopend heeft 
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gehad terwijl het OM niets meer van zich liet horen nadat deze instantie een onderzoek 
had ingesteld, veroorzaakt nog niet de verontschuldiging van de dwaling, dat het `wè1 
mocht'. Juist bij een wijdverbreid misbruik kan de kreet 'maar iedereen deed het' niet be-
vrijdend werken, al was het slechts, omdat dan een vicieuze spiraal van voortdurende 
strafuitsluiting opgestart wordt. De norm-heroriëntering moet bij iemand beginnen. Hoe 
nu precies de evenbedoelde persoonsgebonden rechtsplichtvestigende relatie tot stand 
komt is niet op voorhand te zeggen. Verdachte kan actief en doelbewust een dergelijke re-
latie zoeken, door het desbetreffend overheidsorgaan te benaderen met de in vage termen 
geformuleerde vraag of iets 'mag'. Zo in HR 18-11-1975 NJ 1976 nr. 123. Het is verder 
denkbaar dat, wanneer de overheid op een schriftelijke mededeling van een particulier 
niet reageert, de laatste daaruit de conclusie mag trekken dat het wel goed zit. 

De rechtsplichtvestigende relatie kan ook spontaan in het maatschappelijk verkeer 
ontstaan. Zo b.v. in HR 24-10-1961 NJ 1962 nr. 37 m.o. W.P. Verdachte had hier hem in-
houdelijk bekende afbeeldingen, aanstotelijk voor de eerbaarheid, om verspreid te wor-
den in voorraad gehad, zulks in de vorm van sex-boekjes (art. 240 1 Sr.). Maar, aldus ver-
dachte, de Commissaris van Politie van mijn woonplaats placht mijn winkel te frequente-
ren en bekeek dan steeds de daarin ten verkoop aanwezige boekjes van soortgelijke in-
houd als de onderhavige en hij maakte nooit bezwaar. HR: req., aldus verklarende, heeft 
kennelijk tot uitdrukking willen brengen dat hij niet strafbaar is wegens AVAS omdat hij 
mocht aannemen dat de in de t.1.1. bedoelde afbeeldingen niet aanstotelijk voor de eer-
baarheid waren. Zijn verklaringen bevatten een uitdrukkelijk voorgedragen verweer 
waaromtrent het Hof bepaaldelijk een met redenen omklede beslissing had behoren te ge-
ven. 

Praktisch komt de combinatie — niet kennen van de verbodsnorm in abstracto èn — der-
den-misleiding nog het meest voor. Aan de ignorantia juris in die samenstelling komt 
voornamelijk de VU-werking toe. De combinatie komt dan ook voor in het 'motorpapie-
ren-arrest' (HR 22-11-1949 NJ 1950 nr. 180) dat voor de hierbedoelde ignorantia juris 
exemplarisch is. 

Het strafbare feit dat verdachte begaan had, bestond hierin, dat hij een motorrijtuig in 
binnenwaartse richting (t.o.v. de landsgrens) had vervoerd, zijnde een voorwerp met een 
hoger invoerrecht dan 1, —, ongedekt door enig document. Krachtens een fiscale wet 
was dit strafbaar. De feitenrechter had verdachte ontslagen van alle rechtsvervolging. 
Verdachte had zich nl. verweerd door te stellen dat hij, voor het begaan van het feit, zich 
had gewend tot een plaatselijke autoriteit, de Opperwachtmeester der Rijkspolitie Ten 
Bos, met de vraag of hij wel voldoende papieren had om met het motorrijtuig te rijden. 
Uit een verhoor bleek de feitenrechter, dat die opperwachtmeester wel had gesproken 
over de noodzakelijkheid van een wegenbelastingkaart, doch niet van een nationaliteits-
bewijs, zijnde dat nu juist het document welks gemis de verdachte als strafbaar feit ver-
weten werd. De j udex sub factis achtte het aannemelijk dat verdachte na het gesprek met 
die politie-ambtenaar in de veronderstelling had verkeerd dat hij veilig, d.w.z. zonder het 
plegen van een overtreding met bedoeld motorrijtuig kon rijden. Derhalve nam die rech-
ter AVAS aan. Het OM-middel dat hiertegen opkwam, werd door de HR verworpen. Het 
middel berustte naar het oordeel van de HR op de stelling dat van AVAS slechts sprake 
had kunnen zijn indien verdachte, advies vragend, zulks had gedaan aldus, dat door hem 
de vraag was gesteld of een nationaliteitsbewijs of gelijkwaardig document al dan niet 
vereist was, dan wel was gevraagd onder welke omstandigheden een zodanig document 
nodig was. De gedachte om hiernaar te vragen behoefde,aldus de HR, bij een veront-
schuldigbare onbewustheid van het verbodene der gedraging niet op te komen. Er was 
geen grond aanwezig om aan te nemen dat een dergelijke onbewustheid bij verdachte niet 
aanwezig geweest kbn zijn als gevolg van het gesprek met de opperwachtmeester. Zo ook: 
HR 03-05-1949 NJ 1949 nr. 538 m.o. 

310. Voor het stallen van rijwielen een prijs berekenen, hoger dan toegestaan ingevolge art. 1 Prij- - 
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In verband met het onverschoonbaarheidsvermoeden der ignorantia j uris houdt de rech-
ter het er doorgaans voor dat het i.c. geschonden wettelijk voorschrift op behoorlijke 
wijze ter algemene kennis is gebracht. Dan is er mogelijkheid van bewustzijn, derhalve 
vermijdbaarheid der onkunde zodat in eerste instantie de venvijtbaarheidspraesumptie 
niet overtrokken is. 

Maakt de norminstellende instantie er een gewoonte van de regelgevingen op bijzonde-
re wijze te publiceren, dan mag een verdachte op die gewoonte vertrouwen. Publiceert de 
instantie b.v. naast de officiële publikaties (in het Staatsblad) in een tijdschrift dat de 
rechtsgenoten die de regels in het bijzonder aangaan, toegezonden krijgen, dan kan nala-
tigheid m.b.t. deze 'extra inspanning' bevrijdende (verschonende) werking hebben. Zo 
m.n. in de 'ordeningssector', wanneer de verordenende instantie in het vakblad van de 
bedrijfstak of organisatie van beroep of bedrijf de periodieke regelingen pleegt te doen 
publiceren. Dan mag de verdachte uit die bedrijfstak op zijn bijzondere kenbron ver-
trouwen. 

Zie Rb. A'dam 03-12-1962 NJ 1963 nr. 477. Verdachte had overtreden een ontsmettings-
voorschrift betreffende veevervoer, gegeven bij beschikking van de Minister van Land-
bouw en Visserij. Verdachte voerde aan dat hij niet wist dat zijn wijze van vervoeren ver-
boden was. De Rb. nam dit aan, en tevens dat de verdachte redelijkerwijze niet kon weten 
van het verbod, daar immers gebleken was dat de beschikking t.t. van het feit nog niet 
was gepubliceerd in het vakblad van de 'Nationale Organisatie van het Beroepsgoederen-
vervoer Wegtransport' waarvan verdachte lid was en voorts dat zelfs de verbalisant t.t. 
van het feit van het bestaan van die beschikking niet op de hoogte was. 

Overigens geldt op het terrein van de sociaal-economische wetgeving dat de desbetref-
fende delinquenten niet zelden 'functies' hebben waaruit Garantenstellungen voortvloei-
en, mede in die zin, dat zij de vigerende wetgeving op hun vakgebied kennen en behoren 
te kennen. Dit verstevigt de kracht van het onverschoonbaarheidsvermoeden in deze sec-
tor aanzienlijk.'" 

zenbeschikking Motor- en Rijwielstalling 1948. HR ambtshalve: Req. heeft ttrz judicis factis 
verkl.: 'In het contract dat ik met de badcommissie heb gesloten, staan de prijzen aangegeven en 
hieraan heb ik mij gehouden. Voordat ik dit contract tekende heb ik de Wachtmeester der Rijkspo-
litie S. gevraagd of ik de prijzen mocht rekenen zoals deze in het contract staan en S. heeft mij verze-
kerd, dat ik met deze prijzen geen moeilijkheden zou krijgen'. Judex sub factis heeft niet uitdrukke-
lijk gemotiveerd waarom de strafuitsluitingsgrond AVAS niet aanwezig was, weshalve art. 358 Sv. 
geschonden is. Over de criteria welke aangelegd worden bij de verschonende werking van derden-
advies of misleiding zie Hoofdstuk 2.111.2.3. Zie verder in dit verband: Rb. Rotterdam 26-04-1921 
NJ 1922 p. 818; HR 22-02-1932 NJ 1932 p. 1182 m.o. WP; HR 08-01-1952 NJ 1952 nr. 243 m.o. 
B. V.A.R.; HR 03-11-1953 NJ 1954 nr. 122; Ktr. Zwolle 04-03-1954 NJ 1954 nr. 673; Hof Leeuwar-
den 17-05-1956 NJ 1956 nr. 579; HR 31-05-1960 NJ 1960 nr. 489 m.o. B.V.A.R.; HR 13-12-1960 NJ 
1961 nr. 416 m.o. W.P.; HR 21-05-1968 Ni 1969 nr. 175; HR 06-11-1973 NJ 1974 nr. 95 m.o. 
Th.W.v. V.; HR 20-12-1973 NJ 1974 nr. 52; Hof Leeuwarden 31-01-1974 NJ 1974 nr. 171; Rb. Gro-
ningen 18-09-1975 NJ 1976 nr. 96 m.o. G.E.M.; HR 18-11-1975 NJ 1976 nr. 123; Rb. Dordrecht 06- 
02-1976 NJ 1976 nr. 458; en voorts: Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, a.w., pp. 191 v.v. 
311. Enigszins onwelwillend was HR 22-03-1949 nr. 307 m.o. B.V.A.R. Overtreding van bepaalde 
prijsverordeningen. Beroep op dwaling in goede trouw met de bewering dat een door verd. gelezen 
vakblad een abuis zou hebben begaan bij de publikatie van het i.c. geschonden wettelijk voor-
schrift. HR: het beroep op goede trouw is niet een beroep ex. art. 358 3  Sv. waarop de feitenrechter 
bepaaldelijk een beslissing had moeten geven. Kennelijk schuilt hierachter de overweging dat 'goe-
de trouw' geen AVAS-grond is, doch alleen 'verschoonbare goede trouw'. Goede trouw sluit 'on-
achtzaamheid' nog niet uit. Hier was de HR dus niet erg bereid om verd. 's beroep tegemoetkomend 
te interpreteren. 
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Wij deden reeds uitkomen dat de rechter bij het onderzoek naar de aannemelijkheid van 
de verschoonbaarheid der ignorantia juris op dit niveau rekening houdt 
a. met de aard en 
b. met de inhoud van de rechtsregel ten opzichte waarvan gehele of gedeeltelijke onkun-

de bestaat. 
Met 'aard' wordt in dit verband gedoeld op formele criteria als: welke verordenende in-

stantie gaf de regel, hoe lang gold de regel reeds, was zij algemeen verbindend of had zij 
slechts betrekking op een beperkte kring rechtssubjecten (b.v. beoefenaren van een be-
paald beroep of bedrijf), was de regel bedoeld om voortdurend periodiek gewijzigd te 
worden (zoals bij geïndexeerde arbeidsloonbepalingen of wetgeving tegen prijsopdrij-
ving) of om slechts zeer korte tijd te gelden (zoals bij noodwetgeving, slechts gegeven 
voor een bepaalde uitzonderingstoestand). Met 'inhoud' wordt gedoeld op de materiële 
normstelling zelf. Was de verbodsnorm 'kapitaal' van aard, in die zin, dat zij geacht kon 
worden verankerd te zijn in het algemene rechtsbewustzijn? Ging het om een typische 
`hoeksteennorm'? Of was sprake van sociaal-economische `vuilnisbakkenreche , 32  b.v. 
het overtreden van een wachtverbod, 's nachts buiten laten staan van een vuilnisemmer, 
fietsen zonder bel? Dit zijn ordeningsregelen waarvan schending niet zondermeer een in 
het oog springende ethische onwaarde betekent. De ordenende doelstelling ervan berust 
soms op een vrij toevallige keuze (zoals het voorschrift dat men in het verkeer 'rechts' 
moet houden eigenlijk nèt zo goed 'links houden' had kunnen verplichten). Is die inhoud 
van de norm soms 'buitenissig' in die zin, dat zij geheel is afgestemd op bepaalde locale 
behoeften, zoals met name bij bepaalde gemeentelijke A.P.V.'s kan voorkomen die af-
gesteld zijn op specifiek plaatselijke normen van fatsoen en moraal en juist daarom voor 
'doorgangers' van elders redelijkerwijs niet kenbaar zijn in deze gestrenge vorm? 

Een dergelijke wat buitenissige inhoud had de norm in een geval berecht door de Ktr. 
Haarlem 25-09-1950 NJ 1952 nr. 288. Art. 114 A.P. V. Heemskerk verbood nl. het ver-
toeven op het strand in badkleding, ook indien die kledij zeer decent was. De norm stelde 
ook op het strand bovenkleding verplicht. Verdachte, die een zwembroek had gedragen, 
beriep zich erop, dat deze verbodsbepaling hem onbekend was. De Kantonrechter over-
woog dat het theoretisch mogelijk was dat iedere vreemdeling, die hier te lande een bad-
plaats betrad zich te voren van derzelver verbodsbepalingen op de hoogte stelde. Dit zou, 
gelet op de diversiteit van de verbodsbepalingen per gemeente, geenszins overbodig zijn. 
Derhalve kon de Kantonrechter er niet toe besluiten aan verdachtes verweer dat hij desbe-
treffende verbodsbepaling niet kende bevrijdende werking toe te kennen. Evenwel, zo 
betoogde die rechter verder, het lag anderzijds in het algemeen geenszins voor de hand 
dat men zelfs in een decent badkostuum niet aan het strand mocht vertoeven. De 
normstelling lag zozeer buiten de algemene verwachting, dat de rechter daaruit kennelijk 
besloot tot een bijzondere publikatieplicht voor de gemeentelijke overheid b.v. door aan 
de toegangswegen tot het strand borden te plaatsen waarin de verplichting tot het dragen 
van bovenkleding duidelijk kenbaar werd gemaakt. Dit had die overheid nagelaten. Der-
halve volgde een `schuldigverklaring zonder oplegging van straf' die wel z6 geformuleerd 
was dat men van een 'bedekt ORV wegens AVAS' zou kunnen spreken. 

De aard van het voorschrift speelt een rol in HR 31-05-1939 NJ 1939 nr. 769 m.o. W.P. 
Verdachten hadden in de gemeente Heerenveen in strijd met een Algemeen Voorschrift 
van Politie door de Burgemeester dier gemeente in buitengewone omstandigheden uitge-
vaardigd en afgekondigd propaganda gemaakt gericht tegen de militaire verdediging en 

312. Zie: L.H.C. Huisman, Handhaving van recht, Deventer/Antwerpen 1965, p. 8/9; J.M. van 
Bemmelen, Is het strafrecht ultimum remedium?. NJB 1965, pp. 683 t/m 693 i.h.b. p. 689. 
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de weermacht van het Koninkrijk, door te rijden met een auto beplakt met antimilitaristi-
sche reclamebiljetten. Bij de feitenrechter hadden verdachten betoogd dat bedoeld voor-
schrift van de Burgemeester niet op hen kon worden toegepast aangezien zij dat t.t. dat de 
overtreding werd gepleegd niet konden kennen, daar het toen eerst vijf en vijftig minuten 
was geleden dat het ten raadhuize werd afgekondigd en zij zich toen op 15 km afstand van 
de kom der gemeente Heerenveen bevonden. De rechtbank aanvaardde dit verweer niet. 
Zij werkte met een sterk vermoeden van mogelijkheid van bewustzijn der strafbaarheid 
en wederrechtelijkheid, in het licht waarvan de ignorantia voor vermijdbaar en verwijt-
baar gehouden bleef. Als feitelijke basis voor de onaannemelijkheid van het tegendeel 
(de verschoonbaarheid) gold, dat de politie verdachten tevoren was komen vragen wat zij 
van plan waren met de auto en of zij propaganda zouden maken. De Burgemeester van 
Weststellingwerf had een gesprek met verdachten gehad, waarin verdachten hadden ge-
vraagd of 'in de gemeente Heerenveen ook gevaar voor hen was'. De ander had gezegd dit 
niet te weten. 

Bij deze verwerping van het verweer speelde o.i. met name een rol, dat het om ad hoc 
noodwetgeving ging, die slechts zeer kortstondig zou duren maar, om als noodingreep zo 
doeltreffend mogelijk te zijn, dan ook welhaast onvoorwaardelijke werking moest heb-
ben. Daarmede werd een rechtsplicht voor iedereen binnen de gemeente gecreëerd om, 
hoe dan ook, er maar voor te zorgen dat hij de zin en strekking van dergelijke noodingre-
pen kende. 

Zoals wij aangaven zijn de `subsumptie-dwaling' (door misinterpretatie menen, dat een 
handeling niet onder de verbodsnorm valt) en dwaling betreffende de verbindbaarheid 
van een norm vrijwel altijd onverschoonbaar. Hier moeten wel heel sterke contraindices 
tegen de vermoedens van verwijtbaarheid geconstateerd kunnen worden, omdat de mo-
gelijkheid van normschending meestal wel degelijk voorgesteld is. 

Zo in HR 26-01-1971 NJ 1971 nr. 322. Verdachte had als eigenaresse van een Horecabe-
drijf prijzen berekend hoger dan toegelaten bij de krachtens de Prijzenwet vastgestelde 
Prijzenbeschikking Horecabedrijven 1%9. HR: het Hof heeft met juistheid overwogen, 
dat van verontschuldigbare dwaling omtrent de wederrechtelijkheid nog geen sprake is 
op grond van het enkele feit dat men het standpunt dat het wettelijk voorschrift niet ver-
bindend is in redelijkheid kan bepleiten. Deze overweging kan 's Hofs verwerping van het 
AVAS-beroep dragen. Daaraan vermag niet af te doen de namens req. aangevoerde om-
standigheid dat het blijkens rechterlijke uitspraken herhaaldelijk is voorgekomen dat 
niet-verbindende prijsmaatregelen zijn gegeven. Zulks ontsloeg req. niet van de plicht be-
dacht te zijn op de mogelijkheid dat de namens haar bepleite onverbindendheid door de 
rechter niet zou worden aanvaard. 

Evenzo HR 26-03-1974 NJ 1974 nr. 238. 
Verd. had als eigenaresse en/of gebruikster van verschillende boskavels te Doorn toe-

gelaten dat daar zonder vergunning ontgrondingen plaatshadden. Immers, zij liet toe, 
dat stukken bosgrond van de h umuslaag werden ontdaan. Dit leverde op overtreding van 
art. 3 eerste lid der Ontgrondingenwet. De judex facti had AVAS aangenomen daar ver-
dachte verklaarde: 

'Het weghalen van de humuslaag heeft volgens mij totaal niets met ontgronding te ma-
ken. Ik heb niet het gevoel dat ik enig strafbaar feit heb gepleegd. Ik heb er wel iets over 
gehoord dat er verschil bestaat in opvatting over de interpretatie van het begrip ontgron-
ding in de Ontgrondingenwet. Dit heeft mij aanleiding gegeven overleg te plegen met de 
betreffende instanties want ik verkeer in de overtuiging dat ik geen strafbaar feit heb ge-
pleegd.' De deskundige had verklaard dat het weghalen van de humuslaag in het alge-
meen nadelig is voor de groei van de houtopstanden. Die verwijdering behoorde niet tot 
de normale uitoefening van het bosbouwbedrijf. HR: in het licht van deze verklaring 
kunnen de door de Rb. weergegeven feiten en omstandigheden niet het oordeel wettigen, 
dat gereq. er  geen verwijt van gemaakt kan worden, dat zij heeft gedwaald omtrent de 
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juiste betekenis van het in art. 3 lid 1 Ontgrondingenwet voorkomende woord 'ontgron-
den'. 

I11.2.2.c Putativiteit van rechtvaardiging 

Bij `putativiteit van rechtvaardiging' is er sprake van een samengestelde voorstellingsin-
houd bij de dwalende die gekarakteriseerd wordt door: 
a. een actuele bewustzijnsbetrekking tot het in de werkelijkheid inderdaad geschonden 

rechtsbelang. De dader heeft niet slechts de mogelijkheid van de schending daarvan 
onder ogen gezien, maar ook — en inzoverre adequaat — beseft dat hij dit belang 
daadwerkelijk zou schenden; 

b. het oogmerk, niettegenstaande deze aanvankelijke wederrechtelijkheid, door tóch te 
handelen een verdergelegen, meerwaardig rechtsbelang te dienen. En in dit oogmerk 
— een 'rechtvaardigingsoogmerk' derhalve, spiegelbeeld van wat wij 'wederrechte-
lijkheidsoogmerk' noemden (Hoofdstuk 3.IV.2.6.d.4) — zit de dwaling. Het meer-
waardig rechtsbelang bestond in het geheel niet, of het bestond wel, maar het kon 
door deze handeling niet gediend worden, en dit weer, hetzij doordat die handeling 
daartoe iedere effectiviteit miste (in de putativiteit van rechtvaardiging zit dan een ef-
fectiviteitsdwaling ingebakken) hetzij doordat die handeling daartoe niet proportio-
neel en/of subsidiair was. 

Derhalve is bij deze dwalingsvariant sprake van een pluraliteit van cognitieve momenten. 
Reeds daarin zit praktisch een grote drempel voor de rechter, om tot de aannemelijkheid 
van het bestaan van deze dwaling te komen. Vergelijkenderwijs zijn de cognitieve negati-
va der ignorantiae facti en juris inzoverre 'aannemelijker' omdat daarvoor minder nodig 
is. 

Zo is voor de aannemelijkheid van `putatieve noodweer' nodig dat de dader dacht, dat 
eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed bedreigd werd, dat die dreiging voortkwam 
uit een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding en dat ter afwering daarvan een be-
paalde handeling als noodzakelijke verdediging geboden was. 

Dwalingsberoepen lopen reeds daarom vast, omdat de rechter niet aanneemt dat een 
bepaald onderdeel van deze mening inderdaad bij de dader voorhanden was. Dan komt 
men dus aan de verschoonbaarheid niet meer toe. 

Voorbeeld: HR 22-11-1949 NJ 1950 nr. 179 m.o. B.V.A.R. Verd., politieman, was 
doende met de aanhouding en overbrenging naar een verhoorplaats van zekere Van V. 
Deze Van V. verzette zich zeer heftig tegen deze handelingen en richtte zich dreigend en 
gewelddadig tegen verdachte. Deze, op een gegeven moment geen uitweg meer ziende, 
trok zijn pistool en loste drie schoten op Van V., die daardoor zwaar verwond werd en 
uiteindelijk in elkaar zakte, doch daarop weer overeind kwam in de richting van verdach-
te, die daarop nogmaals schoot en Van V. doodde. Aan verdachte werd nu verweten dat 
hij door dit laatste schot de dood van Van V. had veroorzaakt. Kennelijk was die Van V. 
een waarlijke wildeman geweest, want uit het feit dat verdachte slechts voor dat laatste 
schot vervolgd werd mag men wel afleiden dat de verdachte, ook naar het inzicht van het 
OM, wel redenen gehad had voor de eerste drie en wel, dat deze wel geboden waren door 
de noodzakelijke verdediging van zijn lijf tegen de aanranding van Van V. Verdachte riep 
nu, t.a.v. het vierde schot, noodweer resp. putatieve noodweer in. Beslissend was, aldus 
verd., dat ik kon menen dat die Van V. alsnog tot de aanval wilde overgaan, waartegen ik 
mij moest verdedigen. In zeker opzicht moet voor een dergelijke mening in zoverre aan-
leiding hebben bestaan, dat die Van V., hoewel getroffen door twee schoten, toch nog 
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door bleef gaan met zijn aanvallen. Hoewel ex post was gebleken, dat Van V. door de drie 
schoten tezamen zwaar gewond was en niet meer tot effectieve weerstand in staat was, 
kon de vraag gesteld worden of verdachte niet gemeend had, dat hij zich alweer moest 
verdedigen. De feitelijke rechter had dit niet aangenomen. Van V. was, na het derde 
schot, kreunend op de weg blijven liggen. Op een gegeven ogenblik was hij weer overeind 
gekomen, langzaam, met de handen uitgespreid in de lucht tastende, waggelend als een 
zwaar beschonken man, wankelend in de richting van verdachte. Deze had daarop nog-
maals geschoten. Het midd. van verd., klagend over de verwerping van het beroep op pu-
tatieve noodweer, faalde volgens de HR reeds hierom, omdat het in de gegeven omstan-
digheden voor een ieder, dus ook voor verdachte duidelijk moest zijn geweest, dat toen 
het laatste schot werd gelost van noodweer geen sprake kon zijn. De rechter achtte 
m.a.w. onaannemelijk dat verdachte alstoen nog had gemeend, dat een ogenblikkelijke 
aanranding dreigde, dan wel dat een pistoolschot tegen een eventuele (zeer zwakke) aan-
randing van de zwaar verwonde 'noodzakelijk' was.' ' ' 

Putativiteit van rechtvaardiging kan zich t.a.v. iedere rechtvaardigingsgrond voordoen. 
De volgende mogelijkheden zijn derhalve voorhanden: putatieve noodtoestand, putatie-
ve noodweer, putatief ambtelijk bevel, putatief wettelijk voorschrift, putatief tucht-
recht, putatief beroepsrecht, putatieve toestemming, putatieve ontheffing of vrijstel-
ling. Overigens zal de dader niet altijd rechtstreeks een beroep doen op de putativiteit, in-
tegendeel, juist omdat zijn dwaling compleet is, zal hij het objectief bestaan van de recht-
vaardigingsgrond inroepen. Hier ware dan een subsidiair betoog omtrent de putativiteit 
en de verschoonbaarheid in te lezen. 

Wie van mening is dat hij b.v. een vergunning heeft gehad, beroept zich, overtuigd van de 
juistheid dier mening, op die vergunning en niet op de dwaling. Een dergelijke houding 
kan het gebrek aan twijfel, kenmerkend voor zovele dwalingen, of, meer in het algemeen, 
de compleetheid in een juist licht stellen.'" 

Het komt ons voor, dat de rechter, door enkel te overwegen dat de vergunning er niet 
was, de portee van het verweer geen recht doet wedervaren. Zie b.v. HR 20-12-1937 NJ 
1938 nr. 819 m.o. W.P. Verdachte had op de openbare weg een sabel gedragen. Dit was 
strafbaar krachtens de artt. 1 en 2 der Wet van 9 mei 1890 S. 81 houdende verbodsbepa-
lingen tegen het dragen van wapenen. Maar, zo had verdachte betoogd, ik droeg dat wa-
pen omdat ik verkleed was als veldwachter in een toneelstukje `De Tooverfluit', dat in de 
openlucht werd uitgevoerd op een terrein aan de openbare weg. Die opvoering geschied-
de met vergunning van Ben W, waarbij Ben W kennis droegen van het feit dat een veld-
wachter medespeelde en 'uiteraard' een sabel droeg. De Ktr. had verdachte van alle 
rechtsvervolging ontslagen. Het OM kwam tegen deze beslissing in cassatie betogende, 
dat de vergunning van B en W niet had omvat het dragen van de sabel op de openbare 
weg. De executant had het terreintje verlaten, waarop het spel werd uitgevoerd en werd 
prompt geverbaliseerd. Deze zienswijze bleek de HR inzoverre te delen, dat de Raad 
evenmin aannam, dat verdachte in het bezit was geweest van een ontheffing als bedoeld in 
de artt. 3 en 4 der Wapenwet terwijl overigens ook niet van enige andere strafuitsluitings-
grond was gebleken. De Raad ging derhalve niet in op de eventuele mogelijkheid, dat ver-
dachte had gemeend, dat de vergunning van B en W ook had omvat om als toneelspeler 
voor of na dan wel in verband met de vertoning met het veldwachterstenue op de straat te 
komen, b.v. om zich elders weer om te kleden. O.i. had de Raad de feitenrechter zulks 
alsnog moeten laten onderzoeken en tevens, of die dwaling wellicht verschoonbaar was 

313. Van 'noodweer-exces' kon geen sprake zijn, omdat de hevige gemoedsbeweging ontbrak. 
Verd. beriep zich ook op uitgesproken cognitieve overwegingen, niet zozeer op een emotionele ont-
remming en reeds hierop faalde het beroep op art. 41 tweede lid. 
314. Zie m.n. Hoofdstuk 2.11.5.2. 
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geweest, zeker in dit geval, nu het een openluchtspel betrof waarbij geen duidelijke af-
scheiding bestond tussen het weiland waarop het toneelstuk werd uitgevoerd en de open-
bare weg. De mening, dat de vergunning van Ben W ook omvatte het dragen van de sabel 
op de openbare weg werd immers ook gedeeld door de Ktr. De mededeling dat de Wapen-
wet geen andere machtigingen kent dan schriftelijke bevoegdheidsverleningen i.v.m. een 
optocht gaat uiteraard langs de subsidiaire dwaling heen. Zeker onder de gegeven om-
standigheden bestond er tussen verdachte en Ben W een zekere rechtsplichtvestigende re-
latie waarin de laatsten de eerste hadden behoren te waarschuwen dat hij onder geen be-
ding met zijn sabel op de openbare weg mocht komen. 

Ook bij een 'onbevoegd gegeven ambtelijk bevel' (art. 43 tweede lid Sr.) kan er sprake 
zijn van putativiteit van rechtvaardiging, indien de dader door het opvolgen van het bevel 
positief meende een meerwaardig rechtsbelang te dienen. Dit is echter niet altijd zo, even-
min als bij de putativiteit van het bevel. Het kan zijn, dat de dader dacht: 'bij mij moeten 
ze straks niet wezen'. Zie hieronder. Het verschil tussen het 'onbevoegd bevel' en het pu-
tatief bevel' is dat in het eerste geval de dwaling beperkter was: er werd bevel gegeven, al-
leen was de bevelgever niet bevoegd, al dacht de ondergeschikte te goeder trouw van wel. 

Er moeten dus re vera een bevel, een ondergeschiktheidsrelatie en een zekere formele 
ondergeschiktheidskring waarbinnen het bevel had kunnen vallen, zijn geweest. 3 ' De 
dwaling bedoeld in art. 43 tweede lid Sr. heeft op die gegevens geen betrekking. Bij het 
`putatief bevel' is dat juist wel zo: de error betreft het bevel, de onderschikking en/of de 
bevoegdheid, zowel formeel als materieel. 

Omdat de dader de concrete krenking van een in zijn ogen ondergeschikt rechtsbelang 
heeft ingezien, wijkt het onverschoonbaarheidsvermoeden van de putativiteit der recht-
vaardiging slechts zeer moeizaam. Een zekere mate van wederrechtelijkheid heeft de da-
der immers voor ogen gestaan. Dit had hem moeten bewegen tot een zeer zorgvuldig on-
derzoek naar het contrasterend rechtsbelang (in zijn mening meerwaardig) en naar effec-
tiviteit, proportionaliteit en subsidiariteit der voorgenomen handeling. Doorgaans 
schort het hieraan. 

Zo in HMG N-Indië 02-04-1948 NJ 1949 nr. 147 m.o. B.V.A.R.: bekl., korporaal, had 
opzettelijke ongehoorzaamheid gepleegd in tijd van oorlog waarbij de schuldige opzette-
lijk in zijn ongehoorzaamheid volhardt nadat een meerdere hem uitdrukkelijk op zijn 
strafbaarheid heeft gewezen. Bekl. had bevel gekregen om, waar een militaire aanvoer-
weg vanuit huizen in een kampong beschoten werd en op die weg reeds mijnongevallen, 
kennelijk tot die kampong te herleiden hadden plaatsgevonden, die kampongstrook plat 
te branden. Beklaagde had geweigerd aan dit bevel te voldoen omdat hij meende dat de 
kapitein de order niet uit militaire noodzaak maar uit represailleoverwegingen gaf. Bekl. 
hield de kampongbewoners voor onschuldig en achtte de opdracht mensonterend. Ach-
teraf was gebleken dat het bevel militair noodzakelijk, bevoegd gegeven en niet-mensont-
erend was. Bekl's verweer is te rubriceren als een beroep op putatieve noodtoestand. 

Aan de ene kant was er de plicht om als militair bevelen van superieuren onmiddellijk 
op te volgen. Anderzijds had hij gedacht door dit bevel op te volgen een misdrijf tegen de 
menselijkheid te begaan, nu hij het platbranden voor represaille hield. Als hem tevoren 
uitdrukkelijk te kennen was gegeven dat het uitvoeren der order militaire noodzaak was 
had hij die zonder bedenken opgevolgd. Het Hof nam wel de dwaling doch niet de ver-
schoonbaarheid aan. Als beklaagde had gemeend, aldus het Hof, met een represaillebe-
vel te doen te hebben, had hij navraag naar de militaire noodzaak moeten doen. Hiertoe 
had hij niet de minste poging gedaan. Hij had het zelfs niet nodig gevonden om, toen de 
avond tevoren het doel van de bewuste order onder de mariniers werd besproken en de 

315. Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het wetboek van strafrecht, a.w., ad art. 43 Sr. aant. 3 
suppl. 2. 
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mogelijkheid van represaille en de tegenzin daartegen werd ten berde gebracht, hetgeen 
bekl. vernomen had, zijn meerderen hiervan in kennis te stellen waartoe hij als onderoffi-
cier verplicht was. Hij had zijnerzijds tevoren ook geen bezwaren tegen het bevel naar vo-
ren gebracht. Zie ook: Hof A'dam 10-12-1976 NJ 1977 nr. 403. Poging tot doodslag. 
Verd. had geschoten op een auto die hem klem reed, omdat hij dacht dat daarin achter-
volgers zaten die hem naar het leven stonden en dat hij daarom in acuut levensgevaar ver-
keerde. Toen hij bemerkte dat de inzittenden van die auto politieambtenaren waren had 
hij het schieten dadelijk gestaakt. Hij zou, zo betoogde hij, nimmer op die auto of de in-
zittenden hebben geschoten indien hij had kunnen zien of beseffen dat de inzittenden po-
litieambtenaren waren. Verschoonbareputatieve noodweer? Hof: het verweer moet wor-
den verworpen aangezien verdachte onder de omstandigheden i.c (tevoren had hij revol-
versalvo's op de openbare rijweg afgegeven) ernstig rekening had behoren te houden met 
de mogelijkheid dat de inzittenden van de hem klem rijdende auto slechts de bedoeling 
hadden hem aan te houden en er allerminst op uit waren hem van het leven te beroven. 

In HR 18-04-1967 VR 1967 nr. 87 wordt de verschoonbaarheid van de putatieve nood-
toestand wel aannemelijk geacht. Een voorligger reed naar rechts de berm in om een links 
rijdende tegenligger te ontwijken. Verd. trachtte met de door hem bestuurde auto tussen 
de voorligger en de inmiddels weer naar de goede weghelft teruggekeerde tegenligger 
door te rijden. Een aanrijding was het gevolg. Rb. Arnhem overwoog dat aannemelijk 
was geworden dat verd. in een door een tegenligger veroorzaakte noodsituatie gemeend 
had aldus te moeten handelen. De HR overwoog dat de Rb. kennelijk tevens tot uitdruk-
king had willen brengen dat verd. in die situatie ook aldus had mogen handelen zonder 
dat hem daarvan rechtens een verwijt kon worden gemaakt. Gerechtvaardigd was verd. 
dus niet. In HMG 06-10-1978 NJ 1979 nr. 1, m.o. Th.W.v.V. is sprake van putativiteit 
van rechtvaardiging omdat verd. meende te handelen ter uitvoering van een wettelijk 
voorschrift (art. 28 Politiewet, welk verplicht tot daadwerkelijke handhaving van de 
rechtsorde) en in het kader van een ambtsinstructie nl. de 'Bijstandsinstructie gemeente-
politie'. Verd., marechaussee, had een zekere R. op heterdaad ontdekt bij het plegen van 
een diefstal met braak. Verd. had getracht R. aan te houden, maar deze was op de vlucht 
geslagen. Verd., die onder de onoverzichtelijke omstandigheden in casu kennelijk niet 
meteen kon doorgronden aan wat voor soort feiten die R. zich had schuldig gemaakt, 
meende dat hij die R. moest doen stilhouden door van een vuurwapen gebruik te maken. 
Nadat die R. geen gevolg had gegeven aan het door verd. gegeven bevel 'Halt, politie!' en 
het daarop geloste waarschuwingsschot, loste verd. een gericht schot tengevolge waarvan 
die R. dodelijk werd getroffen. Op zichzelf was het besluit, die R. aan te houden, juist en 
zelfs verplicht ex art. 28 Politiewet.'" Het gericht schieten was, gelet op de ernst van het 
vergrijp, niet proportioneel en subsidiair. Er was niet sprake van een zodanig grove aan-
tasting van de rechtsorde, dat het geweldsgebruik i.c. geoorloofd was. Objectief bezien 
handelde verd. dus niet conform art. 23 der Bijstandsinstructie, luidende 'Het gebruik 
van een vuurwapen is slechts geoorloofd in de volgende gevallen: tot het aanhouden van 
een persoon, die zich aan zijn aanhouding tracht te onttrekken en die wordt verdacht van 
een ernstig misdrijf, dat bovendien moet worden aangemerkt als een grove aantasting 
van de rechtsorde'. 

Maar had verd. verschoonbaar kunnen menen verplicht of gerechtigd te zijn tot het 
vuurwapengebruik? 

Die vraag beantwoordde het HMG bevestigend. Daarbij was van belang, dat verd. nog 
maar zeer weinig theoretisch onderricht had gehad over de zgn. geweldsartikelen der 
ambtsinstructie, dat hij overigens het vuurwapen had gebruikt op verantwoorde wijze, 
dat de grens tussen ernstige en niet ernstige delicten vloeiend is en evenzeer tussen delicten 
die wel en die niet een grove aantasting zijn van de rechtsorde. Rekening moest worden 
gehouden met het gegeven dat het gehele voorval zich in een beperkt aantal seconden had 

316. Het artikel luidt: De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in 
overeenstemming met de geldende rechtsregelen te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van 
de rechtsorde (enz.). 
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afgespeeld in welke zeer korte tijd verd. een besluit moest nemen onder de drang der om-
standigheden, zonder te kunnen wikken en wegen en zonder te kunnen weten of zijn op-
treden het beoogde effect zou sorteren dan wel onvoorziene en juist ongewilde reacties 
zou uitlokken. Derhalve had verd. te goeder trouw kunnen menen, gelet op zijn ervaring 
en opleiding dat hij op grond van zijn ambtsinstructie gerechtigd was van zijn vuurwapen 
gebruik te maken. 

De rechter spreekt van 'menen gerechtigd te zijn'. 
Derhalve heeft hij kennelijk de verschoonbare dwaling niet gerubriceerd als een `puta-

tiviteit van wettelijk voorschrift'. Dit vereist nl. dat het voorschrift in de mening van de 
dader verplicht tot het verrichten der handeling." De rechter heeft dus niet als rechts-
grond van de VU-werking aangenomen, dat verd. meende te handelen naar de strekking 
van art. 28 Politiewet. 3 ' Want dat artikel verplicht. De strafvorderlijke aanhoudingsarti-
kelen zijn bevoegdheidverlenend, en gelijk Remmelink voor die artikelen een rechtvaar-
digingsgrond sui generis ontwikkelt, 31  9  moet men derhalve hier eveneens van een putati-
viteit van rechtvaardiging sui generis spreken. 

Putativiteit van aansprakelijkheidsuitsluiting 

Soms heeft de dader de (mogelijkheid van) wederrechtelijkheid wel gekend doch in dwa-
ling gemeend dat men 'daarvoor niet bij hèm moest zijn'. De voorstelling van de dader is 
dan niet geweest dat 'het mocht' of dat een meerwaardig rechtsbelang gediend zou wor-
den. Integendeel, voor wat de concrete (mate van) wederrechtelijkheid betreft bestaat er 
vaak een zekere onverschilligheid, mede veroorzaakt door het (foutieve) besef zelf nooit 
aansprakelijk te kunnen zijn: `ze zoeken het maar uit'. Deze putativiteit van aansprake-
lijkheidsuitsluiting komt vooral voor bij de putativiteit van ambtelijk bevel en het onbe-
voegd gegeven ambtelijk bevel. Het is duidelijk, dat de hierbedoelde putativiteit niet snel 
VU-werking zal hebben, juist omdat aan de dwaling niet zelden een 'naar zich toe reke-
nen', een 'gewilde onverschilligheid' ten grondslag ligt en derhalve juist daarom verwijt-
baarheid impliceert. De VU-werking kan slechts bereikt worden als de dader zich machte-
loos heeft gewaand om iets anders te kunnen ondernemen dan de uitvoering van het bevel 
of voorschrift (terwijl hij die machteloosheid niet vrijwillig heeft opgezocht) dan wel geen 
finaal inzicht heeft kunnen hebben in de (mate van) gerealiseerde wederrechtelijkheid 
dan wel de mogelijkheid van contrasterende meerwaardige rechtsbelangen (waarin zijn 
superieuren wèl inzicht zouden hebben) reëel heeft geacht. 

Bij het onbevoegd gegeven ambtelijk bevel heeft de bevolene niet altijd een complete 
rechtmatigheidsovertuiging. Soms is moeilijk uit te maken, wat precies gedacht is, zoals 
in HR 17-01-1916W 9944 waarin een veldwachter aan wie daartoe last werd gegeven door 
zijn chef iemand (wederrechtelijk, naar achteraf bleek) van zijn vrijheid beroofde, zon-
der nader bij zijn chef te informeren. Putativiteit van rechtvaardiging is echter niet wel 
denkbaar, als de inhoud van het bevel direct indruist tegen de meest essentiële rechtsnor- 

317. C.A.J. Hartzveld, Art. 42 van het Wetboek van Strafrecht, TVS XI p. 246 v.v.; JA. Eigeman, 
Eenige beschouwingen over het bevel, voornamelijk uit een militiair strafrechtelijk oogpunt, Lei-
den, 1900, p. 1; J .M. Houben, Artikel 42 Wetboek van Strafrecht, Zwolle 1959, p. 53; Noyon/Lan-
gemeijer/Remmelink, Het wetboek van Strafrecht, a.w., ad art. 42 aant. 3 suppl. 2. 
318. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding, 8e dr., a.w., p. 262 neemt art. 28 Politiewet wel 
als verplichtend wettelijk voorschrift in aanmerking. 
319. A.w., p. 263 v.v. 
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men in de menselijke samenleving, zoals bij zeer vele oorlogsmisdrijven waarin het Be-
fehl ist Befehl' wordt ingeroepen. Verdachten beweren dan ook niet, dat zij hebben ge-
dacht, dat wat zij deden rechtmatig was, maar dat zij meenden niet anders te kunnen 
doen, dan wel, dat zij veronderstelden dat hun formeel bevoegde superieuren beter in-
zicht b.v. in de situatie der totale oorlogsvoering hadden, waarop zij als ondergeschikten 
blindelings vertrouwden. Dergelijke vertogen produceren echter niet zelden het verwijt 
van de desbewuste verblindheid, zoals in BRvC 20-01-1947 NJ 1947 nr. 47. Inbeslagne-
mingen en aanhoudingen in bezettingstijd. Adv. Fisc. Langemeijer: zô req. daartoe beve-
len gegeven mochten zijn, zijn deze hem niet bevoegdelij k gegeven. Evenmin kan hij ze te 
goeder trouw voor bevoegdelij k gegeven hebben gehouden: een mening die geen goed 
Nederlander zou hebben — nl. dat dienstvoorschriften zoals req. meent alles beslisten 
— is geen goede trouw. BRvC: verweer kan niet voor het eerst in cass. gedaan worden. 
Zie ook BRvC 27-01-1947 N.O.R. 1947 nr. 736. Op bevel van Nederlandse commissaris 
als ondergeschikte joden arresteren. Req. kon die bevelen niet te goeder trouw als be-
voegd gegeven beschouwen, volkomen op de hoogte als hij, als hoofd-agent-rechercheur 
was, gelijk trouwens ieder normaal mens was, waarom het t.a.v. de joden ging. Eveneens 
BRvC 06-12-1948 NJ 1949 nr. 85 m.o. B.V.A.R. In het geval-Rauter zijn er voldoende 
uitlatingen van verd. voorhanden die reeds op de voorhand een betoog over putativiteit 
van rechtmatigheid onmogelijk maken, zo o.m. Rauters smalende uitlatingen aan het 
adres van zekere generaal von Wlisch, die hij verweet zich aan het volkenrecht te willen 
houden. Req. beroept zich dan ook niet op vermeende rechtmatigheid, maar op een 
dwangsituatie door zijn hiërarchieke ondergeschiktheid waardoor o.m. van hem niet ver-
langd kon worden de rechtmatigheid der bevelen zelfstandig voor uitvoering te toetsen. 
Dit beroep wordt weerlegd via een actio libera in causa redenering: req. had zich vrijwillig 
in dienst van Hitler gesteld. Zie voorts nog betreffende beroepen op het re vera onbe-
voegd gegeven ambtelijk bevel BRvC 06-06-1949 NJ 1949 nr. 540 en BRvC 17-10-1949 NJ 
1950 nr. 6. Ook in BRvC 05-12-1949 NJ 1950 nr. 12 komt verdachte niet meer dan tot een: 
het was mijn verantwoordelijkheid niet. Beroep verworpen. De ambtelijke bevelen wa-
ren naar inhoud onbevoegdelij k gegeven. Verd. kan zich niet vrijwaren met het argument 
dat hij steeds gemeend had dat zijn meerderen zc) rechtschapen waren dat zij hun onder-
geschikten wel nooit iets wederrechtelijks zouden opdragen. Dit verweer is, aldus de 
BRvC, te minder aanvaardbaar van militairen in dienst van de Duitse staat die zo herhaal-
delijk op de meest flagrante wijze het oorlogsrecht heeft geschonden. 

Verschoonbaar is de putativiteit van aansprakelijkheidsuitsluiting in Rb. Arnhem 17- 
06-1958 NJ 1959 nr. 229. Hier had verd. gereden zonder rijbewijs, echter op uitdrukke-
lijk bevel van een politieagent, die uiteraard daartoe niet bevoegd was. De houding van 
verd. was, schouderophalend, geweest van 'nou ja, die agent zal het wel beter weten', 
hetgeen een dwaling was. Verdachte verkocht patates-frites in een bestelauto aan de 
openbare rijweg, die daar door een ander was geplaatst. De politieagent X constateerde 
dat verd. aldus een vaste standplaats had ingenomen zonder daartoe ontheffing te heb-
ben van B en W. Die agent gelastte verd. onmiddellijk die standplaats te ontruimen en 
derhalve met die auto weg te rijden. Verd. wees de agent erop geen rijbewijs te hebben, 
maar de ambtenaar persisteerde bij zijn bevel. Toen was verd. in vredesnaam maar achter 
het stuur gaan zitten en werd prompt daarop geverbaliseerd door twee andere agenten. 
Rb: verdachte kon, in aanmerking genomen zijn persoonlijkheid, zoals deze ttrz is ge-
bleken niet inzien waarom hij aan het politiële bevel in de vorm waarin het werd gegeven 
niet mocht voldoen nu hij kort tevoren nog een geldig rijbewijs had bezeten en kon aan-
nemen dat hij nog over voldoende rijvaardigheid beschikte om als bestuurder van een 
motorrijtuig daarmede te rijden. Hij heeft dit bevel onder de gegeven omstandigheden te 
goeder trouw als bevoegd gegeven kunnen beschouwen. Dit klemt te meer nu de overheid 
zich op steeds meer maatschappelijke terreinen beweegt als regelend orgaan en mede 
daardoor steeds minder van de gewone burger verwacht mag worden dat hij op de hoog-
te is van de draagwijdte van de bevoegdheden der overheidsorganen. In zekere zin zou 
men ook kunnen spreken van `putativiteit van schulduitsluiting' inzoverre de dader be-
weert gedacht te hebben 'ik kan het ook niet helpen'. In tegenstelling tot de putativiteit 
van rechtvaardiging zijn de morele pretenties van de beroepen op putativiteit van uit- 
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gesloten aansprakelijkheid veel minder hoog. De verwijtbaarheidsuitsluiting door die 
putativiteit is vooral ingegeven door het rechtspolitieke aspect van het voorkomen van 
'overspanning der strafrechtelijke aansprakelijkheid'. Ook al is er soms op de houding 
van de dader wel wat af te dingen, toch resteert er geen strafrechtelijk relevante schuld die 
de opzettelijke leedtoevoeging nog dragen kan. 

Enigszins paradoxaal blijkt de putativiteit van aansprakelijkheidsuitsluiting, hoe zeer 
inhoudelijk een dwaling, naar effect geen dwaling bij verschoonbaarheid: er wordt inder-
daad ORV gegeven wegens UV. 

111.2.3 VERWUTBAARHEIDPRODUCERENDE DWALING 

De verwijtbaarheidproducerende dwaling doet zich voor als tegen het vermoeden van 
verwijtbaarheid een beroep op dwaling gedaan wordt met het oog op de VU-werking, ter-
wijl het dwalingsberoep nu juist expliciet maakt waarom het processuele verwijtbaar-
heidsvermoeden i.c. materieel zo terecht is. Dit komt vooral voor in de gevallen, waarin 
de verdachte een maatschappelijke functie heeft, waaruit een Garantenstellung voort-
vloeit, terwijl het dwalingsberoep een gebrek aan kennis behelst dat onverenigbaar is met 
de Garantenstellung. Zo b.v. als een automobilist zich beroept op onkunde m.b.t. zeer 
essentiële dingen de rijtechnische staat van zijn motorrijtuig betreffende. Hij betoogt 
t.a.v. een volstrekt ondeugdelijk remsysteem dat hij van dat soort dingen geen verstand 
heeft. Dan kan de rechter repliceren: maar dat is het hem nou juist! Een automobilist 
moet bepaalde dingen weten van zijn auto. 

Zo HR 25-04-1967 NJ 1967 nr. 471 waar verd. onrechtmatig bloemkwekerijprodukten 
kweekte en daardoor het bepaalde bij de Bloemkwekerijverordening 1962 overtrad. 
Verd. verweerde zich met het betoog: 'ik kon uit de mij door het productschap voor sier-
gewassen toegezonden stukken op het gebied van het teeltrecht niet wijs worden. Mijn 
geldschieter had steeds voor het vereiste teeltrecht gezorgd en ik verkeerde in de veron-
derstelling dat hij dit wel weer zou doen'. Het Hof had dit verweer verworpen omdat de 
gestelde feiten en omstandigheden geen AVAS konden opleveren. Terecht, omdat een 
bedrijfsuitoefenaar die de essentiële bepalingen zijn bedrijf betreffende niet kent juist 
daardoor zijn schuld vervolledigt. Zeer juist stelt de A.G. 's Jacob in zijn conclusie vCièr 
HR 13-02-1962 NJ 1962 nr. 430 m.o. v.B. dat het beroep op eigen onwetendheid t.a.v. 
technische aangelegenheden voor een automobilist niet vanzelfsprekend disculperend is. 
Wie zonder gevaar voor anderen wil rijden zal zich in elk geval toch een zeker minimum 
aan kennis van en begrip voor het mechaniek van de auto moeten zien eigen te maken, 
omdat anders dat mechaniek niet aan zijn handen kan worden toevertrouwd. 'Met name 
komt het mij voor, dat een automobilist, die verklaart zozeer leek te zijn, dat hij niet kan 
zien of het loopvlak van de banden van zijn auto al dan niet is versleten, zijn schuld daar-
mede eerder verzwaart dan verlicht' . 32 ° Zo ook Rb. Rotterdam 26-04-1921 NJ 1922 p. 
818: de directeur van een scheepvaartmaatschappij 'moet geacht worden' te weten dat 
een bepaalde overeenkomst contra legem is, immers, er toe strekt een schip te exporteren 
in strijd met de Schepenuitvoerwet. Hier kan de dwaling niet verschoonbaar zijn. Evenzo 
HR 25-06-1923 NJ 1923 p. 1294: een vrachtwagenchauffeur moet op de hoogte zijn van 
de ter plaatse voor het vervoeren van vrachten met automobielen geldende verbodsbepa-
lingen. Zie verder de arresten geciteerd in Hoofdstuk 2.111.2.2. b ad `Garantenstellung'. 

320. NJ 62, p. 1219 linkerkol.; zo ook Vellinga. Schuld in spiegelbeeld, a.w., p. 181. 
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111.2.4 VERWLITBAAFIREIDSPARENDE DWALING 

De verwijtbaarheid blijft naar normatieve èn meer feitelijke zijde distantief t.o.v. de per-
soonlijke ervaringswijzen van daders en daardoor nog tamelijk generiek en abstract. 
Dientengevolge zijn er allerlei dwalingen binnen het delictsgebeuren denkbaar, die de 
verwijtbaarheid niet raken omdat zij te gedetailleerd en te specifiek van inhoud zijn. Zo 
b.v. de strafbaarheidsdwaling, waarbij de dader in abstracto de strafbaarheid kent doch 
niet precies weet hoe strafbaar is gesteld, als misdrijf of als overtreding. In dwaling houdt 
hij het feit voor overtreding, doch het is een misdrijf. Die dwaling is voor de constituering 
van de verwijtbaarheid qua talis niet van belang. 

Zo b.v. HR 14-09-1981 NJ 1981 nr. 642 m.o. Th.W.v. V. Verd. overtrad bepalingen uit de 
luchtvaartwet. Vervolgd terzake betoogde hij, dat hij had gemeend en kunnen menen dat 
hij de re vera geschonden wettelijke bepalingen niet overtrad doch andere bepalingen uit 
de Regeling Toezicht Luchtvaart, overigens ook strafbepalingen. HR: voor het slagen 
van een beroep op verontschuldigbare dwaling t.a.v. de wederrechtelijkheid van het ten-
lastegelegde feit is vereist dat bij het o.t.r.z. aannemelijk wordt dat verd. heeft gehandeld 
in verontschuldigbare onbewustheid t.a.v. de ongeoorloofdheid van de hem verweten ge-
draging. Van een zodanige onbewustheid kan slechts sprake zijn indien, anders dan de 
Rb. te dezen heeft vastgesteld, de verd. t.t. van het feit in de overtuiging verkeerde dat 
zijn gedrag geen enkel strafbaar feit opleverde. 
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Samenvatting 
Facetten van dwaling in het strafrecht 

Strafrechtelijke dwaling is te omschrijven als: een complete cognitieve inadequatie. Met 
'cognitief' wordt aangegeven, dat 'dwaling' een informatief manco is: de dwalende be-
schikt niet over de juiste kennis. Dit manco levert een Inadaequatio inter rem et intellec-
tum' op. Vandaar de term 'inadequaat'. Met het woord 'compleet' wordt uitgedrukt, dat 
de dwaler niet weet dat hij dwaalt. De dwaling wordt niet als zodanig onderkend. Derhal-
ve is dwaling een tweevoudig informatie-manco. Ten eerste: de inadequatie zelf, ten 
tweede: het niet-beseffen daarvan. Deze dwaling kan zich voordoen als de dwalende in 
een verkeerde mening verkeert af niet nadenkt, dus onoplettend of onachtzaam is. Dit 
dwalingsbegrip is slechts aan twee onderscheidingen te onderwerpen. Ten eerste de twee-
deling in verschoonbare en onverschoonbare dwaling. Ten tweede het onderscheid in 
feitelijke dwaling en rechtsdwaling. Alle andere onderscheidingen — zoals die in posi-
tieve en negatieve, overwinnelijke en onoverwinnelijke dwaling — zijn overbodig. Is de 
dwaling verschoonbaar, dan betekent dit, dat voorzover de dwaling betreft, geen straf-
rechtelijke aansprakelijkheid kan bestaan. Feitelijke dwaling is makkelijker verschoon-
baar dan rechtsdwaling. Bij de bepaling van de verschoonbaarheid van de dwaling moet 
gelet worden op de hoedanigheid van het dwalend subject (leeftijd, beroep, maatschap-
pelijke opleiding, milieu, gezondheidstoestand) op de hoedanigheid van het dwalingsob-
ject (betreft het een 'norm' of iets `feitelijks') en de ontstaanswijze van de dwaling (heeft 
de dwalende zelf tot de dwaling bijgedragen). Ratione subjecti is van bijzonder belang de 
zogenaamde 'informatieve Garantenstellung'. Deze garantiefunctie houdt in, dat de be-
trokkene zonder meer op de hoogte moet zijn van zekere ervaringsgegevens. De garantie 
vloeit doorgaans voort uit een bepaalde maatschappelijke kwaliteit, die de dwalende be-
zit. Van rechtsdwaling is sprake, als het informatie-manco betrekking heeft op bestaan, 
zin, strekking, reikwijdte of geldingswijze van een bepaalde concrete rechtsnorm, die 
bij de delictuele gedraging in het geding is. Van feitelijke dwaling is sprake indien het 
informatie-manco betrekking heeft op iets, dat sub-jèct (onderworpen) is aan zo'n 
rechtsnorm, met andere woorden: op een ervaringsgegeven dat aan zo'n norm wordt ge-
toetst en dat geen zelfstandig normerend karakter heeft. 

Strafrechtelijke dwaling behoeft niet noodzakelijk in causaal verband te staan tot een 
delictuele gedraging. Dit komt vaak voor, maar soms is niets anders te constateren dan 
een 'getij ktijdigheidsverband': de dwaling deed zich tegelijk met de gedraging voor. 
Reeds dan kan die dwaling strafrechtelijke consequenties hebben. 

Het strafrechtelijk opzet komt neer op een cognitief (informatief) positivum. De dader 
handelt in een bewuste mening, voorzien van een bepaalde actuele kennis. Opzet is: we-
tens en willens (handelen). Het cognitieve moment is daarbij het meest significant. Dit 
'weten' kan neerkomen op zekerheidsbewustzijn, noodzakelijkheidsbewustzijn en aan-
merkelijke kans-weten of 'voorwaardelijk opzet' ( = dolus eventualis). Het zogenaamde 
`mogelijkheidsbewustzijn' is niet voldoende voor strafbaar opzet. Dit strafrechtelijk op- 
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zet impliceert soms een zeker wederrechtelijkheidsbewustzijn. Dit hangt af van de con-
crete delictsomschrijving, de concrete opzetvariant en de vraag of de strafrechtelijke ge-
draging in concreto bestaat uit een omissie of een commissie. Het strafbaar opzet is der-
halve lang niet altijd 'neutraal' ( = kleurloos = niet-boos). 

Dit strafbaar opzet kan zich op drie manieren verhouden tot de strafrechtelijke dwa-
ling: de dwaling kan het opzet uitsluiten, zij kan het opzet produceren en zij kan die 
schuldvorm helemaal intact laten. Aldus kan men onderscheiden: opzetuitsluitende, op-
zetproducerende en opzetsparende dwaling. 

Het strafbaar opzet is relatief het meest gevoelig voor de opzetuitsluitende dwaling. 
Deze opzet uitsluitende werking komt zowel toe aan de rechtsdwaling als aan de feitelijke 
dwaling. Er zijn geen abstracte regels te geven over deze opzetuitsluitende werking van de 
dwaling. Alles hangt hier af van de concrete inhoud van het strafbaar opzet als cognitief 
positivum. De reikwijdte van die inhoud wordt weer bepaald door de toepasselijke delicts-
omschrijving, de opzetvariant en de soort van gedraging (doen of laten). Het cognitief 
moment van het strafbaar opzet is naar Nederlands strafrecht altijd heel eenvoudig. De 
kennisobjecten zijn nooit gedetailleerd, maar steeds generiek bepaald. Voor 'strafbaar 
opzet' is dus heel weinig kennis nodig bij de dader. Daarom komt het niet vaak voor dat 
de dader in een zodanige dwaling verkeert, dat bij hem het strafbaar opzet uitgesloten 
wordt. Dit is ook zeer juist. Als immers het strafbaar opzet uitgesloten wordt, is de straf-
rechtelijke aansprakelijkheid geheel opgeheven, onverschillig of de dwaling verschoon-
baar of onverschoonbaar is. Het is in strijd met de rechtvaardigheid om onverschoonbare 
dwaling aansprakelijkheiduitsluitend te doen werken. 

De opzetsparende dwaling valt uiteen in drie catgorieën: 
1. de dwaling omtrent onderdelen van de gedraging, die niet in enig bestanddeel of ele-

ment zijn uitgedrukt; 
2. de dwaling omtrent onderdelen van de gedraging, die t.o.v. het opzet geobjectiveerd 

zijn; 
3. de dwaling t.a.v. de elementen (verwijtbaarheid en wederrechtelijkheid). 

De twee laatstgenoemde soorten dwaling kunnen exceptieve omstandigheden zijn, die 
resulteren in afwezigheid van alle strafrechtelijk relevante schuld. Hiertoe is voorwaarde, 
dat de betreffende dwaling verschoonbaar is. Alsdan strekken deze dwalingen tot een 
ontslag van alle rechtsvervolging en heffen dus de strafrechtelijke aansprakelijkheid op. 
De eerstgenoemde categorie opzetsparende dwalingen resulteert heel vaak in een strafba-
re poging. De dwaling betreft dan de gedetailleerde wijze waarop het gevolg, dat de dader 
zich voorstelt, moet intreden. Met betrekking tot de effectiviteit van de voorgestelde oor-
zakelijke methode ('modus quo') is de dader verkeerd geïnformeerd: de effectiviteit is in 
werkelijkheid nihil of onvoldoende. De modus quo behoort niet tot het cognitieve mo-
ment van het strafbaar opzet. Het opzet behoeft slechts gericht te zijn op het gevolg (het 
'id quod'). Daarom tast de `Kausalabirrung' ('effectiviteitsdwaling') het opzet door-
gaans niet aan. 

De opzetproducerende dwaling doet zich voor als de dader ten onrechte denkt dat een 
bestanddeel aanwezig is, dat behoort tot het cognitieve moment van het strafbaar opzet. 
Voorstellingsinhoud en werkelijkheid wijken uiteen. Het strafbaar opzet bestáát uit die 
uiteenwijking. Deze dwaling met betrekking tot het (ten opzichte van het opzet) gesub-
jectiveerde bestanddeel constitueert het opzet. De dwaling resulteert in 'Mangel am Tat-
bestand' . Dit komt niet veel voor. 
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Het huidig wettelijk begrip voor strafbare culpa is gelijk te stellen met een onver-
schoonbare dwaling. Culpa bestaat immers uit een verwijtbaar cognitief negativum 
— derhalve een inadaequatio inter rem et intellectum: de culpose dader weet iets niet, ter-
wijl hij het wel had moeten weten. Het onderscheid tussen bewuste en onbewuste culpa is 
strafrechtelijk irrelevant. 

Theoretisch zou de culpa te omschrijven zijn als een vermijdbare dwaling. De culpa is 
een kennisgebrek, terwijl de dader in beginsel wel over de juiste kennis kán beschikken. 
Zo omschreven laat deze schuldvorm de verwijtbaarheid van het kennisgebrek onverlet. 
De wetgever heeft echter de culpa in de delictsomschrij vingen zo aangeduid, dat duidelijk 
tot uitdrukking komt, dat het kennisgebrek strijdt met de op de dader rustende 
rechtsplicht om wél over de juiste informatie te beschikken. De wettelijke culpa veron-
derstelt deze rechtsplichtschending. Dit is te betreuren. De reikwijdte en de inhoud van 
deze schuldvorm wordt hierdoor sterk uitgebreid. Het Tatbestand van het culpose delict 
wordt hierdoor excessief vaag. Bewijstechnisch kan dit complicaties veroorzaken. Bo-
vendien omschrijft de tenlastelegging aldus niet exact meer van welke 'innerlijke hou-
ding' de dader een verwijt wordt gemaakt. Tenslotte strijdt deze nodeloze vaagheid met 
het uit het nulla-poena-beginsel voortvloeiende `Bestimmtheitsgeboe. 

De dwaling kan wederom drie relaties vertonen tot de culpa: zij kan de culpa produce-
ren, deze schuldvorm uitsluiten en haar sparen. Die dwalingen die (ten opzichte van de 
culpa) gesubjectiveerde bestanddelen betreffen en neerkomen op onwetendheid produ-
ceren de strafbare culpa, mits die dwalingen onverschoonbaar zijn. De culpa is relatief 
het meest gevoelig voctr de culpaproducerende dwaling. De culpa-uitsluitende dwaling 
doet zich voor, als de dwaling betreft gesubjectiveerde bestanddelen en niet kenbaar 
en/of onverschoonbaar is. Culpa-sparende error doet zich voor indien de error betrek-
king heeft op andere gegevens dan de ten opzichte van de culpa gesubjectiveerde bestand-
delen. 

De uiteindelijke voorwaarde voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid aan de subjec-
tieve zijde van het strafbaar feit is de verwijtbaarheid. Zij valt buiten het bewijsthema en 
wordt steeds weerlegbaar vermoed. De verwijtbaarheid is niet nader te omschrijven. Het 
is een strafrechtelijk kern-begrip, dat zich niet nader laat ontleden. Tautologisch om-
schreven is de 'verwijtbaarheid': 'een wederrechtelijke subjectieve dispositie van de da-
der op het gedragingsmoment'. Bij de karakterisering van een subjectieve gesteldheid als 
een 'wederrechtelijke' spelen naast cognitieve ook volitieve, emotionele en intentionele 
aspecten een rol. 

Ook ten opzichte van de verwijtbaarheid vertoont de dwaling drie werkingen: de ver-
wijtbaarheid-uitsluitende, de verwijtbaarheid-producerende en de verwijtbaarheid-
sparende werking. De verwijtbaarheid-uitsluitende dwaling is traditioneel de bekendste. 
Zij komt praktisch ook het meest voor. Het is de grond bij uitstek voor 'afwezigheid van 
alle schuld'. In abstracto kan men vier categorieën van verwijtbaarheid-uitsluitende dwa-
ling onderkennen: ignorantia facti, ignorantia juris, putativiteit van rechtvaardiging en 
putativiteit van aansprakelijkheidsuitsluiting. Van deze vier komt de zogenaamde igno-
rantia facti weer het meeste voor. Zij leidt inzonderheid tot straffeloosheid, indien het in-
formatiemanco ontstond door misplaatste feitelijke informatie, adviezen of, al dan niet 
opzettelijke, misleiding door derden op wier gezag de dwalende redelijkerwijze mocht 
vertrouwen. De vier categorieën leiden tot straffeloosheid, mits zij verschoonbaar zijn. 

De verwijtbaarheid-producerende dwaling doet zich voor als de dwaling op onver- 
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schoonbare wijze tot stand komt, in het bijzonder indien de dwaling inhoudelijk onvere-
nigbaar is met een informatieve Garantenstellung, die op de dwalende drukt. De verwijt-
baarheidsparende dwaling is strafrechtelijk irrelevant. 
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Zusammenfassung 
Aspekte des Imams im Strafrecht 

Den strafrechtlichen Irrtum kann man umschreiben als eine komplette kenntnismassige 
Inadaequatio. Mit 'kenntnismassig' wird angedeutet, dass der `Irrtum' einen informati-
ven Mangel darstellt; der Irrende verfiigt nicht aber das zutreffende Wissen. Dieser Man-
gel ergibt eine 'Inadaequatio inter rem et intellectum'. So ergibt sich der Ausdruck 'in-
adaequat'. Mit dem Ausdruck 'komplett' wird ausgesagt, dass der Irrende nicht weiss, 
dass er irrt. Der Irrtum wird nicht als solcher erkannt. Folglich ist der Irrtum ein zwei-
facher informativer Mangel, namlich erstens die Inadaequatio als solche, und zweitens das 
nichtbewusste derselben. Ein solcher Irrtum kann auftreten, wenn der Irrende eine fal-
sche Ansicht hat, aber auch wenn er nicht nachdenkt, also unaberlegt oder unaufmerk-
sam handelt. 

Diesen Begriff des Irrtums muss man lediglich auf zweierlei Art unterscheiden. Erstens 
unterscheidet man entschuldbaren und nicht-entschuldbaren Irrtum. Zweitens unter-
scheidet man sachlichen und Rechtsin-tum. Alle anderen Unterscheidungen, wie die in 
positiven und negativen oder aberwindbaren und unaberwindbaren Irnum, sind aber-
flassig. Wenn der Irrtum entschuldbar ist, bedeutet das, dass, insofern es sich um den Irr-
tum handelt, keine strafrechtliche Haftung existieren kann. Sachlicher Irrtum ist leichter 
entschuldbar als Rechtsirrtum. Bei der Feststellung der Entschuldbarkeit des Irrtums 
muss man auf die Eigenschaften des irrenden Subjektes (Alter, Beruf, gesellschaftliche 
Entwicklung, Umgebung, Gesundheitszustand), auf die Eigenschaft des mit dem Irrtum 
verbundenen Objektes (betrifft es eine 'Norm' oder etwas `sachliches'), und auf die Art 
des Entstehens des Irrtums (hat der Irrende selber zum Irrtum beigetragen) achten. Ra-
tione subjecti ist die sogenannte informative Garantenstellung von besonderer Bedeu-
tung. Diese Garantiefunktion beinhaltet, dass der Betreffende unbedingt aber gewisse 
Erfahrungstatsachen verfagen muss. Eine solche Garantie ergibt sich zumeist aus einer 
bestimmten gesellschaftlichen Qualitat, welche dem Irrenden eigen ist. Von Rechtsirr-
tum ist die Rede, wenn sich der informative Mangel bezieht auf die Existenz, den Sinn, 
die Bedeutung, den Umfang oder die Galtigkeitsart einer bestimmten konkreten Rechts-
norm, die bei dem delikthaften Verhalten in Betracht gezogen wird. Von sachlichem Irr-
tum ist die Rede, wenn sich der informative Mangel bezieht auf eine Sache, die einer sol-
chen Rechtsnorm als Subjekt unterliegt, das heisst auf eine Erfahrungstatsache, die an 
einer solchen Rechtsnorm gemessen wird und die keinen selbstandigen normverleihen-
den Charakter besitzt. 

Strafrechtlicher Irrtum muss nicht unbedingt in ursachlichem Zusammenhang mit 
einem delikthaften Verhalten stehen. Das ist zwar oft der Fall, aber zuweilen kann man 
nichts anderes folgern als einen Gleichzeitigkeitszusammenhang: Der Irrtum trat gleich-
zeitig mit dem Verhalten zu Tage. Insofern kann der Irrtum dann bereits strafrechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen. 

Der strafrechtliche Vorsatz stellt ein kenntnismassiges (informationsmassiges) Positi- 
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vum dar. Der Tater handelt in einer bewussten Ansicht und ist mit bestimmtem aktuellem 
Wissen versehen. Vorsatz ist wissentliches und gewolltes Handeln. Das kenntnismAssige 
Element ist dabei am deutlichsten. Dieses 'Wissen' mag sich niederschlagen als CIberzeu-
gung, Notwendigkeitsbewusstsein, Bewusstsein betrAchtlicher Chancen oder `bedingten 
Vorsatz' (Dolus eventualis). Das sogenannte `Meglichkeitsbewusstsein' ist kein hinrei-
chendes Kriterium fUr einen strafbaren Vorsatz. Dieser strafrechtliche Vorsatz enthAlt 
zuweilen ein gewisses Rechtswidrigkeitsbewusstsein. Das ist abhAngig von der konkreten 
Beschreibung des Deliktes, von der konkreten Varianten des Vorsatzes, sowie von der 
Frage, ob das strafrechtliche Verhalten konkret aus einer Unterlassung oder einem Un-
ternehmen besteht. Der strafbare Vorsatz ist also durchaus nicht immer `neutral' (d.h. 

Dieser strafbare Vorsatz kann auf dreierlei Weise im einem VerhAltnis zum strafrecht-
lichen Irrtum stehen: Der Irrtum kann den Vorsatz ausschliessen, er kann den Vorsatz 
hervorrufen, und er kann die Schuldform vÖllig unberiihrt lassen. Man kann also unter-
scheiden: Vorsatzausschliessenden, Vorsatzhervorrufenden und Vorsatzschonenden kr-
tum. 

Der strafbare Vorsatz ist relativ im bedeutendsten Masse sensibel gegenUber dem Vor-
satzausschliessenden Irrtum. Diese Vorsatzausschliessende Wirkung kommt sowohl dem 
Rechtsirrtum als dem sachlichen Irrtum zu. Es ist nicht mtiglich, abstrakte Regeln Uber 
diese Vorsatzausschliessende Wirkung des Irrtums zu geben. Alles hangt dabei vom kon-
kreten Inhalt des strafbaren Vorsatzes als kenntnismAssiges Positivum ab. Die Reichwei-
te dieses Inhaltes ist nun gerade festgelegt durch die anwendbare Deliktbeschreibung, die 
Variante des Vorsatzes und die Verhaltensart (TAtigkeit oder Unterlassung). Das kennt-
nismassige Element des strafbaren Vorsatzes ist nach dem niederlAndischen Strafrecht 
immer durchaus einfach. Die Kenntnisobjekte werden niemals detailliert, doch immer als 
Genus festgelegt. Zum 'strafbaren Vorsatz' gengt daher sehr wenig Kenntnis beim TA-
ter. Es kommt daher selten vor, dass der Tater sich in einem solchen Irrtum befindet, dass 
bei ihm der strafbare Vorsatz auszuschliessen ist. Das ist auch durchaus richtig. Denn 
wenn der strafbare Vorsatz ausgeschlossen ist, wird die strafrechtliche Haftung völlig auf-
gehoben, gleich ob der Irrtum entschuldbar oder nicht-entschuldbar war. Es ware ge-
rechtigkeitswidrig, wenn nicht-entschuldbarem Irrtum haftungsausschliessende Wir-
kung zuerkannt wUrde. 

Der Vorsatzschonende Irrtum ist in drei Gattungen zu unterteilen: 
I. Der Irrtum bezUglich Teilen des Verhaltens, welche nicht in irgend einem Bestandteil 

oder Element ausgedrUckt sind; 
2. Der Irrtum bezUglich Teilen des Verhaltens, welche hinsichtlich des Vorsatzes objek-

tiviert wurden; 
3. Der Irrtum beztiglich der Elemente (Schuldhaftigkeit und Widerrechtlichkeit). 

Die beiden letztgenannten Arten des Irrtums kiinnen ausschliessende UmstAnde sein, 
welche Abwesenheit jeglicher strafrechtlich relevanter Schuld zur Folge haben. Dazu gilt 
die Bedingung, dass der betreffende Irrtum entschuldbar ist. Dann fUhren diese Irrtmer 
zur Einstellung jeglichen Rechtsverfahrens, und sie heben also die strafrechtliche Haf-
tung auf. Die erstgenannte Gattung vorsatzschonender IrrtUmer hat sehr oft einen straf-
baren Versuch zur Folge. Der Irrtum betrifft dann die detaillierte Weise, in welcher die 
Folge, die der Tater sich vorstellt , einzutreten hat. Hinsichtlich der Zweckdienlichkeit 
der sich vorgestellten ursachlichen Methode ('modus quo') ist der Tater falsch infor- 
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miert: die Zweckdienlichkeit ist in Wahrheit nicht-existierend oder ungenUgend. Der mo-
dus quo gehtort nicht zu dem kenntnismassigen Element des strafbaren Vorsatzes. Der 
Vorsatz braucht lediglich auf die Folge hin zu zielen (das `id quod'). Deshalb schmalert 
der `Kausalirrtum' ('Zweckdienlichkeitsirrtum') den Vorsatz zumeist nicht. 

Der vorsatzerzeugende Irrtum tritt dann auf, wenn der Tater zu Unrecht glaubt, dass 
ein Bestandteil anwesend ist, welcher zum kenntnismassigen Element eines strafbaren 
Vorsatzes gehikt. Inhalt des Vorgestellten und Wirklichkeit weichen auseinander. Der 
strafbare Vorsatz besteht aus diesem Auseinanderweichen. Dieser Irrtum hinsichtlich des 
(bezglich des Vorsatzes) subjektivierten Bestandteils konstituiert den Vorsatz. Der Irr-
tum hat 'Mangel am Tatbestand' zur Folge. Dies kommt nicht oft vor. 

Der gegenwartige gesetzliche Begriff fUr die strafbare Culpa muss einem nicht-ent-
schuldbaren Irrtum gleich gestellt werden. Culpa besteht ja aus einem schuldhaften 
kenntnismassigen Negativum, es ist deshalb eine Inadaequatio inter rem et intellectum; 
der culpose TAter weiss etwas nicht, wahrend er es hingegen Mae wissen mUssen. Der Un-
terschied zwischen bewusster und onbewusster Culpa ist strafrechtlich irrelevant. 

Theoretisch ware die Culpa als ein vermeidbarer Irrtum zu beschreiben. Die Culpa ist 
ein Kenntnismangel, wAhrend der Tater im Prinzip doch Uber die richtige Kenntnis Mae 
verfUgen kiinnen. Solcherart beschrieben lAsst diese Schuldform das Verschulden des 
Kenntnismangels ungeschmalert. Der Gesetzgeber hat jedoch die Culpa in den Delikts-
beschreibungen so angegeben, dass deutlich zum Ausdruck kommt, dass der Kennt-
nismangel im Widerspruch steht zu der auf dem Tater beruhenden Rechtspflicht, gerade 
doch tiber die richtige Information zu verfiigen. Die gesetzliche Culpa unterstellt eine sol-
che Rechtspflichtverletzung. Dies ist bedauerlich. Die Reichweite und der Inhalt dieser 
Schuldform werden dadurch erheblich ausgedehnt. Der Tatbestand des culposen Delik-
tes wird dadurch Ubermassig unklar. Im beweistechnischen Sinne kann dies Komplika-
tionen verursachen. Ausserdem umschreibt die Anklageschrift somit nicht mehr genau, 
welche `innerliche Haltung' dem Tater vorgeworfen wird. Schliesslich ist diese unniitige 
Unklarheit im Widerspruch mit dem `Bestimmtheitsgeboe , dass aus dem Nulla-poena-
prinzip hervorgeht. 

Der Irrtum kann wiederum drei Beziehungen zur Culpa zeigen: Er kann die Culpa her-
vorrufen, diese Schuldform ausschliessen, und sie schonen. Die Irrtilmer, die sich (hin-
sichtlich der Culpa) auf subjektivierte Bestandteile beziehen und die im Grunde Un-
kenntnis darstellen, rufen die strafbare Culpa hervor, wenn die IrrtUmer unentschuldbar 
sind. Die Culpa ist relativ am starksten fUr den Culpa-hervorrufenden Irrtum empfind-
lich. Der Culpa-ausschliessende Irrtum tritt auf, wenn der Irrtum subjektivierte Bestand-
teile betrif ft und wenn er nicht erkennbar und oder aber unentschuldbar ist. Culpascho-
nender Error zeigt sich, wenn der Error sich auf andere Fakten als die hinsichtlich der 
Culpa subjektivierten Bestandteile bezieht. 

Die letzliche Bedingung fik die strafrechtliche Haftung an der subjektiven Seite des 
strafbaren Tatbestandes ist das Verschulden. Es fallt aus dem Rahmen der Beweisauf-
nahme und wird immer als widerlegbar angenommen. Das Verschulden kann nicht naher 
umschrieben werden. Es ist ein strafrechtlicher Kernbegriff, welcher sich nicht weiter zer-
legen lAsst. Nach tautologischer Definition ist das Verschulden 'eine widerrechtliche 
subjektive Disposition des Taters im Moment des Verhaltens'. Bei der Charakterisierung 
einer subjektiven Einstellung als `widerrechtlich' spielen neben kenntnismassigen auch 
Willens-, emotionelle und intentionelle Aspekte eine Rolle. 
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Auch hinsichtlich des Verschuldens zeigt der Irrtum drei Wirkungen: Die Verschul-
den-ausschliessende, die Verschulden-erzeugende und die Verschulden-schonende. Der 
Verschuldenausschliessende Irrtum ist traditionell der bekannteste. Er kommt praktisch 
auch am meisten vor. Er stellt besonders den Grund ftir die `Abwesenheit jeglicher 
Schuld' dar. In abstracto kann man vier Gattungen von verschulden-ausschliessenden 
Irrttimern unterscheiden, und zwar Ignorantia facti, Ignorantia juris, vermeintliche 
Rechtfertigung und vermeintlichen Haftungsausschluss. Von diesen vier Gattungen 
kommt die sogenannte Ignorantia facti wieder am meisten vor. Sie Mrt insbesondere 
zur Straflosigkeit, wenn der Informationsmangel durch klschliche sachliche Informa-
tionen, durch Ratschl4e oder durch vorsMzliche oder nicht-vorsMzliche Irreftihrung 
durch Dritte, auf deren Gewtihr der irregefiihrte redlich vertrauen durfte, entstanden 
war. Die vier Gattungen ftihren zur Straflosigkeit, wenn sie entschuldbar sind. 

Der verschulden-erzeugende Irrtum tritt auf, wenn der Irrtum auf unentschuldbare 
Weise zustande kommt, insbesondere wenn der Irrtum inhaltlich unvertrglich ist mit 
einer informativen Garantenstellung, die auf dem Irregeftihrten ruht. Der verschulden-
schonende Irrtum ist strafrechtlich irrelevant. 
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Stellingen 

Stellingen behorende bij het proefschrift Facetten van dwaling in het strafrecht van 
G.A.M . Strijards 

1. Art. 1.14 NGW, waarborgend de vrijheid van de fysieke persoonlijkheid, brengt 
geen wijziging in de huidige penitentiaire bestuurspraktijk welke uitgaat van de 'leer 
der bijzondere rechtsverhouding'. Deze leer houdt in, dat de overheid in het belang 
van de detentiesituatie gerechtigd is gedetineerden te beperken in de uitoefening van 
grondrechten zonder enige basis in een wet in formele zin. 

2. De traditie in de jurisprudentie van de HR om niet in debat te treden met zijn OM 
strookt niet met zijn taak als rechtsvormer. 

3. Daderschapspraesumpties zijn strijdig met art. 6, tweede lid van het Europees Ver-
drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 

4. Art. 7, lid 2 van de Gratieregeling 1976 hetwelk het openbaar maken van een dissen-
ting opinion toestaat bij het uitbrengen van een rechterlijk gratie-advies, is in strijd 
met art. 27 RO. 

5. HR 9-10-1981 NJ 1982, 332 nt. CJHB waarin is beslist dat voor de omvang van een 
op een overheidslichaam rustende zorgplicht mede beslissend zijn de middelen — fi-
nanciële en andere — die dat lichaam voor het nakomen van zijn verplichtingen ten 
dienste staan, opent de deur voor dorpspolitieke discussies in de rechtzaal. 

6. Schorsingen van het onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd teneinde de 
verdachte in staat te stellen te voldoen aan bepaalde dienstverleningsvoorwaarden 
(de zogenaamde 'alternatieve sancties') zijn iure constituto in strijd met het in ons 
strafproces verankerde `speedy-triar-beginsel. 

7. Uitlevering van een opgeëiste persoon zonder enig verdrag is volkenrechtelijk volko-
men rechtmatig. 

8. Art. 5 Sr. geeft niet, zoals algemeen aangenomen wordt, uitdrukking aan het 'actieve 
personaliteitsbeginsel' doch aan het 'beschermingsbeginsel' onder de bijkomende 
beperkende jurisdictievoorwaarde van de Nederlandse nationaliteit van de dader. 

9. De — aan het privaatrecht ontleende — leer van de 'toerekening in redelijkheid' als 
enig criterium voor de strafrechtelijke gevolgsaansprakelijkheid, disharmonieert 
met het strafrechtelijk schuldbeginsel. 



10. Ambtshalve cassatie ten nadele van de verdachte is minder goed te rijmen met de ex 
art. 5 RO aan het OM opgedragen taak de wetten te handhaven en strafbare feiten te 
vervolgen. 

11. 'Voeging van de beleedigde partij in de strafzaak' levert een corpus alienum op bin-
nen het thema van het onderzoek ter terechtzitting in strafzaken. De voegingsmoge-
lij kheid ware derhalve uit de wet te schrappen. 

12. Art. 45 Sr. ware als volgt te herschrijven: 
I. Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen des daders zich door een 

begin van uitvoering heeft geopenbaard. 
2. Poging is niet aanwezig indien de uitvoering ten gevolge van omstandigheden van 

zijn wil afhankelijk niet is voltooid. 

13. Onttrekking aan het verkeer is een originaire wijze van eigendomsverkrijging. 

14. De in internationalibus gebruikelijke transformatieve interpretatiemethode strijdt 
met art. 1.15 NGW. 
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