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2 C. Kelk, Studieboek materieel strafrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 1.

Hoofdstuk I

Inleidende beschouwingen

1 Strafrecht en intentionaliteit

1.1 Oriëntatie op imputatie

Het strafrecht vormt een intentioneel systeem. Binnen de strafrechtspleging
worden oordelen van afkeuring tot uitdrukking gebracht over gedragingen van
natuurlijke personen of rechtspersonen, die niet beantwoorden aan de verschil-
lende, door het materiële strafrecht opgetekende imperatieve gedragsnormen.
Het materieel strafrecht behelst het geheel van wettelijke en gedeeltelijk buiten-
wettelijke normen die de voorwaarden vastleggen waaronder deze oordelen van
afkeuring kunnen worden geveld en waaronder het bepaalde, door het strafrech-
telijk systeem aangewezen functionarissen wordt toegestaan hieraan mogelijker-
wijs zeer ingrijpende rechtsgevolgen te verbinden. In de communicatieve
operaties van het strafrechtelijk systeem manifesteert zich dan ook een specifie-
ke intentionele gerichtheid: de operaties van het strafrechtelijk systeem zijn
gericht op beantwoording van de vraag naar de mogelijkheid tot imputatie of
toerekening van als strafbare feiten aangemerkte subjectieve verrichtingen aan
de strafrechtelijk ter verantwoording geroepen ‘auteurs’ daarvan. Het strafrecht
wordt met andere woorden gekenmerkt door een oriëntatie op imputatie: het is
georiënteerd op de aansprakelijkstelling van personen voor door hen verrichte
gedragingen. In het verlengde van deze wat grove karakteristiek van dat waarop
het strafrecht zich toelegt, kan strafrechtelijke aansprakelijkheid worden gedefi-
nieerd als de door de strafrechter op grondslag van de strafwet aan personen toe
te rekenen vatbaarheid voor bestraffing van overheidswege.1

Het strafrecht is een sanctionerende institutie temidden van een bonte
verzameling andere sanctionerende instituties in de samenleving.2 Het straf-
rechtelijk systeem bezit per slot van rekening geen monopolie binnen het wijde
domein van de intersubjectieve betrekkingen waarin de ene mens de andere
verantwoordelijk stelt voor begane verrichtingen, waarin schuldoordelen en
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3 Met de in de hoofdtekst geboden beschrijving van het streven waardoor het strafrechtelijk systeem
zich laat leiden, wordt niet een voorkeur uitgesproken voor een meer of minder adversaire inrichting
van het strafproces waarbij een meer of minder lijdelijke positie van de rechter zou passen. Het
strafproces concentreert zich op een ‘publiek conflict’, dat wordt veroorzaakt door een vermoedelij-
ke schending van een rechtsgoed op de bescherming waarvan het strafrecht toeziet in naam van de
rechtsorde als geheel. De overheid treedt binnen het strafproces dan ook op als procespartij. Zie M.S.
Groenhuijsen, ‘Het publiekrechtelijke karakter van het materiële strafrecht’, in: J.P. Balkema et al.
(red.), Gedenkboek. Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 103-123,
p. 106: ‘[R]echtsregels zijn publiekrechtelijk van aard indien daardoor een rechtsbetrekking wordt
gevestigd tussen de overheid en een burger, en/of voorzover de overheid de naleving van die regels
nastreeft door bij overtreding de rechter in te schakelen. [R]echtsregels zijn publiekrechtelijk van
aard indien het daarin beschermde rechtsbelang door zijn aard c.q. gewicht is onttrokken aan de
zeggenschap van particulieren (...) [en] indien overtreding daarvan wordt gesanctioneerd met een
strafsanctie.’

4 Zie P. Ricoeur, The just (vert. D. Pellauer), Chicago/Londen: University of Chicago Press 2000,
p. 129-130: ‘Taken in a broad sense, the act of judging consists in separating spheres of activity, in
delimiting the claims of the one from those of the other, and finally in correcting unjust distributions,
when the activity of one party encroaches on the field of exercise of other parties. In this respect, the
act of judging certainly consists in separating. The German term Urteil expresses this well (…).’

oordelen van lof worden uitgesproken, en waarin ook uiteenlopende sancties van
positieve en van negatieve, van informele en van meer formele aard worden
opgelegd en geëffectueerd. Het strafrechtelijk systeem is derhalve niet een uniek
systeem voor wat betreft de aard van zijn operaties: het strafrecht formuleert en
communiceert antwoorden op vragen naar de toelaatbaarheid van menselijk
gedrag en naar de persoonlijke verantwoordelijkheid voor en schuld aan dit
gedrag, vragen dus die ook uit het repertoire aan vragen en moeilijkheden
waartoe de buiten-juridische leefwereld van alledag permanent aanleiding geeft,
niet zijn weg te denken. Hier staat tegenover dat het strafrechtelijk systeem zich
wél in een uniek statuut kan verheugen voor wat betreft de functie die het binnen
het meeromvattende sociale systeem vervult. Hierboven werd reeds genoteerd
dat het strafrecht een intentioneel systeem vormt, hetgeen impliceert dat zijn
verschillende operaties in de sleutel staan van een bepaalde intentionele gericht-
heid oftewel: een bepaald streven. Binnen een temporeel geordend perspectief
manifesteert het streven waardoor het strafrecht zich laat leiden, zich in twee
gedaanten.

In de eerste plaats verdient opmerking dat de strafrechtspleging, in en door
de verschillende procedures die daarbinnen worden gevoerd, op gezaghebbende
wijze een einde maakt of tracht te maken aan een tussen de ‘procespartijen’
bestaand, publiek conflict.3 De verdachte van een strafbaar feit staat in een
strafrechtelijke procedure frontaal tegenover de overheid, aan wier verschillende
functionarissen de opsporing, vervolging, berechting en sanctietenuitvoerlegging
zijn toevertrouwd. Het finale oordeel over de strafrechtelijke aansprakelijkheid
wordt in beginsel geveld door de strafrechter. De term ‘oordeel’ duidt aan dat
de rechter uiteindelijk een handeling stelt waarin hij een onderscheid, een
verdeling aanbrengt binnen de verschillende, hem ter beoordeling voorgelegde
feiten en interpretaties daarvan en binnen de daarop gebaseerde claims of
aanspraken van de verschillende ‘partijen’: de verdachte, het Openbaar Ministe-
rie en eventueel de benadeelde partij of het slachtoffer.4 Indien naar het oordeel
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5 De juridische codering of formalisering van van oorsprong vóór-juridische feiten vindt al plaats
vanaf het moment waarop het eerste proces-verbaal wordt opgemaakt. Zie daarover M. Malsch, V.T.
Haket & J.F. Nijboer, ‘De gevaren van het proces-verbaal’, NJB 2008, p. 2578-2582. Over de
verhouding tussen feiten en rechtsfeiten meer in hoofdstuk IV, paragrafen 3 en 4.

6 Binnen de abolitionistische denkrichting is de opvatting bepleit dat het juridisch gecodeerde sociale
conflict zoveel mogelijk weer zou moeten worden ‘teruggegeven’ aan de rechtstreeks betrokkenen.
Het theoretische discours rond herstelrecht en bemiddeling kan worden beschouwd als een heden-
daagse uitwerking van de meer radicale abolitionistische opvattingen. Zie C. Kelk, ‘Het “strafrechte-
lijke discours” ofwel: ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is’, in: P.J.A. ter Hoeven et al. (red.),
Bezonnen hoop (Hulsman-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1986, p. 1-14; en M.S. Groen-
huijsen, ‘Strafrechtelijk stromenland in 2008’, DD 2008, p. 1093-1112.

7 Zie A.M. Hol, ‘Hannah Arendt: Publiek domein, recht en rechtspraak’, R&R 2003, p. 207-228,
p. 214.

8 N. Luhmann, Law as a social system, Oxford: Oxford UP 2004, p. 142-172; Ricoeur 2000, 127-132.

van de rechter aan de verschillende daarvoor geldende voorwaarden is voldaan,
rekent hij een voor bewezen verklaard strafbaar feit toe aan de ter zake daarvan
ter verantwoording geroepen persoon. Deze toerekening culmineert in een
vergelding van het door de strafbare dader begane onrecht: de dader krijgt in de
straf ‘zijn deel’.

Oordelen is op afstand plaatsen: in een strafrechtelijke procedure worden
verschillende feiten en omstandigheden uit hun vóór-juridische context gelicht,
zij ondergaan een juridische bewerking of formalisering, teneinde los van hun
onmiddellijke verbinding met de historische context waaruit zij afkomstig zijn,
aan een strafrechtelijke beoordeling te worden blootgesteld.5 De verschillende,
in een strafrechtelijk relevant conflict betrokken partijen worden in dit proces
op een bepaalde afstand tot elkaar geplaatst; het strafrechtelijk systeem vormt
zogezegd een interveniërende derde term die het conflict in juridische termen
herschrijft en die dit conflict zodoende ook uit handen neemt van de onmiddel-
lijk betrokkenen.6 De strafrechter maakt aan dit juridisch gecodeerde conflict
een einde door een strafrechtelijk oordeel te vellen dat aanspraak maakt op
gezag en waarmee men zich dus in beginsel dient te verzoenen.7 Óf een straf-
rechterlijk oordeel onder rechtsgenoten inderdaad gezag geniet, en óf door een
strafrechterlijk oordeel aan juridisch gecodeerde sociale conflicten inderdaad
een einde wordt gemaakt, zijn kwesties van overwegend empirische, rechts-
sociologische aard. In verband met de functie van het strafrechtelijk systeem is
in hoofdzaak relevant de vaststelling dat het strafrecht aanspraak maakt op
gezag en op zijn vermogen conflicten te beëindigen. Met deze aanspraak van het
strafrechtelijk systeem komt de tweede gedaante van het intentionele streven
waardoor het strafrecht wordt geleid in zicht.

Bezien vanuit een langere-termijnperspectief streeft het strafrechtelijk sys-
teem in zijn verschillende operaties de stabilisatie van intersubjectieve, norma-
tieve verwachtingspatronen na, en daarmee streeft het uiteindelijk naar de
handhaving van ‘sociale vrede’.8 Het juridisch adagium litis finiri oportet staat
niet op zichzelf; de taak van het (straf)recht houdt niet op bij de beëindiging van
de tussen strijdende partijen bestaande rechtsonzekerheid. De door de rechter
genomen beslissingen in concrete gevallen zijn er mede op gericht de algemene,
normatieve verwachtingspatronen, uit kracht waarvan de sociale leefwereld voor
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9 Kelk 2005, p. 1; Ricoeur 2000, p. 130-131; P. Ricoeur, Reflections on the just (vert. D. Pellauer),
Chicago/Londen: University of Chicago Press 2007a, p. 223-231.

10 Zie W. Schild, Täterschaft als Tatherrschaft, Berlijn/New York: Walter de Gruyter 1994, p. 32-33;
P. Ricoeur, Oneself as another, Londen/Chicago: University of Chicago Press 1992, p. 293-294; en
C. Kelk, De menselijke verantwoordelijkheid in het strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 99.
De termen toerekening en imputatie hebben derhalve steeds een normatieve, want naar
verantwoordelijkheid en schuld verwijzende connotatie; zie R.A.V. van Haersolte, ‘De stratificatie
van straf en strafbaarstelling’, in: R.A.V. van Haersolte, De mens en het zijne. Rechtsfilosofische
bijdragen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984, p. 17-38, p. 22.

11 Het langere-termijnperspectief op de functie van het strafrechtelijk systeem brengt mee dat de
aanspraak op legitimiteit niet kan worden verwerkelijkt in louter procedurele termen, zoals door
J. Rawls, in het voetspoor van I. Kant, bepleit; Ricoeur meent dat de ethische aanspraak van het recht
op legitimiteit een teleologische, communitaristische ondergrond veronderstelt; zie Ricoeur 2000,
p. 36-75; Ricoeur 2007a, p. 232-248; vgl. A.W.M. Mooij, ‘Postmodernisme en gemeenschapsdenken
in het strafrecht’, in: M. Moerings, C.M. Pelser & C.H. Brants (red.), Morele kwesties in het straf-
recht, Deventer: Gouda Quint 1999c, p. 3-10.

een ‘samenleving’ kan doorgaan, te beschermen tegen delictueuze inbreuken
daarop. Het strafrecht komt in dit opzicht de symbolische taak toe, normen te
bevestigen. Het vervult deze taak, positief geformuleerd, met het oog op de
instandhouding van een afdoende mate van intersubjectief vertrouwen in de
naleving van bepaalde, essentiële gedragsnormen, of, negatief geformuleerd:
met het oog op de voorkoming van ongerichte wraak, oftewel eigenrichting.9

Het strafrecht straft mensen niet in het wilde weg; het doet dit op een wijze die
beantwoordt aan zijn functie. Het strafrecht vermag niet te beantwoorden aan de
eisen, die voortvloeien uit zijn hierboven in nogal grove trekken aangeduide
functie, indien het zichzelf niet bepaalde ‘beperkingen’ oplegt. De imputatie van
strafrechtelijke aansprakelijkheid aan personen, oftewel: de act waarop het
strafrechtelijk systeem in al zijn verschillende geledingen een intentionele
gerichtheid te zien geeft, dient een op systematische wijze gecontroleerde act
te zijn.

De vaststelling dat strafrechtelijke imputatie of toerekening van de hierboven
genoemde ‘vatbaarheid voor bestraffing door de overheid’ aan strafbare daders
een juridisch gecontroleerde intentionele act vormt, brengt mee dat deze act aan
engere grenzen gebonden is dan haar equivalent in de intersubjectieve leefwe-
reld buiten het strafrechtelijk systeem: de attributie of toeschrijving van subjec-
tieve verantwoordelijkheid of schuld aan individuen.10 De toerekening van
strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt voor een belangrijk deel juridisch
gecontroleerd door een tweetal fundamentele strafrechtelijke beginselen: het
legaliteitsbeginsel en het schuldbeginsel. Deze beginselen binden de strafrech-
telijke aansprakelijkstelling aan randvoorwaarden die een zekere scherpte dienen
te behouden met het oog op de door het strafrechtelijk systeem gemaakte
aanspraak op de legitimiteit van zijn begripstoepassingen en normtoepassingen.
Deze legitimiteit zou men kunnen beschouwen als een ‘waarde’ die congrueert
met de mate waarin het strafrechtelijk systeem geacht kan worden, en ook
daadwerkelijk geacht wórdt, te beantwoorden aan zijn symbolische, op normbe-
vestiging en de handhaving van sociale vrede ingestelde functie.11 Het legali-
teitsbeginsel brengt kort gezegd tot uitdrukking dat iedere rechterlijke act van
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12 C.M. Pelser, De naam van het feit. Over de kwalificatiebeslissing in strafzaken (diss. Leiden),
Arnhem: Gouda Quint 1995, p. 50: ‘De processuele doorwerking van het materieelrechtelijke
legaliteitsbeginsel brengt mee dat het bewezen verklaarde slechts kan worden gekwalificeerd als alle
bestanddelen van de toepasselijke delictsomschrijving in de bewezenverklaring zijn verwerkt.’

13 De eerste vorm wordt wel ‘aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid’ genoemd, de tweede vorm
‘vermogensverantwoordelijkheid’; zie A.W.M. Mooij, ‘Introductie tot het thema van de toere-
keningsvatbaarheid’, in: A.W.M. Mooij & F. Koenraadt (red.), Toerekeningsvatbaarheid, Arnhem:
Gouda Quint 1990, p. 9-12, p. 10. Deze termen zijn ontleend aan H.L.A. Hart, Punishment and
responsibility. Essays in the philosophy of law (red. J. Gardner), Oxford: Oxford UP (1967) 2008,
p. 211-230, die spreekt van juridische en morele ‘liability-responsibility’ en van ‘capacity-
responsibility’. Hart onderscheidt daarnaast nog een derde en een vierde vorm van verantwoordelijk-
heid: ‘role-responsibility’ en ‘causal responsibility’. Zie over het begrip verantwoordelijkheid nader
hoofdstuk II, paragraaf 3.

toerekening van strafrechtelijke aansprakelijkheid aan een persoon een afdoende
grondslag moet vinden in een product van het democratisch gelegitimeerd
gezag: de wet. Het legaliteitsbeginsel regardeert voornamelijk wat men zou
kunnen aanduiden als: de daadzijde binnen het door de imputatie gemarkeerde
schuldverband tussen een strafbaar feit en een strafbare dader. Het markeert de
strakke grenzen waarbinnen de rechter tot een beantwoording dient te komen
van de vraag of een bepaalde gedraging, die een als verdachte aangemerkt
subject wordt aangewreven, juridisch kan worden gekwalificeerd als een straf-
baar feit volgens de wet.12

Het schuldbeginsel regardeert daarentegen voornamelijk de daderzijde of
subjectzijde: het stipuleert de voorwaarden waaraan een persoon dient te vol-
doen, wil de rechter aan deze persoon de strafrechtelijke aansprakelijkheid ter
zake van een als strafbaar feit gekwalificeerde subjectieve verrichting kunnen
toerekenen. Een persoon zal eerst voor bestraffing door de overheid ‘vatbaar’
kunnen zijn, indien deze persoon ter zake van een bepaalde, strafbare verrichting
verantwoordelijk kan worden gehouden. Het begrip verantwoordelijkheid is
bepaald diffuus. Grofweg zou tussen twee vormen van verantwoordelijkheid
onderscheiden kunnen worden. De term verantwoordelijkheid verwijst in de
eerste plaats naar een gesteldheid die kan worden beschouwd als het product van
een toewijzingshandeling: iemand is verantwoordelijk, of iemand heet verant-
woordelijk te zijn, omdat een ander hem ter zake van een bepaalde omstandig-
heid of verrichting verantwoordelijk stelt. In de tweede plaats verwijst de term
verantwoordelijkheid naar een bepaald subjectief vermogen, een capaciteit
waarmee een subject dient te zijn uitgerust, wil het mogelijk zijn hem voor een
bepaalde stand van zaken verantwoordelijk te stellen.13 Het subjectieve vermo-
gen, krachtens hetwelk de mens in beginsel persoonlijk en inwendig de verant-
woordelijkheid draagt voor zijn doen en laten, wordt bij iedere feitelijke,
uitwendige toeschrijving of toerekening van verantwoordelijkheid steeds
voorondersteld.

1.2 Schuld en gedraging

De aansprakelijkheid die het strafrecht zogezegd ‘van buitenaf’ aan personen
toebedeelt, vooronderstelt tenminste, zo zagen wij, dat deze personen zijn
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14 Kelk 1994, p. 85. Zie nader hoofdstuk II, subparagraaf 3.1.
15 Zie voor het begrip schuldcultuur A.W.M. Mooij, Schuld in strafrecht en psychiatrie (inaugurele

rede Utrecht), Arnhem: Gouda Quint 1997; S.I. Politoff & F.A.J. Koopmans, Schuld, Arnhem:
Gouda Quint 1991, p. 12-13.

16 In de hoofdtekst wordt de straffunderende functie van de interne verantwoordelijkheid van de dader
een ‘strafrechtsdogmatische’ vooronderstelling genoemd, omdat een belangrijke implicatie van deze
vooronderstelling jurisprudentieel geen erkenning vindt: straf kan slechts worden opgelegd indien
sprake is van schuld, maar volgens de Hoge Raad vindt de stelling dat bovendien slechts naar de
mate van schuld kan worden gestraft, geen steun in het recht; zie HR 24 juli 1967, NJ 1968, 13, m.nt.
Ch.J. Enschedé. Dit doet evenwel niet af aan de omstandigheid dat althans in de lagere rechtspraak
wel degelijk in deze geest pleegt te worden gesanctioneerd; zie Kelk 1994, p. 91.

17 Kelk 2005, p. 49-51, onderscheidt drie dimensies van het begrip strafbaar feit: het historische begrip
van het strafbaar feit, de wettelijke strafbare feiten en het juridische of dogmatische begrip van het
strafbare feit. Het laatstgenoemde begrip van het strafbaar feit sluit aan bij de in de hoofdtekst
aangeduide ‘vier-lagendoctrine’, omschreven bij Ch.J. Enschedé/M. Bosch, Beginselen van straf-
recht, Deventer: Kluwer 2008, p. 28; zie voor het begrip rechtstheoretisch schema M.S. Groen-
huijsen, ‘Schuld en boete. Een beschouwing over strafrechtelijke verantwoordelijkheid’, in: M.A.P.
Bovens, C.J.M. Schuyt & W.J. Witteveen (red.). Verantwoordelijkheid: retoriek en realiteit.
Verantwoording in publiek recht, politiek en maatschappij, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1989,
p. 43-62.

begiftigd met een bekwaamheid of dispositie die hen ‘van binnenuit’ voor
strafrechtelijke aansprakelijkstelling ontvankelijk maakt: geen externe aanspra-
kelijkheid zonder interne verantwoordelijkheid.14 In en door de act van toere-
kening of imputatie wordt tussen een persoon en een bepaalde gedraging het
verband van schuld gemarkeerd. Op dit punt sluit het strafrechtelijk systeem aan
bij een diep in onze ‘schuldcultuur’ verankerde rechtvaardigheidsnotie, uit
oogpunt waarvan het niet redelijk wordt gevonden mensen ten aanzien van een
bepaalde toedracht ‘schuldig’ te verklaren, indien zij om wat voor bijzondere
reden dan ook daarvoor niet kunnen worden geacht inwendig verantwoordelijk
te zijn geweest. Dit gezichtspunt is in zeer algemene zin kenmerkend voor het
sociale systeem waarbinnen ons strafrechtelijk systeem functioneert.15 De
strafbaarheid van een persoon veronderstelt diens verantwoordelijkheid, of,
negatief geformuleerd: diens schuld. Met dit ‘straf funderende’ begrip schuld
hebben wij het oog op de ‘schuld in eigenlijke zin’, oftewel: de verwijtbaarheid
van de dader voor individuele, door de strafwet verboden verrichtingen. Deze
verwijtbaarheid fundeert dus ook strafrechtsdogmatisch de aan deze dader
eventueel op te leggen straf.16

De straf vindt haar grond in de verwijtbaarheid. Deze verwijtbaarheid zal
derhalve niet mogen ontbreken ingeval de rechter besluit een straf aan een
persoon op te leggen. Het schuldvereiste wordt binnen het materiële strafrecht
op verschillende wijzen juridisch gespecificeerd. Deze strafrechtelijke verbij-
zonderingen waarin de schuld als voorwaarde voor toerekening van strafrech-
telijke aansprakelijkheid uitdrukking vindt, zijn herkenbaar in de dogmatische
of rechtstheoretische definitie van het begrip ‘strafbaar feit’. Onder dit begrip
strafbaar feit wordt gemeenlijk verstaan: een gedraging, die beantwoordt aan de
volledige inhoud van een in de strafwet opgetekende strafbepaling, die weder-
rechtelijk is en die bovendien aan de schuld van de ter zake van de desbetreffen-
de gedraging ter verantwoording geroepen persoon te wijten is.17 Over de
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18 Kelk 2005, p. 221-223; J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrechte-
lijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2006, p. 198-200. Dit verschil
tussen misdrijven en overtredingen hangt samen met de dogmatische onderscheiding tussen
‘rechtsdelicten’ en ‘wetsdelicten’; zie H.J. Smidt/J.W. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van
Strafrecht. Eerste deel, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1891, p. 64, 77-78. Misdrijven worden van
oudsher aangemerkt als rechtsdelicten, dat wil zeggen: als handelingen wier onrechtvaardigheid
evident is ook zonder dat de wetgever deze handelingen als strafbare feiten heeft bestempeld;
overtredingen zijn wetsdelicten, dat wil zeggen: handelingen wier onrechtvaardige karakter eerst uit
de optekening ervan in de strafwet duidelijk kan worden. Thans is dit onderscheid sterk vervaagd;
zie Y. Buruma, De dreigingsspiraal. Onbedoelde neveneffecten van misdaadbestrijding, Den Haag:
Boom Juridische uitgevers 2005, p. 19-21, 30-33.

verschillende aspecten van het dogmatische begrip strafbaar feit handelt de
volgende paragraaf. Het is dienstig om, alvorens op de verschillende, binnen dit
begrip besloten liggende ‘paradigmatische coördinaten’ van het materiële
strafrecht nader wordt ingegaan, in korte trekken enkele overwegingen te wijden
aan de verhouding tussen de begrippen schuld en intentionaliteit. Binnen de
dogmatische definitie van het begrip strafbaar feit figureert de schuld in de
eerste plaats als een doorgaans ongeschreven, dat wil zeggen: een niet als
zodanig in een wettelijke strafbepaling of delictsomschrijving opgenomen,
algemene voorwaarde voor strafbaarheid. Men spreekt in dit verband van de
schuld of verwijtbaarheid als ‘element’ van het strafbaar feit. Verwijtbaarheid
is aanwezig indien redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de dader anders
kon en ook anders behoorde te handelen dan hij gedaan heeft. Zodra is vastge-
steld dat een als verdachte aangemerkte persoon metterdaad een gedraging heeft
verricht die beantwoordt aan alle kenmerken van een in de wet opgetekend
strafbaar feit, wordt deze verwijtbaarheid bij de dader in beginsel verondersteld
niet te ontbreken.

In de tweede plaats komt de schuld tevens tot uitdrukking in de wettelijke
omschrijving van bepaalde delicten. In dat verband spreekt men gewoonlijk van
een vorm van schuld als ‘bestanddeel’ van de wettelijke delictsomschrijving. Als
geschreven voorwaarde voor strafbaarheid vindt het schuldvereiste uitdrukking
in de delictsomschrijvingen van de misdrijven, dat wil zeggen: de zwaardere
delicten. De wettelijke omschrijvingen van overtredingen, de lichtere delicten,
kennen in de regel geen bestanddeel dat de schuld van de dader tot uitdrukking
brengt.18 De schuld als bestanddeel van de wettelijke omschrijvingen van
misdrijven kent grofweg twee verschijningsvormen: het opzet of de dolus en
daarnaast de schuld ‘in enge zin’, oftewel de onachtzaamheid of de culpa.
Anders dan het element verwijtbaarheid vergen de bestanddelen opzet en culpa
positief bewijs. De delictsbestanddelen opzet en culpa staan te boek als de
‘wettelijke schuldvormen’ of ‘schuldbestanddelen’ die op het niveau van een
wettelijke delictsomschrijving een vorm van intentionele betrokkenheid marke-
ren. Het strafrechtelijk systeem, waarvan wij bij de aanvang van dit hoofdstuk
hebben vastgesteld dat het een op imputatie gericht intentioneel systeem is, kiest
dus als object van zijn gerichtheid een verschijnsel dat op zijn beurt ook door
intentionaliteit gekenmerkt wordt. Intentionaliteit en schuld hebben blijkbaar
iets met elkaar van doen: wie opzettelijk of intentioneel handelt, is in de regel
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19 Zie over het begrip intentionaliteit nader hieronder, subparagraaf 3.1; het begrip komt uitgebreid aan
de orde in hoofdstuk V.

20 Het begrip buitenwereld heeft betrekking op het ervaringsdomein van de natuurwetenschappen of
empirisch-analytische wetenschappen. E. Husserl heeft benadrukt dat de wereld van de natuurweten-
schappen met haar object uiteindelijk geënt is op, en een derivaat vormt van de leefwereld (Lebens-
welt). De leefwereld heeft zo bezien het primaat. Het strafrecht heeft alleen te maken met de
menselijke leefwereld. Zie E. Husserl, Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die trans-
zendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie (red. W.
Biemel), Den Haag: Martinus Nijhoff 1962, p. 48-54 (‘Die Lebenswelt als vergessenes Sinnesfunda-
ment der Naturwissenschaft’); zie ook D. Welton, The other Husserl. The horizons of transcendental
phenomenology, Bloomington: Indiana UP 2000, p. 336-339. Zie nader hoofdstuk III, paragraaf 2.

21 Zie bijvoorbeeld W. Zevenbergen, Eenige beschouwingen over het strafrechtelijk schuldbegrip (diss.
Amsterdam, VU), Amersfoort: Melchior 1913; en W. Zevenbergen, ‘Over het strafrechtelijk
schuldbegrip’, in: W. Zevenbergen, Verzamelde opstellen (red. C. Zevenbergen), Arnhem: Gouda
Quint 1927, p. 68-93, p. 80, die betoogt dat alleen een tot de wil van een persoon te herleiden
gedraging vatbaar is voor een juridisch schuldoordeel.

22 Het strafrecht mag de conceptualisering van de gedraging als een ‘gewilde spierbeweging’ hebben
laten varen, dit laat onverlet dat de verwevenheid van de wil met de gedraging ook in het strafrecht
nog altijd wordt verondersteld. Van psychische overmacht (art. 40 Sr) is bijvoorbeeld geen sprake
in gevallen waarin een van buiten komende drang dermate overweldigend was, dat de betrokkene
zijn wil ten aanzien van die drang in het geheel niet heeft kunnen bepalen (vis absoluta). In dergelij-

tevens verantwoordelijk voor hetgeen hij zodoende teweeg brengt. En ook ten
aanzien van hem, die culpoos of onachtzaam handelt, en die dus in zekere zin
handelt met een bepaald, strafrechtelijk relevant gebrek aan intentionele betrok-
kenheid bij hetgeen hij al handelend teweeg brengt, geldt de veronderstelling
van subjectieve verantwoordelijkheid.

Het opzet en de culpa vormen strafrechtelijke specificaties of verbijzonde-
ringen van een bepaalde klasse van ‘intenties’, dat wil zeggen: van bepaalde
vormen van intentionele betrokkenheid tussen een met een bewustzijn begiftigd
subject en een object of ervaringsbestanddeel in de intersubjectieve wereld, meer
bepaald de leefwereld.19 Mensen gaan intentioneel door het leven: al denkend,
waarnemend, sprekend en handelend zijn zij voortdurend intentioneel betrokken
op verschillende ‘geïntendeerde objecten’ in de hun omgevende ervaringswerke-
lijkheid. De term ‘intentie’ duidt dan ook op een begrip met een uitzonderlijk
wijde ‘extensie’: het fungeert als de verzamelnaam voor alle wijzen waarop
subjecten zich tot de buitenwereld verhouden.20 Het uitermate wijde domein van
de intentionele betrokkenheden van menselijke subjecten op hun door talloze
ervaringsbestanddelen bevolkte leefomgeving wordt op verschillende punten
door het strafrecht gespecificeerd en daarmee gejuridiseerd. Intentionaliteit vindt
bijvoorbeeld op een zeer basale wijze uitdrukking in de strafrechtelijke begrip-
pen daderschap en plegerschap. Van een gedraging in strafrechtelijke zin is
immers geen sprake indien een gebeurtenis niet op enigerlei wijze is te herleiden
tot de wil van de actor.21 Van hem, die door een plotselinge klap met een plank
door een etalageruit van een winkel wordt gedrukt, kan niet worden gezegd dat
hij die ruit heeft ‘vernield’ of ‘beschadigd’ in de zin van art. 350 Sr. De val van
deze persoon, waardoor de beschadiging van de ruit wordt veroorzaakt, vormt
voor het strafrecht niet een op enigerlei wijze tot de ‘wil’ van deze persoon te
herleiden gedraging.22
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ke gevallen pleegt het ervoor te worden gehouden dat er eenvoudigweg geen (strafrechtelijk
relevant) daderschap is geweest; zie Kelk 2005, p. 265; zie ook De Hullu 2006, p. 146-148, 197-198.

23 Zie HR 23 februari 1954, NJ 1954, 368 (IJzerdraad), waarvan de kernoverweging luidt: ‘(...) dat toch
handelingen zoals dergelijk in strijd met de wet invullen van formulieren, doen toekomen van die
formulieren aan den Dienst van In- en Uitvoer en uitvoeren van goederen, slechts dan waren aan te
merken als gedragingen van verd., indien verd. erover vermocht te beschikken, of die handelingen
al dan niet plaatsvonden, en deze behoorden tot de zodanige, welker plaatsvinden blijkens den loop
van zaken door verd. werd aanvaard of placht te worden aanvaard.’ Voor een analyse van het
functioneel daderschap zie A.M. van Woensel, In de daderstand verheven. Beschouwingen over
functioneel daderschap in het Nederlandse strafrecht (diss. Amsterdam, UvA), Arnhem: Gouda
Quint 1993, p. 45-106. Ook in de criteria voor vaststelling van daderschap van rechtspersonen (art.
51 Sr) schemeren vormen van intentionele betrokkenheid door. Deze criteria zijn door de Hoge Raad
uiteengezet in zijn arrest van 21 oktober 2003, NJ 2006, 328, m.nt. P.A.M. Mevis (Drijfmest).

24 De strafrechtelijke deelnemingsregeling breidt het bereik van de strafrechtelijke aansprakelijkheid
uit op het niveau van het strafrechtelijk daderschap: personen die niet zelf de volledige wettelijke
omschrijving van een strafbaar feit hebben vervuld, maar die bij de delictueuze gedraging wel op
een bepaalde wijze betrokken zijn geweest, bijvoorbeeld tijdens de uitvoering van het delict of
voorafgaande aan de uitvoering van het delict, worden onder de in de art. 47 en 48 Sr besloten
liggende voorwaarden aangemerkt als daders van of medeplichtigen aan het strafbare feit, naast – en
in het relatief zeldzame geval van de deelnemingsvorm ‘doen plegen’: in plaats van – een andere
persoon die ‘fysiek’ de vervulling van de desbetreffende delictsomschrijving voor zijn rekening
heeft genomen. In de voorwaarden waaronder deelnemers aan strafbare feiten strafrechtelijk voor
deze feiten aansprakelijk kunnen zijn, liggen strafrechtelijke specificaties van intentionele betrok-
kenheid besloten: zo moet de deelnemer opzet hebben gehad op het zogenoemde ‘grondfeit’ en
daarnaast op de omstandigheid dat hij op enigerlei wijze aan dat feit heeft deelgenomen. Zie
G. Knigge, ‘Het opzet van de deelnemer’, in: M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink (red.),
Glijdende schalen (De Hullu-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003, p. 291-321; HR 20
januari 2004, NJ 2004, 214; HR 29 april 1997, NJ 1997, 654.

Enige wilsbetrokkenheid moet derhalve kunnen worden aangenomen, wil
men kunnen spreken van een strafrechtelijk relevante gedraging. Dit geldt tevens
voor wat wordt aangeduid als het ‘functioneel daderschap’. Ook functionele
vormen van daderschap worden gekenmerkt door een strafrechtelijke markering
van een basaal type intentionele betrokkenheid. Het leerstuk inzake het functio-
neel daderschap behelst de voorwaarden waaronder een natuurlijke persoon (of
rechtspersoon) die niet eigenhandig, die dus niet fysiek, een bepaalde delictsge-
draging heeft verricht, niettemin kan worden aangemerkt als pleger of als dader
van het strafbare feit, en wel in beginsel náást de persoon die wél fysiek bij de
uitvoering van het delict betrokken is geweest. Hiertoe moet volgens jurispru-
dentieel ontwikkelde criteria bij de functionele dader sprake zijn van een zekere
‘beschikkingsmacht’ en bovendien van een zekere ‘aanvaarding’ of billijking
van de gepleegde feiten of van soortgelijke feiten.23 En ook de vormen van
daderschap die door het strafrecht worden gerubriceerd onder de verschillende
vormen van ‘deelneming’ aan strafbare feiten, brengen een zeker intentioneel
verband tussen een gedraging en een als ‘deelnemer’ aangewezen persoon tot
uitdrukking.24

Een nader en enger omgrensde klasse van intenties vindt zijn strafrechtelijke
verbijzondering in het begrip opzet. Het type intenties waarop in dit verband
wordt gedoeld, is de intentionele betrokkenheid die zich materialiseert in het
menselijk intentioneel handelen. Het strafrechtelijke begrip opzet ziet op een
strafrechtelijk relevante kwaliteit van de geestesgesteldheid waarmee een
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25 Zie A.W.M. Mooij, De psychische realiteit. Psychiatrie als geesteswetenschap, Amsterdam: Boom
2006, p. 142-160, 165-168.

26 Kelk 2005, p. 205-208. Zie nader hoofdstuk VI, paragraaf 4.
27 Om deze reden is de culpa ook wel aangeduid als een vorm van onverschoonbare dwaling; zie

W. Nieboer & G.A.M. Strijards, ‘Culpa – Is er een weg terug?’, in: A.C. ’t Hart et al. (red.),
Strafrecht in balans (Geurts-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1983, p. 175-196, p. 193. In hoofdstuk
VI, subparagraaf 4.1, wordt de culpa aangeduid als een ‘privatief’ delictsbestanddeel.

persoon heeft of kan worden geacht te hebben gehandeld. Bewijs van opzet
vergt meer dan enkel de vaststelling dat een bepaalde gebeurtenis op enigerlei
wijze subjectief gemoveerd is, dat zij dus is een tot de wil van de ter zake van
deze gebeurtenis ter verantwoording geroepen persoon te herleiden gedraging.
Het begrip opzet brengt in verhouding tot het begrip daderschap een beduidend
meer specifieke vorm van intentionele betrokkenheid tot uitdrukking: opzettelijk
handelen is willens en wetens handelen. Wie opzettelijk handelt, handelt met
een bepaald besef en met een bepaalde bedoeling; en ook wie opzettelijk nalaat
te handelen, ‘doet’ dit met een bepaald achterliggend besef en met een bepaalde
achterliggende bedoeling. Wij noemen dan ook ‘opzettelijk’ of ‘doleus’ die
gedragingen waarvan men aanneemt dat zij door een persoon, de actor, zijn
‘bezield’ met een subjectieve intentie die bestaat in een zowel cognitieve als
volitieve gerichtheid van het handelend subject: in diens gedraging manifesteert
zich een bepaald inzicht of besef en een bepaalde bedoeling. De actor beseft in
zekere mate wat hij doet, en hij wil in zekere mate wat hij doet.25

Ook het strafrechtelijke begrip culpa veronderstelt een vorm van intentioneel
handelen. In verhouding tot het intentioneel ‘vollere’ begrip opzet brengt de
culpa evenwel weer een wat zwakkere vorm van intentionele betrokkenheid tot
uitdrukking. De cognitieve en volitieve betrokkenheid tussen het handelend
subject en diens verrichting, kenmerkend voor doleuze verrichtingen, is bij de
culpoze gedragingen op een bepaalde wijze gemankeerd. Door een gebrek aan
aandacht, door een gebrek aan voorzorg en beleid, roept men bepaalde, straf-
rechtelijk relevante gevolgen in het leven. Het strafrechtelijke begrip culpa duidt
op een bepaalde, door het strafrecht als betekenisvol gemarkeerde band tussen
een gedraging en een gevolg van die gedraging. De gedraging zélf vormt,
evenzogoed als iedere als doleus aangemerkte gedraging, een intentionele
verrichting, doch de subjectieve intentie waardoor de culpoze gedraging wordt
geleid, omspant niet het litigieuze gevolg van de gedraging. Men spreekt van
‘schuld’ in de zin van culpa in de gevallen waarin de betrokkene zich van de
mogelijkheid van het intreden van bepaalde gevolgen in het geheel niet bewust
is geweest, doch zich daarvan wel bewust had behoren te zijn, alsmede in de
gevallen waarin de betrokkene de mogelijkheid van het intreden van bepaalde
gevolgen weliswaar heeft beseft, maar op lichtvaardige wijze ervan is uitgegaan
dat deze mogelijkheid zich niet zou verwerkelijken.26 De door de term culpa
aangeduide intentionele band tussen gedraging en gevolg is derhalve verstoord
op het vlak van het willen, en in voorkomende gevallen op het vlak van zowel
het weten als het willen.27
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28 Zie hieronder, voetnoot 91 en subparagraaf 3.3; en zie nader hoofdstuk VI, subparagraaf 4.1.
29 W. Schild, Die ‘Merkmale’ der Straftat und ihres Begriffs, Ebelsbach: Rolf Gremer 1979.

2 Paradigmatische coördinaten

2.1 Het begrip strafbaar feit

In het voorgaande is gebleken dat het strafrechtelijk systeem in zijn verschil-
lende communicatieve operaties op een specifieke, want functioneel gestuurde
wijze intentioneel is gericht op zijn omgeving, dus op de buiten-juridische
leefwereld: het strafrecht is een van oriëntatie op imputatie doortrokken praktijk.
Daarnaast is gebleken dat ook de verschillende voorwerpen van strafrechtelijke
beoordeling, dus de verschillende ervaringsbestanddelen uit de intersubjectieve
leefwereld waarop het strafrecht zijn aandacht vestigt, op hun beurt worden
gekenmerkt door vormen van intentionele betrokkenheid. De verschillende
voorwaarden voor strafrechtelijke aansprakelijkheid markeren en specificeren
een bepaalde vorm van intentionele betrokkenheid tussen een handelend subject
en een ervaringsbestanddeel uit de intersubjectieve leefwereld van het subject.
Het voorliggende onderzoek handelt over de strafrechtelijke specificatie van een
bepaald type van intentionele betrokkenheid. Het onderzoek is in hoofdzaak
gewijd aan het strafrechtelijke begrip opzet of dolus. Goed begrip van de
betekenis van het strafrechtelijk opzet vereist dat tevens enige aandacht uitgaat
naar zijn ‘gemankeerde zuster’:28 de onachtzaamheid of de culpa. Voordat de
binnen dit onderzoek te beantwoorden onderzoeksvraag en de te bezigen onder-
zoeksmethode meer in detail worden uiteengezet, is het dienstig om allereerst
in korte trekken het kader te schetsen waarbinnen de belangrijkste onderwerpen
van het voorliggende onderzoek figureren. Dit kader biedt tegelijk een beschrij-
ving van de belangrijkste paradigmatische coördinaten van het materiële straf-
recht. Deze paradigmatische coördinaten liggen besloten in de vier hoofdvoor-
waarden voor strafrechtelijke aansprakelijkheid, die worden samengevat in het
rechtstheoretische schema van het strafbaar feit: een strafbaar feit is een gedra-
ging die beantwoordt aan een wettelijke delictsomschrijving, die wederrechtelijk
is en die bovendien aan de schuld van de dader te wijten is.

Dit dogmatische begrip van het strafbaar feit heeft betrekking op een conglo-
meraat van weliswaar te onderscheiden, maar uiteindelijk niet radicaal van
elkaar los te denken strafrechtelijk gespecificeerde aspecten van intentionele
betrokkenheid.29 Verschillende schakeringen van intentionaliteit liggen verscho-
len in de strafrechtelijke conceptualisering van het daderschap, in het opzet en
de culpa als bestanddelen van wettelijke delictsomschrijvingen van misdrijven
en daarnaast in het ongeschreven element verwijtbaarheid. Het strafbaar feit
vormt, verstaan in zijn bovenomschreven, ruime, dogmatische betekenis, hét
voorwerp van strafrechtelijke imputatie. De vraag waarvoor de strafrechter zich
in ultimo gesteld ziet, luidt of een bepaalde subjectieve verrichting als strafbaar
feit kan worden toegerekend aan de persoon die voor deze verrichting verant-
woordelijk wordt gehouden. Wij zagen hierboven dat de strafrechtelijke toereke-
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30 Verwijtbaarheid is aanwezig indien redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de dader anders kon
en ook anders behoorde te handelen dan hij gedaan heeft. De verwijtbaarheid veronderstelt derhalve
de vermijdbaarheid van de verrichte gedraging. De verwijtbaarheid is als algemene voorwaarde voor
strafrechtelijke aansprakelijkheid (‘element’) in de loop van de vorige eeuw jurisprudentieel en
dogmatisch tot ontwikkeling gekomen in het kielzog van de aanvaarding door de Hoge Raad van
de buiten-wettelijke schulduitsluitingsgrond afwezigheid van alle schuld (avas), in zijn arrest van
14 februari 1916, NJ 1916, 681 (Melk en water). Zie uitgebreid W.H. Vellinga, Schuld in spiegel-
beeld. Afwezigheid van alle schuld (diss. Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1982, p. 11-36 en 99-
127.

31 Met W.H.A. Jonkers kunnen wij daarom spreken van een door het strafrecht veronderstelde ‘straf-
funderingsschuld’, die moet worden onderscheiden van andere betekenissen die de term schuld in
het strafrecht kan hebben. Zie W.H.A. Jonkers, ‘Het strafrechtelijk schuldverwijt’, in: J.P. Balkema
et al. (red.), Gedenkboek. Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1986,
p. 227-241, p. 232.

32 Dit laat onverlet dat een strafrechtelijk relevante gedraging onder omstandigheden kan bestaan uit
het nalaten te handelen overeenkomstig een bepaald strafrechtelijk relevant gebod. Dat voor
strafrechtelijke aansprakelijkheid is vereist dat moet kunnen worden gewezen op een bepaalde, door
de verdachte verrichte gedraging, impliceert voorts niet dat voor strafbaarheid sprake moet zijn van
een gedraging die voldoet aan alle, door de bestanddelen van een toepasselijke delictsomschrijving
uitgedrukte kenmerken. Zo kan onder de in art. 45 Sr en art. 46 Sr genoemde en in de jurisprudentie
uitgewerkte voorwaarden strafrechtelijke aansprakelijkheid ook reeds worden aangenomen ter zake
van gedragingen die bestaan in een poging tot, respectievelijk een voorbereiding van een bepaald
misdrijf. En ook de samenspanningsdelicten bestaan in onvolkomen betrokkenheden tot de grondfei-
ten waartoe wordt samengespannen.

ning of imputatie kan worden beschouwd als een door tenminste twee belangrij-
ke en klassieke beginselen gecontroleerde act. Het legaliteitsbeginsel en het
schuldbeginsel binden de toerekening van strafrechtelijke aansprakelijkheid aan
voorwaarden die, in hun ongespecificeerde algemeenheid, bogen op een tamelijk
stabiele consensus. Wat men verder ook onder de term ‘schuld’ precies verkiest
te verstaan, algemeen onderschreven wordt het uitgangspunt dat de strafbaarheid
van een persoon niet kan worden aangenomen indien niet op enigerlei wijze is
komen vast te staan dat dit subject schuld, in de zin van verwijtbaarheid, draagt
aan de verrichting ter zake waarvan hij ter verantwoording wordt geroepen.30 De
verwijtbaarheid fundeert de strafbaarheid van een persoon ter zake van een
bepaalde verrichting.31 De aanduidbaarheid van deze verrichting leidt ons naar
een tweede uitgangspunt ten aanzien waarvan, althans in theorie, een hoge mate
van eenstemmigheid bestaat. Er moet iets gebeurd zijn, vooraleer de vraag naar
eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid zich kan aandienen. Strafrechtelijke
aansprakelijkheid kan slechts bestaan ter zake van gedragingen, dus ter zake van
subjectieve ingrepen in de objectieve leefwereld.32 Het legaliteitsbeginsel brengt
de eis tot uitdrukking dat deze subjectieve ingrepen in de objectieve leefwereld
onder het juridisch-semantische bereik van een beschikbare wettelijke strafbepa-
ling gebracht moeten worden, willen deze ingrepen kunnen worden gekwalifi-
ceerd als strafbare feiten.

Ons strafrecht heet dan ook een schuldstrafrecht én een daadstrafrecht te zijn:
geen straf zonder schuld en geen straf zonder enige vorm van een gedraging.
Tussen wat men ‘schuld’ noemt en wat men een ‘gedraging’ noemt bestaat geen
strikt en overzichtelijk onderscheid. Hierboven bleek reeds dat het strafrechtelijk
begrip van het daderschap een althans zwakke of basale intentionele betrokken-
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33 De Hullu 2006, p. 148, spreekt van een toerekeningsrelatie; zie ook G. Knigge, ‘Doen en laten.
Enkele opmerkingen over daderschap’, DD 1992, p. 128-154.

34 Zie nader hieronder, subparagraaf 3.1, en zie hoofdstuk V, paragraaf 3.
35 Hierbij moet worden aangetekend dat het bewijs van opzet wordt geacht nog geen oordeel in te

houden over de schuld in de zin van de verwijtbaarheid van het opzettelijk begane feit aan de dader.
Bewijs van opzet staat dan ook niet in de weg aan (de honorering van) een beroep op een schulduit-
sluitingsgrond. Bij de culpa ligt dit anders; de culpa wordt geacht te bestaan in een verwijtbare
aanmerkelijke onvoorzichtigheid. Dit betekent dat de verwijtbaarheid – doorgaans ongeschreven
element van het strafbaar feit in ruimere zin – bij de culpoze delicten onderdeel is van de bestandde-
len van het delict. Meer hierover in paragraaf 4 van hoofdstuk VI. Daarnaast figureert de wederrech-
telijkheid in verschillende delictsomschrijvingen als een bestanddeel.

heid veronderstelt, en wel in een mate die omgekeerd evenredig is aan de mate
waarin de als dader aan te wijzen persoon fysiek bij de delictsgedraging betrok-
ken is. Naarmate een gedraging ‘functioneler’ wordt verstaan, wordt het van
meer belang een vorm van intentionele betrokkenheid van de dader bij de hem
zogezegd ‘toe te rekenen’ gedraging vast te stellen.33 Deze intentionele betrok-
kenheid kan worden beschouwd als de aanduiding van een relatie die de objec-
tieve sfeer van de in de uitwendigheid waarneembare gedragingen verbindt met
de subjectieve sfeer van het bewustzijn, de inwendige verantwoordelijkheid en
schuld. Intentionaliteit is, in zeer algemene zin, de gerichtheid van een met een
bewustzijn begiftigd subject op een object in de intersubjectieve leefwereld.34

Op deze sociaal gedimensioneerde leefwereld is het subject immers onontkoom-
baar betrokken, telkens wanneer het zich uit, dus wanneer het bijvoorbeeld
spreekt, schrijft of handelt. Mensen geven zich in de dagelijkse ervaringswerke-
lijkheid te verstaan in hun uitingen. In voorkomende gevallen kan ook van
uitingen worden gesproken waar mensen ‘veelbetekenend’ nalaten te handelen,
schrijven, spreken. De intentionele betrokkenheid drukt zich uit in de verschil-
lende, concrete wijzen waarop het subject zich in de intersubjectieve leefwereld
in zijn uitingen te verstaan geeft.

Opzet en culpa zijn delictsbestanddelen die uitdrukking geven aan een
bepaald type van intentionele betrokkenheid. Met de term ‘bestanddelen’ wordt
gedoeld op de onderdelen uit de wettelijke omschrijvingen van strafbare feiten,
die steeds door het Openbaar Ministerie moeten worden gesteld en ten laste
gelegd en die moeten worden bewezen, opdat zij door de rechter op voet van de
eerste vraag van art. 350 Sv kunnen worden bewezen verklaard. De weder-
rechtelijkheid en de verwijtbaarheid, daarentegen, zijn ‘elementen’; zij worden
na bewezenverklaring van de bestanddelen doorgaans, dat wil zeggen: behou-
dens aanwijzingen voor het tegendeel, verondersteld niet te ontbreken en
behoeven alsdan niet te worden bewezen.35 Deze veronderstelling van de
aanwezigheid van de elementen wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid is even-
wel vatbaar voor correctie indien sprake is van bepaalde uitzonderlijke omstan-
digheden. In de uitzonderingen wordt door het recht voorzien met de figuur van
de wettelijke of buitenwettelijke, algemene of bijzondere strafuitsluitingsgrond.
Strafuitsluitingsgronden vergen geen wettig en overtuigend bewijs; om het effect
van straffeloosheid te sorteren behoeven zij slechts aannemelijk te worden
gemaakt. Het dogmatisch gangbare onderscheid tussen de bestanddelen van het
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36 De Hullu 2006, p. 66; G. Knigge, Strafuitsluitingsgronden en de structuur van het strafbare feit
(preadvies voor de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland),
Den Haag: z.u. 1993, p. 4.

37 Zie de art. 338-344a Sv; G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2008,
p. 663-703.

38 De verwijtbaarheid van de dader kan blijken te ontbreken, indien de rechter een bepaalde schulduit-
sluitende strafuitsluitingsgrond, oftewel een schulduitsluitingsgrond, aannemelijk acht. Een
schulduitsluitingsgrond ziet op een door het strafrecht erkende omstandigheid op grond waarvan
wordt geoordeeld dat van de dader redelijkerwijs niet kon worden gevergd dat hij anders handelde
dan hij gedaan heeft. Voorbeelden van schulduitsluitingsgronden zijn de ontoerekenbaarheid (art.
39 Sr), de psychische overmacht (art. 40 Sr), het noodweerexces (art. 41, tweede lid Sr) en de
ongeschreven exceptie afwezigheid van alle schuld (avas). Naast de verwijtbaarheid is ook de
wederrechtelijkheid van de verrichte gedraging een ‘element’ van het dogmatisch begrip strafbaar
feit dat wordt verondersteld aanwezig te zijn indien vast staat dat de dader een wettelijke delictsom-
schrijving heeft vervuld. Ook deze veronderstelling is vatbaar voor correctie. Indien de rechter een
bepaalde rechtvaardigende strafuitsluitingsgrond, oftewel een rechtvaardigingsgrond van toepassing
acht, valt de wederrechtelijkheid van de gedraging weg. Voorbeelden van rechtvaardigingsgronden
zijn de overmacht-noodtoestand (art. 40 Sr), de noodweer (art. 41, eerste lid Sr) en de nauwelijks
toegepaste, ongeschreven exceptie afwezigheid van de materiële wederrechtelijkheid; zie HR 29
februari 1933, NJ 1933, 918, m.nt. B.M. Taverne (Huizense Veearts). Zie nader hieronder, paragraaf
4; en hoofdstuk V, subparagraaf 2.2. Naast de onderscheiding tussen rechtvaardigingsgronden en
schulduitsluitingsgronden bestaat een onderscheid tussen de algemene en de bijzondere strafuitslui-
tingsgronden (bijvoorbeeld art. 280, tweede lid Sr). Zie De Hullu 2006, p 276-279. Zie over de zin
van het onderscheid tussen rechtvaardiging en schulduitsluiting nader paragraaf 4 van hoofdstuk VI.

39 Zie Knigge 1993, p. 5. Art. 348 Sv bevat de formele vragen of voorvragen naar respectievelijk: de
geldigheid van de dagvaarding, de bevoegdheid van de rechter, de ontvankelijkheid van het
Openbaar Ministerie en de redenen tot schorsing der vervolging. Art. 350 Sv bevat de vier materiële
vragen of hoofdvragen naar respectievelijk: het bewijs van het ten laste gelegde feit, de strafbaarheid
van het feit, de strafbaarheid van de dader en de straf en/of maatregel die moet worden opgelegd.

wettelijk geformuleerde strafbare feit enerzijds en de in beginsel buitenwettelij-
ke elementen van het strafbare feit in ruimere zin anderzijds hangt samen met
de wijze waarop ons bewijsstelsel is ingericht.36 Wij kennen een zogenaamd
negatief-wettelijk bewijsstelsel, hetgeen kort gezegd impliceert dat een feit
slechts kan worden bewezen verklaard, indien de rechter zijn overtuiging dat de
dader het desbetreffende feit heeft gepleegd, kan doen steunen op tenminste een
door de wet bepaald minimum aantal wettige bewijsmiddelen.37

Deze uit ons bewijsrecht voortvloeiende regels gelden de bestanddelen; de
elementen zijn hieraan niet onderworpen. Deze stand van zaken vindt uitdruk-
king in een gelede vraagstelling: eerst nadat is bezien of kan worden bewezen
dat de verdachte het hem ten laste gelegde feit daadwerkelijk heeft gepleegd,
kunnen eventuele exceptionele omstandigheden onder ogen worden gezien, die
de strafbaarheid van feit of dader zouden kunnen uitsluiten. Deze exceptionele
omstandigheden worden geformuleerd door de strafuitsluitingsgronden, die
dogmatisch gewoonlijk worden onderverdeeld in enerzijds de rechtvaardi-
gingsgronden, de strafbaarheid van het feit betreffende, en anderzijds de schuld-
uitsluitingsgronden, de strafbaarheid van de dader betreffende.38 Het onder-
scheid tussen bestanddelen en elementen houdt verband met de hierboven
genoemde gelede vraagstelling en weerspiegelt de in de art. 348 en 350 Sv
gecodificeerde structuur van de rechterlijke beraadslaging.39 Deze ‘werklastver-
deling’ maakt begrijpelijk, dat de schuldbestanddelen opzet en culpa van
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40 De uitwerking van de schuldbestanddelen resulteerde in de verschillende dogmatische schakeringen
van het opzet en de culpa. Zo onderscheidt men binnen het opzet de aspecten van het willen en het
weten, terwijl het begrip opzet zelf pleegt te worden opgedeeld in opzet als bedoeling, als
zekerheids- of noodzakelijkheidsbewustzijn, als waarschijnlijkheidsbewustzijn en als kansbewustzijn
(voorwaardelijk opzet). Daarnaast onderscheidt men binnen de culpa tussen bewuste en onbewuste
culpa.

41 Voor het begrip ‘interpretatieve gemeenschap’ zie S.E. Fish, Is there a text in this class? The
authority of interpretive communities, Cambridge, Mass.: Harvard UP 1980; zie nader hoofdstuk III,
subparagraaf 3.1.

42 De afhankelijkheid van het strafrechtelijk systeem van communicatie met zijn omgeving wordt in
hoofdstuk IV uitvoerig belicht in termen van de complexe verhouding tussen legaliteit en legitimi-
teit.

43 Krachtens het bepaalde in art. 358, derde lid jo. 359, tweede lid Sv moet de rechter zijn beslissingen
tot verwerping van bepaalde verweren en de beslissingen waarin hij (bepaaldelijk) afwijkt van
uitdrukkelijk ingenomen standpunten met redenen omkleed in het vonnis opnemen. Zie, mede voor
een kritische beschouwing van de jurisprudentiële uitwerking van deze voorschriften, W.H.B.
Dreissen, Bewijsmotivering in strafzaken (diss. Maastricht), Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2007; J.F. Nijboer, De (straf)rechtspleging als lerend systeem. Essay, Deventer: Kluwer 2008.

oudsher dankbare voorwerpen van dogmatische bezinning hebben gevormd. Zij
moeten in elke strafzaak opnieuw, met het oog op de bewezenverklaring van de
termen waarin zij zijn ten laste gelegd, ten gronde worden behandeld, terwijl de
elementen alleen bij uitzondering ten tonele verschijnen, onder de vigeur
bovendien van een minder strikt bewijsregime.40

De in het voorgaande in korte trekken besproken dogmatiek rond de verhou-
ding tussen de bestanddelen en de elementen van het strafbaar feit is op het
eerste gezicht een tamelijk eenduidige. De uit art. 350 Sv voortvloeiende gelede
vraagstelling die de op de toerekening of imputatie van strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid georiënteerde, materieel-strafrechtelijke rechtsvinding structureert,
beantwoordt aan een belangrijke behoefte van het strafrechtelijk systeem. De
structurering van de materieel-strafrechtelijke rechtsvinding maakt de resultaten
ervan beter vatbaar voor intersubjectieve controle binnen de juridische ‘interpre-
tatieve gemeenschap’.41 Bovendien kan ook de communicatie van het strafrech-
telijk systeem met zijn ‘omgeving’ gebaat zijn bij een dergelijke structurering.42

Het rechterlijk beslissingsschema vervat in art. 350 Sv is immers gekoppeld aan
de regels die zien op de inrichting van het vonnis en aan de verschillende
voorschriften met betrekking tot de vraag, in welke gevallen de rechter gehou-
den is gemotiveerd te responderen op verweren zijdens de verdachte of diens
raadsman, of op door hen of de Officier van Justitie ingenomen ‘uitdrukkelijk
onderbouwde standpunten’.43 Uit een oogpunt van een zo groot mogelijke
inzichtelijkheid van de wijze waarop de strafrechter zijn normatieve oordelen
velt, is het derhalve een goede zaak dat het grondbegrip van het strafbaar feit is
uiteengelegd in een dogmatische compositie waarbinnen verschillende bestand-
delen en elementen elk een eigen functie en betekenis hebben. Toch moet hierbij
niet uit het zicht worden verloren, dat de onderscheiding tussen de verschillende
bestanddelen en elementen onverlet laat dat het grondbegrip strafbaar feit
wezenlijk een ondeelbaar normatief betekenisgeheel vormt: aan het strafbaar feit
kunnen verschillende ‘momenten’ of ‘aspecten’ worden onderscheiden, maar
deze momenten of aspecten laten zich niet als zelfstandige betekenis bezittende
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44 Schild 1979, p. 37: ‘Es wird damit [namelijk met de term “Aspekt”, FJ] zum Ausdruck gebracht,
daß jede Verselbständigung zu einem Teil (Element usw.), jede Substantialisierung, unzulässig ist.
Ein auf diese methodische Weise erarbeitetes Merkmal kann nur als Moment des Gegenstandes in
seinem Ganzen und bezogen auf seine Einheit aufgefaßt werden.’ Zie ook A.L. Melai, Het gezag van
norm en feit in strafzaken (diss. Leiden), Arnhem: Gouda Quint 1968, p. 103.

45 Aangezien de imputatie van een strafbaar feit aan een strafbare dader een normatieve aangelegenheid
is waarin de subjectieve sfeer van de dader met de objectieve sfeer van de wederrechtelijke gedra-
ging verbonden wordt, wordt in hoofdstuk V, subparagraaf 4.1 en in hoofdstuk VI, subparagrafen
3.3 en 4.3 betoogd dat het opzet en de culpa, als strafrechtelijke verbijzonderingen van het algemene,
vóór-juridische intentionaliteitsbegrip, niet alleen door een intersubjectief of subjectextrinsiek, maar
tevens door een subjectief of subjectintrinsiek moment worden gekenmerkt.

46 Zo ook De Hullu 2006, p. 214 en 262; F. de Jong, T. van Roomen & E. Sikkema, ‘Objectiverende
tendensen binnen het voorwaardelijk opzet’, DD 2007, p. 929-958. Zie nader hieronder, paragraaf
4, en hoofdstuk VI, paragrafen 3 en 4.

47 Zie voor wat betreft het element van de verwijtbaarheid Vellinga 1982, p. 222-235; vgl. voor wat
betreft het element van de wederrechtelijkheid D.J.P.M. Vermunt, Onrecht en wederrechtelijkheid
in de strafrechtsdogmatiek (diss. Nijmegen), Arnhem: Gouda Quint 1984, p. 175-189; D.
Schaffmeister & A. Heijder, ‘Concretisering van de wederrechtelijkheid in het strafrecht’, in: E.
André de la Porte et al. (red.), Bij deze stand van zaken (Melai-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1983,
p. 441-474.

compartimenten van het strafbaar feit losknippen. Het normatief-coherente
geheel is meer dan de som van zijn delen.44

Dit brengt mee dat de verschillende aan het strafbaar feit onderkende eigen-
schappen hun betekenis niet louter aan zichzelf, doch steeds mede aan het
betekenisgeheel waarvan zij onderdeel uitmaken, ontlenen. Bestanddelen en
elementen ontlenen hun betekenis steeds mede aan de holistische betekenis-
eenheid van het strafbaar feit. Dit betekent dat ook aan de delictsbestanddelen
opzet en culpa niet een volledig van het rechtstheoretische begrip strafbaar feit
losgezongen, dus een volledig eigenstandige betekenis kan worden verleend.
Opzet en culpa hebben strafrechtelijk betekenis als delictsbestanddelen en dus
ook als voorwerpen van strafrechtelijke bewijsvoering en kwalificatie, welke
interpretatieve operaties weer in de sleutel staan van de algemene strafrechte-
lijke oriëntatie op imputatie.45 De delictsbestanddelen opzet en culpa heten niet
zonder reden ‘delictsgebonden’ te zijn: hun betekenis hangt af, niet alleen van
de dogmatisch en jurisprudentieel uitgewerkte ‘algemene’ en abstracte inhoud
van deze begrippen, maar ook van de betekenis van de desbetreffende bestand-
delen uit de ‘bijzondere’ en concrete delictsomschrijvingen waarop zij als
bestanddelen zelf zijn gericht.46 Ook de betekenis van de elementen wederrech-
telijkheid en verwijtbaarheid is afhankelijk van het betekenisgeheel van het
strafbaar feit.47

2.2 Opzet, culpa, verwijtbaarheid

Zoals hierboven reeds werd genoteerd krijgt de zeer algemene, door het straf-
rechtelijke schuldbeginsel uitgedrukte regel dat geen straf kan worden opgelegd
aan een persoon die geen schuld draagt aan de gedraging ter zake waarvan hij
strafrechtelijk ter verantwoording is geroepen, op verschillende niveaus binnen
het rechtstheoretische schema van het strafbaar feit een nadere uitwerking. Dit
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48 Jonkers 1986, p. 227-241. In die zin ook Kelk 2005, p. 167-170, die de vierde betekenis van schuld
(de verwijtbaarheid) in navolging van W.P.J. Pompe als het ‘fundamentele schuldbegrip’ aanduidt,
en nog een vijfde betekenis van schuld, te weten de ‘straftoemetingsschuld’, onderscheidt.

49 Zo betekent de term schuld in art. 27, eerste lid Sv ‘het gedaan hebben’. Ook in verschillende
delictsomschrijvingen in het Wetboek van Strafrecht die een zogenaamd kwalificerend bestanddeel
hebben, ziet de in dit bestanddeel opgenomen term schuld op het daderschap. Zie bijvoorbeeld art.
242 Sr (verkrachting; cursivering toegevoegd): ‘Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of
bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen
die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig
aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de
vijfde categorie.’

50 Mooij 1997.

rechtstheoretische schema van het begrip strafbaar feit vertoont nauwe samen-
hang, zo bleek eveneens hierboven, met het rechterlijke beraadslagings- en
beslissingsschema, vervat in art. 350 Sv. De notie van schuld komt, steeds in een
verschillende betekenisschakering, in beeld bij drie van de in art. 350 Sv beslo-
ten liggende materiële vragen, die zijn gekoppeld aan drie algemene voorwaar-
den voor toerekening van strafrechtelijke aansprakelijkheid. Aan de term
‘schuld’ worden in het strafrecht dan ook uiteenlopende betekenissen verleend.
Anders geformuleerd: de strafrechtelijke schuld bestaat niet, alleen een verzame-
ling verschillende schuldbegrippen, die gedeeltelijk onafhankelijk, goeddeels
echter in afhankelijkheid van elkaar een eigen inkleuring krijgen. Het strafrech-
telijke schuldbegrip valt uiteen in verschillende schuldbegrippen en kan derhal-
ve met recht een caleidoscopisch begrip worden genoemd. De criteria op
grondslag waarvan de betekenis schuld wordt gehecht aan verschijnselen binnen
de strafrechtelijke werkelijkheid verschillen al naar gelang welke van de ver-
schillende schuldbetekenissen men op het oog heeft. W.H.A. Jonkers48 on-
derscheidt vier verschillende betekenissen van schuld. Schuld kan zien op dader-
schap: als schuldig aan een bepaald feit wordt aangemerkt hij die dat feit ge-
pleegd of begaan heeft.49 Schuld kan bovendien worden opgevat als een gene-
riek begrip dat de zogenaamde wettelijke ‘schuldvormen’ opzet en culpa omvat.
Daarnaast heeft de term schuld in enge zin de betekenis van culpa. En ten vierde
onderscheidt Jonkers de ‘schuld als vrije zelfbepaling’, oftewel de persoonlijke
verwijtbaarheid die strafoplegging fundeert.

De verschillende betekenisschakeringen van het (strafrechtelijke) begrip
schuld kunnen in enige mate semantisch worden geordend doordat zij zich
globaal laten rangschikken onder een drietal betekenisvelden.50 Het eerste
betekenisveld heeft in algemene zin betrekking op wat kan worden aangeduid
als vormen van ‘daadschuld’ of ‘oorzaakschuld’: iemand draagt schuld aan een
toedracht indien hij daarvan de ‘veroorzaker’ is, oftewel: indien hij kan worden
aangemerkt als de ‘dader’. Deze vorm van schuld weerspiegelt zich in de
subjectieve delictsbestanddelen opzet en culpa, die voorwerp zijn van de eerste
materiële vraag van art. 350 Sv: de vraag naar het bewijs van het ten laste
gelegde. Opzet en culpa bieden als wettelijke schuldvormen aanduidingen van
de wijze waarop men iets doet: opzettelijk, nalatig, enzovoorts. Het tweede
betekenisveld heeft betrekking op vormen van ‘faalschuld’: iemand draagt
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51 Men heeft hierbij dus het oog op de schuldnotie die in het licht van de ernst van het gepleegde delict
een rol speelt bij de strafoplegging. Deze laatste betekenis van schuld is beduidend minder subjectief
dan de tweede en ook dan de eerste betekenis. Volgens de Hoge Raad vindt de stelling dat slechts
naar de mate van persoonlijke schuld (verwijtbaarheid) kan worden gestraft, geen steun in het recht;
zie HR 24 juli 1967, NJ 1968, 13, m.nt. Ch.J. Enschedé. Dit doet evenwel niet af aan de omstandig-
heid dat althans in de lagere rechtspraak wel degelijk in deze geest pleegt te worden gesanctioneerd;
zie Kelk 1994, p. 91.

52 W.P.J. Pompe, Handboek van het Nederlandse strafrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1959,
p. 150.

53 Zie M.M. Dolman, Overmacht in het stelsel van strafuitsluitingsgronden (diss. Amsterdam, UvA),
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p. 15-18; J. Remmelink, Mr. D. Hazewinkel-Suringa’s
Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1996, p. 193-201;
J. Bins, ‘Schuldbeginsel en schuldbegrip in het strafrecht’, in: J.W. Fokkens & N. Keijzer (red.),
Beginselen (G.E. Mulder-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1981, p. 1-21; J.F. Nijboer, ‘Schuldbegrip
en schuldbeginsel als oriëntatiepunten in het strafrecht’, R&K 1989, p. 363-383; M.P. Vrij, ‘Ter
effening. Het subsociale als het derde element van het delict’, in: E.J. Anneveldt et al. (red.),
Professor mr. M.P. Vrij. Verzameling uit zijn geschriften op het gebied van strafrecht en criminolo-
gie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1956c, p. 285-307.

schuld indien hij ten opzichte van een bepaald doel of een bepaalde norm
tekortschiet. Deze vorm van schuld is aan de orde bij de derde vraag van art. 350
Sv: de vraag naar ‘de strafbaarheid van den verdachte’, die is uitgesloten indien
een bepaalde schulduitsluitingsgrond aannemelijk blijkt te zijn. Dit is de vorm
van schuld die door Jonkers wordt aangeduid als de ‘schuld als vrije zelfbepa-
ling’ en als de ‘straffunderingsschuld’: de verwijtbaarheid van de dader fundeert
diens strafbaarheid. Het derde betekenisveld van de schuld, ten slotte, heeft
betrekking op vormen van ‘vereveningsschuld’: iemand heeft schuld jegens een
ander. Deze relationele schuld, die kan worden ingeboet of vergolden, wordt wel
aangeduid met de term ‘straftoemetingsschuld’ en komt in het vizier zodra de
rechter zich beraadt op de sanctie die hij in een voorkomend geval, gezien de
ernst van het feit en de eventuele geschoktheid van de rechtsorde, passend
acht.51

Gelijk zojuist werd opgemerkt is het strafrechtelijke begrip opzet of dolus
een gestalte van de schuld die is gelokaliseerd binnen het betekenisveld van de
‘daadschuld’. Aan de betekenis van dit schuldbegrip is een groot deel van het
voorliggende onderzoek gewijd. Opzet is, zoals wij al zagen, een bestanddeel
van verreweg de meeste wettelijke omschrijvingen van misdrijven en geeft in
zekere mate uitdrukking aan het strafrechtelijke schuldbeginsel. Het opzet
wordt, tezamen met de culpa of de onachtzaamheid, gerekend tot de subjectieve,
dat wil zeggen: op de persoon van de dader betrekking hebbende bestanddelen
van het strafbare feit. W.P.J. Pompe noemde deze de ‘bouwstoffen’ voor de
schuld.52 Bogend op een lange traditie beschouwt ook de hedendaagse dogma-
tiek de delictsbestanddelen opzet en culpa dan ook in de eerste plaats als
‘schuldvormen’, dat wil zeggen: als de manifestaties op het niveau van de
delictsbestanddelen van het voor ons ‘schuldstrafrecht’ in algemene zin kenmer-
kende schuldbeginsel.53 De wetgever drukt met dit bestanddeel uit dat de dader
met een bepaalde geestesgesteldheid moet hebben gehandeld, wil de rechter
kunnen aannemen dat de dader het feit, in de wettelijke omschrijving waarvan
het opzetbestanddeel is opgenomen, heeft gepleegd, en wil de dader ter zake van
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54 Zie Kelk 2005, p. 180-184; Remmelink 1996, p. 201-206; P.J.H.M. Brouns, Opzet in het wetboek
van strafrecht (diss. Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1988, p. 35-42. Bij verschillende schrijvers
treft men in de gradaties van het opzet verschillende nuances aan. Uiteraard kunnen de verschillende
gradaties van opzet niet strikt van elkaar worden gescheiden. Vooral het zogenoemde waarschijnlijk-
heidsbewustzijn en het mogelijkheidsbewustzijn zijn moeilijk uit elkaar te houden. Gelet op de
betekenis die de Hoge Raad sinds enige jaren aan het voor het voorwaardelijk opzet kenmerkende
begrip ‘aanmerkelijke kans’ verbindt, kan men zich zelfs de vraag stellen of beide opzetmodaliteiten
niet in elkaar zijn geschoven. Bij het begrip aanmerkelijke kans wordt in hoofdstuk VI, subparagraaf
2.2, nog uitgebreid stilgestaan.

55 Kelk 2005, p. 180.
56 Een beroemd voorbeeld uit de jurisprudentie biedt HR 19 juni 1911, W 9203 (Hoornse taart).
57 Zo ook P.J.H.M. Brouns, ‘Een kleine inleiding in het opzet in het Wetboek van Strafrecht aan de

hand van rechtspraak van de Hoge Raad in de eerste helft van 2006’, DD 2006, p. 921-947, p. 941.

dat delict inderdaad strafbaar kunnen zijn. Voor het bewijs van opzet is vereist
dat de rechter vaststelt dat de dader de verboden gedraging willens en wetens
heeft verricht. Dit betekent niet dat zou moeten worden vastgesteld dat de dader
opzet had op het verboden of wederrechtelijke karakter van zijn gedraging.
Zogenaamd ‘kleurloos’ opzet is in de regel afdoende: de dader moet hebben
beseft wat hij deed dan wel naliet te doen, en de dader moet hebben gewild wat
hij deed dan wel naliet te doen.

In de dogmatiek wordt gewerkt met een indeling van het opzet in verschei-
dene schakeringen.54 Naast het ‘zuivere’ willen en weten, oftewel: het ‘handelen
overeenkomstig plan, toeleg of voornemen (…) met het volle besef van zijn
eigen wil en van de strekking van zijn handelen die in het verlengde van de wil
is gelegen’,55 kan het opzet zich voordoen als een ‘noodzakelijkheids- of zeker-
heidsbewustzijn’. Indien bepaalde gevolgen noodzakelijk voortvloeien uit een
handeling, en de dader mag worden geacht zich van deze zekerheid bewust te
zijn geweest, dan moet de dader die gevolgen in strafrechtelijke zin ook gewild
hebben. Immers, in de gevallen waarin iemand handelt met het oog op het doen
intreden van een bepaald, door hem gewenst gevolg, terwijl bij voorbaat met
zekerheid vaststaat dat een ander, niet primair gewenst gevolg eveneens uit de
handeling voortvloeit, dan moet de dader hiervan het bewustzijn hebben gehad.
Dit geldt echter ook in het geval waarin de betrokkene weliswaar de waarschijn-
lijkheid inziet van het intreden van bepaalde gevolgen, doch zich niet daardoor
van het plegen van de handeling laat weerhouden. De dader handelt met een
zogenaamd ‘waarschijnlijkheidsbewustzijn’.56 Zelfs bij een zogenaamd ‘moge-
lijkheidsbewustzijn’ kan, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, sprake
zijn van opzet, en wel van ‘voorwaardelijk opzet’. De dader realiseert zich dat
zijn voorgenomen gedraging een ‘aanmerkelijke kans’ op een bepaald strafrech-
telijk relevant gevolg of op het zich voordoen van een bepaalde, strafrechtelijk
relevante omstandigheid in het leven roept. Indien de dader zich door dit besef
niet laat weerhouden, omdat hij de kans op de eventuele gevolgen voor lief
wenst te nemen, op de koop toe wenst te nemen, dan handelt hij opzettelijk.
Handelt hij ondanks het genoemde besef in de oprechte verwachting dat hij de
gevolgen zal kunnen vermijden, dan handelt hij ‘bewust onachtzaam’.57

Het voorwaardelijk opzet vormt dus de ondergrens van het opzet; beneden
of achter deze grens is het domein van de culpa gelegen. Kan niet worden



Hoofdstuk I20

58 Vgl. Pompe 1959, p. 180, die nog een derde groep gevallen onderscheidt: gevallen waarin het
litigieuze gevolg of de begeleidende omstandigheid door de dader niet ‘verwacht’ zijn, maar waarin
de mogelijkheid van dit gevolg of deze omstandigheid aan hem wel ‘bekend kan wezen’.

59 Politoff & Koopmans 1991, p. 148. Het niet voldoen aan de zorgplicht is volgens Nieboer &
Strijards 1983, p. 193, volledig toe te schrijven aan een dwaling, of een gebrek aan informatie; culpa
is een ‘vermijdbaar cognitief negativum’. Dit moge op zichzelf juist zijn, dit betekent niet, dat het
volitieve, het intentionele en het emotionele noodzakelijkerwijs buiten de culpa blijven, zoals zij op
dezelfde bladzijde beweren. Het gebrek aan informatie, resulterende in een culpoos delict, kan heel
wel voortkomen uit een enigszins intentioneel of emotioneel gekleurde gemoedsgesteldheid ten tijde
van het delict; Remmelink 1996, p. 229, spreekt zelfs van een ‘egoïstische mentaliteit’.

60 De Hullu 2006, p. 245; Kelk 2005, p. 207; D.H. de Jong & G. Knigge, Het materiële strafrecht,
Deventer: Kluwer 2003, p. 129.

bewezen dat een persoon heeft beseft dat zijn gedraging een aanmerkelijke kans
op een bepaald strafrechtelijk relevant gevolg of op het zich voordoen van een
bepaalde strafrechtelijk relevante omstandigheid opriep, of kan niet worden
bewezen dat een persoon een dergelijke kans bewust heeft aanvaard, dan kan
derhalve het opzet niet worden bewezen, maar zou eventueel wel sprake kunnen
zijn van culpa. We gebruiken het begrip culpa in het strafrecht in tweeërlei zin.
In de eerste plaats ziet culpa op de gevallen waarin de verdachte zich niet
bewust is geweest van de mogelijkheid van een strafrechtelijk relevant gevolg
of een strafrechtelijk relevante omstandigheid, terwijl hij zich daarvan wel
bewust had moeten zijn (onbewuste schuld). In de tweede plaats spreken we van
culpa in de gevallen waarin de verdachte, hoewel bekend met de mogelijkheid
van het intreden van het gevolg of het bestaan van de begeleidende omstandig-
heid, op lichtvaardige gronden te weinig in het werk heeft gesteld om dit gevolg
of deze omstandigheid te voorkomen (bewuste schuld).58 In beide typen van
gevallen kunnen een objectieve en een subjectieve component worden onder-
scheiden. De objectieve component (de ‘buitenkant’ van de culpa) bestaat in de
constatering dat de gedraging van de verdachte niet beantwoordt aan een
uiterlijke standaard van voorzichtigheid, oplettendheid, nauwkeurigheid enzo-
voorts, hetzij als gevolg van onbekendheid met de risico’s die zich voordeden,
hetzij als gevolg van onvoldoende afstemming van het gedrag op die risico’s.
Voorop staat, dat een zorgplicht is verzaakt.59 De subjectieve component (de
‘binnenkant’) ziet op het verwijt dat de rechtsorde, in de persoon van de rechter,
de verdachte vanwege diens zorgplichtschending maakt. Culpa staat volgens de
heersende leer voor een verwijtbare, aanmerkelijke onvoorzichtigheid.60

Voor een antwoord op de vraag of schuld in de zin van culpa bij een ver-
dachte aanwezig is, dient vooreerst te worden nagegaan, wat onder de gegeven
omstandigheden voor een ‘geoorloofd risico’ door moet gaan. Culpa ziet immers
op aanmerkelijke of grove onachtzaamheid, onoplettendheid enzovoorts. Een
risico is niet geoorloofd, en behoort deswege te worden vermeden, zodra de
belangen, gediend met de gedraging en gewaardeerd naar het algemeen welzijn,
niet langer opwegen tegen het nadeel, dat is gelegen in de ernst van het gevolg
of de strafrechtelijk relevante begeleidende omstandigheid. Staan inhoud en
toepassingsbereik van de desbetreffende zorgplicht juridisch eenmaal vast, dan
is daar de norm waaraan de verdachte zich naar het oordeel van de rechter had
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61 In hoofdstuk VI, subparagraaf 4.3, wordt de culpa als een elliptische schuldvorm aangeduid. Het is
aan de rechter, de door de dader culpoos geschonden zorgvuldigheidsnorm te expliciteren. In dat
verband wordt het begrip culpa geconfronteerd met enkele postulaten die voortvloeien uit het in
hoofdstuk IV ten gronde besproken materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel.

62 Zo ook D.H. de Jong, ‘Het strafrechtelijk opzet anno 2003: vooral een psychologisch of vooral een
normatief begrip?’, RM Themis 2004b, p. 76-78. Anders J.M. Reijntjes, ‘Het aantonen van opzet.
Over de verhouding tussen vorm en materie in het strafrecht’, in: M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M.
Simmelink (red.), Glijdende schalen (De Hullu-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003,
p. 473-490; J.M. Reijntjes, ‘Opzet of toerekening?’, RM Themis 2004, p. 79-82; en anders A.A. van
Dijk, Strafrechtelijke aansprakelijkheid heroverwogen. Over opzet, schuld, schulduitsluitingsgron-
den en straf (diss. Groningen), Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2008, p. 235-236.

te houden.61 Discrepantie tussen de gedraging van de verdachte en de inhoud
van de norm levert de grond voor het uitspreken van een verwijt. Op dit punt
manifesteert zich een belangrijk verschil tussen de begrippen opzet en culpa.
Culpa omvat verwijtbaarheid. Het bewijs van opzet impliceert daarentegen nog
niet noodzakelijkerwijs dat de dader ook anders kon én behoorde te handelen
dan hij heeft gedaan en dat het feit hem in strafrechtelijke zin kwalijk wordt
genomen. Soms wil het gebeuren dat, ondanks vervulling van de doleuze
delictsomschrijving, nochtans de verwijtbaarheid in haar geheel blijkt te hebben
ontbroken, of van een te geringe schuld sprake blijkt te zijn geweest, dan dat
daarmee een strafoplegging zou kunnen worden gelegitimeerd. De uitzonderlijke
omstandigheden waarvan alsdan sprake moet zijn geweest, worden geformu-
leerd door de schulduitsluitingsgronden. Indien een bepaalde schulduitsluitings-
grond toepasselijk wordt bevonden, wordt het element verwijtbaarheid geacht
te ontbreken. Het opzet valt dus niet met dit element verwijtbaarheid samen.
Toch alludeert het opzet wel op die verwijtbaarheid: wie opzettelijk heeft
gehandeld, wordt behoudens aanwijzingen voor het tegendeel immers vooron-
dersteld tevens verwijtbaar te hebben gehandeld.

2.3 Normativering en objectivering

Hierboven werd in grove trekken de materieel-strafrechtelijke betekenis ge-
schetst die de begrippen opzet en culpa in de heersende theorieën hieromtrent
in abstracto krijgen toebedeeld. Op de semantische lading van deze begrippen
kan echter geen volledig zicht worden verkregen indien geen aandacht wordt
besteed aan de wijze waarop de rechter in concreet te beoordelen gevallen
vaststelt of het opzet of de culpa uit de beschikbare bewijsmiddelen kan worden
afgeleid. De procesrechtelijk gereguleerde bewijsvoering van het opzet en de
culpa is met andere woorden van invloed op het antwoord op de vraag naar de
materieel-rechtelijke betekenis van deze begrippen.62 In dit verband verdient
opmerking dat de jurisprudentiële toepassing van de materieel-strafrechtelijke
leerstukken over opzet en culpa de dogmatiek voor aanzienlijke theoretische
problemen heeft geplaatst, en nog altijd plaatst. Voor zover het opzet en de
culpa worden geacht de aanduiding te vormen van strafrechtelijk relevante
gesteldheden van de ‘psyche’ of de ‘geest’ van de strafrechtelijk ter verantwoor-
ding geroepen persoon op het moment waarop hij zijn delictueuze gedraging
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63 HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552, m.nt. Y. Buruma (Hiv I); deze formulering is sinds het verschijnen
van dit arrest onderdeel geworden van de standaardformule voor het voorwaardelijk opzet, waarvan
ook de feitenrechters met grote regelmaat gebruik maken. Zie ook HR 16 januari 2007, NJ 2007, 71;
HR 4 december 2007, NJ 2008, 17; HR 8 april 2008, NJ 2008, 233; HR 22 april 2008, NJ 2008, 375,
m.nt. N. Keijzer.

verricht, moet immers worden aangenomen dat het bewijs van deze delictsbe-
standdelen strikt genomen welhaast onmogelijk valt te leveren. In de meeste
gezaghebbende strafrechtelijke theorieën inzake de schuld wordt ook tegen-
woordig nog zowel aan het opzet als aan de schuld in enge zin (de culpa) een
psychische component toegedicht: strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake
van een misdrijf kan eerst aan een persoon worden toegerekend, indien deze
persoon heeft gehandeld (of heeft nagelaten te handelen) met een subjectief
bewustzijn dat in enigerlei vorm kan worden aangemerkt als een doleuze of een
culpoze betrokkenheid bij de verrichte delictsgedraging.

Hoewel opzet en culpa dus worden geacht in nauw verband te staan met
subjectieve bewustzijnsinhouden, voor het bewijs waarvan strikt genomen
feitelijk-psychologische maatstaven zouden gelden, is intussen niet alleen dog-
matisch maar ook jurisprudentieel aanvaard dat het bewijs van de subjectieve
delictsbestanddelen in voorkomende gevallen wordt geleverd aan de hand van
objectieve en normatieve interpretaties van de aard van de litigieuze gedraging
van de verdachte in het licht van de omstandigheden waarin deze gedraging
werd verricht. In een belangrijk arrest uit 2003 heeft de Hoge Raad zich uitgela-
ten over de vraag, aan de hand van welke factoren dient te worden uitgemaakt
of het zogenaamde voorwaardelijk opzet, dus de opzetgradatie die de ondergrens
aanduidt van het opzetbegrip in algemene zin, uit de beschikbare bewijsmidde-
len zou kunnen worden afgeleid: ‘Of in een concreet geval moet worden aan-
genomen dat sprake is van bewuste schuld dan wel van voorwaardelijk opzet
zal, indien de verklaringen van de verdachte en/of bijvoorbeeld eventuele
getuigenverklaringen geen inzicht geven omtrent hetgeen ten tijde van de
gedraging in de verdachte is omgegaan, afhangen van de feitelijke omstandighe-
den van het geval. Daarbij zijn de aard van de gedraging en de omstandigheden
waaronder deze is verricht, van belang. Bepaalde gedragingen kunnen naar hun
uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op een
bepaald gevolg dat het – behoudens contra-indicaties – niet anders kan zijn dan
dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het desbetreffende gevolg heeft
aanvaard.’63

In de zojuist geciteerde overweging van de Hoge Raad wordt de bewijsvoe-
ring van de voor de rechtspraktijk zo belangrijke opzetgradatie van het voor-
waardelijk opzet in een sterk procedurele sleutel geplaatst. De strafrechter dient
zich voor de beantwoording van de vraag of in een voorkomend geval voorwaar-
delijk opzet kan worden bewezen, te verlaten op verschillende factoren. Indien
of voor zover het bewijs van het voorwaardelijk opzet niet kan worden afgeleid
uit de subjectieve bron, gevormd door de verklaring van de verdachte over
hetgeen ‘ten tijde van de gedraging in de verdachte is omgegaan’, komen meer
objectieve bewijsbronnen in beeld. De gedraging van de verdachte kan, bezien
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64 Vgl. de reeds geciteerde overweging van de Hoge Raad in het eerste hiv-arrest (HR 25 maart 2003,
NJ 2003, 552, m.nt. Y. Buruma).

65 Zie F. de Jong, ‘Tussen schuld en gedraging: normativering’, in: P.H.P.H.M.C. van Kempen,
T. Kraniotis & G. van Roermund (red.), De gedraging in beweging. Handelen en nalaten in het
materiële strafrecht, strafprocesrecht en sanctierecht, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007, p. 65-
84.

66 Zie reeds J.M. van Bemmelen, ‘De psychologie en de begrippen opzet en schuld’, TvS 1952, p. 89-
121; zie ook W. Nieboer, Wetens en willens (inaugurele rede Tilburg), Arnhem: Gouda Quint 1978;
Buruma 2005, p. 68-75.

67 In de literatuur is wel een rolverdeling voor de termen objectivering en normativering bepleit, waarin
de eerstgenoemde term zou zien op de afleiding van het opzet (als geestesgesteldheid) uit uiterlijk
voor eenieder waarneembare omstandigheden en een vergelijking met de deus ex machina van de
‘criteriumfiguur’, en waarin de laatstgenoemde term zou zien op de constatering van het opzet (als
betekenismodaliteit van een gedraging) op grond van sociale normen. Zie Nieboer 1978; N.J.M.
Kwakman, ‘De opzet van het opzet’, in: B.F. Keulen, G. Knigge & H.D. Wolswijk (red.), Pet af
(D.H. de Jong-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007, p. 289-313; S.L.J. Janssen, ‘Onbe-

in het licht van de omstandigheden waaronder zij is verricht, indicaties bieden
voor de aanwezigheid van opzet bij de verdachte. Indien de verdachte ontkent
of niets wenst te verklaren over hetgeen zich in zijn hoofd afspeelde toen hij de
ten laste gelegde gedraging verrichtte, zal de rechter moeten afgaan op informa-
tie uit tweede hand. Misschien kunnen eventuele getuigen die het strafbare feit
hebben zien gebeuren, iets verklaren waaruit het opzet van de verdachte kan
worden afgeleid. En misschien kan de rechter het opzet afleiden uit hetgeen hem
uit de processtukken en tijdens de terechtzitting bekend is geworden omtrent de
aard van de gedraging die de verdachte heeft verricht.64 De vraag wat de ver-
dachte feitelijk heeft gewild en geweten kan niet door zintuiglijke waarneming
rechtstreeks worden beantwoord; dit willen en dit weten moeten daarom aan de
hand van uitwendige aanwijzingen worden gereconstrueerd. Wie het opzet
afleidt uit uitwendige gegevens bedient zich van de interpretatieve methode die
‘normativering’ of ‘objectivering ’wordt genoemd.

Normativering veronderstelt een handelingstheorie waarin de verwevenheid
van de gedraging met de begeleidende intentie sterk wordt benadrukt: de
gedraging wordt gezien als uitdrukking van een bepaalde intentie en de intentie
wordt beschouwd als dat aspect van de gedraging waaraan zij haar intersubjec-
tieve verstaanbaarheid, haar betekenis, ontleent. De intentie is in deze voorstel-
ling van zaken ‘daderextrinsiek’. Zij constitueert de intersubjectieve betekenis
van de gedraging.65 De beoordeling van de psychische gesteldheid wordt dan
ook met de uiterlijk waarneembare gedraging van de verdachte en de uiterlijk
kenbare overige omstandigheden van het geval verknoopt, met dien verstande
dat uit de achteraf, min of meer objectief waargenomen verschijnselen, de
bijbehorende subjectieve geestesgesteldheid wordt afgeleid. In de literatuur is
in dit verband benadrukt dat voor het oordeel omtrent de aanwezigheid van
opzet betekenis wordt toegekend aan datgene wat een in de gegeven, uiterlijke
omstandigheden geprojecteerd, normaal of gemiddeld persoon of ‘criteriumfi-
guur’ redelijkerwijs kan worden verondersteld te hebben gewild en geweten.66

Deze benadering, die dikwijls met de benaming ‘objectivering’ wordt aange-
duid,67 impliceert dat bij de bewezenverklaring van het delictsbestanddeel opzet
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schermde seks en opzet: geen normatieve uitleg, wel normativeren’, NJB 2003, p. 1954-1955. Mijns
inziens zien beide termen echter uiteindelijk op dezelfde ‘methode’ aan de hand waarvan langs de
weg van de uitwendigheid uitspraken kunnen worden gedaan over vanuit de inwendigheid
gemoveerde, psychische acten. Zie hierover nader hoofdstuk VI, in het bijzonder de voetnoten 127
en 147. Zie ook hoofdstuk II, paragraaf 5.

68 Vgl. Y. Buruma, ‘Het schuldig subject’, in: M.J. Borgers, I.M. Koopmans & F.G.H. Kristen (red.),
Verwijtbare uitholling van schuld?, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1998, p. 1-9, p. 3.

69 A.A.G. Peters, Opzet en schuld in het strafrecht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1966. Overigens
vertegenwoordigt de finale handelingsleer al geruime tijd niet meer de dominante handelingstheorie
binnen de Duitse strafrechtsdogmatiek. Vgl. H.C. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I:
Grundlagen, der Aufbau der Verbrechenslehre, München: Beck 1992, p. 112: ‘Diese Synthese sieht
meistens so aus, daß die finale Handlungslehre abgelehnt, ihre wichtigste systematische Konse-
quenz, die Überführung des Vorsatzes in den subjektiven Tatbestand, aber übernommen wird.’ In
Nederland is de finale handelingsleer nooit heersende leer geworden; zie nader hoofdstuk V,
paragraaf 2.

70 H. Welzel, Das neue Bild des Strafrechtssystems. Eine Einführung in die finale Handlungslehre,
Göttingen: Otto Schwartz 1961; H. Welzel, Das Deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstel-
lung, Berlijn: Walter de Gruyter 1969.

71 Peters 1966, p. 52; zie ook Vermunt 1984, p. 118-121.

wordt geabstraheerd van de subjectieve, individuele eigenschappen van de
verdachte in kwestie. Objectivering van het opzetoordeel wil hier dus zeggen,
dat het opzetoordeel niet langer fundamenteel afhangt van de werkelijke inten-
ties van de betrokken verdachte, en evenmin van diens subjectieve beleving van
het feit waarvoor hij zich ten overstaan van de rechter moet verantwoorden.68

Naast de criteriumfiguur, dat wil zeggen de gemiddelde, voorzichtige mens, is
de aard van de verrichte handelingen van groot belang. De aard en de ernst van
een gedraging impliceren niet zelden opzet. Dat de intentionaliteit besloten ligt
in de handeling, en dat het opzet kan worden afgeleid uit de interpretatieve
beschrijving waarin een gedraging en de overige omstandigheden worden gevat,
zijn noties die bij wege van de in Duitsland tot ontwikkeling gekomen finale
Handlungslehre de strafrechtsdogmatiek sterk hebben beïnvloed. Deze belang-
rijke Duitse doctrine is in Nederland in zekere mate gerecipieerd dankzij de
bekende dissertatie van A.A.G. Peters uit 1966 over de begrippen opzet en
schuld in het strafrecht.69 Aangezien de in de volgende paragraaf nader te om-
schrijven centrale onderzoeksvraag van deze studie voor een belangrijk deel
voortbouwt op de inzichten van Peters, worden thans enige overwegingen
gewijd aan zijn bijdrage aan de theorie over de delictsbestanddelen opzet en
culpa.

De hoofdthese van de finale handelingsleer in de versie van H. Welzel70

luidt, dat het ‘handelingsgebeuren’ een teleologische betekeniseenheid vormt,
die begint bij het subjectief denkproces en die vervolgens op basis van de
waardering van het door het denkend subject gestelde doel, via wilsimpulsen,
leidt tot een bepaald, in een fysiek causaal proces in de werkelijkheid geprodu-
ceerd, gevolg.71 Deze causaliteit die besloten ligt in het handelingsgebeuren is
met andere woorden intentioneel gekleurd, want onderworpen aan ‘finaal be-
stuur’. Deze vaststelling biedt steun aan de zienswijze volgens welke het opzet
een integraal onderdeel uitmaakt van de handeling. In zijn aangehaalde disserta-
tie heeft Peters deze zienswijze volledig omarmd. Het opzet (waaronder overi-
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72 Peters 1966, p. 44-45.
73 F.J.J. Buytendijk, Algemene theorie der menselijke houding en beweging, als verbinding en

tegenstelling van de fysiologische en de psychologische beschouwing, Utrecht/Antwerpen: Het
Spectrum (1957) 1976; zie nader Peters 1966, p. 26-34.

74 Peters 1966, passim. Peters stelt dat de rechter opzet aanneemt, en mag aannemen, ingeval de
desbetreffende handeling, zoals zij in beginsel door iedereen kan worden gezien, in het dagelijks
verkeer ‘geldt’ als, of de ‘betekenis’ heeft van, een opzettelijke handeling. Deze betekenisverlening
vindt plaats op basis van de sociale normen die golden in de omstandigheden waaronder de
handeling werd gesteld. Peters stelt zijn betoog daarmee op in de lijn van de theorie van J.F. Glastra
van Loon, Norm en handeling. Bijdrage aan een kentheoretische fundering der sociale wetenschap-
pen (diss. Leiden 1956), Groningen: Wolters-Noordhoff 1987.

gens volgens Peters alle opzetschakeringen plus de zogenoemde bewuste culpa
ressorteren)72 is een vast onderdeel van al die gedragingen die worden geken-
merkt door een intentionele betrokkenheid op een zeker doel. Het kan daarvan
niet worden losgeweekt. Dit laatste houdt verband met de, door Peters in navol-
ging van F.J.J. Buytendijk zo genoemde, ‘psychofysische’ neutraliteit der
handelingen.73 Handelingen zijn psychofysisch neutraal, met dien verstande dat
uit handelingen geen afzonderlijke psychische of fysische componenten kunnen
worden gedestilleerd. Het opzet kan mitsdien niet als een zelfstandig psychisch
bestanddeel van de daad, als een psychisch ‘ding’, los van deze daad worden
onderworpen aan een juridische of morele beoordeling. De vaststelling van
opzet is dan ook volgens de leer van Peters niet afhankelijk van een oordeel van
de rechter over de psychische relatie van de dader tot diens daad, welk oordeel
vervolgens zou kunnen worden gepresenteerd als een oordeel, constitutief voor
de bewezenverklaring van een doleus delict. De vaststelling van het opzet heeft
veeleer een declaratoir karakter. Niet de subjectieve bedoeling van de betrokke-
ne, doch alleen de objectieve betekenis, die door de binnen de sociale context
van de gedraging vigerende sociale normen aan de gedraging wordt verleend,
levert de stof, op grondslag waarvan de rechter al dan niet opzet aanneemt.

In deze zin zijn gedragingen en het daaraan inherente opzet normatief
bepaald. De betekenis van een gedraging ligt besloten in de daaruit ‘sprekende’
intentionele gerichtheid op een bepaald gevolg. De aard van deze intentionele
gerichtheid wordt bepaald door sociale, betekenisbepalende normen, uit kracht
waarvan een gedraging in het intersubjectieve verkeer ‘geldt als’ een bepáálde
gedraging, dus als een gedraging met een bepaalde, maatschappelijk verstaan-
bare intentie of betekenis.74 Er kan heel wel een discrepantie bestaan tussen de
subjectieve intentie en het normatief bepaalde opzet. Peters neemt op grond van
het voorgaande dan ook scherp stelling tegen het in de praktijk van de strafrech-
telijke bewijsvoering dikwijls gemaakte ‘sprongetje’ van het objectief bepaalde,
‘geconstateerde’ opzet naar de fictie van het bewijs van de subjectieve intentie
van de verdachte. Hoewel de rechtspraak in feite een objectief-normatief opzet-
criterium gebruikt, wordt formeel vastgehouden aan het feitelijk-psychologische,
subjectieve opzetbegrip. Deze juridische fictie, die wordt toegedekt met de
overweging dat het ‘slechts een bewijskwestie’ betreft, doet naar de opvatting
van Peters afbreuk aan de geloofwaardigheid van de rechterlijke beslissing.
Peters benadrukt in dit verband evenwel dat handelingen weliswaar doorgaans,
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75 Zo ook: G.E. Mulder, ‘Strafrechtelijke schuld’ (bijdrage aan Handelingen voor de vereniging voor
wijsbegeerte des rechts 52 (eerste gedeelte) 1968), in: G.E. Mulder, Om het recht. Verzamelde
geschriften, Arnhem: Gouda Quint 1984, p. 21-50, p. 26 (die in dit preadvies overigens ook scherpe
kritiek uit op de schuldleer van Peters; zie hierover hoofdstuk VI, paragraaf 3).

76 Peters 1966, p. 81.
77 Hieruit blijkt dat culpoos handelen de wederrechtelijkheid van het handelen veronderstelt. De mate

van zorgvuldigheid die de dader had moeten betrachten wordt afgemeten aan een binnen de gegeven
omstandigheden geprojecteerde ‘criteriumfiguur’; zie A.J.M. Machielse, ‘Wederrechtelijkheid en
schuld bij het culpoze delict’, in: V.H. Davelaar-van Tongeren, N. Keijzer & U. van de Pol (red.),
Strafrecht in perspectief, Arnhem: Gouda Quint 1980, p. 215-233, p. 226.

78 Zie Peters 1966, p. 80-85.

maar zeker niet steeds worden gekenmerkt door een intentionele betrokkenheid
op een zeker doel en daardoor vatbaar zijn voor een normatieve interpretatie
door de rechter. Slechts opzettelijke en bewust culpoze handelingen dragen deze
eigenschap.

Peters wijst erop dat in de finale handelingsleer van Welzel tevens een
normatief culpabegrip wordt voorgestaan. Ook de culpoze handelingen worden
in deze theorie aangemerkt als ‘finale handelingen’. Van opzettelijke en culpoze
gedragingen wordt aangenomen dat zij behept zijn met een ‘parallelle ontologi-
sche structuur’ waarbinnen de finaliteit het centrale aanknopingspunt vormt voor
de betekenisverlening aan beide typen van gedragingen. Peters wijst deze visie
van Welzel af. Een belangrijke eigenschap van (onbewust) culpoze gedragingen
is namelijk, zo betoogt Peters, dat de finaliteit, anders dan bij opzettelijke
gedragingen, niet op het in de desbetreffende delictsomschrijving genoemde
gevolg is gericht.75 Om deze reden noemt Peters de finaliteit bij de culpoze
gedragingen ‘inhoudelijk irrelevant’.76 De culpoze gedraging is volgens de finale
handelingsleer van Welzel in zoverre finaal, dat zij bestaat in een schending van
een zorgplicht. De steller van een culpoze handeling is tekort geschoten in het
betrachten van een minimum aan finaal bestuur, teneinde bepaalde gevolgen niet
te doen intreden.77 Peters stelt hier tegenover, dat de finale handelingsleer
hiermee de finaliteit, als centraal aanknopingspunt voor de betekenisverlening
aan zowel doleuze als culpoze handelingen, in dubbel opzicht normatief maakt.
Bij opzetdelicten ligt de finaliteit besloten in de sociale normen die de betekenis
van een bepaalde gedraging dicteren. Bij de culpoze delicten ligt de finaliteit
besloten in ethische normen, die voorschrijven wat behoort. Vanwege deze
verbinding tussen de finaliteit die aangeeft wat noodzakelijkerwijs ‘is’ (sociale
normen; müssen) en de finaliteit die aangeeft wat ‘behoort’ (zorgvuldigheid;
sollen), komt de finale handelingsleer in conflict met één van zijn belangrijkste
uitgangspunten: door de ‘dubbele normativering’ wordt het onderscheid tussen
‘voorwerp van waardering’ en ‘waardering van voorwerp’ namelijk opgehe-
ven.78

Op dit punt wordt duidelijk dat een onderscheid kan worden gemaakt tussen
tenminste twee verschillende betekenissen van de term ‘normatief’. Deze term
kan enerzijds in verband worden gebracht met een tot op zekere hoogte ‘objec-
tief’ proces van betekenisverlening aan gedragingen op basis van sociale of
betekenisbepalende normen. Anderzijds kan de term normatief in verband
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79 In hoofdstuk II, paragraaf 2, wordt deze dubbelzinnigheid van het begrip normativiteit beschreven
in termen van het onderscheid tussen een regulatief en een imperatief perspectief op normen. Zie ook
Peters 1966, p. 202-205.

80 Bovendien moet de rechter bij het schuldoordeel volgens Peters niet al te veel betekenis toekennen
aan zijn subjectieve, morele overwegingen, maar zou hij juist een rationele en objectieve afweging
van de effecten van een mogelijk vonnis de doorslag moeten laten geven; zie Peters 1966, p. 222-
225. Zie over de ‘elliptische’ aard van het culpabegrip en de relevantie in dat verband van het
legaliteitsbeginsel nader hoofdstuk VI, subparagraaf 4.3.

worden gebracht met een tot op zekere hoogte ‘subjectieve’ althans niet objec-
tief bepaalde, juridisch of ethisch gekleurde waardering van gedragingen aan
de hand van imperatieve normen of verbodsnormen.79 Peters verwerpt een
‘objectief-normatieve’ opvatting van de culpa. Volgens hem wordt een culpoze
gedraging volkomen geconstitueerd door een achteraf door de rechter in naam
van de rechtsorde geveld laakbaarheidsoordeel over het gedrag van de strafrech-
telijk ter verantwoording geroepen persoon. Anders dan het opzet, vormt de
culpa dus niet een onderdeel van de daad zelf, een onderdeel waarvan de aanwe-
zigheid tegelijk met de juridische kwalificatie van de daad gegeven zou zijn.
Anders dan het opzet is de culpa bovendien niet ‘kleurloos’. Aan een culpoos
delict ligt de schending van een specifieke, doorgaans niet als zodanig strafrech-
telijk gepositiveerde verbodsnorm ten grondslag. Deze norm is nochtans in veel
gevallen niet geschreven, laat staan welomschreven. Met name om deze reden
wordt het wenselijk geacht dat de strafrechter de door hem geschonden geachte
zorgplicht zo duidelijk mogelijk in zijn vonnis beschrijft.80

De opvatting van Peters, dat het bewijs van de culpa niet noopt tot een
vaststelling of constatering van een bepaalde geestesgesteldheid bij de verdachte
ten tijde van diens litigieuze gedraging, doch veeleer noopt tot een normatief
laakbaarheidsoordeel over diens gedraging, vindt intussen steun in de jurispru-
dentie van de Hoge Raad met betrekking tot de schuld in de zin van art. 6 WVW
1996 (culpoze veroorzaking van een ongeval in het wegverkeer). In een arrest
van 2004 formuleerde de Hoge Raad een aantal overwegingen die, in de woor-
den van annotator G. Knigge, getuigen van een ‘procedurele benadering van de
schuld’ in de zin van art. 6 WVW 1994: ‘Daarbij komt het aan op het geheel van
gedragingen van de verdachte, de aard en ernst daarvan en de overige omstan-
digheden van het geval.’ Voor de vaststelling of uit het geheel van de gedragin-
gen en de omstandigheden van het geval de verkeersculpa kan worden afgeleid
zijn ‘verschillende factoren van belang, zoals de aard en de concrete ernst van
de verkeersovertreding en de omstandigheden waaronder die overtreding is
begaan.’ Bepaald gedrag ‘kan in beginsel de gevolgtrekking dragen dat de
verdachte zich aanmerkelijk onoplettend en/of onachtzaam heeft gedragen en
dat het verkeersongeval aan de schuld van de verdachte als bedoeld in art. 6 van
de Wegenverkeerswet 1994 te wijten is. Dat kan in concreto evenwel anders zijn
indien omstandigheden zijn aangevoerd en aannemelijk geworden – bijvoor-
beeld dat de verdachte ten tijde van het ongeval in verontschuldigbare onmacht
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81 HR 1 juni 2004, NJ 2005, 252, m.nt. G. Knigge (Black-out), r.o. 3.5 en 3.6. Het weergegeven citaat
brengt een procedureel perspectief tot uitdrukking: in een eerste stap wordt stilgestaan bij objectieve
factoren, terwijl de subjectieve factoren die te maken hebben met de innerlijke gesteldheid van de
verdachte pas in een eventuele tweede stap aan de orde komen. Zie de punten 2-5 in de noot van
G. Knigge onder het arrest. Ook met betrekking tot de bewijsvoering van het (voorwaardelijk) opzet
hanteert de Hoge Raad, zo bleek hierboven, een procedureel perspectief. Het verdient vermelding,
dat de procedurele benaderingen ter vaststelling van het (voorwaardelijk) opzet en ter vaststelling
van de (verkeers)culpa in zeker opzicht elkaars spiegelbeeld vormen: in de bewijsvoering van het
opzet komen subjectieve factoren (de verklaring van de verdachte) het eerst aan bod, en indien de
subjectieve factoren voor het bewijs van opzet niet afdoende redengevend zijn, komen meer
objectieve factoren in beeld (eventuele getuigenverklaringen en de feitelijke omstandigheden van
het geval, waaronder de aard van de gedraging); in de bewijsvoering van de culpa wordt daarentegen
eerst gekeken naar de objectieve factoren (het geheel van de gedragingen van de verdachte en de
omstandigheden van het geval), en wordt pas in een eventuele tweede instantie stilgestaan bij
subjectieve factoren (mogelijke uitzonderlijke omstandigheden die impliceren dat moet worden
teruggekomen op het voorlopig oordeel dat sprake is van culpa). 

82 De culpoze delictsomschrijvingen worden door Peters ‘open delictsomschrijvingen’ genoemd: zij
kunnen op uiteenlopende wijzen worden gepleegd en bestaan dus niet in de strafbaarstelling van een
‘specifieke’ handeling; zie Peters 1966, p. 200-202, 209-211. Hier kan met J. Remmelink tegenin
worden gebracht, dat ook de (materieel omschreven) doleuze delictsomschrijvingen in de regel op
talloze wijzen kunnen worden vervuld, zodat ook doleuze gedragingen, naar de terminologie van
Peters, ‘feitelijke bepaaldheid’ missen. Zie J. Remmelink, ‘Boekbespreking: A.A.G. Peters, Opzet
en schuld in het strafrecht. Diss. Leiden 1966’, TvS 1968, p. 98-108.

83 Deze door Peters aangebrachte gelijkschakeling tussen de sociale, dus vóór-juridische betekenis van
gedragingen en de strafrechtelijke betekenis van gedragingen zal in de hoofdstukken IV en VI
worden bekritiseerd onder verwijzing naar de contrafactische en relatief autonome aard van de
strafrechtelijke ervaringswerkelijkheid. Voor een in dit verband op de visie van Peters gelijkend
standpunt, vgl. Buruma 2005, p. 68-75.

verkeerde – waaruit volgt dat van schuld in vorenbedoelde zin niet kan worden
gesproken.’81 

Aangezien de culpoze gedraging niet wordt gekenmerkt door een intentione-
le betrokkenheid op het ingetreden gevolg en hierdoor ‘feitelijke bepaaldheid’
ontbeert,82 kan het bewijs van de culpa volgens Peters uiteindelijk niet door een
rechterlijk constateren worden geleverd. De culpoze gedraging wordt volledig
bepaald door het achteraf door de rechter gevelde oordeel, dat de gedraging
‘schuldig’ is begaan. De schuld is derhalve geen objectief vast te stellen beteke-
nis van een gedraging. Zij bestaat volgens Peters uitsluitend in een additionele
grond voor aansprakelijkheid uit hoofde van het op culpoze of schuldige wijze
hebben veroorzaakt van een bepaald strafrechtelijk relevant gevolg. Het voor-
gaande leidt tot de gevolgtrekking dat de rechter in de bewijsvoering van het
opzet en de culpa in zekere mate normativeert of objectiveert. Het opzet wordt
afgeleid uit een confrontatie van de gedraging van de verdachte met sociale
normen uit kracht waarvan de gedraging binnen de gegeven, uitwendige omstan-
digheden maatschappelijk én (dus)83 strafrechtelijk heeft te gelden als een
opzettelijke gedraging, onverschillig met welke feitelijke, subjectieve intentie
de verdachte zijn gedraging heeft verricht. Culpa wordt afgeleid uit een toetsing
van de gedraging van de verdachte aan de in de gegeven, uitwendige omstandig-
heden geldende imperatieve zorgvuldigheidsnormen. Deze gevolgtrekkingen
roepen de vraag op, welke invloed van de methodologische of interpretatieve
bewijsvoeringsstrategieën die we zojuist gemakshalve met de termen ‘norma-
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84 Over de normatieve opzetleer van Peters meer in hoofdstuk VI, subparagraaf 3.2. Ten dele wordt
daar bij de inzichten van Peters aangesloten; maar op punten zal zijn theorie, vooral met betrekking
tot het strafrechtelijke opzetbegrip, ook worden geamendeerd.

tivering’ en ‘objectivering’ aanduidden, uitgaat op de ontologische of materieel-
strafrechtelijke inhoud van de begrippen dolus en culpa.

3 Onderzoeksvraag en onderzoeksmethode

3.1 Intentie en betekenis

In het voorliggende onderzoek wordt, vertrekkend vanuit de hierboven ge-
schetste, in het rechtstheoretische schema van het strafbaar feit besloten liggende
‘paradigmatische coördinaten’ die de verhouding markeren tussen het strafbare
feit en de strafbare dader, een antwoord gezocht op de vraag naar de betekenis
van de juridische begrippen opzet en culpa, waarvan het opzetbegrip verreweg
het meest in de belangstelling zal staan. De centrale onderzoeksvraag, waarop
in de volgende hoofdstukken een antwoord zal worden gezocht, kan als volgt
worden geformuleerd: op welke wijze verkrijgen intentioneel verrichte gedra-
gingen strafrechtelijke relevantie, in dier voege dat deze gedragingen strafrech-
telijk als opzettelijke of eventueel als culpoze verrichtingen kunnen worden
gekwalificeerd? Dit onderzoek bouwt voort op de hierboven zeer in het kort
besproken opvattingen van Peters over inhoud en bewijsvoering van deze
subjectieve delictsbestanddelen.84 De verhouding tussen het strafbare feit en de
strafbare dader krijgt gestalte in en door de rechterlijke act van toerekening of
imputatie waarin tussen een als wederrechtelijk gewaardeerde gedraging ener-
zijds en het menselijk subject dat voor deze gedraging verantwoordelijk wordt
gehouden anderzijds het verband van schuld wordt aangenomen. De delictsbe-
standdelen opzet en culpa worden van oudsher beschouwd als de manifestaties
van de strafrechtelijke schuld binnen het wettelijke verband van de delictsom-
schrijvingen van misdrijven. De ‘wettelijke schuldvormen’ opzet en culpa
duiden op door de wetgever als strafrechtelijk relevant aangemerkte vormen van
intentionele betrokkenheid van een subject op een ervaringsbestanddeel in de
leefwereld. In het voorgaande kwam dit begrip intentionele betrokkenheid al een
aantal malen ter sprake. Thans zullen aan dit begrip enige nadere overwegingen
worden gewijd, teneinde de hierboven geformuleerde onderzoeksvraag nader te
kunnen duiden en teneinde vervolgens de ter beantwoording van deze vraag te
bezigen onderzoeksmethode te kunnen expliciteren.

De term ‘intentionaliteit’ wordt gebruikt ter aanduiding van het abstracte en
formele principe volgens hetwelk het menselijk subject in heel algemene zin
door betrokkenheid bij of gerichtheid op de (leef)wereld wordt gekenmerkt. De
leefwereld behelst de verzameling betekenisgeladen objecten van het subjec-
tieve, intentionele bewustzijn: ieder bewustzijn impliceert een bewustzijn van
iets, van een object of ervaringsbestanddeel. Geïntendeerde objecten vormen dan
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85 P. Ricoeur, Husserl. An analysis of his phenomonology (vert. E.G. Ballard & L.E. Embree),
Evanston, Ill.: Northwestern UP 2007b, p. 6: ‘The empty act of signifying is nothing other than
intentionality. If intentionality is that remarkable property of consciousness to be a consciousness
of …, of moving out from itself toward something else, then the act of signifying contains the
essence of intentionality. (…) When I mean or intend something, there is a first intending which
goes to the sense, which is like a stable object (Gegenstand) to all the acts of signifying which intend
the same thing.’

86 De betekenis waarin een ervaringsbestanddeel wordt gevat, kan zich voordoen als een ‘lege’ intentie.
Dat is het geval wanneer een object puur symbolisch, significatief, dus op grond van taaltekens
wordt geïntendeerd, zonder dat dit object zelf op het moment van intenderen wordt waargenomen.
Wordt het desbetreffende object vervolgens wél waargenomen, dan wordt de intentionele relatie
tussen het intenderend subject en het geïntendeerde object gerealiseerd, vervuld: de lege betekenisact
wordt door een corresponderende aanschouwelijke act vervuld (Erfüllung). Zie E. Husserl, Logische
Untersuchungen. Zweiter Band: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis.
I. Teil, Tübingen: Max Niemeyer Verlag (1901) 1968, p. 37-39, 50-52.

87 Zie H. Jacobs, ‘Grondstructuren van het bewustzijn’, in: P. Reynaert (red.), Husserl. Een inleiding,
Kampen/Kapellen: Klement/Pelckmans 2006, p. 32-57, p. 35; Th. de Boer, Van Brentano tot
Levinas. Studies over de fenomenologie, Amsterdam: Boom 1989, p. 16-25. Het onderscheid tussen
materie en kwaliteit van de intentionele act correspondeert met het onderscheid tussen de propositio-
nele of locutionaire inhoud van een (taal-)uiting enerzijds en de illocutionaire kracht daarvan
anderzijds. Zie over deze laatste begrippen ook hoofdstuk III, paragraaf 4.

ook de objectieve correlaten van het subjectieve bewustzijn. Het bewustzijn heet
intentioneel, aangezien de uiteenlopende acten van het bewustzijn bewegen naar
betekenis.85 Intentionaliteit is het kenmerk van het psychische dat ons in staat
stelt een geïntendeerd object op een intersubjectief verstaanbare wijze aan te
duiden, te ‘betekenen’, oftewel: te vatten in een voorgegeven ‘zin’. Op deze
wijze is het intentionele bewustzijn begiftigd met een zinstichtende functie:
subjectieve gewaarwordingen worden door het bewustzijn opgevat of ‘geap-
percipieerd’ in een voorgegeven betekenis.86 Met de term ‘intentie’ hebben wij
het oog op de meer concrete manifestatie van de intentionele betrokkenheid in
een subjectieve bewustzijnsact. Mensen gaan intentioneel door het leven: al
denkend, waarnemend, sprekend en handelend zijn mensen voortdurend inten-
tioneel betrokken op verschillende ‘geïntendeerde objecten’ in de hun omgeven-
de ervaringswerkelijkheid. De term ‘intentie’ duidt dan ook op een begrip met
een uitzonderlijk wijde ‘extensie’: het fungeert als de verzamelnaam voor alle
wijzen waarop subjecten zich tot de buitenwereld verhouden.

In dit verband is het dienstig te wijzen op het binnen de fenomenologie
gangbare onderscheid tussen de materie van een bewustzijnsact enerzijds en de
kwaliteit daarvan anderzijds. Aan de hand van deze wezensmomenten van de
‘objectiverende act’ van het subjectieve bewustzijn kunnen de verschillende
wijzen waarop het bewustzijn is gericht op een object worden beschreven.87 De
materie van een intentionele act heeft betrekking op de wijze waarop een
bepaald object in de intersubjectieve leefwereld door een subject wordt geïnten-
deerd: subjectieve gewaarwordingen worden door een objectiverende, intentio-
nele act ‘bezield’ en daarmee opgevat in een bepaalde, intersubjectief beschikba-
re betekenis. De kwaliteit van een intentionele act heeft daarentegen betrekking
op de vraag of het geïntendeerde object intentioneel tegenwoordig is als bijvoor-
beeld gewenst, gevraagd, geponeerd enzovoorts. De kwaliteit brengt dan ook
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88 E. Husserl, Arbeit an den Phänomenen. Ausgewählte Schriften (red. B. Waldenfels), Frankfurt:
Fischer 1993, p. 49-53.

89 De Boer 1989, p. 16.
90 Vgl. E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie.

Zweites Buch: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution, Den Haag: Martinus Nijhoff
1952, p. 317: ‘Ich merke auf, ich erfasse, ich fasse kolligierend zusammen, ich vergleiche, ich
zergliedere, ich glaube, ich zweifle, ich bin geneigt zu glauben, ich entscheide mich bejahend, ich
lehne ab, ich überlege, ich werte, ich schwanke wertend und entscheide mich, ebenso im Wollen.’

91 In het opzetbegrip ligt een strafrechtelijk gespecificeerde vorm van cognitieve en affectieve betrok-
kenheid van een subject op een object besloten; in het culpabegrip ligt een ‘privatieve’ of
gemankeerde vorm van een dergelijke subjectieve betrokkenheid besloten, hetzij doordat het
affectieve of volitieve ontbreekt, hetzij doordat zowel het cognitieve als het affectieve ontbreekt. Zie
nader hoofdstuk VI, paragraaf 4.

92 Zie J. Sperna Weiland, ‘Wat is fenomenologie?’, in: R.J. de Folter et al. (red.), Fenomenologie,
kriminologie en recht, Assen: Van Gorcum 1979, p. 11-23, p. 18; De Boer 1989, p. 54-55; E. Hus-
serl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch:
Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, Halle: Max Niemeyer 1922, p. 167-171, 256-
259; Mooij 2006, p. 146-148 en p. 151: ‘Maar de typering van de intentionaliteit betreft alleen de
algemene aard van het psychische, en beklemtoont in het bijzonder de verwevenheid van inzicht en
gevoel’; zie nader hoofdstuk V, paragraaf 3.

een bepaalde ‘geloofswijze’ met betrekking tot het geïntendeerde object tot
uitdrukking: een object kan op verschillende wijzen worden geïntendeerd als
werkelijk bestaand (waarnemen, zich herinneren), maar ook als louter voorge-
steld en als niet werkelijk zijnde (fantaseren).88 De materie en de kwaliteit van
intentionele acten kunnen onafhankelijk van elkaar variëren: een bepaalde
materie of inhoud laat zich combineren met verschillende kwaliteiten van het
bewustzijn, en een bepaalde kwaliteit kan betrekking hebben op verschillende
inhouden van het geïntendeerde object.89 Daarnaast kan een object ‘leeg’ maar
ook ‘vol’ of ‘intuïtief’ worden geïntendeerd. Op grond van de verschillende
combinatiemogelijkheden die besloten liggen in de onderling variabele wezens-
momenten van de intentionele act kunnen zeer vele verschillende vormen of
typen van intentionele betrokkenheid worden onderscheiden en onderzocht.90

Het voorgaande brengt mee dat wij kunnen onderscheiden tussen talrijke,
uiteenlopende typen van ‘intenties’. Het uitermate wijde domein van de intentio-
nele betrokkenheden van menselijke subjecten op hun door talloze ervaringsbe-
standdelen bevolkte leefomgeving wordt op verschillende punten door het
strafrecht gespecificeerd en daarmee gejuridiseerd. Het opzet en de culpa
vormen strafrechtelijke specificaties of verbijzonderingen van een bepaalde
klasse van ‘intenties’, dat wil zeggen: van bepaalde vormen van intentionele
betrokkenheid tussen een met een bewustzijn begiftigd subject en een object of
ervaringsbestanddeel in de intersubjectieve leefwereld. Het type intentie waar-
van de strafrechtelijke begrippen opzet en culpa nadere specificaties vormen,
betreft een vorm van intentionele betrokkenheid die zich manifesteert tussen een
subject en een door dit subject verrichte daad of gedraging.91 De intentie
waarmee een subject zich al handelend in de intersubjectieve leefwereld te
verstaan geeft, markeert met andere woorden de bijzondere ‘waarde’ waarin de
algemene en abstracte eigenschap van intentionele gerichtheid zich in een
concrete handelingsuiting van het subject manifesteert.92 De intentie waarmee
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93 De equatie van de begrippen ‘intentie’ en ‘betekenis’ brengt tot uitdrukking dat intentionele verrich-
tingen zich tussen twee ‘polen’ bewegen: een subjectpool en een objectpool. Zie bijvoorbeeld
Husserl 1922, p. 185-188, 256-259. Intentionele verrichtingen zijn dus nooit een zuiver subjectieve
of een zuiver intersubjectieve aangelegenheid, maar vormen de uitdrukking van een betrokkenheid
tussen een zich te verstaan gevend subject en de objectieve leefwereld waarin het subject zich te
verstaan geeft. Zie Mooij 2006, p. 66-67; en zie nader hoofdstuk V, paragraaf 3.

een handelend subject zijn verrichting zogezegd ‘bezielt’, drukt zich uit in deze
verrichting en verleent aan deze verrichting een bepaalde ‘betekenis’, die
weliswaar haar oorsprong in het subject vindt maar die in de uitwendigheid ook
intersubjectief toegankelijk is.93 Het begrip intentie vertoont op het vlak van het
handelen derhalve een zekere openheid: de intentie van een handeling is niet
alleen een aanduiding van de subjectieve inzichten en bedoelingen van de
handelende persoon maar minstens evenzeer van de intersubjectieve betekenis
die derden aan de desbetreffende handeling toewijzen.

3.2 Subjectiviteit en objectiviteit

Ook het strafrecht ‘uit’ zich, geeft zich te verstaan. De wetgever formuleert
voorschriften en bedreigt de overtreding van deze voorschriften met straffen.
Deze strafbepalingen moeten worden opgetekend in de wet, opdat zij vervolgens
kunnen worden toegepast door de rechter. Het strafrecht geeft zich te verstaan
in zijn wettelijke strafbepalingen en in de daarop gebaseerde woorden van de
rechter. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de wijze waarop individuele
personen zich in de sociale leefwereld te verstaan geven, in verbinding kan
worden gesteld met de wijze waarop het strafrecht zich in zijn delictsomschrij-
vingen en andere aansprakelijkheidsregels te verstaan geeft. De hypothese die
in het voorliggende onderzoek wordt onderzocht, luidt dat deze verbinding
tussen de intentionele gerichtheid van personen op hun leefwereld enerzijds en
de intentionele gerichtheid van het strafrechtelijk systeem op deze leefwereld
anderzijds wordt gelegd in en door de rechterlijke oordeelsvorming ten aanzien
van het bewijs van de strafrechtelijke delictsbestanddelen opzet en culpa. Dit
onderzoek richt zich dan ook op de strafrechtelijke verbijzondering van een
bepaalde vorm van intentionele betrokkenheid tussen een zich in de intersub-
jectieve leefwereld te verstaan gevend subject en een object in de leefwereld. De
intentie waarmee een persoon zijn gedraging investeert, of de intentie waarmee
een persoon een bepaalde gedraging verricht, kan afhankelijk van de vorm, de
inhoud en het bereik van deze intentie binnen een strafrechtelijke context het
etiket ‘opzet’ of het etiket ‘culpa’ krijgen opgeplakt. In het voorliggende onder-
zoek wordt in verschillende bewegingen nagegaan aan welke voorwaarden deze
kwalificatie gebonden is.

Opzet en culpa staan te boek, zo bleek reeds, als subjectieve delictsbestand-
delen. Zij heten betrokken te zijn op de persoon van de dader. Deze dader wordt
in talrijke delictsomschrijvingen in het Wetboek van Strafrecht aangeduid met
het persoonlijk voornaamwoord ‘hij’. ‘Hij, die’ een gedraging verricht die kan
worden gekwalificeerd in termen van een toepasselijke delictsomschrijving heet
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94 Het spreekt vanzelf dat waar het persoonlijk voornaamwoord ‘hij’ wordt gebruikt, tevens het
persoonlijk voornaamwoord ‘zij’ kan worden gelezen.

95 In het eerste geval spreekt men van onbewuste, in het tweede van bewuste schuld. Naast de culpoze
gevolgsdelicten, waarop in de hoofdtekst werd gezinspeeld, bestaan ook culpoze delictsomschrijvin-
gen waarbinnen het bestanddeel culpa is betrokken, niet op een gevolg, maar op een bepaalde, de
gedraging begeleidende omstandigheid. Zie nader D.H. de Jong & Knigge 2003, p. 138-139; De
Hullu 2006, p. 247-249.

steeds te worden gestraft op een wijze die wordt aangeduid in de strafbepaling
waarvan de desbetreffende, toepasselijke delictsomschrijving een onderdeel
vormt. Wat is de identiteit van deze ‘hij’?94 Aan welke kwaliteiten moet hij
voldoen, wil de rechter kunnen vaststellen dat hij een in de wet geformuleerd
delict heeft gepleegd? Over deze kwaliteiten doet de wet zelf nauwelijks mede-
delingen. Wettelijke delictsomschrijvingen van misdrijven bevatten in de regel
niet meer informatie over de dader, dan dat hij de delictsgedraging opzettelijk
of culpoos dient te hebben verricht. Het opzet en de culpa worden van oudsher
beschouwd als de wettelijke ‘schuldvormen’: zij worden geacht een verband te
markeren tussen een in de uitwendigheid aanwijsbare verrichting, oftewel een
strafrechtelijk relevante verandering in een uitwendige stand van zaken enerzijds
en een strafrechtelijk relevante bewustzijnsinhoud bij de persoon van de dader
anderzijds. Dit verband bestaat in een strafrechtelijk ‘betekende’ vorm van
schuld. Het bewijs van opzet en culpa levert, aldus bezien, een strafrechtelijke
kwalificatie van de geestesgesteldheid of bewustzijnsinhoud die de dader heeft
gehad of wordt geacht te hebben gehad op het ogenblik waarop hij de delictueu-
ze gedraging verrichtte. Het bewijs van de subjectieve delictsbestanddelen opzet
en culpa vat derhalve aspecten van de als zodanig buiten-juridische geestesge-
steldheid of bewustzijnsinhoud van de dader in een strafrechtelijk gespecificeer-
de betekenis. Langs deze weg kwalificeert het bewijs van opzet of culpa tevens
de persoon van de dader zelf.

De vraag is vervolgens: wat zegt het bewijs van het opzet of de culpa over
de persoon van de dader, of: welke is de identiteit van de dader van wie gezegd
moet kunnen worden dat hij opzettelijk of culpoos heeft gehandeld of heeft
nagelaten te handelen? In de materieel-strafrechtelijke dogmatiek zijn grofweg
twee antwoorden op deze vraag aan te treffen. In de eerste plaats biedt de
dogmatiek onderdak aan de opvatting volgens welke de dader, ten aanzien van
wie de rechter het opzet voor bewezen verklaart, dient te zijn een persoon die
feitelijk ‘willens en wetens’ heeft gehandeld of nagelaten te handelen; de uit
onachtzaamheid handelende dader dient volgens deze opvatting te zijn een
persoon die feitelijk zich onvoldoende bewust was van het door diens gedraging
opgeroepen ‘ongeoorloofd risico’, dan wel die feitelijk meende dat het in het
leven geroepen risico op strafrechtelijk relevante gevolgen zich niet zou verwer-
kelijken.95 In de tweede plaats treft men in de literatuur de opvatting aan volgens
welke de opzettelijk handelende dader iemand is wiens gedraging uit kracht van
sociale, betekenisbepalende regels normatief heeft te ‘gelden als’ een opzettelij-
ke verrichting, zonder dat behoeft vast te staan dat deze dader ‘in werkelijkheid’
of feitelijk opzettelijk heeft gehandeld; de uit onachtzaamheid handelende dader
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96 Kelk 2005, p. 212-216; De Hullu 2006, p. 250, Remmelink 1996, p. 231, 235-236, D.H. de Jong &
Knigge 2003, p. 131. De elementen wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid zijn derhalve in het
normatieve begrip van de culpa opgenomen; zie nader hoofdstuk VI, subparagraaf 4.2.

97 Zie het reeds aangehaalde arrest HR 1 juni 2004, NJ 2005, 252, m.nt. G. Knigge (Black-out) over
schuld in de zin van art. 6 WVW 1994; zie ook HR 14 november 2000, NJ 2001, 37 (Apo-
thekersassistente-in-opleiding), over culpa in de zin van art. 307, eerste lid Sr en art. 308, eerste lid
Sr, alsmede het beroemde arrest HR 19 februari 1963, NJ 1963, 512, m.nt. B.V.A. Röling (Verpleeg-
ster), over culpa in de zin van art. 307, eerste lid Sr, in welke beide uitspraken de zogenoemde
Garantenstellung van de verdachte een belangrijke rol heeft gespeeld in de vestiging van strafrechte-
lijke aansprakelijkheid.

98 Zie bijvoorbeeld de discussie tussen D.H. de Jong 2004b en Reijntjes 2004; zie ook D.H. de Jong,
‘De inwendige en de normatieve component van opzet en culpa’, Trema 2004c, p. 1-7; en zie de
annotaties van Y. Buruma onder de arresten van de Hoge Raad van 10 oktober 2000, NJ 2001, 4 en
25 maart 2003, NJ 2003, 552 (Hiv I), waarin hij een onderscheid bespreekt tussen twee methoden
van bewijsvoering van het subjectieve delictsbestanddeel opzet, de ‘intersubjectieve’ en de ‘finale’
bewijsvoering van het opzet, die corresponderen met verschillende conceptualiseringen van het
strafrechtelijke opzet, namelijk met het ‘opzet-als-mentale-toestand’, respectievelijk met het
maatschappelijk relevante opzet, oftewel het ‘opzet-in-actie’.

99 Vgl. Van Dijk 2008, p. 303-341, 371-381. Zijn definitie van een psychisch begrip van opzet luidt:
‘Het strafrechtelijk opzetbegrip is psychisch als de rechter bij het bewijs van opzet een uitspraak moet
doen over een bepaalde psychische act.’ Binnen de dogmatiek rond de verschillende psychische
opzettheorieën wordt van oudsher een onderscheid gemaakt tussen zogenoemde voorstellingsleren,
die zich met name richten op het ‘cognitieve aspect’ binnen het opzetbegrip, en de wilsleren, die zich
richten op het affectieve of ‘volitieve aspect’ binnen het opzet. Psychische opvattingen over het
strafrechtelijk opzetbegrip zijn of worden in enigerlei vorm aangehangen door Remmelink 1996,
p. 201-210, 232 (wilsleer); G.E. Mulder, ‘De wil in het opzet’, in: M.S. Groenhuijsen, G.E. Mulder
& J. Remmelink (red.), De Schets nader bekeken. Beschouwingen naar aanleiding van de Schets
materieel strafrecht van W. Nieboer, Arnhem: Gouda Quint 1992, p. 53-66 (wilsleer); W. Nieboer,
Schets materieel strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1991, p. 145-182 (voorstellingsleer); G.A.M. Strij-
ards, Aansprakelijkheidsgronden, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988, p. 95-100 (voorstellingsleer).

is volgens deze opvatting een persoon wiens gedraging kan worden aangemerkt
als een aanmerkelijke onvoorzichtigheid of onoplettendheid, die bovendien aan
de dader kan worden verweten, zonder dat behoeft komen vast te staan dat de
dader feitelijk niet of onvoldoende heeft nagedacht bij wat hij deed of naliet te
doen.

Met betrekking tot het strafrechtelijke culpabegrip is de laatstgenoemde
opvatting heersend binnen de dogmatiek en de jurisprudentie.96 De culpa bestaat
in een verwijtbare en aanmerkelijke onvoorzichtigheid. In de bewijsvoering van
de culpa staat het objectief waarneembare geheel van gedragingen van de
verdachte voorop, terwijl de geestesgesteldheid van de verdachte ten tijde van
de culpoze gedragingen goed en wel buiten beeld blijft.97 Met betrekking tot het
opzet liggen de kaarten anders. In de dogmatiek laten zich nog altijd tenminste
twee om voorrang strijdende, en op het eerste gezicht conflicterende theoretische
visies op de betekenis en de daaraan verbonden mogelijkheden tot bewijsvoering
van het opzet identificeren, die rechtstreeks samenhangen met de twee in de
voorgaande alinea benoemde opvattingen over de ‘identiteit’ van de persoon ten
aanzien van wie het opzet wordt bewezen verklaard.98 Psychische of ‘psy-
chologistische’ opzetleren houden in dat het opzet wezenlijk een intrapsychische
gesteldheid is, een volkomen inwendig ‘willen en weten’, dat vanwege de
onbewijsbaarheid daarvan uit allerhande typen uitwendige ‘aanwijzingen’ kan
worden ‘afgeleid’.99 Daartegenover staan de normatieve opzetleren, die stellen
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100 Belangrijkste representant van deze opvatting is nog steeds Peters (1966), wiens opvattingen over
inhoud en bewijsvoering hierboven, in subparagraaf 2.3, reeds kort werden besproken; zie ook
Glastra van Loon (1956) 1987; J. ter Heide, Vrijheid. Over de zin van de straf (diss. Leiden), Den
Haag: Bert Bakker/Daamen 1965; en Brouns 1988. Anders dan A.A. van Dijk zie ik de opvattingen
van C. Kelk (2005, p. 172-205) en J. de Hullu (2006, p. 195-234) over inhoud en bewijsvoering van
opzet niet als volkomen representatief voor de normatieve opzettheorie; ik beschouw hun opvattin-
gen als hoogstens gematigd normatief, in die zin dat wordt uitgegaan van een psychisch begrip van
opzet, maar met normatieve aspecten, die afhankelijk van het desbetreffende (type) doleuze delict
sterker of zwakker kunnen zijn.

101 Zie A.W.M. Mooij, Toerekeningsvatbaarheid. Over handelingsvrijheid, Amsterdam: Boom 2004a,
p. 56; P. Fuchs, Die Psyche. Studien zur Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt, Weilerswist:
Velbrück Wissenschaft 2005; en zie nader hoofdstuk V, subparagraaf 3.1. Anders dan Van Dijk
betoogt (2008, p. 273-275 en p. 300, voetnoot 279) getuigt deze zienswijze allerminst van een
‘filosofisch behaviorisme’, want zij impliceert geenszins dat het opzet volkomen tot de uitwendig-
heid kan worden herleid, alsof er aan de uitwendig waarneembare en dus interpreteerbare uiting geen
subject is te pas gekomen dat aan die uiting haar ‘richting’ (sens) heeft gegeven. Dit is de oneigenlij-
ke reductie die Peters op het opzetbegrip (en op het begrip van de bewuste culpa; zie Peters 1966,
p. 44-45, 48) heeft toegepast en die ook doorschemert in wat Y. Buruma de finale bewijsvoering van
het opzet-in-actie noemt; zie F. de Jong, ‘Opzetvaststelling finaal of intersubjectief?’, DD 2004a,
p. 697-713. Zie nader hoofdstuk VI, paragraaf 3.

dat het opzet met het subjectieve bewustzijn van de handelende persoon niet
noodzakelijkerwijs iets heeft uit te staan, doch uitsluitend kan zien op de sociale
en normatieve betekenis van een gedraging.100 Deze theorieën conflicteren
ogenschijnlijk, maar bij nadere beschouwing blijkt dat mee te vallen.

De vraag of het opzet ‘vooral een psychisch’ of ‘vooral een normatief’ begrip
is, geeft gemakkelijk aanleiding tot een conceptueel misverstand ten aanzien van
de aard van het intentionele. Het opzet is in ideaaltypische zin niet hetzij psy-
chisch, hetzij normatief van aard. Het opzet heeft namelijk geen ‘dingmatig’
karakter en kan niet ‘ergens’ worden gelokaliseerd, dat wil zeggen: noch in de
psyche van het intentioneel handelend subject, noch in diens verrichting of
gedraging. Intentionaliteit is een subjectieve betrokkenheid die zich kan materia-
liseren in de uitwendigheid van gedragingen en andere intentionele uitingen en
die daardoor voorwerp kan vormen van normativerende interpretatie. Om deze
reden moet worden gezegd dat de in de dogmatiek veelvuldig aan te treffen
tegenoverstelling van een psychisch en een normatief begrip van opzet is
gebaseerd op een onjuist begrip van het intentionele: het psychische is door-
drongen van de sociale realiteit en ís dus in zoverre ‘normatief’.101 Een intentio-
nele gedraging of uiting is een gedraging of uiting waarin zich een cognitieve
en affectieve betrokkenheid, een set van inzichten en strevingen, materialiseert.
Van een intentionele gedraging kan in conceptuele zin eerst sprake zijn onder
de vooronderstelling dat een subject haar heeft bezield met een intentie. Dit
neemt niet weg dat deze subjectieve intentie, zodra zij zich in een gedraging
heeft uitgedrukt, losbreekt in de uitwendigheid en toegankelijk wordt voor
interpretatie door anderen.
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102 Radicaal, van: radix, ‘wortel’.
103 Het onderzoek richt zich vooral op de betekenis van de begrippen opzet en culpa binnen het Neder-

landse, commune strafrecht. Zoals hierboven reeds werd genoteerd, kenmerken het opzet en de culpa
zich door een delictsgebonden karakter; zie hierboven, voetnoot 46. Voor overeenkomsten en
verschillen in de invulling van het voorwaardelijk opzet binnen verschillende deelgebieden van het
strafrecht (geweldsdelicten, opiumwetdelicten, verkeersdelicten), zie F. de Jong, Van Roomen &
Sikkema 2007. Voor de betekenis van de bestanddelen opzet en culpa in de bijzondere strafwetge-
ving, zie M. Kessler, Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten (diss. Groningen), Deventer:
Gouda Quint 2001.

3.3 Inhoud en methode

De onderzoeksvraag werd hierboven als volgt geformuleerd: op welke wijze
verkrijgen intentioneel verrichte gedragingen strafrechtelijke relevantie, in dier
voege dat deze gedragingen strafrechtelijk als opzettelijke of eventueel als
culpoze verrichtingen kunnen worden gekwalificeerd? In onze poging, een ant-
woord te formuleren op de vraag onder welke voorwaarden de concrete intersub-
jectieve betekenis (intentie) van een subjectieve verrichting de strafrechtelijke
waarde van opzet of van culpa toebedeeld kan krijgen, zal het strafrechtelijk
opzetbegrip het meest in de belangstelling staan; aan het begrip culpa zullen in
wat volgt verhoudingsgewijs aanzienlijk minder overwegingen worden gewijd.
Deze ogenschijnlijke wanverhouding is evenwel een uitvloeisel van de inzet van
het voorliggende onderzoek: het blootleggen van de wijze waarop het strafrecht
het vóór-juridische begrip intentie, in de betekenis die dit begrip heeft binnen
het door het intersubjectief intentioneel handelen geboden kader, afstemt op zijn
eigen eisen en behoeften, dus afstemt op de functie die het in de samenleving
zoekt te vervullen. Terwijl het opzetbegrip de kardinale, de meest complete
strafrechtelijke specificatie van dit vóór-juridische intentiebegrip biedt, ziet het
begrip culpa op een, in verhouding tot het opzetbegrip, privatieve of gemankeer-
de specificatie daarvan.

Bij de zojuist genoteerde inzet van dit onderzoek past een voorbehoud. Met
wat volgt wordt niet gepretendeerd de strafrechtspleging een soort recept aan te
reiken waarmee de praktijk rechtstreeks zijn voordeel kan doen. In het onder-
staande wordt het zoeklicht hoofdzakelijk gericht op de vooronderstellingen die
schuilen in of onder de wijze waarop wij de termen opzet en culpa in het straf-
recht gebruiken. Welke onderliggende postulaten zijn daarin werkzaam? Wat
wordt steeds voorondersteld? Dit bloot te leggen, vormt het voornaamste doel
van dit onderzoek. Dit onderzoek voert in zijn gerichtheid op de explicitering
van de binnen het juridisch taalgebruik veelal impliciet blijvende vooronderstel-
lingen derhalve een niet onaanzienlijke pretentie: het zoekt de wortels van het
strafrechtelijk denken over menselijke gedragingen, intentionaliteit en schuld
bloot te leggen, en is in die zin ‘radicaal’ te noemen.102 Maar het ziet tevens af
van bepaalde pretenties. Niet wordt gepretendeerd, dat in het onderstaande een
alles omvattende theorie van de intentionaliteit en van de strafrechtelijke specifi-
caties daarvan wordt blootgelegd.103 De onmogelijkheid van zoiets vloeit reeds
voort uit wat we de centrale gedachte van de twintigste-eeuwse hermeneutiek
zouden kunnen noemen: wij zitten te dicht op onze praktijk, wij zijn te zeer ‘in-
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104 In subparagraaf 2.2 van hoofdstuk V worden enige verschuivingen aangeduid die zijn opgetreden
binnen het strafrechtelijk-paradigmatische schema van het strafbaar feit.

105 Zeker nu, sinds 2002, niet langer het vereiste geldt dat de voorbereiding ‘in vereniging’ moet zijn
begaan. Zie De Hullu 2006, p. 383.

106 Zie Y. Buruma, ‘Gestraft zonder iets gedaan te hebben. De indicatieve gedraging in het strafrecht’,
in: P.H.P.H.M.C. van Kempen, T. Kraniotis & G. van Roermund (red.), De gedraging in beweging.
Handelen en nalaten in het materiële strafrecht, strafprocesrecht en sanctierecht, Nijmegen: Wolf
Legal Publishers 2007, p. 23-38.

de-wereld’ en ook in de wereld van het strafrecht, dan dat wij daar afdoende
afstand van zouden kunnen nemen om onze positie daarbinnen voor eens en
voor altijd objectief te kunnen begrijpen en beschrijven.

Het hierboven gemaakte voorbehoud bij de inzet van het voorliggende
onderzoek laat onverlet dat het blootleggen van enige vooronderstellingen die
schuilgaan onder de toepassing van strafrechtelijke begrippen als ‘gedraging’,
‘opzet’ en ‘schuld’ zicht kan bieden op mogelijke verschuivingen binnen de
paradigmatische coördinaten die het systeem van strafrechtelijke aansprakelijk-
heidsregels organiseren.104 Hoewel het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbe-
ginsel en het materieel-strafrechtelijke schuldbeginsel beide in abstracto als
aansprakelijkheidsbeperkende richtsnoeren nog onverkort van kracht zijn, is de
aan deze beginselen thans in concreto toegekende betekenis in verschillende
opzichten niet dezelfde als de betekenis die zij ten tijde van de totstandkoming
van ons Wetboek van Strafrecht bezaten. Deze semantische verschuiving hangt
samen met verschillende ontwikkelingen die hun weerslag hebben op de mate
waarin de predikaten daadstrafrecht en schuldstrafrecht op ons strafrecht van
toepassing zijn. De idee dat het strafrechtelijk systeem eerst in actie komt nadat
er een redelijk vermoeden is gerezen dat door een in de uitwendigheid voltrok-
ken gedraging een door het strafrecht beschermd rechtsbelang daadwerkelijk zou
zijn gekrenkt of op het punt zou staan daadwerkelijk te worden gekrenkt, is al
sedert enige decennia achterhaald. Strafrechtelijke aansprakelijkheid kan
tegenwoordig in beduidend hogere mate dan vroeger worden gevestigd ter zake
van verrichtingen die op zichzelf beschouwd een niet of nauwelijks strafbaar of
laakbaar karakter dragen. Met name kan in dit verband worden gedacht aan de
sinds 1994 in het algemeen deel (boek I) van het Wetboek van Strafrecht
opgenomen voorbereidingshandelingen. De bepaling waarin deze gedragingen
met straf worden bedreigd (art. 46 Sr) kenmerkt zich door een uitzonderlijk wijd
toepassingsbereik.105 Bovendien wordt in voorkomende gevallen strafrechtelijke
aansprakelijkheid toegerekend zonder dat behoeft vast te staan wat het aandeel
van de dader aan het strafbare feit precies geweest is. Deze problematiek speelt
vooral in de sfeer van de deelnemingsvorm medeplegen (art. 47, eerste lid onder
1 Sr).106 Ook zijn er ontwikkelingen aanwijsbaar die wijzen op een op punten
gewijzigde betekenis van het strafrechtelijke schuldbeginsel. Op bepaalde
terreinen is bijvoorbeeld de ontwikkeling zichtbaar dat de verdachte in grotere
mate dan voorheen verantwoordelijk is geworden voor het aan de rechter
verschaffen van ‘aanwijzingen’ die duiden op zijn onschuld, of bijvoorbeeld op
het ontbreken van zijn opzet. Daarnaast kunnen de tendensen tot het nastreven



Hoofdstuk I38

107 Zie J. de Hullu, ‘Bedreigingen voor het schuldbeginsel?’, in: M.J. Borgers, I.M. Koopmans & F.G.H.
Kristen (red.), Verwijtbare uitholling van schuld?, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1998, p. 179-187; De
Hullu 2006, p. 267-270; D.H. de Jong, ‘Het strafrechtelijk schuldbegrip: ontwikkeling of ontbin-
ding’, DD 1999a, p. 1-6; D.H. de Jong, ‘Verantwoordelijkheid en schuld’, DD 1999b, p. 827-839.
Zie ook R. Schwitters, ‘Afscheid van schuld niet zonder risico’, R&K 1986, p. 131-175.

108 Machielse 1980, p. 226.

van een standaardisering in de straftoemeting leiden tot een afbrokkeling van de
schuld die op dat niveau van de rechterlijke beraadslaging een rol speelt: de
straftoemetingsschuld.107 Genoemde ontwikkelingen hebben hun weerslag op de
onderlinge verhoudingen tussen de verschillende, in de dogmatische definitie
van het begrip strafbaar feit samengebalde voorwaarden voor strafbaarheid. Het
is bepaald niet uitgesloten dat ook de betekenis van de ons in het voorliggende
onderzoek primair interesserende strafrechtelijke begrippen opzet en culpa onder
invloed van deze ontwikkelingen is veranderd.

De zojuist reeds terloops aangestipte twintigste-eeuwse hermeneutische
kentheorie vormt binnen dit onderzoek een belangrijke methodologische lei-
draad. De materieel-rechtelijke betekenis van de strafrechtelijke begrippen opzet
en culpa kan niet worden omlijnd zonder acht te slaan op de procesrechtelijk
gereguleerde wijze waarop het opzet en de culpa plegen te worden vastgesteld
door de rechter. Die vaststellingswijze heet in de loop van de twintigste eeuw
minder ‘subjectief’ te zijn geworden. Hoewel het opzet en de culpa strikt
genomen veelal worden geacht te zien op inwendige, psychische gesteldheden,
is door veel strafrechtsdeskundigen geregistreerd dat de rechter binnen het kader
van de bewijsvoering van opzet of culpa gaandeweg steeds meer, althans steeds
openlijker, belang is gaan hechten aan de uiterlijke omstandigheden van een
zaak. De wijze van vaststelling van de delictsbestanddelen opzet en culpa wordt
namelijk hierdoor gekenmerkt, dat uit het uiterlijke gedrag van de betrokkene,
alsmede uit de uiterlijke overige omstandigheden van het geval – voor zover dit
alles achteraf voor de rechter kenbaar kan zijn – wordt afgeleid wat de bewust-
zijnsinhoud van de verdachte tijdens het plegen van het delict geweest moet zijn.
In deze benadering, die in de rechtspraktijk dominant blijkt te zijn, wordt de
schuldvraag met andere woorden sterk geobjectiveerd en genormativeerd. Er
wordt immers geabstraheerd van directe gegevens over de subjectieve eigen-
schappen van de betrokken verdachte. De introductie van de maatstaf van de
gemiddelde mens of de criteriumfiguur108 impliceert een normatief oordeel over
individueel gedrag.

In de hierna volgende beschouwingen wordt getracht zicht te krijgen op de
verhouding tussen de inhoudelijke, strafrechtelijke betekenis van de begrippen
opzet en schuld en de zojuist aangeduide interpretatieve methode van de norma-
tivering. Deze beschouwingen zijn geënt op een tweetal belangrijke methodolo-
gische uitgangspunten. In de eerste plaats vindt het voorliggende onderzoek zijn
punt van vertrek in het door de algemene, hermeneutische interpretatieleer
overgeleverde inzicht, dat ‘betekenissen’ niet onafhankelijk van de act waarin
en waardoor zij worden verleend aan objecten of ervaringsbestanddelen kunnen
bestaan. Deze act of handeling die bestaat in de toewijzing van betekenissen aan
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109 In dit onderzoek wordt derhalve aandacht besteed aan de jurisprudentie die handelt over het bewijs
van de delictsbestanddelen opzet en culpa. In de weergave en analyse van de relevante rechtspraak
is evenwel niet gestreefd naar volledigheid. Aan de hand van een aantal belangrijke recente arresten
van met name de Hoge Raad is getracht de theoretische beschouwingen over het opzet en de culpa,
en over hun verhouding tot de problematiek rond het daderschap, te illustreren.

110 Zie nader hoofdstuk IV, subparagraaf 3.1.
111 Gedacht vanuit de functie van het strafrecht en de aanspraak van het strafrechtelijk systeem op de

legitimiteit van zijn verschillende norm- en begripstoepassingen wordt in hoofdstuk IV, paragrafen
4 en 5, betoogd dat het strafrecht een ‘permanent voorbehoud’ bij de gemaakte aanspraken dient te
maken, daartoe gedwongen door een permanent legitimatietekort.

objecten of ervaringsbestanddelen in de leefwereld duiden wij aan met de term
‘interpretatie’.109 De dialectische verhouding tussen de semantische inhoud van
een ‘voorwerp van waardering’ enerzijds en de interpretatieve ‘waardering van
een voorwerp’ anderzijds is in strafrechtelijke termen te herschrijven als: de
dialectische verhouding tussen de materieel-strafrechtelijke inhoud van een
begrip en de strafprocessueel gereguleerde bewijsvoering van het verschijnsel
waarnaar dit begrip verwijst. De semantische inhoud van de begrippen opzet en
culpa, anders gezegd: de ‘identiteit’ van deze begrippen, vermag niet als het
ware ‘uit zichzelf’, dus zonder enige subjectieve ingreep, van zichzelf blijk te
geven. De betekenis van een object of ervaringsbestanddeel is altijd het resultaat
van de werkzaamheid van een bepaalde ‘methode’. Met betrekking tot de
bewijsvoering van het opzet en de culpa spreken we dan van de ‘normativerende
methode’.

In de tweede plaats vindt het voorliggende onderzoek zijn punt van vertrek
in het inzicht dat het strafrecht de leefwereld waarin het zijn activiteiten ont-
plooit, juridisch ‘codeert’, en daarmee in zekere mate formaliseert. De begrippen
opzet en culpa bestaan in strafrechtelijke verbijzonderingen van een bepaald
type intentionele betrokkenheid tussen een handelend subject en een ervarings-
bestanddeel in de vóór-juridische leefwereld van het subject. Het opzet en de
culpa kunnen dan ook niet worden geacht samen te vallen met equivalente
begrippen uit de niet-juridische omgangstaal. Hoewel het strafrecht in de
toepassing van zijn begrippen een ervaringswereld schept die in zekere mate op
afstand staat tot de vóór-juridische, intersubjectieve leefwereld, verdient tevens
nadruk dat het strafrechtelijk systeem met zijn ‘omgeving’ een afdoende mate
van binding moet hebben en moet behouden. Dat het strafrechtelijk systeem het
zich niet kan permitteren zijn afstand tot de leefwereld van alledag te groot te
laten worden, vloeit voort uit de functie van het strafrechtelijk systeem binnen
het meeromvattende sociale systeem: de beëindiging van sociale conflicten en
het nastreven van ‘sociale vrede’ door belangrijke normatieve verwachtingspa-
tronen te stabiliseren.110

De in het voorgaande reeds terloops aangeduide dialectiek tussen enerzijds
de in de intersubjectieve leefwereld gewortelde vooronderstellingen waarvan het
strafrechtelijk systeem uitgaat, en anderzijds de op de functie van het strafrecht
afgestemde specificaties van deze vooronderstellingen doortrekt het voorliggen-
de onderzoek in al zijn onderdelen. Het strafrechtelijk systeem maakt aanspraak
op de legitimiteit van zijn oordelen.111 Strafrechtelijke oordelen met betrekking
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112 In de hoofdstukken V en VI zal blijken dat het opzet en de culpa in twee opzichten ‘bivalente’
begrippen zijn. Zij bestaan in de eerste plaats in bepaalde vormen van intentionaliteit, wat meebrengt
dat zij een verhouding tussen een subject en een object markeren. Zij bestaan in de tweede plaats in
een strafrechtelijke specificatie van een vóór-juridisch begrip, en veronderstellen als strafrechtelijke
begrippen zowel verschil als parallelliteit met hun vóór-juridische equivalenten.

tot het bewijs van opzet en culpa staan in de sleutel van de strafrechtelijke
oriëntatie op imputatie, oftewel het intentioneel streven van het strafrechtelijke
systeem.112 Ieder oordeel impliceert een zekere kunstmatigheid of formaliteit:
een oordeel veronderstelt een derde term die twee strijdende partijen op juiste
afstand tot elkaar plaatst en dus een ‘verdeling’ aanbrengt. De legitimiteitsaan-
spraak van het strafrecht impliceert evenwel tevens zekere grenzen aan de
zojuist genoemde formalisering. In dit onderzoek wordt getracht deze grenzen
aan te duiden voor wat betreft de normativering van de delictsbestanddelen
opzet en culpa.

4 Korte vooruitblik

In hoofdstuk II worden de begrippen normativiteit, verantwoordelijkheid en
subjectiviteit behandeld. Het begrip normativiteit kan vanuit twee perspectieven
worden geanalyseerd, het regulatieve en het imperatieve gezichtspunt. Het
imperatieve gezichtspunt voert naar een beschrijving van de grondslagen van het
concept van de menselijke verantwoordelijkheid die in het strafrecht in een
negatieve gedaante centraal staat: de schuld. In dit hoofdstuk maken wij kennis
met het begrip ‘subject’, toegerust met de attributen verantwoordelijkheid en
vrijheid. Deze aan het menselijk subject toegedachte eigenschappen worden
besproken, evenals de kritiek die hierop vanuit de filosofie en de naturalistisch
georiënteerde wetenschappen is en wordt uitgeoefend. Hoofdstuk II sluit af met
een beschouwing over de begrippen objectivering en normativering, waarin
wordt toegewerkt naar het thema van de rechtsvinding.

Hoofdstuk III biedt in de eerste plaats een algemene inleiding in de herme-
neutiek. In dit verband maken wij kennis met de notie van de ‘intersubjectivi-
teit’. De hermeneutiek vormt als algemene leer over de interpretatie van mense-
lijke, intentionele uitingen vervolgens de achtergrond waartegen een beschrij-
ving wordt geboden van enige belangrijke eigenschappen van de (materieel-
strafrechtelijke) rechtsvinding. De rechtsvinding wordt beschreven in termen
van een dialectiek tussen heuristiek en legitimatie; deze dialectiek loopt parallel
aan twee wezensmomenten van de in aansluiting op de behandeling van de
rechtsvinding te beschrijven ‘normativerende methode’: de gissing en de toet-
sing. De normativerende methode wordt beschreven aan de hand van een
handelingsfilosofische theorie die kan worden aangeduid als het ‘tekstmodel’.
Volgens dit model delen menselijke handelingen enkele wezenlijke eigenschap-
pen met teksten, waardoor zij ook ‘leesbaar’ zijn. De normativerende methode
vindt haar grondslag in een handelingstheorie waarbinnen de positie van het in
hoofdstuk II beschreven handelend subject wordt bedreigd met een marginalise-
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ring die tendeert naar een eclips van de notie van subjectiviteit. Hoofdstuk III
sluit af met een korte uiteenzetting van de gevaren die zijn verbonden aan een
reïficatie van de theoretische postulaten onder het tekstmodel, en dus onder de
normativerende methode.

In hoofdstuk IV wordt, vertrekkend vanuit het in hoofdstuk III ontvouwde
inzicht, dat ‘derden’ de betekenis van intentionele, subjectieve verrichtingen
bepalen, toegewerkt naar een problematisering van de toepassing van de norma-
tiverende methode binnen het op imputatie georiënteerde, dus normatief gestruc-
tureerde strafrechtelijke werkelijkheidsdomein. De grenzen die, gezien de aard
van het werkelijkheidsdomein waarover het strafrecht zijn oordelen velt, aan de
toepassing van de normativerende methode dienen te worden gesteld, worden
in beeld gebracht aan de hand van een bezinning op het materieel-strafrechtelij-
ke legaliteitsbeginsel. Het klassieke legaliteitsbeginsel wordt geconfronteerd met
de theoretische implicaties van de in hoofdstuk III beschreven hermeneutische
interpretatieleer. In het verlengde hiervan wordt benadrukt dat strafrechtelijke
oordeelsvorming afhankelijk is van een narratieve context die de sfeer van de
alethische of descriptieve waarheidsvinding verbindt met de sfeer van de
deontische of prescriptieve oordelen over schuld en verantwoordelijkheid. Het
in hoofdstuk II geïntroduceerde, en in hoofdstuk III tussen haken geplaatste
subject wordt op dit punt in de beschouwingen opnieuw ten tonele gevoerd,
thans in een narratieve gedaante. Deze herintroductie wordt afgedwongen door
de functie die het strafrechtelijk systeem in de samenleving vervult en door de
daaraan gelieerde aanspraak van dat systeem op de legitimiteit van zijn opera-
ties. Tussen het strafrecht en de buiten-juridische samenleving bestaat een
afstandelijke verhouding die kan worden aangeduid met de term ‘contrafactici-
teit’. De door het strafrechtelijk systeem gemaakte aanspraak op legitimiteit
vereist dat de contrafactische afstand van het strafrecht tot de leefwereld niet te
groot wordt.

Hoofdstuk V buigt zich over een onderwerp dat gestalte geeft aan de aanslui-
ting tussen leefwereld en strafrechtelijk systeem. Deze aansluiting wordt voor
een deel gevonden in het begrip ‘intentionaliteit’. In algemene, vóór-juridische
zin wordt hiermee gedoeld op de ‘beweging naar zin’ die uitgaat van een subject
en gericht is op een ervaringsbestanddeel in de intersubjectieve leefwereld.
Intentionaliteit ziet dus op de verhouding tussen subject en object. De intenties
waarin deze verhouding of betrokkenheid zich meer concreet manifesteert, zijn
interpretatief toegankelijk voor ‘anderen’. Dit hoofdstuk behelst derhalve een
beweging terug naar de sfeer van de intersubjectiviteit. Hoofdstuk V mondt uit
in een beschouwing waarin, in anticipatie op hoofdstuk VI, wordt aangeduid op
welke wijze het strafrechtelijk systeem het vóór-juridische concept van de
intenties die besloten liggen in het menselijk handelen, specificeert tot zijn
begrip opzet. Het opzet blijkt in tweevoudige zin een bivalent begrip te zijn. Het
opzet is tegelijkertijd zowel subjectintrinsiek als subjectextrinsiek, zowel
psychisch als sociaal-normatief. En het strafrechtelijk opzetbegrip vooronder-
stelt en grijpt aan op de algemene, alledaagse betekenis van het begrip intentie
dat op zijn beurt weer is ingebed in het veld van de intentionaliteit, maar doordat
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het strafrecht het opzetbegrip overeenkomstig zijn ‘eigen eisen’ specificeert,
wijkt het daarvan in zekere mate ook af.

In hoofdstuk VI wordt naar huidig recht een beschrijving geboden van de
materieel-strafrechtelijke inhoud van de begrippen opzet en culpa en van de
normativerende bewijsvoering ervan. In dit hoofdstuk wordt toepassing gegeven
aan de gevolgtrekkingen uit de voorgaande hoofdstukken. Het opzet wordt
inhoudelijk beschreven als een in tweevoudige zin bivalent delictsbestanddeel.
Het is precies op grond van deze tweevoudige bivalentie dat het strafrechtelijk
opzetbegrip moet worden aangemerkt als scharnierpunt tussen de feitelijke,
intersubjectieve en vóór-juridische leefwereld enerzijds en de normatieve,
dogmatische wereld van het strafrecht anderzijds. De normativerende methode,
die wordt gebruikt in de bewijsvoering van het opzet, is een gelegitimeerde
interpretatieve strategie. Immers, subjectieve verrichtingen zijn ‘regelgeleid’: zij
ontlenen hun subjectieve, intentionele gerichtheid aan dezelfde regels die
anderen of derden in staat stellen de intersubjectieve betekenis ervan vast te
stellen of te achterhalen. Toch is de normativerende methode gebonden aan
grenzen, die voortvloeien uit de in hoofdstuk IV beschreven functie van het
strafrecht en de daaraan gerelateerde dialectiek tussen de vraag naar legaliteit en
de vraag naar legitimiteit. Onder verwijzing naar een oude Duitse doctrine,
genaamd Parallelwertung in der Laiensphäre, wordt de opvatting bepleit dat
toepassing van de normativerende methode ter vaststelling van het opzet dient
te worden gepaard aan een individualiserende interpretatiebeweging die aanslui-
ting zoekt bij de narratieve identiteit van de verdachte. Tot slot wordt in hoofd-
stuk VI aandacht besteed aan het begrip culpa en aan de wijze waarop de culpa
door de rechter wordt vastgesteld. De culpa wordt beschreven als een privatie
van het ‘positieve’ begrip opzet, en als een normatief delictsbestanddeel: het
culpabegrip verwijst in zijn fixatie op een materiële gedragsnorm die de terecht-
staande verdachte naar ’s rechters retrospectieve oordeel heeft geschonden naar
wat in het tweede hoofdstuk het imperatieve gezichtspunt wordt genoemd. De
ter beoordeling voorliggende gedraging vertoont een strafrechtelijk significante
afwijking ten opzichte van de imperatieve norm waaraan de verdachte had
behoren te voldoen. De identificatie van deze zorgvuldigheidsnorm brengt
opnieuw het probleemveld van het legaliteitsbeginsel in het vizier.

Hoofdstuk VII trekt de verschillende lijnen samen en geeft de conclusies van
het onderzoek weer.
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Hoofdstuk II

Normativiteit en verantwoordelijkheid

Nogmaals, het wezenlijke, ‘in de hemel en op aarde’, schijnt te zijn dat er
langdurig en in één richting gehoorzaamd wordt: zo komt en kwam er op den
duur altijd iets wat het de moeite waard maakt op deze aarde te leven,
bijvoorbeeld deugd, kunst, muziek, dans, rede, intellect, – iets wat transfigu-
reert, iets geraffineerds, iets geks, iets goddelijks.1

En inderdaad ja, als ze werkelijk ooit de formule van al onze wensen en
grillen vinden, dus waar ze van afhangen, volgens welke wetten ze precies
ontstaan, hoe ze zich precies verbreiden, waarop ze zich richten in dit en in
dat geval, dat wil zeggen een echte wiskundige formule – dan zal de mens
misschien wel onmiddellijk ophouden met wensen, ja, dan is het wel zeker
dat hij daarmee zal ophouden. Wat is er nu voor aardigheid aan om wensen
te hebben volgens een logaritmentafel? Erger nog: hij zal onmiddellijk van
een mens veranderen in een orgelstiftje of iets dergelijks, want wat is een
mens zonder wensen, zonder wil, en zonder verlangens anders dan een stiftje
op een orgelrol?2

1 Inleiding: Alethische en deontische oordelen

In het voorgaande hoofdstuk werd mede aan de hand van een analyse van de
structuur van het strafbaar feit in korte trekken beschreven, wat door de rechter
wordt ‘genormativeerd’. Het gaat daar met andere woorden om de bepaling van
het object van strafrechtelijke normativering. Dit object is de schuld die op haar
beurt op uiteenlopende wijzen verweven blijkt te zijn met het voornaamste
object van strafrechtelijke waardering als zodanig: het strafbaar feit, opgevat als
een zingeladen totaliteit die zich verzet tegen iedere poging tot ontologisering
van de verschillende aan haar toegeschreven kenmerken, ‘bestanddelen’ en
‘elementen’. Vanwege die geschakeerde verbinding met het strafrechtelijke
basisbegrip ‘strafbaar feit’ blijkt men aan de term ‘schuld’ in het strafrecht
uiteenlopende betekenissen toe te kennen. De rechterlijke normativering heeft
dan ook op verschillende vormen van strafrechtelijke schuld betrekking. De voor
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3 J. de Vries/F. de Tollenaere, Nederlands etymologisch woordenboek, Leiden/New York: Brill 1997,
onder het lemma oordeel: ‘Het woord betekent dus oorspr. “het toebedeelde” of “wat uit een groter
geheel toebedeeld wordt” en heeft aanvankelijk betrekking op het toedelen aan de erfgenamen.’

4 Zie P. Ricoeur, The just (vert. D. Pellauer), Chicago/Londen: University of Chicago Press 2000,
p. 129-130: ‘Taken in a broad sense, the act of judging consists in separating spheres of activity, in
delimiting the claims of the one from those of the other, and finally in correcting unjust distributions,
when the activity of one party encroaches on the field of exercise of other parties. In this respect, the
act of judging certainly consists in separating. The German term Urteil expresses this well (…).’
Binnen de abolitionistische denkrichting is de opvatting bepleit dat het juridisch gecodeerde sociale
conflict zoveel mogelijk weer zou moeten worden ‘teruggegeven’ aan de rechtstreeks betrokkenen.
Zie C. Kelk, ‘Het “strafrechtelijke discours” ofwel: ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is’, in:
P.J.A. ter Hoeven et al. (red.), Bezonnen hoop (Hulsman-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1986, p. 1-14; en M.S. Groenhuijsen, ‘Strafrechtelijk stromenland in 2008’, DD 2008, p. 1093-1112.

dit onderzoek belangrijkste vormen van schuld worden gevormd door de subjec-
tieve delictsbestanddelen dolus en culpa. Thans is het zaak, een begin te maken
met de bepaling van wat die normativering zélf inhoudt. Daartoe buigt het
voorliggende hoofdstuk zich allereerst over enkele belangrijke aspecten die
binnen het concept ‘normativering’ voorondersteld worden. Dit hoofdstuk
preludeert daarmee op de meer definitieve vaststelling in hoofdstuk III van de
betekenis van het begrip normativering binnen het Nederlandse strafrecht,
indachtig de objecten waarop zij blijkens het behandelde in hoofdstuk I betrek-
king heeft of kan hebben.

Op dit punt moet echter worden gewaakt tegen een misverstand dat het
besprokene in de voorgaande alinea zou kunnen oproepen. In de literatuur treft
men niet zelden de bewering aan dat het opzet en de culpa worden genormati-
veerd of geobjectiveerd. Een dergelijke gevolgtrekking mag men evenwel niet
te licht maken. Normativering of objectivering is in de eerste plaats kenmerkend
voor het door de rechter gevormde oordeel over de aanwezigheid van opzet of
van culpa bij een bepaalde verdachte: dit oordeel kan meer of minder genormati-
veerd of geobjectiveerd tot stand komen. Indien de strafrechter ten aanzien van
een verdachte in wiens bagage bij de grenscontrole op de luchthaven een
bepaalde hoeveelheid drogerende middelen is aangetroffen het opzet voor
bewezen verklaart, mede omdat ervaringsregels meebrengen dat men op de
hoogte pleegt te zijn van de gerede mogelijkheid dat, indien men zijn bagage
niet goed in de gaten houdt, anderen daarin dergelijke verboden waar kunnen
verstoppen, dan kunnen wij weliswaar spreken van een sterk genormativeerd
oordeel van deze rechter over de aanwezigheid van opzet, maar niet zonder meer
concluderen dat het begrip opzet daarmee tevens genormativeerd is. De term
‘oordeel’ brengt, zo zagen wij ook in het vorige hoofdstuk, tot uitdrukking dat
de rechter, die een oordeel velt op grond van zijn overtuiging dat de met dit
oordeel corresponderende situatie zich in werkelijkheid heeft voorgedaan, iets
toebedeelt aan de adressaat van het oordeel.3 De rechter stelt een handeling
waarin hij een onderscheid, een verdeling aanbrengt binnen de verschillende,
hem ter beoordeling voorgelegde feiten en interpretaties daarvan en binnen de
daarop gebaseerde claims of aanspraken van de verschillende ‘partijen’: de
verdachte, het Openbaar Ministerie en eventueel de benadeelde partij of het
slachtoffer.4
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5 A. Soeteman, Norm en logica. Opmerkingen over logica en rationaliteit in het normatief redeneren
met name in het recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1983, p. 43.

6 Soeteman 1983, p. 34. Normatieve situaties kunnen derhalve worden gedefinieerd als rechten en
plichten.

7 Hieronder, in subparagraaf 2.3, zal dan ook worden gesproken van een breed en vloeiend spectrum
van (regulatieve) normativiteit, aan het ene uiterste waarvan ‘zwakke evaluaties’ en aan het andere
uiterste waarvan ‘sterke evaluaties’ gesitueerd zijn. Met zwakke evaluaties worden de impliciete
ervaringsoordelen en ervaringsregels bedoeld, die onze gedragingen stilzwijgend en op zelfevidente
wijze leiden, met sterke evaluaties worden de meer gearticuleerde, sociaal-ethische of morele
gedragsnormen, of de sociale verwachtingspatronen, waarop wij onze handelingen afstemmen,
bedoeld.

Het strafrechtelijk systeem vormt zogezegd een interveniërende derde term
die een in oorsprong sociaal conflict in juridische termen herschrijft en die dit
conflict zodoende ook uit handen neemt van de onmiddellijk betrokkenen om
uiteindelijk de resultaten van de juridische verwerking van het conflict aan de
op een bepaalde afstand tot elkaar geplaatste betrokkenen terug te kunnen delen.
Van welke aard zijn deze ‘resultaten’ die in een rechterlijk oordeel worden
toebedeeld aan de binnen een juridisch proces betrokken personen? Rechterlijke
oordelen kunnen feitelijke standen van zaken betreffen maar kunnen ook
betrekking hebben op normatieve situaties. Men onderscheidt in dit verband
tussen ‘alethische oordelen’ en ‘deontische oordelen’. Alethische oordelen for-
muleren feitelijke standen van zaken en zijn geschikt om die feitelijke standen
van zaken te constateren en anderen daarover te informeren.5 Deontische oor-
delen formuleren een ‘normatieve situatie’, dat wil zeggen: bepaalde, in termen
van rechten en plichten uit te drukken relaties tussen mensen en de handelingen
die zij binnen een gegeven context kunnen verrichten of kunnen nalaten te
verrichten; deontische oordelen hebben dan ook een normerende functie.6 De
onderscheiding tussen alethische of feitelijke en deontische of normatieve
oordelen sluit niet uit dat oordelen een gemengd alethisch en deontisch karakter
kunnen hebben. Bepaalde waarde-uitdrukkende oordelen (‘hij is een luie stu-
dent’) brengen zowel een feitelijke stand van zaken als een positieve of negatie-
ve waardering van die stand van zaken tot uitdrukking. De onderscheiding
tussen alethische en deontische oordelen is voornamelijk van belang in verband
met de vraag naar de logische relaties tussen oordelen, maar mag dus niet ons
zicht ontnemen op het bestaan van een wijd spectrum van oordelen waarin
zowel feitelijke als normatieve situaties worden geformuleerd.7

De rechterlijke oordeelsvorming heeft betrekking op een wijd ‘axiologisch’
domein waarbinnen feitelijke en normatieve standen van zaken door elkaar heen
lopen. Dit brengt mee dat wat wij kunnen aanduiden als rechterlijke ‘normative-
ring’ een weerbarstig verschijnsel is, dat zich net zomin als de strafrechtelijke
begrippen opzet en schuld, waarop de genormativeerde oordelen van de rechter
betrekking hebben, zonder meer laat schikken naar de eisen van een eenduidig
en rechtlijnig overzicht. Alvorens toe te kunnen komen aan een nauwkeuriger
plaatsbepaling van de normativering van opzet en schuld binnen het hedendaag-
se Nederlandse strafrecht en aan een gefundeerde, inhoudelijke beschrijving van
dit ‘methodologische’ begrip ‘normativering’ zelf, moet dan ook eerst enig
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8 De rechterlijke act van toerekening bestaat in een oordeel waarin en waardoor een bepaald rechtsge-
volg wordt verbonden aan een bepaalde set van rechtsfeiten. In het strafrecht bestaat dit oordeel in
de vaststelling van strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van een naar maatstaven van ‘materiële
waarheidsvinding’ opgehelderde feitelijke toedracht. Het begrip ‘materiële waarheidsvinding’ zal
in hoofdstuk IV worden geproblematiseerd en worden geconfronteerd met het meeromvattende
begrip rechtsvinding.

9 Zie hoofdstuk I, subparagraaf 2.3.

voorwerk worden verricht. Het is noodzakelijk om ons allereerst op een meer
axiologisch niveau een beeld te vormen van verschillende onderwerpen die
nauw met de normativering verband houden, en die tezamen een betekenisveld
vormen, dat door het strafrechtelijke concept van normativering wordt vooron-
dersteld. Het belangrijkste onderwerp waarin het voorliggende hoofdstuk althans
enig inzicht moet geven, is dat van de normativiteit. De normativiteit is een voor
het strafrecht uitermate belangrijk thema, hetgeen in het licht van de beschou-
wingen in het voorgaande hoofdstuk ook nogal voor de hand ligt. Deze beschou-
wingen vertrokken immers vanuit de vaststelling, dat de strafrechtspleging, in
haar totaliteit begrepen, gericht is op de imputatie of toerekening van individuele
verantwoordelijkheid voor strafrechtelijk gesanctioneerd onrecht. Toerekenen
is een vorm van normativeren. Toerekenen is in zeker opzicht zelfs de juridische
benaming van wat in meer algemene zin ‘normativeren’ kan worden genoemd.
Toerekenen is, zo luidt de algemene opvatting, een van normativiteit doortrok-
ken aangelegenheid.8

De spraakverwarring die tegenwoordig de academische discussie over de
normativering in het strafrecht lijkt te beheersen, en waarop in het inleidende
hoofdstuk reeds werd gezinspeeld,9 vindt voor een aanmerkelijk deel haar grond
in de meerduidigheid van het verschijnsel normativiteit. In de inhoud van dit
troebele begrip zal hieronder daarom eerst enige duidelijkheid moeten worden
geschapen. Die duidelijkheid kan alleen worden verkregen, indien daarnaast een
aantal andere, maar nauw met het onderwerp van de normativiteit verweven
thema’s in de beschouwingen wordt betrokken. Onderwerpen als verantwoorde-
lijkheid, subjectiviteit, intentionaliteit, wilsvrijheid en handelingsvrijheid raken
onmiddellijk aan het onderwerp van de normativiteit. Zij maken deel uit van één
betekenisveld, één conceptueel universum. Deze onderling samenhangende
onderwerpen liggen niet alleen impliciet besloten in het concept van normative-
ring, zij vormen bovendien de fundamenten waarop het klassieke juridische
schuldconcept rust. Schuld en normativering van schuld zijn met elkaar verbon-
den in hun gemeenschappelijke grondslag: normativiteit, met inbegrip van
daarin verweven noties als verantwoordelijkheid en vrijheid, subjectiviteit en
intersubjectiviteit.

Het betekenisveld waarover zojuist al werd gerept, wordt in dit hoofdstuk
vanuit verschillende invalshoeken in kaart gebracht. In de eerste plaats wordt de
voor ons onderwerp fundamentele onderscheiding tussen het ‘imperatieve’ en
het ‘regulatieve’ aspect van (rechts)normen geïntroduceerd (paragraaf 2). Het
regulatieve aspect van normen heeft betrekking op in beginsel moreel-neutrale,
alethische oordelen ten aanzien van de feitelijke, intersubjectieve betekenis van
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10 Deze strafbepaling maakt deel uit van de tamelijk veelomvattende ‘Wet van 22 december 2005 tot
wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in verband met de
herijking van een aantal wettelijke strafmaxima’, Stb. 2006, 23. Deze wet voorziet ook in de

menselijke uitingen. Het imperatieve perspectief heeft betrekking op deontische
oordelen over de relatie van een menselijk subject tot een bepaalde plicht. Het
imperatieve perspectief op normativiteit vormt vervolgens het uitgangspunt voor
een beschouwing over wat men de ‘deontische oriëntatie op imputatie’ van de
strafrechtpleging zou kunnen noemen (paragraaf 3). Voorwerp van die beschou-
wing zijn de in het strafrecht veronderstelde menselijke autonomie, de daaraan
rechtstreeks gelieerde kwesties inzake de verantwoordelijkheid en de toereken-
baarheid, en de wijze waarop deze kwesties thans in ons strafrecht zijn gecon-
ceptualiseerd. Het is van groot belang om inzicht in deze fundamentele vraag-
stukken te verwerven, aangezien immers het belangrijkste object van strafrechte-
lijke waardering, het strafbaar feit, er in hoge mate door wordt gekleurd. Het-
zelfde geldt voor de ‘toerekeningsfocus’ waaraan het strafrecht zijn object
onderwerpt. De toerekening of imputatie bestaat in een deontisch oordeel over
de relatie van een subject tot een bepaalde verplichting.

De strafrechtelijke postulaten van vrijheid, schuld, verantwoordelijkheid en
subjectiviteit zijn bepaald niet onbestreden gebleven. Niet alleen vanuit bepaalde
cultuurfilosofische perspectieven, ook vanuit verschillende reductionistisch en
naturalistisch georiënteerde onderzoeksrichtingen binnen de natuurwetenschap-
pen wordt steeds meer en steeds heviger kritiek geuit op de vooronderstellingen
van alledaagse én strafrechtelijke begrippen als subjectiviteit, verantwoordelijk-
heid en schuld (paragraaf 4). De bespreking van deze vormen van kritiek wordt
beëindigd met een ‘synthetische’ beschouwing waarin wordt getracht de ver-
schillende, bekritiseerde veronderstellingen van strafrechtelijke en alledaagse
schuldtoewijzing te verdedigen met een beroep op hun ‘conceptuele fundering’
waarop structuralistische of naturalistische kritiek uiteindelijk geen vat heeft.
Hoofdstuk II sluit af met een programmatisch overzicht van de verbindingen
tussen de verschillende betekenissen van normativiteit, de verschillende beteke-
nissen van normativering en de twee belangrijkste klassieke waarborgen waar-
mee de strafrechtelijke toerekening wordt geacht omgeven te zijn: het schuldbe-
ginsel en het legaliteitsbeginsel (paragraaf 5).

2 Normativiteit: Regulatief en imperatief

2.1 Normen, redenen en waarden

‘Hij die door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van een com-
missie uit de beide kamers der Staten-Generaal of uit een van deze uiteenjaagt
of tot het nemen of niet nemen van enig besluit dwingt (…) wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde catego-
rie’, aldus bepaalt sinds 1 februari 2006 art. 121a Sr.10 Deze willekeurig gekozen
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introductie van de ‘roekeloosheid’ als afzonderlijke, strafverzwarende variant van het delictsbestand-
deel culpa. In hoofdstuk VI, subparagraaf 2.3 en paragraaf 4 wordt kort op deze figuur ingegaan. Zie
voorts Kamerstukken II 2001-2002, 28 484, nr. 3, voor de Memorie van Toelichting aan de Tweede
Kamer.

11 De thans volgende uiteenzetting vooronderstelt en anticipeert op een theorie van de subjectiviteit
als geleverd door de wijsgerige hermeneutiek; van een bespreking van die theorie wordt in dit
hoofdstuk echter voorlopig afgezien. Die bespreking vindt plaats in paragraaf 2 van het volgende
hoofdstuk, maar is voor het doel van het voorliggende hoofdstuk niet nodig.

12 J. Raz, Engaging reason. On the theory of value and action, Oxford/New York: Oxford UP 2001,
p. 67: ‘Aspects of the world are normative in as much as they or their existence constitute reasons
for persons, that is, grounds which make certain beliefs, moods, emotions, intentions, or actions
appropriate or inappropriate.’ Omwille van de leesbaarheid zal ik in het vervolg meestal slechts
reppen van ‘redenen voor handelen’, waaronder mede te verstaan zal zijn: redenen voor het hebben
van overtuigingen, wensen, gevoelens, intenties, gemoedsgesteldheden, enzovoort (die immers in
bepaald opzicht eveneens als redenen voor ‘handelingen’ zouden kunnen worden begrepen). Zie ook
M. Klatt, ‘Semantic normativity and the objectivity of legal argumentation’, ARSP 2004, p. 51-85,
p. 53.

strafbepaling behelst verschillende normen, normen die op uiteenlopende wijzen
gelden. De voorliggende paragraaf wil een overzicht bieden van de verschillende
gezichtspunten waaronder geldende normen zich laten beschrijven. Hiertoe is
vereist dat allereerst enig inzicht wordt geboden in de wederzijds constitutieve
relaties tussen normen, redenen en waarden. De behandeling van deze relaties
dient voornamelijk ter inleiding op de bespreking van de twee voornaamste
perspectieven op normativiteit in het algemeen en op rechtsnormen in het
bijzonder. Zij zullen daarom hier slechts voorlopig en in kort bestek worden
behandeld; in de resterende paragrafen van dit hoofdstuk, die handelen over de
bronnen van normativiteit en menselijke verantwoordelijkheid, zal over de
innerlijke relaties tussen normen, redenen en waarden nog meer te zeggen zijn.11

Als wij de perspectieven willen onderzoeken van waaruit normen kunnen
worden beschreven, moeten wij om te beginnen een antwoord formuleren op de
vraag: wat zijn normen?

In algemene zin noemen wij een verschijnsel ‘normatief’ in zover als zijn
bestaan voor mensen een reden constitueert, of kan constitueren, om al dan niet
bepaalde handelingen te verrichten, overtuigingen te hebben, wensen te koeste-
ren, emoties te beleven, enzovoort. Een reden moeten wij in dit verband in een
nogal wijde zin opvatten, en wel als een maatstaf, aan de hand waarvan wij in
bepaalde, gegeven omstandigheden op een intersubjectief geldige wijze kunnen
onderscheiden tussen correcte en incorrecte, aangewezen en niet aangewezen
typen van handelingen, overtuigingen, wensen, emoties, enzovoort. De redenen
die wij aan hetgeen wij doen en nalaten ten grondslag leggen, heten met andere
woorden dáárom ‘normatief’, omdat zij ons op de één of andere wijze moveren.
Zij zetten aan tot handelingen, tot het hebben van overtuigingen, koesteren van
wensen en beleven van emoties.12 Bovendien maken alleen redenen en reden-
gevingen menselijk gedrag ‘begrijpelijk’ en daarmee principieel vatbaar voor
intersubjectieve evaluatie. Redenen hebben zo bezien dus zowel een subjectief
als een intersubjectief aspect.



Normativiteit en verantwoordelijkheid 49

13 C.M. Korsgaard, ‘The authority of reflection’, in: C.M. Korsgaard et al., The sources of normativity
(red. O. O’Neill), Cambridge: Cambridge UP 1996c, p. 90-130, p. 93; J. Habermas, ‘Freiheit und
Determinismus’, in: J. Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze,
Frankfurt: Suhrkamp 2005, p. 155-186, in het bijzonder p. 158-164; vgl. Raz 2001, p. 69-77.

14 Habermas 2005, p. 159-160. Deze deliberatie ten overstaan van ons forum internum wordt hier
slechts kort aangestipt om duidelijk te maken dat normativiteit voor een deel verankerd ligt in
subjectieve redengevingen voor menselijk handelen. In de volgende paragrafen wordt op dit on-
derwerp uitvoeriger ingegaan; verwezen zij ook naar subparagraaf 4.1 in hoofdstuk III.

15 Zie bijvoorbeeld C. Taylor, Human agency and language (Philosophical papers. Volume I),
Cambridge etc.: Cambridge UP 1985, p. 3; en N. MacCormick, ‘Norms, institutions, and institutio-
nal facts’, Law and philosophy 17 (1998), p. 301-345.

Het subjectieve aspect bestaat hierin, dat van redenen op de één of andere
wijze een normatief appèl uitgaat op individuele personen; zij bewegen personen
tot een individuele, subjectieve stellingname, die doorgaans wordt geconceptua-
liseerd als de uitkomst van een ‘rationele zelfbinding’ oftewel een succesvolle
aanwending van het vermogen dat ons in staat stelt te reflecteren.13 ‘Reflectief
succes’ veronderstelt derhalve een subjectieve capaciteit, namelijk het vermogen
om ‘afstand te nemen’ van onze verschillende impulsen en strevingen, teneinde
deze voor te houden aan onze wil. Deze distantie impliceert een vorm van
innerlijke beraadslaging, waarin doelen en middelen tegen elkaar worden
afgewogen in het licht van tot op zekere hoogte contingente omstandigheden en
hindernissen.14 De waarde die de af te wegen doelen en middelen voor het
subject hebben, zijn van bepalende invloed op het verloop van deze deliberatie,
en dus op het normatieve resultaat daarvan: de reden. Deze hechte verknoping
met waarden verklaart waarom verschillende actoren verschillende redenen aan
hun gedragingen ten grondslag leggen en kunnen leggen.

Maar dit betekent niet, dat waarden en daarop betrokken redenen uitsluitend
onder subjectief beheer staan. De mate van reflectief succes wordt afgemeten
aan een standaard of norm die verschilt van context tot context, en die dus nu
eens strenger en dan weer soepeler kan zijn. Die standaard is intersubjectief
bepaald. Ook het intersubjectieve aspect van redenen komt tot uitdrukking in de
intrinsieke verwantschap tussen redenen en waarden en in de wijze waarop
redenen, in deze waardebetrokkenheid, subjecten tot handelen bewegen. Rede-
nen vertegenwoordigen als gezegd ‘waardevolle’ aspecten van de wereld waarin
wij leven. Aspecten van de werkelijkheid worden door ons beoordeeld tegen de
achtergrond van de waarde die wij aan die aspecten toekennen. Waarden stellen
ons in staat om in een eindeloze reeks van intersubjectieve samenhangen ‘goed’
van ‘slecht’ te onderscheiden en om ons op geleide van deze onderscheidingen
in de wereld te oriënteren.15 Juist de betrokkenheid op waarden koppelt redenen
en redengevingen aan normen, waaraan wij niet alleen onszelf maar ook elkaar
wensen te houden.

Normen en redenen bevolken aldus bezien publieke, intersubjectief gedeelde
ruimten waarbinnen wij ons als subjecten voortbewegen. Deze ruimten worden
gevormd door de verschillende betekenisverlenende ‘praktijken’ waarin het
leven van subjecten ligt ingebed en waarbinnen subjecten worden geconfron-
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16 Zie over het concept van de (handelings-)praktijken nader hoofdstuk IV, subparagraaf 3.1.
17 Korsgaard 1996c, p. 120-121. Praktische identiteiten vormen de bronnen van rationaliteit en

normativiteit. Aangezien praktische identiteiten als gezegd tot op zekere hoogte contingent zijn,
kunnen zij niet worden opgevoerd om normen in niet-relativistische termen te funderen. Omdat wij
maar moeilijk kunnen leven met het idee dat onze normen, en dan met name onze morele normen,
in willekeur verankerd zouden zijn, heeft men verschillende filosofische wegen beproefd, waarlangs
tenminste de morele normen wél universeel en absoluut zouden kunnen worden gefundeerd. Delen
van een aantal van deze wegen zullen in de volgende paragrafen worden bewandeld.

18 Zie C. Taylor 1985, p. 97-114. Zie ook het bekende artikel van H.G. Frankfurt, ‘Freedom of the will
and the concept of a person’, Journal of philosophy 1971, p. 5-20.

teerd met aanspraken die telkens tot een individuele stellingname nopen.16 De
aard van de publieke ruimten waarvan een subject een onderdeel uitmaakt, is
afhankelijk van de ‘praktische identiteit’, of liever: identiteiten, die dit subject
heeft of zichzelf toeschrijft. Mensen identificeren zich met hun uiteenlopende
maatschappelijke ‘rollen’ als man of als vrouw, vader of moeder, werknemer,
werkgever, werkloze, als aanhanger van een bepaalde religie of ideologie,
enzovoort. De inhoud van onze praktische identiteit is weliswaar tot op zekere
hoogte contingent, want afhankelijk van subjectieve keuzen. Niet contingent,
want onontkoombaar, is evenwel de omstandigheid dat wij een praktische
identiteit hebben en dat wij van onze identiteit bovendien althans enige notie
hebben.17

2.2 Twee perspectieven

Wij kunnen onszelf alleen beschouwen als ‘personen’ in de volle zin des woords
bij de gratie van de verschillende waardegeladen praktijken waarin we zijn
ingebed en waaraan wij onze subjectieve identiteit ontlenen.18 Het is evenwel
van groot belang, hieraan onmiddellijk toe te voegen, dat de constructie van
onze subjectieve identiteit, van ons ‘zelf’, van meet af aan regelrecht afhankelijk
is van anderen. Wij zijn immers met anderen in praktijken verenigd, en slechts
in onze relatie tot die anderen kunnen wij onszelf definiëren. De uiteenlopende
waarden die binnen een bepaalde praktijk aan alle daaraan te onderkennen
aspecten worden toegekend, vormen de grondslag voor de vorming en selectie
van de redenen die we als deelnemers aan deze praktijk ter verklaring van onze
handelingen kunnen aanvoeren. Dit maakt duidelijk dat deze aan waarden
gekoppelde redenen op hun beurt de grondslag vormen voor de beoordeling van
onze handelingen, en wel naar de mate waarin zij tegemoet komen aan de
legitieme, intersubjectieve verwachtingen die de verschillende deelnemers aan
een praktijk jegens elkaar koesteren.

Deze wederzijdse verwachtingen tussen deelnemers aan bepaalde sociale en
communicatieve praktijken leggen het belangrijke, eerste perspectief op het
verschijnsel ‘normativiteit’ bloot. Gedoeld wordt hier op het ‘horizontale’
perspectief op normen. Normen regelen de verhoudingen tussen subjecten.
Bezien vanuit het horizontale perspectief regelen zij de onderlinge relaties
tussen de verschillende ‘normadressaten’, oftewel tussen de subjecten tot wie de
normen zich richten. Onder dit gezichtspunt beschouwen wij normen als regels
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19 Vgl. R. Visker, Vreemd gaan en vreemd blijven. Filosofie van de multiculturaliteit, Amsterdam: Sun
2006, p. 108: ‘De prescriptieve kracht van zo’n voorschrift is niet afhankelijk van de instemming
van diegene voor wie het geldt. Hij wordt erdoor verplicht ongeacht het feit of hij dat voorschrift kan
bijtreden of niet, ongeacht dus zijn al dan niet overtuigd zijn van de juistheid ervan. Zodra men dat
vergeet, heeft men al de logica van de verplichting verlaten en de wet, het voorschrift of de verplich-
ting al heimelijk getransformeerd in een commentaar erop: men heeft dus de orde van de prescriptie
al achter zich gelaten en stelt het soort vragen die alleen maar gelden binnen de orde van de descrip-
tie.’ De geldigheid van normen of imperatieven is afhankelijk van hun overtuigingskracht en betreft
zo bezien een vraag die niet behoort tot de orde van de imperativiteit; zij heeft veeleer te maken met
de vraag naar de legitimiteit, waarbij uitvoerig wordt stilgestaan in hoofdstuk IV.

20 L. Wittgenstein, Filosofische onderzoekingen (1953; red. M. Derksen & S. Terwee), Amsterdam:
Boom 2002, p. 295. Wittgenstein ontleende deze figuur aan de Amerikaanse psycholoog J. Jastrow.

21 Wittgenstein (1953) 2002, p. 294: ‘Ik bekijk een gezicht, opeens merk ik de gelijkenis met een ander
gezicht op. Ik zie dat het niet veranderd is; en toch zie ik het anders. Deze ervaring noem ik “het
opmerken van een aspect”.’ In plaats van de eend/haas-figuur kan ook worden gedacht aan de
beroemde tekeningen van graficus M.C. Escher. Overigens impliceert de ‘switch’ tussen de perspec-
tieven op normen niet noodzakelijkerwijs een radicale scheiding tussen deze perspectieven. Die
switch staat er niet aan in de weg, dat tussen het regulatieve en het imperatieve aspect van
(rechts)normen een soort figuur/achtergrond-verhouding bestaat; bezien vanuit het imperatieve
perspectief bevindt het regulatieve aspect van een norm zich op de achtergrond, en vice versa. Vgl.
P. Fuchs, Die Psyche. Studien zur Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt, Weilerswist: Velbrück
Wissenschaft 2005, p. 12-13: het geheel waarvan iets een aspect is, blijft in de beoordeling van dat
aspect op de achtergrond een rol spelen.

of standaarden die intersubjectieve verwachtingen wekken en aldus het ‘samen-
handelen’ van subjecten normeren en leiden. Het zal geen verbazing wekken, dat
er naast een horizontaal, ook een verticaal perspectief op normativiteit beschik-
baar is. Dit perspectief heeft binnen het strafrecht het primaat. Bezien vanuit het
verticale perspectief regelen normen de verhoudingen tussen enerzijds de
normadressant, oftewel de normsteller, en anderzijds de normadressaat of
normadressaten. Onder dit gezichtspunt worden normen als voorschriften
verstaan, die door een daartoe bevoegde autoriteit worden uitgevaardigd – die
dus een auteur hebben – en die de geadresseerden van de norm gehouden zijn
na te leven.19

‘Normativiteit’ is blijkens het voorgaande een algemene term, een genus-
term, die onderdak biedt aan een dubbelzinnig betekenisgeheel. De verhouding
tussen het horizontale en het verticale perspectief op normativiteit kan wellicht
enigszins worden verduidelijkt aan de hand van de door L. Wittgenstein be-
roemd geworden ‘eend/haas-figuur’.20 Deze figuur kan worden gezien als een
eendenkop of als een hazenkop. Wij kunnen de illustratie als het ene of als het
andere zien, maar wij kunnen het ene niet gelijktijdig met het andere zien. Zo
ook met normen: een norm kan, verticaal, worden gezien als een voorschrift,
maar kan ook, horizontaal, worden gezien als een ervaringsregel. De horizontale
leesrichting en de verticale leesrichting belichten verschillende aspecten van één
en dezelfde norm, aspecten die deze norm weliswaar gelijktijdig kenmerken,
maar niet gelijktijdig door ons gezien of volledig begrepen kunnen worden.21

Wij kunnen het horizontale aspect en het verticale aspect van één norm dan ook
niet ‘ononderbroken’ zien. Maar zij kunnen wel afzonderlijk van elkaar worden
bekeken, en dat is wat ons nu te doen staat.



Hoofdstuk II52

22 Handelingspraktijken kennen dus een ‘axiologische’ organisatie. Vgl. Visker 2006, p. 206-207: ‘Het
besef bijvoorbeeld dat men tekortgeschoten is, veronderstelt een horizon waarvan de geldingskracht
niet afhangt van mijn beslissing hem te laten gelden. Ethiek heeft iets te maken met het binnentre-
den – juister: met het binnengesleurd worden – in zo’n horizon. (…) Hoe ik ook spartel, ik blijf
verstrikt in een weefsel dat eigenlijk zozeer met mij vervlochten is dat de poging me daaruit los te
rukken eigenlijk zou neerkomen op een zelfamputatie. En dat weefsel is de intersubjectiviteit. Niet
alleen omdat ik niet alleen op de wereld ben, maar omdat de wereld die ik met anderen deel, zonder
die anderen volkomen gedesoriënteerd zou zijn: ik zou er het enige centrum van vormen.’ Zie ook
hieronder, paragraaf 4; hoofdstuk III, paragraaf 2 en subparagraaf 4.2; en hoofdstuk IV, subparagraaf
3.1.

23 Zie P. Winch, The idea of a social science and its relation to philosophy, Londen: Routledge &
Kegan Paul (1958) 1973, p. 32: ‘[T]he notion of following a rule is logically inseparable from the
notion of making a mistake. (…) A mistake is a contravention of what is established as correct; as
such, it must be recognisable as such a contravention.’

2.3 Het regulatieve gezichtspunt

Het horizontale gezichtspunt stelt de norm als norm oftewel regel centraal. Dit
perspectief zouden we kunnen aanduiden als het regulatieve perspectief op, of
het regulatieve aspect van de normativiteit in algemene zin. Het regulatieve
perspectief op normativiteit beklemtoont dat handelingspraktijken steeds zijn
georganiseerd op geleide van regels die, fundamenteel beschouwd, de betekenis
van alle individuele handelingen bepalen. Zoals hierboven reeds aan de orde is
gekomen, zijn mensen verenigd in verscheidene praktijken of intersubjectieve
ruimten, waarbinnen redenen voor mogelijke handelwijzen zijn verbonden met
een specifieke, hoewel veranderlijke, constellatie van waardedistincties. Aan
deze koppeling ontspringen normen die dienen als de evaluatieve criteria ter
interpretatie en beoordeling van individuele handelingen. Ieder handelen veron-
derstelt de tussenkomst van een reden, en deze reden verzekert het handelen van
een regelgeleid verloop. Iedere afzonderlijke handeling wordt met andere
woorden geleid door een voorgegeven norm, die door de individuele reden
wordt uitgedrukt en in termen waarvan die reden de desbetreffende handeling
‘praktisch’ vermag te rechtvaardigen.

Het aan het begin van deze paragraaf gemaakte onderscheid tussen het
subjectieve en het intersubjectieve aspect van normativiteit vinden we hier weer
terug. Normen verschaffen aan subjecten niet alleen redenen voor hun individue-
le handelingen, maar ook criteria voor de intersubjectieve evaluatie van deze
handelingen.22 Deze wederkerigheid maakt de afstemming van individuele
handelingen op binnen handelingspraktijken levende verwachtingspatronen
mogelijk. Dit betekent vanzelfsprekend niet, dat handelingen altijd volmaakte
afspiegelingen van de voorgegeven regulatieve normen zouden zijn en dat
gewekte verwachtingen niet zouden kunnen worden gefrustreerd. Ook afwij-
kingen of schendingen van normen zijn regelgeleid: zij danken hun verstaan-
baarheid als afwijkingen en schendingen van normen, dus als ‘fouten’, evenzeer
aan intersubjectieve regels als normconforme, verwachtingen bestendigende
menselijke uitingen.23 Bovendien: de normen zelf waarmee individuele uitingen
worden geëvalueerd, zijn weliswaar voorgegeven, maar liggen niet voor eens en
voor altijd vast, want de waardedistincties waaraan zij hun bestaan binnen een
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24 J.F. Glastra van Loon, Norm en handeling. Bijdrage tot een kentheoretische fundering der sociale
wetenschappen (diss. Leiden 1956), Groningen: Wolters-Noordhoff 1987, p. 80-84. Zie ook de
uiteenzetting van Glastra van Loons normbegrip bij M. Hildebrandt, Straf(begrip) en procesbeginsel
(diss. Rotterdam), z.p.: Kluwer/Sanders Instituut 2002, p. 46-77.

25 Wittgenstein (1953) 2002. Dit werk wordt tot op de dag van vandaag op zeer uiteenlopende wijzen
geïnterpreteerd. Een bekende bron van onzekerheid betreft bijvoorbeeld de ‘schaal’ van de ‘levens-
vorm’. Indien de levensvorm verschilt van (sub)cultuur tot (sub)cultuur, dan komt het objectieve
fundament waar Wittgenstein op doelt vrijwel volledig overeen met bekende wijsgerig-hermeneuti-
sche noties zoals de ‘dragende consensus’ binnen de intersubjectieve leefwereld, onze
‘ervaringshorizon’ (Gadamer) en de consensus binnen ‘interpretatieve gemeenschappen’ (Fish).
Indien de levensvorm daarentegen als ‘universeel’ wordt voorgesteld, dan biedt hij inderdaad een
veel objectiever fundament onder al onze oordelen en interpretaties dan de meeste van de genoemde
hermeneutische noties. Zie Th. Morawetz, ‘Understanding disagreement, the root issue of jurispru-
dence’, in: D. Patterson (red.), Wittgenstein and law, Burlington: Ashgate 2004, p. 47-132; voor de
hermeneutiek zij verwezen naar paragraaf 2 van hoofdstuk III.

bepaalde praktijk danken, zijn evenzeer veranderlijk. In dit verband kunnen wij
met J.F. Glastra van Loon van individuele handelingen zeggen, dat zij voorgege-
ven normen enerzijds demonstreren, namelijk volgen, maar anderzijds represen-
teren. Iedere handeling is een uitvoering van een reeds bestaand en bekend
‘handelingsontwerp’. De normtoepassing die de individuele handelingsuitvoe-
ring wezenlijk is, gaat gepaard met een wijziging van de norm, en doet derhalve
tevens dienst als een representatie van de gewijzigde norm.24

De dialectiek tussen demonstratie en representatie, of tussen het volgen en
het stellen van een norm, zal in paragraaf 5 van dit hoofdstuk nog nader aan de
orde worden gesteld in directe aansluiting op enkele basale semiologische
gezichtspunten. Op deze plaats moet evenwel nog worden gewezen op de in vele
opzichten paradigmatische betekenis van het latere werk van L. Wittgenstein
voor ons begrip van het regulatieve aspect van normativiteit. Zijn postuum
uitgegeven werk Filosofische onderzoekingen zoekt ons onder andere vertrouwd
te maken met het in zekere zin ‘objectieve’ fundament dat onder al onze oorde-
len omtrent menselijke handelingen, het gebruik van woorden, en andere
vormen van regeltoepassingen schuil gaat. Dit objectieve fundament wordt ons,
langs de weg van de taal en binnen de verschillende praktijken waarin wij zijn
ingebed, aangeleerd. Dit ten dele passief aangereikte, ten dele subjectief en
actief toegeëigende ‘fundament’ maakt het mogelijk dat mensen, die in één en
dezelfde ‘levensvorm’ verenigd zijn, regels op gelijke wijze toepassen en aan
uitingen van anderen een gelijke betekenis verlenen.25

Het regelgeleide handelen geschiedt vanwege de overeenstemming tussen
mensen in de ‘rudimentaire training’ die zij hebben ondergaan, goeddeels auto-
matisch, onberedeneerd, zonder bewuste interpretatie. Het objectieve fundament
dat binnen een bepaalde levensvorm bij voortduring wordt bestendigd en van
generatie op generatie wordt doorgegeven, maakt dus een min of meer ‘blinde’
regelopvolging mogelijk. De regels die wij in ons doen en laten volgen, zijn vast
verankerd in de praktijken waarin onze levens zijn ingebed en uiteindelijk in de
levensvorm waarin wij zijn opgegroeid. Deze regels laten zich dan ook niet tot
in het oneindige bevragen. Wie dit probeert, zal merken dat de verzameling
redenen die wij ter verklaring van onze handelingen kunnen aanvoeren, eindig
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26 Wittgenstein (1953) 2002, § 217, p. 144. In de hoofdtekst wordt overigens met opzet een tamelijk
‘conservatieve’ of ‘harmonieuze’ voorstelling geboden van de praktijken waarin de levens van
mensen zijn geworteld en die behept zijn met een ‘pre-narratieve’, teleologische kwaliteit in het licht
waarvan de verschillende mogelijke uitingen van mensen intersubjectief kunnen worden geëvalu-
eerd. Dit hermeneutische, wat harmonieuze beeld van de menselijke ‘levensvorm’ is uiteraard in
sterke mate op de proef gesteld door verschillende postmoderne denkers. Het ons primair interesse-
rende concept van de (strafrechtelijke) normativering is evenwel – zo zal in het volgende hoofdstuk
nog nader worden uiteengezet – juist lijnrecht gegrond op de hermeneutische noties van ‘eenheid
van zin’ en ‘vooronderstelling van zin’: toepassing van de normativerende methode veronderstelt,
zonodig contrafactisch, de beschikbaarheid van een tragende Einverständnis, een horizon van
gedeelde achtergrondkennis. Zie nader hoofdstuk III, paragraaf 2; in hoofdstuk VII, paragrafen 6 en
7, wordt nog kort ingegaan op de postmoderne uitdaging van de hermeneutiek.

27 B. Bix, ‘The application (and mis-application) of Wittgenstein’s rule-following considerations to
legal theory’, in: D. Patterson (red.), Wittgenstein and law, Burlington: Ashgate 2004, p. 381-407,
p. 385-386; A.W.M. Mooij, Psychiatrie, recht en de menselijke maat. Over verantwoordelijkheid,
Amsterdam/Meppel: Boom 1998, p. 21, 94-95, 174-175. Zie ook A.L. Melai, Het gezag van norm
en feit in strafzaken (diss. Leiden), Arnhem: Gouda Quint 1968, p. 104, die in dit verband het
onderscheid aanhaalt tussen de bijvoeglijke naamwoorden ‘normaal’ en ‘normatief’.

28 Het onderscheid tussen sterke en zwakke evaluaties ontleen ik grotendeels aan C. Taylor, Sources
of the self: The making of the modern identity, Cambridge: Cambridge UP 1989, p. 4, 14-19, 20, die
het heeft over ‘strong evaluations’ die zien op de rangschikking van al onze ‘ervaringen in de morele
ruimte’ en van aspecten van de werkelijkheid onder de verschillende varianten van de basiscatego-

is. Op een zeker ogenblik, aldus Wittgenstein, ‘stuit ik op de harde rots, en mijn
spade verbuigt. Ik ben dan geneigd te zeggen: “Zo handel ik gewoon”.’26 De
verschillende praktijken waarin mensen betrokken zijn, geven zo bezien gestalte
aan een ongearticuleerd weefsel van gestolde, ingewortelde normen die de
gedragingen van mensen veelal impliciet en onbewust leiden. Mensen volgen
in hun handelwijzen voorgegeven normen, maar van dit volgen moeten wij ons
niet een al te activistische voorstelling maken: mensen worden in hun handelen
door normen geleid.

Toch betekent dit niet, dat regelgeleid gedrag kan worden vereenzelvigd met
regelmatig gedrag. Dat mensen feitelijk overeenstemmen in hun handelwijzen,
biedt namelijk nog geen maatstaf ter beoordeling van de ‘juistheid’ van deze
handelwijzen en vermag onze handelwijzen al evenmin intersubjectief begrijpe-
lijk, verstaanbaar, te maken. Slechts het innerlijke, immers aangeleerde, verband
tussen de norm enerzijds en de door middel van een reden op die norm afge-
stemde handeling anderzijds doet het regelgeleide verloop van de handeling
boven de loutere regelmatigheid ervan uitstijgen.27 Deze innerlijke band legt dan
ook een breed en vloeiend spectrum van regulatieve normativiteit bloot, aan het
ene uiterste waarvan ‘zwakke evaluaties’ en aan het andere uiterste waarvan
‘sterke evaluaties’ gesitueerd zijn. Met zwakke evaluaties worden de impliciete,
min of meer blindelings gevolgde gedragsnormen, met sterke evaluaties de meer
gearticuleerde, morele gedragsnormen bedoeld. Het regulatieve perspectief op
normativiteit biedt met andere woorden niet alleen ruimte aan ervaringsoordelen
en ervaringsregels in de zin van puur betekenisbepalende normen, die onze
gedragingen stilzwijgend en op zelfevidente wijze leiden, maar ook aan sociaal-
ethische normen, die samenhangen met de minder zelfevidente, want nadrukke-
lijker ethisch gekleurde sociale verwachtingspatronen, waarop wij onze hande-
lingen afstemmen.28
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rieën ‘goed’ en ‘kwaad’ (eerlijk en oneerlijk, interessant en saai, belangrijk en onbelangrijk, prijzens-
waardig en verwerpelijk, enzovoort). Zie ook P. Ricoeur, The just (vert. D. Pellauer), Chicago/
Londen: University of Chicago Press 2000, p. 147: ‘The term “evaluation” expresses the fact that
human life is not morally neutral, but, once it is examined, following the precept of Socrates, lends
itself to a basic discrimination between what is approved as the better and what is disapproved as
the worse.’ Het onderscheid ontleen ik daarnaast ten dele aan B. Williams, die op een wat andere
wijze een onderscheid maakt tussen ‘thin’ en ‘thick ethical concepts’. De ‘dikke’ concepten zijn
gegrond in de objectieve leefwereld én richtinggevend voor handelingen, en zijn te vergelijken met
de zwakke of zachte evaluaties; de ‘dunne’ concepten zijn niet geaard in de objectieve leefwereld
maar volledig moreel en zijn te vergelijken met de sterke of harde evaluaties (maar komen daarmee
niet volledig overeen, want ‘sterke’ evaluaties kunnen wel degelijk in de objectieve leefwereld
‘geaard’ zijn). Zie C.M. Korsgaard, ‘Reflective endorsement’, in: C.M. Korsgaard et al., The sources
of normativity (red. O. O’Neill), Cambridge: Cambridge UP 1996b, p. 49-89, p. 71, en Korsgaard
1996c, p. 114-116; en zie C. Taylor 1989, p. 53-62, 75-90.

29 Glastra van Loon en Hildebrandt benadrukken, dat het imperatieve aspect van normativiteit nodig
is om grenzen te kunnen stellen aan de ongebreidelde proliferatie van betekenisverleningen die
binnen het regulatieve gezichtspunt (door deze schrijvers ‘normatief perspectief’ genoemd) mogelijk
is. Het regulatieve of horizontale perspectief verleent aan iedere handeling, oftewel aan iedere
normtoepassing, een zelfstandige normstellende kracht, een kracht dus, die de voorgegeven norm
en het voorgegeven handelingsontwerp wijzigt. Strafrechtsnormen bezitten in deze optiek per
definitie een imperatief aspect, aangezien zij nu juist zijn geformuleerd teneinde een dergelijke
dreiging van anomie of ‘normatieve chaos’ te voorkomen. Zie Glastra van Loon (1956) 1987,
p. 232-235; Hildebrandt 2002, p. 74-77, 98. Vgl. MacCormick 1998, p. 310-314.

2.4 Het imperatieve gezichtspunt

De zojuist kort aangeduide ‘sterke evaluaties’ brengen ons op het punt waarop
het in het voorgaande besproken horizontale gezichtspunt zogezegd omklapt in
het verticale gezichtspunt. Het verticale perspectief op normativiteit stelt de
norm als voorschrift centraal, dat wil zeggen: als een uitgevaardigd gebod of
verbod in de vorm van een bevel met algemene inhoud. Dit perspectief wordt
ook als het imperatieve perspectief aangeduid. Gaat het in het horizontale of
regulatieve perspectief om ervaringsregels zonder aanwijsbare auteur, in het
verticale of imperatieve perspectief gaat de aandacht uit naar díe normen, die
door een in beginsel aanwijsbaar subject worden uitgevaardigd en door één of
meer normadressaten moeten worden nageleefd. Het imperatieve perspectief
vooronderstelt daarmee een ‘gezagsorde’ waarbinnen normstellers zijn begiftigd
met de bevoegdheid om door middel van voorschriften intersubjectieve verhou-
dingen te normeren.29 Dit ‘formele’ verschil tussen het regulatieve en het
imperatieve aspect van normativiteit verhindert niet, dat normen inhoudelijk
tegelijkertijd door beide aspecten kunnen worden gekenmerkt. Imperatieve
normering kan dan ook in zekere zin het voorportaal vormen van regulatieve
normering: zo kan de bedreiging met straf een ‘externe’ reden constitueren om
handelingen op bepaalde normen af te stemmen, maar naar verloop van tijd
kunnen die normen dusdanig diep binnen handelingspraktijken zijn binnengesij-
peld, dat dezelfde redenen ook grotendeels binnen deze praktijken zelf gevormd
worden.

Deze beïnvloeding van het horizontale, regulatieve aspect van normativiteit
is dan ook precies hetgeen wordt beoogd met de imperatieve norm en de binnen
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30 Vgl. de enigszins cynische woorden van F. Nietzsche, De genealogie van de moraal. Een strijd-
schrift (1887; vert. Th. Graftdijk, herzien door H. Driessen), Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiders-
pers 2005, p. 52: ‘Hoe slechter de mensheid “van geheugen” was, des te vreselijker de aanblik van
haar gebruiken altijd is; vooral aan de hardheid van de strafwetten kan men afmeten hoeveel moeite
het haar kostte om de overwinning op de vergeetachtigheid te behalen en deze slaven van het
toevallige affect en de toevallige begeerte een paar primitieve vereisten van het sociale samenleven
bij te laten blijven.’

31 G.H. von Wright, ‘Is and ought’, in: S.L. Paulson & B. Litschewski Paulson (red.), Normativity and
norms. Critical perspectives on Kelsenian themes, Oxford: Clarendon Press 1998, p. 365-382,
p. 372; zie ook K. Deschamps & H. Smessaert, ‘De lexicalisatie van rechtsnormen’, Trema, special
december 2005, p. 525-529.

32 Dit is althans de opvatting van de ‘non-cognitivisten’ of ‘prescriptivisten’, en van hen, die in het
oneindige ‘recht en moraal’-debat een overwegend ‘rechtspositivistische’ positie innemen.
‘Cognitivisten’ of ‘descriptivisten’ stellen hier de opvatting tegenover, dat van sommige normen wel
degelijk kan worden gesteld, dat zij ‘waar’ zijn, in de zin dat kan worden bewezen, dat iets ‘behoort’
of ‘geoorloofd’ is, hetzij doordat deze waarheid ligt besloten in contingente empirische feiten binnen

het strafrecht daaraan verbonden strafbedreiging.30 In dit verband is het dienstig,
onze aandacht te vestigen op het fundamentele onderscheid tussen de functie of
werking van een (imperatieve) norm enerzijds en de inhoud van een norm
anderzijds. Dit onderscheid hangt in algemenere termen nauw samen met de
verhoudingen tussen ‘normen’ en ‘feiten’ en met de vraag, in hoeverre deze
verhoudingen logisch geordend zijn of kunnen zijn. Het onderscheid is boven-
dien hecht verankerd in de taal. In de ‘taligheid’ van normen schuilt namelijk
een belangrijke dubbelzinnigheid die bij voortduring onze pogingen, normativi-
teit eenduidig te beschrijven en funderen, frustreert. De deontische bewoordin-
gen waarin (rechts)normen worden uitgedrukt, zijn ambigu, in de zin dat zij
enerzijds, overeenkomstig hun functie, voorschrijven, hoe wij ons behoren te
gedragen, maar anderzijds ook niet meer doen dan de vaststelling behelzen, dat
een zekere norm eenvoudigweg bestaat, gelding ‘toekomt’.31

Het imperatieve perspectief op normativiteit werpt zijn licht in de voornaam-
ste plaats, zo blijkt, op de voorschrijvende, de prescriptieve functie van normen.
Normen hebben de functie mensen aan te sporen zich te gedragen conform een
bepaalde standaard, en juist deze aansporende functie staat uiteraard in het recht
en zeker in het strafrecht centraal. De gewoonlijk als generale en speciale
preventie aangeduide strafdoelen brengen deze functie scherp tot uitdrukking.
Het prescriptieve niveau binnen het imperatieve perspectief op normativiteit
vooronderstelt een bepaalde normautoriteit, die op bindende wijze normen
uitvaardigt, en één of meer normadressaten, in de hoedanigheid waarvan subjec-
ten door de normen worden aangesproken. Normstellers en normsubjecten
kunnen wijd uiteenlopende identiteiten hebben. Normen kunnen afkomstig zijn
van onze wetgever ‘in formele zin’, van een tiran of van God, maar bijvoorbeeld
ook van de rechter, die in een strafzaak een algemene zorgplicht formuleert, die
de verdachte naar ’s rechters retrospectieve oordeel culpoos geschonden heeft,
en die prospectief precedenten schept voor andere rechtsgenoten. Prescripties
die door al deze normstellers in het leven worden geroepen, bezitten in elk geval
als zodanig geen waarheidsgehalte; anders dan feiten zijn zij waar, noch
onwaar.32 De consequentie hiervan is, dat tussen prescripties onderling geen
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de sociale orde, hetzij doordat deze waarheid wordt gedicteerd door natuurrechtelijke concepties van
recht en moraal. Zie Von Wright 1998, p. 366-371, en Soeteman 1983, p. 55-59.

33 In de traditionele logica wordt ervan uitgegaan dat alle logica alleen kan bestaan, voor zover de
premissen waarvan zij zich bedient, formeel toetsbaar zijn op waarheid, en dus alleen betrekking kan
hebben op alethische oordelen. Zie Von Wright 1998, p. 371. Zie ook C.W. Maris, Een natuurlijk
equivalent van de ‘plicht’? (diss. Amsterdam, UvA), z.p.: z.u. 1979, p. 64-69. Toch wordt door velen
een deontische logica wél voor mogelijk gehouden. In een deontische logica, die ziet op de afleiding
van oordelen uit normatieve, deontische premissen, wordt als toetssteen gehanteerd het behoud, niet
van waarheid, maar van ‘formele geldigheid’. Zie Soeteman 1983, p. 55-74.

34 Von Wright 1998, p. 374: ‘Generally speaking: a legal order and, similarly, a coherent code or
system of norms may be said to envisage what I propose to call an ideal state of things when no
obligation is ever neglected and everything permitted is sometimes the case. (…) In order to be
rational to entertain, the ideal must be a picture of a possible world which is, to use a happy phrase
coined by Jaakko Hintikka, deontically perfect.’ Zie ook C.W. Maris, ‘Romantisch recht. Over
strafrecht en literatuur’, NJB 1991, p. 887-898, p. 892.

35 Vgl. W. Nieboer, Schets materieel strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1991, p. 15: ‘De norminhoud
wordt gevormd door datgene wat ge- of verboden is dan wel door datgene wat de norm veroorlooft
of garandeert. (…) De norminhoud beschrijft in principe feiten.’

36 Zie bijvoorbeeld J.H. Gerards, ‘Botsende grondrechten, het gelijkheidsbeginsel en belangenafwegin-
gen door de rechter’, in: J.H. Gerards, S. Stuurman & R. de Lange, Moderne gelijkheid, Den Haag:
Boom Juridische uitgevers 2005, p. 21-37.

relaties van logische aard te leggen zijn in de traditionele zin van de term logica:
interpretatieve afleidingen met behoud van het waarheidsgehalte van de premis-
sen.33

Maar dit betekent geenszins dat normen elke poging tot logische ordening
weerstreven. Normen hebben namelijk nog altijd een inhoudelijke lading. De
inhoud van normen is wat zij voorschrijven. De standaard, tot naleving waarvan
de norm zoekt aan te sporen, verwijst naar, wat men zou kunnen noemen: een
deontologisch ‘volmaakte wereld’.34 Wie een norm formuleert, stelt zich daarbij
onvermijdelijk een ideale, volmaakte stand van zaken voor ogen. Impliciet
behelzen alle normen beschrijvingen van dergelijke ‘ideaaltoestanden’. Deze
beschrijvingen zijn niet in essentie normatief, doch feitelijk van aard. Zij laten
zich dan ook logisch ordenen en vergelijken met de werkelijke, empirische
wereld. Terwijl dus op het prescriptieve niveau van de normfunctie geen op
waarheidsbehoud gebaseerde normenlogica kan bestaan, behoort zij op het
descriptieve niveau van de norminhoud wél tot de mogelijkheden.35 Norminhou-
den kunnen overeenstemmen met en afwijken van de empirische werkelijkheid
en zij kunnen bij vergelijking onderling verenigbaar of onverenigbaar blijken te
zijn, en hetzelfde geldt voor de inhouden van rechtsbeginselen. ‘Botsende
grondrechten’ vormen inmiddels een vertrouwd juridisch-interpretatief ver-
schijnsel.36 De vraag, wanneer de effectuering van de grondwettelijk beschermde
uitingsvrijheid in strijd komt met het eveneens grondwettelijk geobjectiveerde
gelijkheids- en nondiscriminatiebeginsel, kan alleen eventueel worden beant-
woord door onderzoek te plegen naar de inhoud, de ideologische component
dus, van deze normen. Het ‘ideologisch surplus’ van normen en beginselen in
het recht vormt zo bezien de mogelijkheidsvoorwaarde voor de juridische
dogmatiek en de rechtswetenschap.
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37 Waarover meer in hoofdstuk IV, paragrafen 2 en 4.
38 Glastra van Loon (1956) 1987 en Hildebrandt 2002. Deze schrijvers maken een scherp onderscheid

tussen (bijzondere) bevelen en (algemene) normen; zie vooral Glastra van Loon (1956) 1987, p. 206-
218, maar vgl. Melai 1968, p. 104: ‘Bij deze terminologische stand van zaken is het van fundamen-
teel belang de kwalificatie normatief uitsluitend te bezigen, wanneer wij de “gebiedende” strekking
van wettelijke voorschriften in geding brengen, anders gezegd: wanneer wij verlangen te verwijzen
naar de hoedanigheid, met het oog waarop de uitspraken of oordelen in bedoelde voorschriften zich
onderscheiden van die van anderen huize (bijvoorbeeld ervaringsoordelen).’

2.5 Strafrechtelijke normen

In het strafrecht houdt normativiteit inhoudelijk gezien verband met hetgeen de
normen, waaraan de samenleving haar leden door middel van het strafrechtelijk
apparaat wenst te houden, voorschrijven. Duidelijkheid over de inhoud van
normen kan alleen door interpretatie geschapen worden. Deze interpretatieve
vaststelling is daarbij afhankelijk van een minimum aan maatschappelijke
consensus ten aanzien van de beschrijvingen van de hierboven genoemde
‘ideaaltoestanden’ die normen per definitie impliciet behelzen. Een zekere
eensgezindheid is vereist ten aanzien van de (gedrags)eisen die in de uiteenlo-
pende contexten van het maatschappelijke verkeer worden gesteld, en ten
aanzien van de aan deze eisen ontleende normatieve verwachtingen die mensen
jegens elkaar koesteren. Een eventueel gebrek aan consensus roept problemen
op in de sfeer van het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel.37 Functioneel bezien
houdt de strafrechtelijke normativiteit verband met de prescriptieve werking, en
dus met het imperatieve aspect van de strafrechtelijke normen. De prescriptieve
functie van normen raakt onmiddellijk aan de belangrijke vraagstukken inzake
de strafrechtelijke schuld en verantwoordelijkheid. De toerekening daarvan is
gebonden aan het in het vorige hoofdstuk ook reeds in korte trekken besproken
schuldbeginsel. Over de vooronderstellingen hiervan handelt de volgende
paragraaf.

Alvorens af te dalen naar de grondslagen van de strafrechtelijke normativi-
teit, die door het klassieke juridische concept van de verantwoordelijkheid
worden tegenwoordig gesteld, moet nog een enkele algemene opmerking van
terminologische aard worden gemaakt. De term ‘normativiteit’ heeft inhoudelijk
betrekking op een ononderbroken continuüm van zachte en sterke, regulatieve
en imperatieve evaluaties. Het verticale of imperatieve perspectief brengt de
expliciet prescriptieve functie van de norm in het vizier; het horizontale of
regulatieve perspectief op normativiteit richt zich op het regelgeleide en diep in
de menselijke levensvorm gewortelde verloop van handelingen en andere
uitingen en de daaraan gelieerde intersubjectieve ervaringsregels. Dit laatste
perspectief wordt ook dikwijls als het ‘normatieve perspectief’ aangeduid.38 De
term ‘regulatief’ doet evenwel goed uitkomen, dat het in het horizontale pers-
pectief inderdaad om de feitelijk gedragsregelende functie gaat, die niet gepaard
hoeft te gaan met bewuste interpretatie, doch veeleer te maken heeft met ingesle-
ten praktijken en doorgaans een vrijwel ongearticuleerd verloop kent. Bovendien
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39 Een additioneel, zij het misschien wat gratuit argument voor mijn gebruik van de term ‘regulatief
perspectief’ ontleen ik aan Kant, die met de term ‘regulativiteit’ verwijst naar de mogelijkheid van
een onbeperkte regressie binnen een bepaalde reeks samenhangen. Sommige reeksen kunnen tot in
een onbepaalbare verte worden doorgevoerd; daarbinnen kan dus ook tot in het oneindige of
onbepaalde worden teruggegaan. Zoals een rechte lijn aan beide kanten tot in het oneindige kan
worden doorgetrokken, zo kennen ‘regulatieve normen’ vanuit het horizontale gezichtspunt een
onpeilbaar verleden en een toekomst in een onbepaalbare, oneindige verte. Deze vertes maken als
zodanig geen onderdeel uit van ons begrip van het object, de regulatieve norm, maar de mogelijkheid
om de vertes in beide richtingen tot in het oneindige te traceren, wordt door het horizontale perspec-
tief wel voorondersteld. Dit is nu juist anders in het imperatieve perspectief, waarin immers de
grenzen van een voorschrift in zekere zin worden gemarkeerd door de relatie tussen de normuitvaar-
diger en de normsubjecten. Zie I. Kant, Kritiek van de zuivere rede (1781/1787; vert. J. Veenbaas
& W. Visser), Amsterdam: Boom 2004, p. 467-471 (B536-543). Vgl. Wittgenstein (1953) 2002,
§ 218, p. 144: ‘Vanwaar het idee dat het begin van de reeks een zichtbaar stuk is van onzichtbaar tot
in het oneindige gelegde rails? Nu, in plaats van de regel zouden we ons rails kunnen indenken. En
met de niet begrensde toepassing van de regel corresponderen oneindig lange rails.’ Zie voorts
hoofdstuk III, subparagraaf 4.2.

40 Zie Ch.J. Enschedé/M. Bosch, Beginselen van strafrecht, Deventer: Kluwer 2008, p. 5-6: ‘Die
rechtsnormen zijn dus richtsnoeren voor zijn toekomstig gedrag. Maar, door de rechter gehanteerd,
zijn zij tevens maatstaven ter beoordeling van zijn gedrag achteraf. Nog een derde functie komt,
naast deze twee, aan de rechtsnormen toe: zij zijn ook bronnen van legitieme verwachtingen met
betrekking tot andermans gedrag.’

41 Volgens Ch.J. Enschedé zouden de materiële, zich tot de burger richtende normen in beginsel buiten
het strafrecht vallen: zij hebben hun oorsprong in andere rechtsgebieden en worden binnen het
strafrecht geobjectiveerd en gekoppeld aan strafbedreigingen; zie Enschedé/Bosch 2008, p. 18-20.
Deze visie van Enschedé heeft raakvlakken met het rechtspositivisme waarbinnen immers de moraal,
inclusief de materiële gedragsimperatieven, buiten het strafrecht wordt gelokaliseerd en de aandacht
veeleer uitgaat naar de procedures waarlangs sancties kunnen worden opgelegd. Toch biedt de
strafrechtelijke positivering van normen iets wezenlijk nieuws, immers, zo schrijft C. Kelk (2005,
p. 15): ‘het strafbaargesteld zijn geeft een nieuwe dimensie aan een bepaalde norm, nu daaraan een
concrete, grimmig in het vooruitzicht gestelde strafpositie voor de burger is gekoppeld.’

kan aldus de term ‘normativiteit’ worden gereserveerd voor het genusbegrip, dat
naast een regulatief ook een imperatief aspect in zich draagt. 39

Deze paragraaf ving aan met art. 121a Sr. We kunnen constateren, dat deze
bepaling een drietal verschillende normen bevat, die elk in meer of mindere
mate door het regulatieve of imperatieve aspect worden gekenmerkt.40 De
bepaling kan in de eerste plaats worden opgevat als een opdracht of een machti-
ging aan de bevoegde rechter, om diegene te straffen die de verschillende
bestanddelen van de delictsomschrijving vervuld heeft. Deze norm is in hoofd-
zaak imperatief, want uitgevaardigd door de wetgever in formele zin, en gericht
aan de rechtsprekende macht. In de tweede plaats verwijst deze bepaling in meer
fundamentele zin naar de materiële norm, die de nader in de bepaling omschre-
ven gedraging of het doen intreden van het nader in de bepaling omschreven
gevolg verbiedt en met straf bedreigt.41 Ook dit is een overwegend imperatieve
norm, die zich richt tot eenieder die krachtens de bepalingen in de art. 1 tot en
met 8 Sr onder het bereik van de Nederlandse strafwet valt. Ten slotte verwijst
de bepaling naar regulatieve normen die de betekenis bepalen van de verschil-
lende strafbaar gestelde handelingen en van de bewoordingen waarin zij zijn
uitgedrukt. De rechter die moet vaststellen of een verdachte het materiële,
imperatieve voorschrift van art. 121a Sr heeft geschonden, zal zich op deze
regulatieve normen moeten verlaten.
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42 Ricoeur 2000, met name p. vii-xxiv en p. 11-35.
43 Ricoeur 2000, p. 13: ‘To impute, say our best dictionaries, is “to put on the account of someone a

condemnable action, a fault, therefore an action initially marked by an obligation or a prohibition
that this action infringes or breaks.” The proposed definition allows us to see how, starting from the
obligation or the prohibition regarding some action, and through the intervention first of an infrac-
tion, then of a reprobation, the judgment of imputation leads to that of retribution in the sense of an
obligation to put things right or to suffer the penalty.’

3 Grondslagen: Verantwoordelijkheid en vrijheid

3.1 Het klassieke concept verantwoordelijkheid

Strafrechtelijke normativiteit houdt verband, zo zagen wij juist, met de prescrip-
tieve functie en het imperatieve aspect van normen. De prescriptieve functie
raakt onmiddellijk aan de belangrijke kwestie van de strafrechtelijke schuld.
Vaststelling van strafrechtelijke schuld is vaststelling van strafrechtelijke
verantwoordelijkheid voor gepleegd of begaan, strafrechtelijk gesanctioneerd
wederrechtelijk gedrag. Verantwoordelijkheid is zowel in algemene, als in
strafrechtelijke zin (schuld) een uitermate complex begrip. In dit begrip zoekt
de voorliggende paragraaf enige klaarheid te brengen. Hiertoe worden de
opvattingen van de Franse filosoof P. Ricoeur als punt van vertrek genomen.42

De term ‘verantwoordelijkheid’, zo stelt hij om te beginnen vast, is ambigu.
Deze term heeft enerzijds betrekking op een goed afgebakend, klassiek juridisch
concept, dat zijn dogmatische wortels heeft in het begin van de negentiende
eeuw en dat wordt beheerst door de notie van een verplichting: verantwoorde-
lijkheid heeft betrekking op de verhouding van een persoon ten opzichte van een
bepaalde plicht. Maar hier staat tegenover dat de term ‘verantwoordelijkheid’
anderzijds wordt gekenmerkt door een zekere vaagheid, allereerst doordat deze
term, ondanks zijn solide betekenis binnen het klassiek-juridische domein, nog
maar van relatief jonge datum is en bovendien niet erg stevig ligt ingebed in de
filosofische traditie. Daarnaast laat de huidige tijd een immense proliferatie en
uitbreiding zien in het gebruik van deze term, ook al is de uiteindelijke verwij-
zing naar een verplichting nooit verdwenen.

Het klassieke juridische concept van verantwoordelijkheid verwijst naar een
verplichting. In het privaatrecht komt verantwoordelijkheid neer op de verplich-
ting om de schade te vergoeden, die door iemands (eigen) fout is ontstaan bij
anderen. In het strafrecht ziet verantwoordelijkheid grof gezegd op de verplich-
ting een straf te ondergaan, of om begaan onrecht op een andere wijze te com-
penseren. Hij, die aan één van deze verplichtingen onderworpen is, heet ‘verant-
woordelijk’. De grondslag van deze verplichtingen moet worden gezocht in het
betekenisveld van het werkwoord ‘toerekenen’ of ‘aanrekenen’ (to impute),
waarin het juridische concept van verantwoordelijkheid is geworteld.43 Imputatie
of toerekening verwijst naar een oordeel dat is georiënteerd op retributie oftewel
vergelding: imputatie culmineert in een oordeel waarin bepaald, geïdentificeerd
onwenselijk gedrag wordt vergolden. De kern van deze toerekening of imputatie
ligt echter van oudsher in een aan de retributie spiegelbeeldige beweging, die
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44 In het verlengde hiervan kan erop worden gewezen, dat niet alleen de attributie, maar ook haar
sluitstuk: de retributie of vergelding, in allerhande uit het handels- en geldwezen afkomstige
metaforen wordt gegoten: ‘met gelijke munt betalen’, ‘rekeningen vereffenen’, ‘betaald zetten’,
‘verdiende loon’, ‘vergelden’, ‘schuld’, etc. Volgens L. Polak, De zin der vergelding. Een straf-
rechts-philosophisch onderzoek (Verzamelde werken, deel I-II), Amsterdam: Van Oorschot 1947,
deel I, p. x-xii, vindt de vergelding dan ook hier, in het economische ruilverkeer, haar oorsprong.
Ook Nietzsche (1887) 2005, p. 51-58, situeert de oorsprong van de moraal, de verantwoordelijkheid
en de vergelding in de contractuele relatie tussen schuldeiser en schuldenaar.

45 De attributie of toeschrijving wordt door Ricoeur dus de kern van de toerekening of imputatie
genoemd, omdat zij de essentie van de toerekeningsact uitmaakt: het aan-rekenen van verantwoorde-
lijkheid. Dit neemt niet weg dat de toerekeningsact slechts kan worden verricht onder de vooronder-
stelling dat het subject, aan wie de verantwoordelijkheid ter zake van een bepaalde toedracht wordt
toegerekend, is begiftigd met een bepaald subjectief vermogen krachtens hetwelk dit subject vatbaar
is voor toerekening. Deze onderscheiding loopt tot op zekere hoogte parallel aan de door H.L.A.
Hart aangebrachte onderscheiding tussen ‘liability-responsibility’ en ‘capacity-responsibility’; zie
H.L.A. Hart, Punishment and responsibility. Essays in the philosophy of law (red. J. Gardner),
Oxford: Oxford UP (1967) 2008, p. 211-230. Deze laatste termen worden door A.W.M. Mooij
vertaald met ‘aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid’ en ‘vermogensverantwoordelijkheid’; zie
A.W.M. Mooij, ‘Introductie tot het thema van de toerekeningsvatbaarheid’, in: A.W.M. Mooij &
F. Koenraadt (red.), Toerekeningsvatbaarheid, Arnhem: Gouda Quint 1990, p. 9-12, p. 10. Hierover
nader in de volgende subparagraaf.

kan worden aangeduid met de term ‘attributie’: de toeschrijving van een gedra-
ging aan de veroorzaker daarvan, dus aan haar ‘auteur’. Deze kern wordt door-
gaans omschreven aan de hand van boekhoudkundige metaforen, die de verant-
woordelijkheid conceptueel verbinden met de idee van een persoonlijk, moreel
balansboek of archief. Gedacht kan worden aan uitdrukkingen als: een handeling
op het conto van iemand zetten; rekenschap verschuldigd zijn; toerekenbaar zijn,
enzovoort.44 De attributie, die de kern uitmaakt van de imputatie, is voorts
verbonden met een bepaalde, aan individuen toegedachte capaciteit, die de
vooronderstelling suggereert van een ‘natuurlijke dispositie’. Ook het belang
van deze individuele dispositie voor ons strafrechtelijke concept van verant-
woordelijkheid vindt uitdrukking in verscheidene termen, waaraan met name de
Duitse taal rijk is. Te denken valt aan termen als Imputabilität, Zurechnungs-
fähigkeit, onze ‘toerekeningsvatbaarheid’, en zelfs Schuldfähigkeit.

Deze natuurlijke dispositie, die imputatie mogelijk maakt,45 is van centraal
belang indien wij de transformatie willen begrijpen die het klassieke juridische
concept van verantwoordelijkheid in de moderne tijd heeft doorgemaakt,
namelijk de overgang van attributie naar retributie of vergelding. Het klassiek-
juridische concept van verantwoordelijkheid is, voornamelijk onder de invloed
van de filosofie van I. Kant, volstrekt in het teken komen te staan van de vergel-
dingsgedachte. Voor het begrip van deze transformatie moeten we ons dus
wenden tot Kant, door wie de imputatie in tweeërlei opzicht, namelijk zowel
‘kosmologisch’ of transcendentaal als ethisch of moreel, wordt gearticuleerd. De
dubbelheid in het concept van de imputatie wordt door Kant het meest pregnant
geformuleerd in de eerste van zijn drie Kritieken: de Kritiek van de zuivere rede.
Imputatie duidt op een oordeel waarin een (laakbare) handeling wordt toege-
schreven aan de persoon die daarvan als werkelijk ‘auteur’ wordt beschouwd.
De mogelijkheidsvoorwaarde voor een dergelijk oordeel, en dus voor de gehele
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46 Kant (1781/1787) 2004, p. 433-434 (B476-477): ‘De transcendentale idee van de vrijheid bepaalt
lang niet de hele inhoud van het psychologische begrip met die naam, die grotendeels empirisch is,
maar alleen de absolute spontaniteit van de handeling, als de eigenlijke grond van de
toerekeningsvatbaarheid [Imputabilität] ervan. Toch is die idee in wezen de steen des aanstoots voor
de filosofie, die onoverkomelijke problemen heeft om zo’n soort onvoorwaardelijke causaliteit toe
te laten. Het is dus in feite alleen het transcendentale aspect in de kwestie van de wilsvrijheid dat
de speculatieve rede van oudsher zo in verlegenheid bracht, waarbij het alleen gaat om de vraag of
er een vermogen moet worden aangenomen om een reeks van successieve dingen of toestanden
vanzelf te beginnen. Hoe zoiets mogelijk is, hoeven we niet per se te kunnen beantwoorden. We
moeten net als bij de causaliteit volgens natuurwetten genoegen nemen met de erkenning a priori
dat zo’n causaliteit moet worden voorondersteld, hoewel we op geen enkele wijze kunnen begrijpen
hoe het mogelijk is dat een bepaald bestaan het bestaan van iets anders voortbrengt, en we ons in
dezen uitsluitend aan de ervaring houden. (…) Als ik nu bijvoorbeeld volstrekt vrij, en zonder de
noodzakelijk bepalende invloed van de natuurlijke oorzaken, opsta van mijn stoel, dan begint er met
deze gebeurtenis, en met haar natuurlijke gevolgen tot in het oneindige, in absolute zin een nieuwe
reeks, hoewel die gebeurtenis in de tijd slechts de voortzetting van een eraan voorafgaande reeks is.
Want mijn beslissing en daad maken geen deel uit van de aaneenschakeling van louter natuurlijke
gevolgen, en zijn niet alleen maar een voortzetting daarvan. De bepalende natuurlijke oorzaken
houden met betrekking tot deze gebeurtenis ervoor helemaal op; de gebeurtenis volgt er weliswaar
op, maar ze volgt er niet uit, en ze moet dus niet in de tijd, maar wel in causaal opzicht een absoluut
eerste begin van een reeks van verschijningen worden genoemd.’ Vgl. hiermee de bewering van
A. Schopenhauer, De vrijheid van de wil (1839; vert. H. Driessen), Amsterdam: Wereldbibliotheek
1996, p. 51: ‘Het is beslist geen metafoor, noch een hyperbool, maar de gortdroge en letterlijke
waarheid, dat netzomin als op het biljart een biljartbal in beweging raakt zonder dat hij aangestoten
wordt, een mens van zijn stoel kan opstaan, zonder dat hij aangetrokken of gedreven wordt door een
motief. Is dat laatste echter het geval, dan is zijn opstaan net zo noodzakelijk en onvermijdelijk als
het rollen van een biljartbal na de stoot.’

47 I. Kant, Kritiek van de praktische rede (1788; vert. J. Veenbaas & W. Visser), Amsterdam: Boom
2006, p. 92 (A83-85): ‘De bepaling van de causaliteit van de wezens in de zintuiglijke wereld als
zodanig kon nooit onvoorwaardelijk zijn, en toch moet er in elke reeks van voorwaarden noodzake-
lijk iets onvoorwaardelijks liggen, en dus ook een causaliteit die zich volledig uit zichzelf bepaalt.
Daarom was de idee der vrijheid als vermogen van absolute spontaniteit geen behoefte, maar wat
haar mogelijkheid aangaat een analytisch grondbeginsel van de zuivere speculatieve rede. Aan-
gezien het echter volstrekt onmogelijk is om daarvan in welke ervaring dan ook een voorbeeld te

categorie van de toerekeningsvatbaarheid (Imputabilität), wordt geleverd door
de stelling, dat naast de gesloten natuurcausaliteit, volgens welke alle verschijn-
selen in het natuurrijk volstrekt gedetermineerd zijn op grond van onveranderlij-
ke, universele wetmatigheden, ook nog een andere vorm van causaliteit bestaat,
namelijk die van de vrijheid. Iedere mens is onderdeel van de natuurlijke,
empirische zijnsorde, maar is daarnaast subject van een transcendente orde die
zich aan de wetmatigheid van de natuurlijke orde onttrekt. Deze laatste orde is
de sfeer van de vrijheid, die onder de vigeur staat van de ‘zedewet’. Vrijheid
staat gelijk aan ‘absolute spontaniteit van de oorzaak’: een reeks gebeurtenissen,
die zich overeenkomstig de onveranderlijke natuurwetten in de werkelijkheid
ontvouwen, wordt vanzelf in gang gezet, is eigen oorzaak.46

In deze transcendentale of kosmologische zin is de wilsvrijheid, vanwege
haar onbewijsbaarheid, filosofisch sterk omstreden. Desalniettemin vormt zij
traditioneel de enige grond voor de ‘imputabiliteit’ of toerekeningsvatbaarheid.
In morele zin is de wilsvrijheid echter minder radicaal. De vrijheid kan van haar
transcendentale angel worden ontdaan, door haar op te vatten als niets meer,
maar ook niets minder, dan een a priori vooronderstelde gegevenheid, ten
aanzien waarvan verder terugvragen niet per se nodig is.47 In het intersubjec-
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geven, omdat onder de oorzaak van dingen als verschijningen geen absoluut onvoorwaardelijke
bepaling van causaliteit kan worden aangetroffen, konden we alleen de gedachte verdedigen van een
vrij handelende oorzaak, wanneer we die toepasten op een wezen in de zintuiglijke wereld voor
zover dat anderzijds ook als noumenon wordt beschouwd. Dat kon doordat we aantoonden dat het
niet met zichzelf in tegenspraak is om alle handelingen van dat wezen als fysisch-voorwaardelijk
te beschouwen voor zover het verschijningen zijn, en tegelijkertijd de causaliteit ervan als niet aan
fysische voorwaarden onderworpen te zien voor zover het handelende wezen een noumenaal wezen
is, en zo het begrip vrijheid tot een regulatief principe van de rede te maken. (...) De zuivere
praktische rede vult deze lege plaats nu met een bepaalde wet van causaliteit in een intelligibele
wereld (door vrijheid), namelijk met de morele wet.’ Zie over de wilsvrijheid als noodzakelijke
vooronderstelling ook A.W.M. Mooij, ‘Handeling, wilsvrijheid en toerekeningsvatbaarheid’,
DD 2004b, p. 1070-1094.

48 Naast de werkelijkheid die wordt geregeerd door de gesloten natuurcausaliteit plaatst Kant de
werkelijkheid die wordt beheerst door de causaliteit van de vrijheid. Zie hierover in kritische zin
A.W.M. Mooij, Toerekeningsvatbaarheid. Over handelingsvrijheid, Amsterdam: Boom 2004a,
p. 80; Glastra van Loon (1956) 1987, p. v-xv; Habermas 2005, p. 165-167, 175. Zie ook Ricoeur
2000, p. 18, voetnoot 11. Voor een bespreking van de kritiek op de kantiaanse visie zij verwezen
naar subparagraaf 4.2.

49 Ricoeur 2000, p. 18-19.
50 Ricoeur 2000, p. 16.

tieve, morele verkeer moet genoegen worden genomen met de erkenning dat de
causaliteit van de vrijheid eenvoudigweg moet worden voorondersteld, ook al
is geen mens bij machte de werking en de grondslag van de vrijheid ten volle te
begrijpen. Ook in deze ‘gematigde’ morele gedaante, die Kant vooral in zijn
tweede Kritiek, de Kritiek van de praktische rede, expliciet heeft geformuleerd,
leidt de aanname van de wilsvrijheid onherroepelijk tot een dualisme van
causaliteiten, namelijk een gedetermineerde en een vrije, waartussen uiteindelijk
geen compromis mogelijk is. Dit dualisme wordt door Kant zonder meer ontolo-
gisch verankerd en leidt daardoor tot een verdubbeling van de werkelijkheid
zelf.48 Bovendien legt de gematigde, morele opvatting in de tweede Kritiek de
voor ons onderwerp zeer belangrijke inhoudelijke verbinding tussen vrijheid en
recht: vrijheid en toerekeningsvatbaarheid vallen nu samen.

De ‘moralisering van de visie op de wereld’, waarmee de verbinding tussen
vrijheid en recht gepaard ging, heeft er volgens Ricoeur toe geleid, dat de
nadruk binnen het klassieke juridische concept van de verantwoordelijkheid is
komen te liggen op een tweetal aaneengeschakelde verplichtingen: de verplich-
ting, overeenkomstig het door de wet uitgedrukte recht te handelen, en de
verplichting om schade te vergoeden of om een straf te ondergaan, indien wordt
vastgesteld dat niet aan de eerstgenoemde verplichting is voldaan.49 Morele en
juridische imputatie verloopt dienovereenkomstig in twee stappen. De eerste
stap bestaat in de attributie of toeschrijving van een handeling aan haar auteur.
De tweede stap bestaat in de morele, en in het strafrecht doorgaans negatieve,
waardering van deze handeling. De evaluatie mondt dus uit in de toerekening
van een handeling, die wordt aangemerkt als een schending van de eerstgenoem-
de verplichting, aan een voor vrij en verantwoordelijk gehouden subject.50 Door
de beklemtoning van de genoemde verplichtingen is in feite de gehele problema-
tiek van de kosmologische of transcendentale vrijheid geëclipseerd, ofschoon
de mogelijkheid tot toerekening conceptueel juist hierop nog altijd volledig
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51 Zie bijvoorbeeld het citaat van H. Kelsen (geciteerd door Ricoeur 2000, p. 19, voetnoot 12): ‘It is
in no way freedom, understood as the casual non-determination of the will, that makes imputation
possible, but just the opposite, imputation presupposes the causal determinability of the will. One
does not impute something to man because he is free, but man is free because one imputes it to him.’

52 Zie C. Kelk, De menselijke verantwoordelijkheid in het strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 3-
5, 23-25; C. Kelk, Studieboek materieel strafrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 20; W.P.J. Pompe,
‘De persoon des daders in het strafrecht’ (inaugurele rede Utrecht 1928), in: W.P.J. Pompe, Gedach-
ten van Willem Pompe over de mens in het strafrecht, met een ten geleide van Constantijn Kelk, Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2008, p. 9-24. Zie ook Mooij 1998, p. 189 (cursivering toege-
voegd): ‘Kants strafrechtstheorie is niet alleen retributief en retrospectief, maar ook sterk protectief:
het gaat om de bescherming van de vrijheid van de burger, de bescherming van het recht zelf en de

berust. De onderbouw van de wilsvrijheid wordt met andere woorden in het
juridische domein alleen nog normatief en contrafactisch voorondersteld; hij
doet er binnen het recht als zodanig, dat wil zeggen: in transcendentale zin, niet
meer echt toe. Deze reductie leidde dan ook tot een complete moralisering en
juridisering van de imputatie. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid, dat de idee
van de vergelding of retributie, en niet langer de idee van de attributie, de
inhoud van ons concept van de verantwoordelijkheid is gaan domineren.51

Hierboven werd gesteld dat de idee van de menselijke verantwoordelijkheid
zijn dogmatische wortels heeft in de juridische conceptualisering van de toereke-
ning of imputatie vanaf de aanvang van de negentiende eeuw. Verantwoordelijk-
heid heeft betrekking op de relatie van een persoon tot een verplichting en deze
relatie wordt gemarkeerd in en door de act van imputatie of toerekening. In de
act van toerekening wordt een menselijk subject voor een bepaalde feitelijke
toedracht verantwoordelijk gesteld en deze toewijzingshandeling wordt verricht
onder de regulatieve vooronderstelling dat het menselijk subject, aan wie de
verantwoordelijkheid of schuld wordt toegewezen, voor deze toewijzingshande-
ling ontvankelijk is. De grondslag voor deze vooronderstelling wordt evenwel
gesitueerd binnen het domein van de moraal en fungeert daarbinnen als een a
priori voorondersteld, regulatief en contrafactisch ideaal. Imputatie culmineert
zo bezien in een vergelding of retributie van een in veronderstelde vrijheid
gepleegde wederrechtelijke handeling. In deze beschrijving van de begrippen
verantwoordelijkheid en imputatie kunnen enkele centrale leerstellingen van de
negentiende-eeuwse Klassieke Richting worden herkend, die ons strafrecht in
hoge mate hebben beïnvloed. Binnen de Klassieke Richting worden het doel en
de rechtsgrond der straf gezocht in de vergelding, bestaande in een gekanaliseer-
de of gecontroleerde leedtoevoeging. Het retrospectief vergeldend optreden van
het strafrecht wordt beheerst door het liberale uitgangspunt, dat de vrijheid van
de aan de strafwet onderworpen burger zoveel mogelijk dient te worden geres-
pecteerd en beschermd. Dit moet worden bereikt door de imperatieve, strafrech-
telijke verbods- en gebodsnormen in heldere, en dus rechtszekerheid dienende
bewoordingen op te tekenen in algemeen toegankelijke wetboeken. Het straf-
recht van de Klassieke Richting is dan ook in de voornaamste plaats een daad-
strafrecht: de dader wordt voornamelijk naar zijn daad beoordeeld, terwijl de
schuld van de dader aan diens daad in beginsel wordt verondersteld niet te
ontbreken.52
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bescherming van de verdachte. (...) Toch biedt Kant geen daadstrafrecht in engere zin, waarbij alleen
de geobjectiveerde daad zou tellen, maar uiteindelijk een schuldstrafrecht. Een handeling is strafbaar
als hij in strijd is met de vrijheid van de ander (dat is het objectieve criterium) maar ook moet hij
door de betrokken persoon zijn gewild (dat is het subjectieve criterium). Als de betrokkene de
strafbare handeling niet heeft gewild, treft hem geen schuld en is hij bijgevolg niet strafbaar. Het
schuldbeginsel hangt uiteraard ten nauwste samen met de grondgedachte van Kants ethiek en
strafrechtsfilosofie, die cirkelen om de vrijheid: de handelingsvrijheid van ieder dient uitwendig
(publiek) en strafrechtelijk beschermd te worden, omdat de innerlijke vrijheid van het subject ethisch
wordt voorondersteld.’

53 H.L.A. Hart, ‘The ascription of responsibility and rights’, Proceedings of the Aristotelian Society
1949, p. 171-194. Zie ook R.A. Duff, Intention, agency and criminal liability: Philosophy of action
and the criminal law, Oxford: Basil Blackwell 1990, p. 76-82.

54 Allemaal voorbeelden van wat Hart defeasible concepts noemt: concepten (bijvoorbeeld dat van het
strafbaar feit) die zich niet uitputtend aan de hand van een set noodzakelijke en toereikende ‘positie-
ve’ voorwaarden laten definiëren (algemene kenmerken of vormvereisten, bijvoorbeeld de algemene
voorwaarden voor strafbaarheid), maar die altijd tevens worden gekenmerkt door zeer uiteenlopende
‘negatieve’ uitzonderingen op de algemene voorwaarden. Die uitzonderingen, die aanspraken op het
desbetreffende defeasible concept verzwakken of zelfs volledig ontkrachten, laten zich weliswaar
globaal onder een beperkt aantal algemene noemers scharen (bijvoorbeeld onder die van rechtvaardi-

3.2 Vertroebeling van het klassieke concept

Het klassieke, juridische concept van verantwoordelijkheid, dat dus uiteindelijk
werd geaccentueerd door de normatieve vergelding van een in vooronderstelde
vrijheid geschonden verplichting, is evenwel in de huidige tijd op verschillende
manieren geherstructureerd, ‘uiteengespat’ zelfs. Schematisch uitgedrukt, kun-
nen we volgens Ricoeur in de eerste plaats wijzen op een ontwikkeling in de
richting van en resulterende in een demoralisering van de wortels van de
imputatie. In de tweede plaats valt te wijzen op een remoralisering, en wel voor-
namelijk in de ‘uitoefening’ van de verantwoordelijkheid. De eerste ontwik-
keling kan worden begrepen als een reactie op de hierboven gesignaleerde
verschuiving van attributie naar retributie. Deze accentwissel heeft het concept
van de verantwoordelijkheid onder het ‘juk van de verplichting’ gebracht, ten
gevolge waarvan de gehele problematiek van de menselijke autonomie, alsook
de daarop gebaseerde ‘imputabiliteit’, oftewel de dispositie van de toerekenings-
vatbaarheid, ondergesneeuwd geraakt zijn. In reactie op deze ontwikkelingen is
gezocht naar manieren om het concept van de verantwoordelijkheid opnieuw te
verankeren in een idee van ‘vrije spontaniteit’. De belangrijkste inzet van deze
reactie was de rehabilitatie van de toerekeningsvatbaarheid in termen van een,
ditmaal niet moreel geladen natuurlijke dispositie.

De weg tot een moreel neutrale opvatting van de imputatie is in de eerste
plaats in belangrijke mate bereid door verschillende denkers uit de school van
de analytische handelingsfilosofie. Een belangrijke vertegenwoordiger van deze
denkrichting is de rechtsfilosoof H.L.A. Hart, die in een bekend artikel de
stelling uitwerkte, dat handelingen sociale constructies zijn, die niet in louter
feitelijke, descriptieve definities te vangen zijn.53 In dit opzicht zijn handelingen
volgens Hart goed te vergelijken met centrale juridische concepten zoals ‘over-
eenkomst’, ‘eigendom’, ‘opzet’, ‘schuld’, enzovoort.54 Dit zijn geen van alle
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gende noodtoestand), maar kunnen uiteindelijk slechts casuïstisch, in concreto, ons begrip van het
concept verduidelijken; zie Hart 1949, p. 175-176, 187-190.

55 H.L.A. Hart, Punishment and responsibility. Essays in the philosophy of law, Oxford: Oxford UP
(1973) 2008, p. 211-230; Hart spreekt van ‘liability-responsibility’ en ‘capacity-responsibility’, en
onderscheidt daarnaast nog de voor het recht minder relevante ‘causal responsibility’, alsmede de
formele ‘role-responsibility’ (die ten onzent in verband kan worden gebracht met de zogenoemde
‘kwaliteitsdelicten’; zie J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrechte-
lijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2006, p. 72-73); de vertalingen
‘aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid’ en ‘vermogensverantwoordelijkheid’ ontleen ik aan Mooij
2004a, p. 113-117.

56 Ricoeur 2000, p. 19-24. Ricoeur verwijst vooral naar P. Strawson, die regels definieerde op geleide
waarvan predikaten, zoals handelingen, worden toegeschreven aan basic particulars, oftewel: niet
reduceerbare eenheden die dienen als subject van de ascriptie. Zie Ricoeur 2000, p. 21: ‘What
predicates do we attribute to ourselves as persons? To answer this question is to define “ascription.”
Three answers are given: (1) we attribute to ourselves two sorts of predicates, physical predicates
and mental/psychic predicates (X weighs sixty kilos, X remembers a recent trip); (2) it is to a single
entity, the person, not two distinct entities, say body and mind, that we predicate these two kinds of
properties; (3) the psychic predicates are such that they keep the same meaning whether they are
attributes to oneself or to another than oneself (I understand jealousy, whether it is said of Peter,
Paul, or myself). These three rules of “ascription” conjointly define the person as a “basic particu-
lar,” both entangled with bodies and distinct from them.’

volkomen descriptieve begrippen: zij drukken een normatieve waarde uit.
Handelingen worden dan ook niet ‘geconstateerd’ maar aan actoren toe-geschre-
ven (ascripted). Deze zienswijze moet noodzakelijkerwijs gepaard gaan met de
vooronderstelling, dat menselijke actoren met een bepaalde subjectieve disposi-
tie uitgerust zijn, die hen voor dergelijke ascripties ontvankelijk maakt. Deze
dispositie is de moreel indifferente toerekeningsvatbaarheid. Hart heeft getracht
deze categorie in ere te herstellen door de ‘aansprakelijkheidsverantwoordelijk-
heid’, die door het recht aan subjecten normatief wordt toegeschreven, aan te
vullen met een ‘vermogensverantwoordelijkheid’, die weliswaar als zelfstandig
voorwerp van waardering slechts in beperkte mate door het recht wordt geïncor-
poreerd, maar die door het recht wel steeds voorondersteld moet worden. De
vermogensverantwoordelijkheid is in beginsel descriptief, moreel neutraal, want
verbonden met de algemeen-menselijke vermogens tot het verwerven van
inzichten in de werkelijkheid en tot het praktisch redeneren op basis van inzich-
ten en wensen.55

Een handeling kan hierdoor worden opgevat als een bepaald type ‘predikaat’
dat volgens bepaalde regels aan individuele actoren kan worden toegeschreven,
zonder dat daarbij enige verwijzing naar een morele verplichting om de hoek
komt kijken.56 De ascriptietheorie vertegenwoordigt een eerste stap in de rich-
ting van een moreel neutrale handelingsanalyse, en dient nog te worden aan-
gevuld met een ‘taalpragmatiek’ die oog heeft, niet alleen voor de noodzakelijk-
heid van de vooronderstelling van een natuurlijke dispositie van personen, die
in de ascriptietheorie in zekere zin nog slechts worden opgevat als ‘dingen’
waarover men spreekt, en waaraan men een handeling toeschrijft, maar even-
eens voor een vorm van persoonlijke ‘zelfbenoeming’ of ‘zelfconstitutie’ (self-
designation). In een de ascriptietheorie aanvullende taalpragmatiek wordt de
binnen de analytische theorie formeel vooronderstelde maar inhoudelijk leeg
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57 Habermas 2005, p. 164-167; zie ook de voorgaande paragraaf. Iedere taalhandeling of taaluiting
heeft een ‘propositionele’ of ‘locutionaire’ inhoud (wat wordt er feitelijk gezegd?), een ‘illocutionai-
re’ kracht (wat wordt er met het gezegde beoogd?) en één of meer ‘per(il)locutionaire’ effecten (welk
feitelijk en eventueel niet-beoogd effect heeft het gezegde?); zie J.R. Searle, Speech acts. An essay
in the philosophy of language, Cambridge: Cambridge UP 1969, p. 25, 29-33, 46-47, 54-71. Ook
handelingen hebben locutionaire (ik steek mijn hand op), illocutionaire (ik groet een bekende) en
perlocutionaire (daardoor laat ik een vogel schrikken) aspecten; zie subparagraaf 4.3 van hoofdstuk
III.

58 Ricoeur 2000, p. 24, verwijst voor een beschrijving van de heterogeniteit van causaliteiten naar G.H.
von Wright, Explanation and understanding, Londen: Routledge & Kegan Paul 1975; zie ook
Habermas 2005, p. 171-186.

gelaten categorie van de vermogensverantwoordelijkheid nader ingevuld.
Personen vatten zichzelf op als subjecten die hun bewuste uitingen voorzien van
een zelf gekozen ‘propositionele’ boodschap en een ‘illocutionaire’ kracht
(belofte, waarschuwing, enzovoort). Zij dichten zichzelf bovendien het vermo-
gen toe, hun uitingen met behulp van intersubjectief toegankelijke redenen te
rechtvaardigen.57 Menselijke actoren hebben een ‘onmiddellijk besef’ van het
subjectieve vermogen dat hen in staat stelt te handelen op grondslag van rede-
nen. Dit besef kan op een conceptueel niveau alleen maar worden begrepen als
wij uitgaan van een gelijktijdig optreden van verscheidene causaliteiten: een
gesloten natuurcausaliteit en een causaliteit van de vrijheid.58

Volgens Ricoeur hebben, naast de taalpragmatische theorieën, vooral de
hermeneutische en de fenomenologische denkrichtingen geijverd, zich reken-
schap te geven van noties als ‘betekenis’ en ‘subjectconstitutie’. Deze denkrich-
tingen hebben ons het inzicht bijgebracht dat menselijke subjecten handelen in
‘gebonden vrijheid’. Menselijke subjecten zijn niet volstrekt autonome ‘zelf-
wetgevers’: zij zijn niet onderworpen aan twee onafhankelijk van elkaar be-
staande werkelijkheden, te weten een door natuurwetten gedetermineerde wereld
en daarnaast een door ‘transcendentale vrijheid’ gekenmerkte werkelijkheid,
waarin mensen volkomen vrij zichzelf de wet stellen en waarin die vrijheid
alleen formeel en abstract, onder verwijzing naar ‘categorische imperatieven’,
oftewel universaliseerbare handelingsmaximes, begrensd kan worden. De men-
selijke vrijheid ligt ingebed in een intersubjectief weefsel van overgeleverde,
praktische ‘voor-oordelen’ die tezamen dé leefwereld uitmaken. Vrijheid heeft
betrekking op een menselijke ervaring die is gebonden aan een bepaalde situatie
waarin mensen onwillekeurig verkeren, waarin zij zogezegd ‘geworpen’ zijn. De
aan deze situatiegebondenheid inherente beperkingen leveren evenwel tegelij-
kertijd de praktische kaders waarbinnen mensen desalniettemin in relatieve
vrijheid kunnen handelen. Doordat mensen afstand kunnen nemen van de
situatie waarin zij zich bevinden en waaraan zij zijn gebonden, zijn zij tevens in
staat hun bestaan in relatieve vrijheid te ontwerpen en voor hun handelingen
verantwoordelijkheid te dragen. Verschillende van deze theorieën zullen verder-
op in dit hoofdstuk en in de hoofdstukken III en V nog aan de orde worden
gesteld.

Binnen de strafrechtelijke dogmatiek heeft de in het voorgaande beschreven
‘demoraliserende ontwikkeling’ een belangrijke impuls gekregen onder de
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59 Kelk 2005, p. 21-22; Mooij 1998, p. 81; A.M. van Kalmthout, ‘De moderne richting en het Neder-
landse sanctiestelsel’, in: M.S. Groenhuijsen & D. van der Landen (red.), De Moderne Richting in
het strafrecht. Theorie, praktijk, latere ontwikkelingen en actuele betekenis, Arnhem: Gouda Quint
1990, p. 195-220.

60 Zie Pompe (1928) 2008, p. 19-22; M.S. Groenhuijsen & D. van der Landen, ‘De I.K.V. in het
spanningsveld tussen klassieke rechtsbeginselen en moderne rechtsopvattingen’, in: M.S. Groen-
huijsen & D. van der Landen (red.), De Moderne Richting in het strafrecht. Theorie, praktijk, latere
ontwikkelingen en actuele betekenis, Arnhem: Gouda Quint 1990, p. 7-93.

61 Kelk 2005, p. 25-26.

invloed van de zogenoemde Moderne of Nieuwe Richting. Deze theoretische
stroming kwam tot bloei in een periode waarin de overtuiging postvatte dat het
klassieke, negentiende-eeuwse rechtsdenken niet langer adequaat was in de
beteugeling van de criminaliteit. Het sanctiestelsel van de Klassieke Richting
bood onvoldoende bescherming tegen vormen van misdaad die mede voortvloei-
den uit de nieuwe, door industrialisatie en proletariaatvorming teweeg gebrachte
sociale tegenstellingen.59 Het voornaamste oogmerk van de Moderne Richting
was gelegen in de bescherming van de samenleving tegen als gevaarlijk aan-
gemerkte individuen. Doeltreffende sociale controle nam de plaats in van de
binnen de Klassieke Richting centraal gestelde waarborging van de individuele
vrijheid van burgers ten opzichte van de overheid. In de Moderne Richting werd
de focus verlegd van de daad naar de dader: de persoon van de dader werd niet
langer gevat in een abstract mensbeeld, doch vormde het concrete voorwerp van
individualiserende, sociaal- en gedragswetenschappelijke aandacht.60 Hielden
de postulaten van de Klassieke en de Moderne Richting de beoefenaren van het
strafrecht en de strafrechtswetenschap in de eerste helft van de twintigste eeuw
nog sterk verdeeld, gaandeweg zijn de scherpe kanten van beide richtingen wat
afgesleten en heeft zich ten onzent de zogenoemde ‘verenigingstheorie’ uitge-
kristalliseerd. In deze synthetische theorie wordt de rechtsgrond van de straf
gevormd door de aan de ernst van de daad en de verwijtbaarheid van de dader
proportionele vergelding. Binnen de ruimte die wordt gemarkeerd door de
proportionele vergelding komen specifieke strafdoelen in beeld, die afhankelijk
van het ter beoordeling voorliggende geval van gedragsbeïnvloedende aard
kunnen zijn.61 Op deze wijze harmoniseert de verenigingstheorie de overwegend
indeterministische oriëntatie van de Klassieke Richting met de overwegend
deterministische oriëntatie van de Moderne of Nieuwe Richting, met een resul-
taat dat overeenkomsten vertoont met het hierboven zeer in het kort aangeduide
hermeneutische inzicht dat menselijke subjecten handelen in een gebonden,
relatieve vrijheid.

Door de hierboven in grove trekken omschreven ‘demoraliserende’ ontwik-
keling werd de band tussen strafrechtelijke verantwoordelijkheid en subjectieve
vrijheid, die in het klassieke juridische concept van verantwoordelijkheid alleen
nog als een soort normatief ideaal zonder vaste transcendentale fundering werd
voorondersteld, opnieuw in het vizier gebracht. De toerekeningsvatbaarheid is
niet langer een boven de empirische werkelijkheid uitgetilde, contrafactische
pool waarnaar men nu eenmaal gedwongen is zich te richten, doch een tot op
zekere hoogte in feitelijke termen te beschrijven menselijke dispositie. Het in de
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62 Door de dogmatische onderscheiding tussen schulduitsluitingsgronden en rechtvaardigingsgronden,
die rechtstreeks verband houdt met de koppeling van strafuitsluitingsgronden aan de ‘elementen’
verwijtbaarheid en wederrechtelijkheid, wordt thans explicieter dan voorheen tot uitdrukking
gebracht dat onder bepaalde omstandigheden geen straf kan worden toegepast wegens het ontbreken
van strafrechtelijke verantwoordelijkheid bij de dader van een delict. Zie nader hoofdstuk V,
paragraaf 2.

63 Zie H. Boutellier, De veiligheidsutopie. Hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf,
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 47-67, die er in het voetspoor van U. Beck en
Z. Bauman op wijst dat door succesvolle modernisering en technologische ontwikkelingen de
materiële welvaart en zekerheid zijn toegenomen, maar de met modernisering en technologische
ontwikkeling gepaard gaande, veelal grote en onzichtbare risico’s juist drastisch zijn toegenomen.
Zie ook Y. Buruma, ‘Inleiding: Een strafrechtelijke ideeëngeschiedenis van de 20ste eeuw’, in: Y. Bu-
ruma (red.), 100 jaar strafrecht. Klassieke teksten van de twintigste eeuw, Amsterdam: Amsterdam
UP 1999b, p. 11-46, p. 26, 32.

64 Ricoeur 2000, p. 28. In de strafrechtelijke dogmatiek schemert deze algemene ontwikkeling door
in de door W. Nieboer geïntroduceerde ‘zorgplichtbenadering’: strafrechtelijke aansprakelijkheid
bestaat in zijn visie steeds ter zake van een schending van een bepaalde, in de gegeven omstandighe-
den op de persoon van de dader drukkende zorgvuldigheidsplicht. Zie W. Nieboer, Schets materieel
strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1991; W. Nieboer & G.A.M. Strijards, ‘Toerekening van gevol-
gen. Om het eigen juridisch karakter’, DD 1980, p. 7-17. Zie ook D. Roef, ‘Strafrechtelijke
verantwoordelijkheid in de risicomaatschappij’, in: P.L. Bal, E. Prakken & G.E. Smaers (red.),
Veiligheid of vergelding? Een bezinning over aard en functie van het strafrecht in de postmoderne
risicomaatschappij, Deventer: Kluwer 2003, p. 33-56, p. 41-42: ‘Tenslotte leiden risicomaatschappe-
lijke ontwikkelingen tot een andere invulling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid. De
risicomaatschappij verlangt immers een grotere mate van zelfdisciplinering in hoofde van burgers
en organisaties die een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen voor risicovolle activiteiten

loop van de twintigste eeuw uitgebouwde dogmatische systeem met betrekking
tot de strafuitsluitingsgronden, die een min of meer vaste plaats toebedeeld
hebben gekregen binnen het rechtstheoretische schema van het strafbare feit, kan
worden beschouwd in het licht van het gemeengoed geworden inzicht dat het
uitgangspunt dat mensen in beginsel kunnen en moeten worden verondersteld
verantwoordelijkheid te dragen voor hetgeen zij doen of nalaten te doen, in
bepaalde uitzonderlijke gevallen correctie behoeft.62 Tegelijkertijd heeft echter
een ‘remoraliserende’ ontwikkeling geleid tot een immense proliferatie van de
objecten ten aanzien waarvan men verantwoordelijkheid wordt geacht te dragen,
en bovendien tot een aanzienlijke verhoging van de mate waarin men daarvoor
verantwoordelijk wordt gehouden te zijn. Remoraliserende transformaties zijn
aanwijsbaar, zowel op het terrein van het recht, als op het terrein van de morali-
teit in het algemeen.

Deze transformaties sorteren naar de opvatting van Ricoeur bovendien een
aantal ‘perverse’ effecten. De transformaties en hun effecten zullen hieronder
kort worden besproken. Op het morele terrein kan een aantal fundamentele
transformaties worden geïdentificeerd, die een verbazingwekkende proliferatie
in het gebruik van de term ‘verantwoordelijkheid’ in de hand hebben gewerkt.
In de eerste plaats is het domein van dreigende risico’s, ongelukken, ongemak-
ken en andere vormen van te bestrijden slachtofferschap sterk uitgebreid.63 Deze
verandering leidde tot een sterkere beklemtoning van de noodzaak tot het treffen
van voorzorgsmaatregelen, en dus van het belang van ‘prudent’ of voorzichtig
handelen. Ricoeur spreekt van een introductie van een permanente zorgplicht,
een soort geïnternaliseerde (of ‘imperatief’ af te dwingen) ‘sociale rem’.64 In de
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en processen. (...) Niet langer de psychische gesteldheid van de dader vormt de voornaamste
grondslag van zijn aansprakelijkheid, maar de maatschappelijke functie die hij bekleedt: de mens
als functionaris staat centraal.’

65 Vgl. ten aanzien van het controlecriterium A. van den Beld, Filosofie van het menselijk handelen.
Een inleiding, Assen: Van Gorcum 1982, p. 45-46. De opvallende verbreding van het object van de
verantwoordelijkheid kan worden begrepen in het licht van de gegroeide filosofische belangstelling
voor de intersubjectiviteit; Ricoeur 2000, p. 29: ‘More precisely, if we follow Emmanuel Levinas,
it is from others rather than from our inner conscience or heart of hearts that the moral injunction
is said to proceed. By becoming the source of morality, other people are promoted to the rank of the
object of concern, in respect of the fragility and vulnerability of the very source of the injunction.
The displacement becomes a reversal: one becomes responsible for harm because, first of all, one
is responsible for others.’ Zie ook hoofdstuk III, subparagraaf 2.2, voetnoten 21 en 23.

66 De nadelige effecten van de uitoefening van deze macht kunnen ‘voorzienbaar’, ‘waarschijnlijk’ of
eenvoudigweg ‘mogelijk’ zijn; op dit punt dringt een vergelijking met het strafrechtelijke opzetleer-
stuk zich op. Het opzet pleegt dogmatisch te worden onderverdeeld in de categorieën van het
‘volkomen’ opzet, het opzet met zekerheids-, waarschijnlijkheids- en met mogelijkheidsbewustzijn
(voorwaardelijk opzet; de bewuste culpa is de andere vorm van het mogelijkheidsbewustzijn). Zie
hoofdstuk I en hoofdstuk VI.

67 Zie nader H. Boutellier, Solidariteit en slachtofferschap. De morele betekenis van criminaliteit in
een postmoderne cultuur (diss. Amsterdam, UvA), Nijmegen: Sun 1993.

tweede plaats is een verandering opgetreden in het ‘object’ van de verantwoor-
delijkheid. Verantwoordelijkheid ziet niet langer slechts op een oordeel omtrent
de relatie tussen de ‘auteur van een handeling’ en de gevolgen ervan in de
empirische werkelijkheid, maar omvat tevens een oordeel omtrent de relatie
tussen de actor en de ‘ontvanger’ van de handeling. Verantwoordelijkheid be-
staat niet langer slechts ten aanzien van datgene wat men onder zijn ‘controle’
heeft, maar ook jegens personen met wie men een bepaalde afhankelijkheidsre-
latie onderhoudt.65 In de derde plaats heeft het bereik van de verantwoordelijk-
heid zich vergroot. Verantwoordelijkheid is zich gaan uitstrekken zover onze
‘macht’ in tijd en ruimte zich uitstrekt, of, in andere woorden, zover ons vermo-
gen reikt, anderen te schaden.66

Verantwoordelijkheid heeft dus volgens Ricoeur een dubbele binding
verkregen, enerzijds met zorgplicht en prudentie, die worden gevergd door de
intersubjectieve nadruk op risico en kwetsbaarheid, anderzijds met de potentieel
destructieve krachten van onze handelingen. Deze ontwikkeling heeft zich ook
op het terrein van het recht doen gelden. Op dit terrein is eveneens sprake van
een belangrijke, moreel geladen verschuiving: waar traditioneel het accent lag
op de veroorzaker (‘auteur’) van de schade, bestaat thans in steeds grotere mate
een voorkeur voor het slachtoffer als oriëntatiepunt voor de vaststelling van de
juridische verantwoordelijkheid.67 Zo wordt tegenwoordig met betrekking tot de
belangrijke, in hoofdstuk IV nader te belichten problematiek rond de interpreta-
tievrijheid van de rechter in het licht van het materieel-strafrechtelijke legali-
teitsbeginsel wel benadrukt dat de rechter zijn interpretatie van een bepaald
strafrechtelijk voorschrift mede zou moeten afstemmen op de verwachtingen die
slachtoffers van delicten koesteren en redelijkerwijze kunnen koesteren ten
aanzien van de toepassing van het strafrecht op concrete, ter beoordeling voor-
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68 Zie N. Rozemond, ‘Legaliteit in het materiële strafrecht’, RM Themis 1999, p. 117-130; De Hullu
2006, p. 103: ‘Om wiens rechtszekerheid moet het immers gaan? In de traditionele visie gaat het om
de rechtszekerheid voor die burger die later mogelijk als verdachte kan worden vervolgd voor zijn
gedrag. Het strafrecht wordt daarbij gezien als een gebied waarbij overheid en verdachte tegenover
elkaar staan. In de hedendaagse strafrechtspleging wordt echter tevens een aanmerkelijk belang
toegekend aan het slachtoffer. Hij verdient in strafrechtelijke zin bescherming en wordt steeds meer
partij in het strafgeding.’ Zie nader hoofdstuk IV, paragraaf 2.

69 Ricoeur 2000, p. 24-27. Ricoeur beschrijft deze ontwikkelingen vooral als een belangrijke accentver-
schuiving binnen het privaatrecht. Op wellicht iets minder grote schaal zijn gelijksoortige ontwikke-
lingen evenwel ook identificeerbaar binnen het strafrecht. Zie hiertoe bijvoorbeeld Kelk 1994;
Boutellier 2003; Boutellier 1993; E. Prakken & D. Roef, Strafbare voorbereiding in Nederland:
Juridische overkill (preadvies NVVS 2004), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2004; Roef 2003;
G.A.A.J. van den Heuvel, ‘Reflecties over actueel risicostrafrecht’, in: P.L. Bal, E. Prakken & G.E.
Smaers (red.), Veiligheid of vergelding? Een bezinning over aard en functie van het strafrecht in de
postmoderne risicomaatschappij, Deventer: Kluwer 2003, p. 79-92; Y. Buruma, De dreigingsspi-
raal. Onbedoelde neveneffecten van misdaadbestrijding, Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2005.

70 Zie hierover M. Moerings, Straffen met het oog op veiligheid. Een onderneming vol risico’s (inaugu-
rele rede Leiden), Leiden: UvL 2003. Zie ook R. Schwitters, ‘Afscheid van schuld niet zonder
risico’, R&K 1986, p. 131-175, p. 135: ‘Vanuit het daderperspektief valt op dat de aansprakelijkheid
van de schadeveroorzakers steeds minder beperkt wordt tot die schade die het gevolg is van gedrag
waarvan hem een verwijt kan worden gemaakt. (...) Dit afnemend belang van criteria die op het
“behoren” betrekking hebben kan echter niet los gezien worden van een andere maatschappelijke
ontwikkeling, namelijk, dat het zich voordoen van schade steeds minder afhangt van het foutief
gedrag van individuen.’

71 Ricoeur 2000, p. 24-27. Zie voorts Kelk 1994, p. 11-19, die spreekt van een zich tegen de achter-
grond van een grote en eenzijdige nadruk op veiligheid en efficiency ontwikkelend nieuw strafrech-
telijk mensbeeld: het beeld van de verdachten en veroordeelden als vijanden van de maatschappij.

liggende feiten.68 Deze accentverschuiving doet de behoefte aan de beoordeling
van de subjectieve band tussen een handeling en haar ‘auteur’ naar de achter-
grond verdwijnen.69 De aandacht gaat niet langer in de eerste plaats uit naar de
retrospectieve vaststelling van individuele schuld en een individuele fout, maar
naar de prospectieve inschatting van risico’s en naar de mate waarin men zich
met verzekeringen tegen die risico’s kan indekken.70

Ricoeur wijst op een aantal, wat hij noemt: ‘perverse effecten’ van deze
accentverschuivingen binnen het recht en de ethiek. Er is om te beginnen sprake
van een immense paradox: zogenaamd uit overwegingen van solidariteit en van
een daarmee samenhangende rechtvaardige risicospreiding wordt het slachtoffer
gemaakt tot het voornaamste ankerpunt ter vaststelling van de juridische verant-
woordelijkheid, terwijl zulks in de praktijk leidt tot een steeds groeiende behoef-
te aan het aanwijzen van verantwoordelijken. Naarmate de risicosfeer verder
wordt uitgebreid, wordt de behoefte aan aansprakelijkstelling van verantwoorde-
lijk gehouden (natuurlijke of rechts-) personen urgenter. Deze ‘sociale toevlucht
tot beschuldiging’ leidt op zijn beurt tot een steeds groeiende behoefte aan
bestraffing en dus aan de markering (en daarmee de herintroductie) van een
geconstrueerde schuld of ‘culpabiliteit’ van hen, die als de ‘auteurs’ der geleden
schade worden aangemerkt, ofschoon niet langer afzonderlijk acht wordt
geslagen op enige subjectieve band tussen objectieve handeling en schade
enerzijds en subjectief actorschap anderzijds.71 Dit effect vertroebelt ons concept
van verantwoordelijkheid. Hier hangt een volgend effect mee samen: door de
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72 Ricoeur 2000, p. 26: ‘When so disconnected from a problematic of decision, action finds itself
placed under the sign of a fatalism that is the exact opposite of responsibility. Fate implicates no one,
responsibility someone.’ Zie ook H. Kerkmeester, ‘Over de rol van toeval in het strafrecht’, R&K
1995, p. 251-277.

73 Zie daarover nader hoofdstuk IV, paragraaf 3.
74 Zie over het imperatieve of verticale aspect van normativiteit de voorgaande paragraaf.
75 Ricoeur 2000, p. 27-35. De ‘uiteenspatting’ in de huidige tijd van het concept van de verantwoorde-

lijkheid levert al met al een drietal belangrijke problemen op. Ten eerste wordt het zeer ingewikkeld
om adequaat de auteur van de schadelijke effecten te identificeren: ‘It is as though responsibility,
by expanding its range, dilutes its effects to the point of making the author or authors of harmful
effects unknowable’ (Ricoeur 2000, p. 30). Daarnaast is het zeer moeilijk geworden, te bepalen op
welk punt, ruimtelijk en tijdelijk, in de keten van empirische effecten, die door onze handelingen in
gang wordt gezet, onze verantwoordelijkheid een keer ophoudt. En ten slotte: wat blijft er over van
de idee van de ‘vergoeding’ of het ‘herstel’ indien geen relatie van wederkerigheid meer bestaat
tussen de ‘auteur’ van een schadelijk effect en het slachtoffer? Zie over prospectieve en retrospectie-
ve verantwoordelijkheid voorts nader Kelk 1994, p. 235-267.

nadruk op risico’s en verzekerbaarheid, is niet alleen het slachtofferschap, maar
eveneens de veroorzaking daarvan een tot op grote hoogte onvoorspelbaar
gegeven geworden. Doordat het concept van het handelen aldus sterk wordt
gedissocieerd van de problematiek van de ‘praktische besluitvorming’, komt het
handelen onder de vigeur te staan van een soort gelatenheid of fatalisme, het-
geen precies het tegenovergestelde oplevert van wat verantwoordelijkheid
wezenlijk inhoudt.72

Dit ongerijmde effect kan evenwel niet wegnemen, dat verantwoordelijkheid
minstens conceptueel nog altijd de aanwezigheid van een ‘fout’ veronderstelt.
De vaststelling daarvan kan slechts geschieden indien iedere betrokkene wordt
herkend in termen van zijn ‘rol’ binnen een narratief geconstrueerde feitelijke
toedracht.73 Een persoon heet eerst ‘verantwoordelijk’, indien kan worden
gewezen op een tot hem gerichte norm, een norm die hij krachtens het impera-
tieve aspect dus verplicht is na te leven.74 Om dit te kunnen vaststellen is een
retrospectief oordeel nodig, waarin de handeling wordt aangemerkt als een
schending door de betrokkene van de verplichtende norm.75 En op dit punt zijn
we weer terug bij de kern van de idee van de ‘imputatie’: de benoeming van de
‘werkelijke auteur’ van een handeling. Strafrechtelijke toerekening veronderstelt
met andere woorden nog altijd de toewijzing van individuele verantwoordelijk-
heid voor een handeling die indruist tegen een geldende verplichting. De ver-
troebeling in de huidige tijd van het concept verantwoordelijkheid heeft met
andere woorden de kern van het klassieke juridische verantwoordelijkheidscon-
cept niet, althans nog niet, kunnen aantasten of vervangen.

3.3 Het mensbeeld van de morele traditie

Het hedendaagse concept van verantwoordelijkheid mag dan blijkens het
voorgaande ‘uiteengespat’ heten, toch is dit concept nog altijd gefundeerd in een
reeds eeuwenlang geëtableerde ‘morele traditie’, die is verbonden met een
bepaald ‘mensbeeld’ en met een bepaald daarbij behorend ‘betekenisveld’. De
traditie waarbinnen het door het recht veronderstelde mensbeeld geworteld is,
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76 Mooij 2004a, p. 21: ‘De invulling verschilt al naar gelang tijd en plaats, maar dit verschil in inhoude-
lijke invulling laat het schema intact. In verschillende tijden en op verschillende plaatsen zal men
een andere invulling geven aan aard en omvang van een mogelijk schuldverwijt. Wat niet verschilt,
is het in enige vorm voorkomen van een schuldverwijt.’

77 Mooij 2004a, p. 20-23, 33-37, 50-59; Mooij 1998, p. 92-95; A.C. ’t Hart, Mensenwerk? Over
rechtsbegrip en mensbeeld in het strafrecht van de democratische rechtsstaat, Mededelingen van
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afdeling Letterkunde, Nieuwe reeks,
deel 58 (1995) afl. 4, Amsterdam: KNAW 1995, p. 29-39; Frankfurt 1971; zie over het juridische,
uit drie lagen opgebouwde, mensbeeld nader subparagraaf 3.1 van hoofdstuk V.

78 Zie Mooij 1998, p. 92-95; zie ook R.A.V. van Haersolte, ‘De stratificatie van straf en strafbaarstel-
ling’, in: R.A.V. van Haersolte, De mens en het zijne, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984, p. 17-38.

heet ‘moreel’ omdat zij bestaat in een geheel van onderling samenhangende,
cultureel en historisch overgeleverde begrippen of trefwoorden in termen
waarvan mensen het eigen en andermans handelen en beleven onder woorden
brengen en tevens waarderen, oftewel: goedkeuren of afkeuren.76 Het mensbeeld
dat door het recht, maar ook door bijvoorbeeld de (forensische) psychiatrie
wordt geïmpliceerd – en zonder hetwelk recht en psychiatrie niet eens zouden
kunnen bestaan, althans niet in hun huidige vorm en op hun huidige grond-
slag – kan ‘interpersoonlijk’ of ‘intersubjectief’ worden genoemd. Het vindt zijn
oorsprong in een morele traditie, die als voornaamste kenmerk de wederkerig-
heid in interpersoonlijke verhoudingen draagt, en die is opgebouwd uit een veld
van begrippen die, in onderlinge samenhang en ieder voor zich, een psychische
realiteit vooronderstellen. Recht en psychiatrie veronderstellen immers een visie
op de mens waarbinnen ruimte bestaat voor noties als menselijke vrijheid,
verantwoordelijkheid, schuld, verwijtbaarheid, en intentionaliteit.77 De in
hoofdstuk I kort besproken deontologische of normatieve focus, die bestaat in
de strafrechtelijke oriëntatie op imputatie, is conceptueel regelrecht afhankelijk
van dit interpersoonlijke mensbeeld en het daaraan gekoppelde betekenisveld.
De deontologische focus is daarbij nauw verbonden met de prescriptieve
functies van, oftewel het imperatieve perspectief op, de normen van het straf-
recht. Deze focus bestaat immers in de toerekening van strafrechtelijke verant-
woordelijkheid voor een strafbaar feit aan een subject dat de kenmerken van het
juridische mensbeeld vertoont.

Het mensbeeld van de morele traditie heet ‘interpersoonlijk’ omdat dit beeld
is opgetrokken uit de wederkerige relaties tussen menselijke subjecten. Het
interpersoonlijk mensbeeld is een mensbeeld dat bestaat uit een drietal onderling
afhankelijke niveaus.78 Dit mensbeeld veronderstelt in de eerste plaats een
subjectieve positie: de positie van waaruit ieder menselijk subject waarneemt,
denkt, handelt en zich oriënteert in de wereld. Deze wereld, die het menselijk
subject deelt met andere subjecten en met objecten en waarin ieder menselijk
subject ‘geworpen’ is, vormt het tweede niveau binnen het mensbeeld van de
morele traditie. Het subject is vanuit zijn subjectieve positie steeds betrokken op
de intersubjectieve wereld waarin het zich oriënteert en waarbinnen het zijn
bestaan ontwerpt. De bewuste oriëntatie en het ontwerp van het eigen bestaan
en de eigen identiteit worden mogelijk gemaakt door het voorwaarden dragende,
derde niveau van de door de taal aangebrachte symbolische ordening. De
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79 Zie Mooij 2004a, p. 24; Habermas 2005; Buruma 2005, p. 43-44. Zie nader hoofdstuk V, paragraaf
3.

80 P. Ricoeur, Reflections on the just (vert. D. Pellauer), Chicago/Londen: University of Chicago Press
2007a, p. 58-63.

81 Hier kan worden gedacht aan de levinassiaanse Ander die zich met zijn gelaat, met zijn stem aan mij
aandient, een moreel beroep op mij doet, en weerstand biedt aan mijn pogingen om hem met geweld
aan mijzelf te assimileren. Zie E. Levinas, Van het zijn naar de zijnde (vert. A. Kalshoven), Baarn:
Ambo 1988; en E. Levinas, ‘Is de ontologie fundamenteel?’, in: E. Levinas, Het menselijk gelaat.
Essays, gekozen, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ad Peperzak, Amsterdam:
Ambo 2005a, p. 93-105. Zie ook hoofdstuk III, subparagraaf 2.2, voetnoot 23.

82 Ricoeur 2007a, p. 60-61: ‘The triad that applies to the horizontal axis does not consist of a simple
juxtaposition of the self, the neighbor, and the more distant other. This progression is in fact that of
the dialectical constituting of the self. (…) This dialectical constitution means that the path to
carrying out the wish for a good life passes through the other. (…) The friendship of private
relationships stands out against the background of the public relation of justice. Before any formali-
zation, any universalization, any procedural treatment, the quest for justice is for a just distance
among all human beings.’ Voor een uitvoerige beschouwing over de dialectiek tussen ‘zelf’ en
‘ander’ zie P. Ricoeur, Oneself as another, Chicago/Londen: University of Chicago Press 1992.

83 Ricoeur 2000, p. xiii: ‘The other for friendship is the “you”; the other for justice is “anyone,” as is
indicated by the Latin adage suum cuique tribuere (to each his own).’ Zie ook J.M. Broekman, Recht
en antropologie, Brussel: E. Story-Scientia 1991, p. 1-2: ‘Om die laatstgenoemde mens, talloos en
naamloos, gaat het, wanneer het probleemkomplex van “recht en antropologie” wordt aangesneden.
Deze mens is blijkbaar niet zonder meer identiek met de mens van de alledaagse levensfeitelijke

symbolische ordening van de taal dimensioneert de natuurwerkelijkheid tot een
op menselijke maat gesneden leefwereld, bevolkt met subjecten met wie en
objecten waarmee de mens zinvolle verhoudingen kan aanknopen. Deze orde-
ning, waaraan de mens onderworpen is en waarin hij in zekere zin gevangen zit,
biedt tevens de grondslag van de menselijke vrijheid en daarmee van de verant-
woordelijkheid van het menselijk subject voor zijn doen en laten. De symboli-
sche ordening stelt de mens namelijk in staat het perspectief van een ander in te
nemen, afstand te nemen van zijn onmiddellijke situatie en van zichzelf. Vanuit
de excentrische positie ervaart het subject vrijheid die is geïmpliceerd in zijn
vermogen te reflecteren op zijn situatie.79

Het interpersoonlijk mensbeeld van het recht verschaft ons een tweetal
perspectieven op het menselijk samenleven en -handelen. Het horizontale
perspectief biedt zicht op de dialogische en relationele structuren, op grondslag
waarvan subjecten hun eigen identiteit constitueren.80 De dialogische structuren
veronderstellen al onmiddellijk een verwijzing naar een ander en de verbinding
tussen het subject en die ander. Welke ander? Op het ethische vlak gaat het om
de ‘onmiddellijke’ ander, de ander van de rechtstreekse interpersoonlijke
verbanden, bijvoorbeeld de ander van de vriendschap.81 Dit type ‘ander’ heeft
weliswaar een belangrijke ethische functie, doch kan geen grondslag bieden
voor de taken van het recht. Het recht is namelijk gegrondvest, niet op een
relatie van onmiddellijkheid, maar op een relatie op afstand tot de ander.82 Het
recht is een institutie die bemiddelt tussen de verschillende interpersoonlijke
relaties in de levensfeitelijke werkelijkheid. Belichaming van die bemiddelende
institutie is de rechter, die de strijdende partijen ten opzichte van elkaar tot
‘derden’ transformeert. De ander, waarop het recht ziet, is niet een ‘jij’, maar
‘eenieder’ of ‘iemand’.83 Het hierboven genoemde horizontale perspectief houdt
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werkelijkheid: hij is daar een bijzondere gedaante van. Die gedaante kan zeer treffend als een
gedaante worden beschreven, die ook vandaag nog iedereen wel eens moet aannemen. Op mijn
persoon toegespitst, betekent dit: degene, die ik voor en in recht en staat ben, is een zeer bijzondere
ander van mijzelf. De specificiteit van de juridische ander van mijn levensfeitelijke zelf moet ik
echter trachten te ontdekken. Die specificiteit wordt mij namelijk door het recht niet expliciet
meegedeeld. In het recht blijft het mensbeeld van dat recht op verborgen wijze funktioneren.
Antropologie is, met andere woorden, een verborgen discours in het juridisch discours’, en op p. 26-
27: ‘Oppervlakkig gezien spreekt het recht over de mens van de levensfeitelijke werkelijkheid en
de daarmee verbonden antropologie. In werkelijkheid, d.w.z. in de werkelijkheid van de juridische
dogmatiek en zijn discours, is de mens gejuridiseerd.’ Zie ook A.M. Hol, ‘Hannah Arendt: Publiek
domein, recht en rechtspraak’, R&R 2003, p. 207-228; en zie hierboven, paragraaf 1; en hoofdstuk
I, subparagraaf 1.1: ieder oordeel impliceert een op-afstand-plaatsen van de ontvangers van het
oordeel.

84 Ricoeur 2000, p. xii-xiv; zie ook de voorgaande paragraaf, voetnoot 28.
85 Of ‘geoorloofd’, ‘toegestaan’. Zie Ricoeur 2000, p. xvi-xxi.

verband met het in de voorgaande paragraaf beschreven regulatieve perspectief
op normativiteit. De publieke, intersubjectieve ruimten of praktijken, waarin ons
bestaan is ingebed, verschaffen ons volgens dit perspectief redenen om te
handelen en normen om dit handelen intersubjectief te evalueren.

De intersubjectieve evaluatie van het menselijk handelen staat centraal
binnen het andere, verticale perspectief op het menselijk samenleven en samen-
handelen. Dit perspectief ziet op de verschillende typen ‘predikaten’ die aan
menselijke handelingen worden toegeschreven en die deze handelingen moreel
kwalificeren. Recht en rechtvaardigheid vormen allereerst een integraal onder-
deel van de algemeen-menselijke wens, een ‘goed leven’ te leiden, binnen
‘rechtvaardige instituties’, en zijn dus net als iedere handelingspraktijk in eerste
instantie diep geworteld in het leven zelf.84 Dit eerste, ‘teleologische’ niveau van
het persoonlijk ‘goede leven’ vormt een noodzakelijke maar nog niet toereiken-
de conditie waaronder menselijke uitingen in morele termen kunnen worden
gekwalificeerd, en moet worden aangevuld met een formeel, ‘deontologisch’
niveau. De aanleiding hiertoe is de macht die het menselijk handelen op een
interactief niveau altijd impliceert. Deze altijd veronderstelde macht over
anderen vertegenwoordigt een permanente gelegenheid tot geweld, in talloze
vormen, en maakt het noodzakelijk dat handelingen moreel worden gekwalifi-
ceerd, niet slechts in termen van het teleologische predikaat ‘goed’, maar ook
in termen van het deontologische predikaat ‘verplicht’ dan wel ‘verboden’.85 Dit
deontologische niveau biedt weliswaar in abstracto de grondslag voor de
vaststelling van het bereik van de normativiteit vanuit verticaal of imperatief
perspectief, maar is op zichzelf op zijn beurt tevens ontoereikend. Recht en
rechtvaardigheid zijn geen zichzelf verwerkelijkende grootheden: zij zijn voor
hun verwezenlijking afhankelijk van unieke, door mensen in concreto genomen
beslissingen en oordelen, die worden genomen en geveld in een klimaat van
innerlijk conflict en onzekerheid. Deze oordelen kunnen worden betiteld als de
uitkomsten van de uitoefening van een vorm van ‘praktische wijsheid’ of
‘prudentie’. Op dit derde, ‘phronetische’ niveau manifesteren recht en rechtvaar-
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86 Zie hierover Ricoeur 2000, p. xxi-xxiv. In dit verband kan worden opgemerkt, dat het hiërarchische
model van Ricoeur goed blijkt te resoneren met de verschillende hermeneutische rechtsvindingstheo-
rieën, die in paragraaf 3 van hoofdstuk III aan de orde worden gesteld. Het rechtsvindingsproces
blijkt bijvoorbeeld systematisch opgedeeld te kunnen worden in een heuristisch moment en een
legitimeringsmoment, en levert dienovereenkomstig een resultaat op (te weten de rechterlijke
beslissing) dat zweeft tussen bewijs, retorica en ‘sofisme’. Dit resultaat kan slechts door het nemen
van een intuïtieve, door ‘zedelijkheid’ en ‘prudentie’ begrensde, sprong worden bereikt. In dit
verband benadrukt Ricoeur ook dat een puur formele, deontologische benadering van rechtvaardig-
heid, zoals geboden in J. Rawls’ A theory of justice, onvoldoende rekening houdt met de tot op
zekere hoogte historisch en cultureel contingente context waarbinnen het recht wordt verwezenlijkt.
De deontologische dimensie behoeft derhalve aanvulling met een communitaristische dimensie. Zie
Ricoeur 2000, p. 36-75; Ricoeur 2007a, p. 232-248. Zie ook hoofdstuk I, voetnoot 11.

87 Ricoeur 2000, p. xviii; Ricoeur 2007a, p. 62-63.
88 Dat wil zeggen: normatieve oordelen of prescripties kunnen niet worden afgeleid uit feitelijke,

alethische oorden. Dit neemt niet weg dat tussen prescripties wel onderlinge logische relaties kunnen
worden gelegd of aangetroffen in termen van formele geldigheid, en dat de zogenoemde
‘ideaaltoestanden’ waarnaar normen verwijzen, zich wel degelijk logisch laten ordenen en beschrij-
ven; helemaal onoverbrugbaar is de kloof tussen zijn en behoren dus niet. Zie de voorgaande
paragraaf.

89 I. Kant, De drie Kritieken. Een becommentarieerde keuze (red. R. Schmidt), Amsterdam: Sun 2003,
p. 228 [Kritik der praktischen Vernunft, 1788: A54]: ‘Er is slechts één enkele categorische impera-
tief, en wel deze: handel alleen volgens die maxime waardoor je tegelijk kunt willen dat ze een
algemene wet wordt. (…) De algemeenheid van de wet volgens welke effecten optreden, vormt
datgene wat in de meest algemene zin van het woord (naar de vorm) eigenlijk natuur heet, namelijk
het bestaan van de dingen voorzover dit bepaald is volgens algemene wetten. Daarom zou de
algemene imperatief van de plicht ook zo kunnen luiden: handel zo, alsof de maxime van je
handeling door je wil tot algemene natuurwet zou moeten worden.’ Zie voorts Mooij 2004a, p. 192-
193. De breuk met de premoderne traditie is bepaald niet van kritiek verschoond gebleven; volgens
verschillende communitaristen of gemeenschapsdenkers heeft de intrede van de ‘verlichte’ moderni-
teit bijvoorbeeld de weg gebaand voor een steeds verder voortschrijdende sociale en morele
desintegratie. Zie bijvoorbeeld A. MacIntyre, After virtue. A study in moral theory, Londen:
Duckworth 1985; zie voor een voor het strafrecht relevante, communitaristisch-liberalistische
opvatting R.A. Duff, Punishment, communication, and community, Oxford/New York etc.: Oxford
UP 2001, p. 35-73; zie ook A.W.M. Mooij, ‘Postmodernisme en gemeenschapsdenken in het
strafrecht’, in: M. Moerings, C.M. Pelser & C.H. Brants (red.), Morele kwesties in het strafrecht,
Deventer: Gouda Quint 1999c, p. 3-10.

digheid zich in het rechterlijk dictum dat wordt gevormd in een ‘middenzone’
tussen bewijs, logica en ervaringskennis.86

Het verplichtende karakter van het deontologische predikaat schuilt in de
claim van universele geldigheid die wordt verbonden aan het begrip van recht.87

Deze claim komt wezenlijk overeen met de bekende ‘categorische imperatief’
van Kant. Sinds de intrede van de moderniteit gaapt er een niet met de middelen
der logica te overbruggen kloof tussen de sferen van het ‘zijn’ en van het ‘beho-
ren’.88 De ontdekking van deze logische kloof is dan ook in belangrijke mate
verantwoordelijk geweest voor de veelbeschreven breuk met de premoderne,
nog op de teleologische filosofie van Aristoteles gegrondveste ethiek, die de
richtlijnen voor het persoonlijke ‘goede leven’ vast in de menselijke natuur
gefundeerd zag. Uit deze onthechting van de teleologische traditie werd de
noodzaak geboren, een nieuwe grondslag te formuleren voor morele, intersub-
jectieve gedragsnormen. Kant introduceerde deze grondslag onder de noemer
van de universaliseerbare categorische imperatief.89 De categorische imperatief
schrijft voor, alleen te handelen op de grondslag van redenen of ‘maximes’, die
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90 Habermas 2005, p. 166; Korsgaard 1996c, p. 113-125. Zie ook de kritiek van Ricoeur op de
kantiaanse, en zijns inziens te procedurele en te weinig inhoudelijke conceptie van rechtvaardigheid
bij Rawls: Ricoeur 2000, p. xix en p. 36-75; J. Rawls, A theory of justice, Oxford etc.: Oxford UP
1978, p. 251-257; vgl. C. Taylor 1989, p. 3-24, 75-90.

91 Korsgaard 1996c; zie ook C. Taylor 1985, p. 15-44. Zie ook hierboven, voetnoot 28.
92 Zie Kant (1788) 2003, p. 312, 313-317. Zie ook Maris 1979, p. 430. J.R. Searle, Rationality in

action, Cambridge, Mass.: MIT 2001, p. 149-157, bekritiseert de als wet geformuleerde categorische
imperatief, omdat rationeel handelen zijns inziens altijd een niet in te vullen ‘kloof’ (gap) veronder-
stelt, die zich aan iedere (zelfopgelegde) wetmatigheid onttrekt; in de inhoud en de ‘altruïstische’
uitkomst van de imperatief kan hij zich wél vinden (p. 158).

door alle rationele ‘zelfwetgevers’ als een universele wet aanvaard zouden
kunnen worden. De eis van ‘universaliseerbaarheid’ onderwerpt handelingsont-
werpen met andere woorden aan de test, of zij door iedere vrije en rationele
wereldburger ‘gewild’ kunnen worden. Alleen onder inachtneming van dit
principe zou recht kunnen worden gedaan aan de menselijke waardigheid.

De zojuist genoemde breuk met de aristotelisch-teleologische traditie is door
de moderne fenomenologie en hermeneutiek evenwel in zoverre gerelativeerd,
dat zij aannemelijk hebben gemaakt dat de universele aanspraken van het recht
nog altijd een relatie met de teleologische notie van het ‘goede’ onderhouden,
vanwege hun onvermijdelijke inbedding in de culturele en politieke condities
binnen een samenleving.90 In aansluiting op deze denkwijze amendeert C.M.
Korsgaard de universalistische kantiaanse vrijheidsopvatting door te stellen, dat
het bereik van iedere categorische imperatief wordt beperkt door onze prakti-
sche identiteit. Zoals in de voorgaande paragraaf reeds werd gesteld, ligt onze
praktische identiteit besloten in de uiteenlopende rollen die we in het dagelijks
leven innemen: we zijn lid van een familie, een vereniging, een ingezetene van
een politieke gemeenschap, enzovoort. Aan onze praktische identiteiten ontlenen
wij redenen om te handelen en normen om ons handelen in intersubjectief
verband te evalueren. Deze normatieve evaluaties kunnen ‘sterker’ en ‘zwak-
ker’, ‘dunner’ en ‘dikker’ zijn. De sterke en dunne, oftewel moreel geladen
evaluaties verwijzen naar de verschillende verplichtingen die onze praktische
identiteiten met zich meebrengen.91

Niet alle verplichtingen die op ons drukken, zijn echter ook geldige, morele
verplichtingen. Slechts die verplichtingen, waaraan wij ons uit hoofde van onze
morele identiteit committeren, kunnen ‘moreel’ worden genoemd. Onze morele
identiteit kan worden beschouwd als een bijzondere vorm van onze praktische
identiteit. Zij is de praktische identiteit op basis waarvan wij geleerd hebben
onszelf op te vatten als ingezetenen van het universele ‘Rijk van Doelen’: de
republiek van in vrijheid handelende personen, die nooit louter als ‘middelen’,
maar juist steeds als volwaardige ‘doelen in zichzelf’ moeten worden tegemoet
getreden.92 De morele identiteit voert ons met andere woorden alsnog terug op
de hierboven beschreven categorische imperatief van Kant: alleen die verplich-
tingen zijn moreel, wier gelding onderschreven kan worden door alle rationele
subjecten met wie wij in een morele traditie verenigd zijn. De morele identiteit
is evenwel nog altijd een praktische, en daarmee naar tijd, plaats en cultuur
variabele identiteit. Slechts binnen de grenzen van de gedeelde morele traditie,
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93 Korsgaard 1996c, p. 92-100; vgl. Maris 1979, p. 148-149. Volgens J. Raz, ‘The practice of value’,
in: J. Raz et al., The practice of value (red. R.J. Wallace), Oxford: Clarendon Press 2003, p. 15-59,
worden waarden en normatieve evaluaties geconstitueerd door sociale en historisch variabele
praktijken; zij kunnen daardoor nooit op een niet contingente wijze gefundeerd worden. Raz betoogt
weliswaar, dat deze contingentie geen aanleiding geeft tot waardenrelativisme, omdat de toepassing
van eenmaal binnen praktijken tot leven geroepen waarden niet langer van deze constituerende
praktijken afhankelijk hoeft te zijn, maar beweert toch dat de oorsprong van waarden, normen en
redenen voor handelen altijd afhankelijk is van sociale praktijken. Korsgaard stelt hier de opvatting
tegenover, dat waarden en normen hun bestaan niet zozeer danken aan praktijken, als wel aan de
menselijke ‘natuur’ zelf. Welke redenen en normen voor ‘juist’ worden gehouden, is inderdaad
praktisch en contextueel bepaald; maar dat mensen redenen voor hun handelingen aanvoeren, en dat
zij normen aanleggen ter beoordeling van die handelingen, is een in de menselijke aard verankerd
principe. Zie C.M. Korsgaard, ‘The dependence of value on humanity’, in: J. Raz et al., The practice
of value (red. R.J. Wallace), Oxford: Clarendon Press 2003, p. 63-85; zie ook Korsgaard 1996c,
p. 118-125, waar de communitaristische kritiek op de kantiaanse en liberalistische opvatting van het
subject door Korsgaard voor een deel wordt overgenomen, maar waar tevens wordt betoogd, dat ook
communitaristen er uiteindelijk niet onderuit kunnen, zichzelf als ingezetene van het ‘Rijk van
Doelen’ te beschouwen en dus een morele identiteit toe te schrijven.

94 Zoals in hoofdstuk I is beschreven bestaat de functie van het strafrechtelijk systeem, bezien vanuit
een langere-termijnperspectief, uit de instandhouding van ‘sociale vrede’. Dit brengt mee dat de
aanspraak op de legitimiteit van de verschillende strafrechtelijke oordelen niet kan worden verwerke-
lijkt in enkel procedurele termen, zoals door J. Rawls, in het voetspoor van I. Kant, bepleit; Ricoeur
meent dat de ethische aanspraak van het recht op legitimiteit een teleologische, communitaristische
ondergrond veronderstelt; zie Ricoeur 2000, p. 36-75; Ricoeur 2007a, p. 232-248; Mooij 1999c, p. 3-
10.

waaruit ook het interpersoonlijk mensbeeld is voortgevloeid, kan derhalve aan
imperatieven een algemene of categorische strekking worden toegekend. Buiten
de morele traditie is geen vast en eeuwig fundament voorhanden, waarop morele
normen en verplichtingen kunnen steunen.93

Normen of verplichtingen zijn dus in de moderne tijd niet gereduceerd tot
inhoudsloze formules. Hun gelding kan misschien niet geheel absoluut en
universeel worden gefundeerd, toch noopt dit geenszins tot de relativistische
gevolgtrekking, dat hun gelding alleen maar uit onversneden willekeur verklaard
kan worden. Mensen maken noodgedwongen deel uit van verscheidene praktij-
ken, hebben dus onvermijdelijk verschillende praktische identiteiten. Deze
identiteiten bepalen de criteria die gelden voor ‘reflectief succes’: zij bepalen
welke ‘redenen’ in het licht van de binnen een praktijk vigerende waardedistinc-
ties passend en ‘juist’ zijn, en dus in aanmerking komen om in handelingen te
worden omgezet. De inhoud van praktische identiteiten is goeddeels contingent,
toevallig. Dit geldt dan tevens voor de maatstaven voor succesvolle reflectie.
Niet contingent is echter, dat mensen verschillende praktische identiteiten
hebben en dat zij zichzelf de capaciteit toeschrijven, op basis van redenen, dus
rationeel te handelen. Niet contingent is bovendien, dat mensen zichzelf een
morele identiteit toedichten, of op zijn minst in hun morele evaluaties stilzwij-
gend vooronderstellen, dat zij een dergelijke identiteit hebben. Het door het
recht vooronderstelde, interpersoonlijke mensbeeld vormt de dragende grond
onder deze identiteit en daarmee onder concepten als verantwoordelijkheid,
schuld, rationaliteit en vrijheid, die zowel in het dagelijks leven als in het recht
van bepalend belang zijn.94
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95 Zie Mooij 1998, p. 185-194.

4 Kritiek: Subjecticide en naturalisme

Het interpersoonlijke mensbeeld zelf is evenwel niet onweersproken gebleven.
Sterker, sinds halverwege de twintigste eeuw is sprake van een groeiende, steeds
heviger en luider kritiek op de vooronderstellingen van het alledaagse en
strafrechtelijke schuldbegrip. De in de voorgaande paragrafen besproken funda-
menten daarvan, die in de concepten van verantwoordelijkheid, normativiteit en
menselijke autonomie te vinden zijn, worden steeds meer in twijfel getrokken
en door sommigen zelfs naar het rijk der verzinselen verbannen. De kritiek op
het interpersoonlijk mensbeeld manifesteert zich in grofweg twee verschillende
vormen. In de eerste plaats is van grote invloed geweest de zogenoemde ‘subject
is dood’-filosofie, die met name in Frankrijk binnen de verschillende structura-
listische en poststructuralistische onderzoeksrichtingen werd aangehangen. De
verschillende stromingen die onder deze eerste vorm van kritiek geschaard
kunnen worden, zijn vaak sterk taaltheoretisch van toonzetting, en zijn verbon-
den met de namen van onder anderen R. Barthes, M. Foucault, maar bijvoor-
beeld ook met die van de late M. Heidegger. Thans lijkt deze vorm van kritiek
niet meer erg in de belangstelling te staan. Dit kan beslist niet worden gezegd
van de tweede vorm waarin de kritiek op het interpersoonlijke mensbeeld zich
voordoet: het zogenaamde ‘naturalisme’. Het naturalisme is een vorm van
kritiek op de traditionele subjectopvatting, die vooral door de sterk reductionisti-
sche, natuurwetenschappelijke onderzoeksprogramma’s wordt uitgeoefend. In
de voorliggende paragraaf worden deze vormen van kritiek in grove lijnen
besproken. De bespreking mondt uit in een betoog dat tracht aannemelijk te
maken dat noch de (post)structuralistische, noch de naturalistische kritiek de in
het interpersoonlijke mensbeeld verankerde concepten van individuele verant-
woordelijkheid en schuld kan ontmantelen.

4.1 Het subject ter aarde besteld

Het hierboven besproken interpersoonlijke mensbeeld, dat zijn oorsprong heeft
in een eeuwenoude morele traditie, stelt sinds de door Kant ingeluide Verlich-
ting van de achttiende eeuw het subject en de subjectiviteit voorop, als de
bronnen en beginpunten van het menselijke handelen en denken: het subject
vormt letterlijk het uitgangspunt.95 Mensen worden beschouwd als rationele
zelfwetgevers die dankzij het aan hun morele identiteit gekoppelde redeneerver-
mogen ‘goed’ van ‘kwaad’ weten te onderscheiden. Deze vooropstelling van de
menselijke subjectiviteit is in de vorige eeuw door verschillende invloedrijke
denkers grondig bekritiseerd. In deze subparagraaf zal worden ingegaan op de
denkbeelden van twee van deze denkers. Allereerst wordt een belangrijke
omwenteling aan de orde gesteld, die zich in het denken van de Duitse filosoof
M. Heidegger heeft voltrokken. In aansluiting daarop zal de aandacht worden
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96 Een aanzet die echter zeker niet op zichzelf staat. De ‘mens’ is reeds een aantal maal van zijn troon
gestoten: door Galilei, die de mensen en de aarde hun positie in het middelpunt van het heelal
ontzegde, door Nietzsche die achter de metafysische façade van de menselijke reflectie een
perspectivisch gekleurde Wille zur Macht blootlegde, door Freud die betoogde dat de mens geen
‘baas in eigen huis’ is, vanwege de sturende invloed van onder- en onbewuste strevingen en driften
op het menselijke handelen, en ten slotte door Marx die de mens onderworpen zag aan de als recht
en moraal vermomde wetten van het kapitaal, waarop in elk geval de overheersten geen enkele
invloed kunnen uitoefenen. Zie bijvoorbeeld Th. de Boer, ‘Menselijke dubbelzinnigheid’, in: Th. de
Boer, Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit, Amsterdam: Boom 1993d, p. 145-
161.

97 J. Slatman, ‘Inleiding’, in: M. Merleau-Ponty, De wereld waarnemen (red. J. Slatman), Amsterdam:
Boom 2003, p. 7-25, p. 10-14; Th. de Boer, ‘Het vaderland van de rede’, in: Th. de Boer, Tamara
A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit, Amsterdam: Boom 1993b, p. 83-93. Zie over de
fenomenologie van Husserl nader hoofdstuk V, paragraaf 3.

gevestigd op de uitdagende denkbeelden over het subject van de Franse filosoof
M. Foucault.

In de vorige paragrafen zagen wij al dat het menselijke vermogen tot ratione-
le zelfbinding niet onbegrensd is. Dit vermogen is sterk afhankelijk van de
verschillende waardegeladen sociale praktijken en van de historisch gegroeide
‘levensvorm’ waarin de levens van mensen liggen ingebed. Men zou kunnen
stellen dat deze aanzet96 tot een decentrering van het rationele en autonome
subject door Heidegger verder geradicaliseerd is. Heidegger breekt met de in
zijn dagen overwegend door de denkbeelden van E. Husserl bepaalde fenomeno-
logie, die aan elk kennend subject een transcendentaal, objectiverend bewustzijn
toeschreef. De ‘fenomenen’ in de werkelijkheid, die aan ons bewustzijn ver-
schijnen, zijn voor hun bestaan van dit bewustzijn afhankelijk. Dit intentionele
bewustzijn schept namelijk de betekenis van al hetgeen eraan verschijnt, en is
het enige wat zich niet door middel van een zogenoemde ‘fenomenologische
reductie’ laat wegstrepen of ‘tussen haakjes’ laat zetten.97 Heidegger breekt met
deze ‘subjectivistische’ traditie door te stellen dat mensen allereerst worden
gekenmerkt, niet door hun objectiverende bewustzijn, maar door hun ‘zijnsbe-
sef’. De mens is een ‘zijnde’ dat zich bewust is van zijn ‘in-de-wereld-zijn’. Hij
is behept met het prereflexieve besef dat hij de wereld bewoont en tegelijk aan
de wereld toebehoort. Menselijke zijnden zijn dan ook niet van meet af aan van
een onvervreemdbare en unieke ‘identiteit’ voorzien. Zij zijn zogezegd ‘gewor-
pen’ in een wereld en een traditie, die vóór hen zijn begonnen, na hen zullen
voortduren, en waaraan zij volledig overgeleverd zijn. Binnen de gedeelde
leefwereld, de traditie en de taal zullen zij zich allereerst moeten leren oriënte-
ren, teneinde gaandeweg hun ‘subjectzijn’ te verwezenlijken. Het menselijk
subject, met de daaraan verbonden noties van vrijheid en verantwoordelijkheid,
is derhalve niet eigen oorsprong, maar hooguit het moeizame resultaat van een
‘geworpen ontwerp’ binnen de ‘vastbeslotenheid’ van het bestaan. Het als
centrum van handelen en beleven geconceptualiseerde subject van de morele
traditie kan dus niet langer als feitelijk uitgangspunt worden genomen, maar
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98 De Boer 1993d, p. 155. Zie ook subparagraaf 2.2 van hoofdstuk III; en subparagrafen 3.2 en 3.3 van
hoofdstuk V.

99 Zie Th. de Boer, ‘Van subjectivisme naar subjecticide; van subjecticide naar subjectiviteit’, in:
Th. de Boer, Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit, Amsterdam: Boom 1993f,
p. 176-199. Deze subparagraaf is voor een deel op dit artikel gebaseerd.

100 Voor een recente, in de lijn van de late Heidegger ontvouwde gedachtegang over de onder de
overweldigende invloed van de in de taal ingesleten ‘grote reductie’ van het bestel verschrompelde
menselijke vrijheid, zie Th.C.W. Oudemans, Omerta, Amsterdam: Bert Bakker 2008b.

101 De Boer 1993f, p. 183, 184. Zie M. Heidegger, Holzwege, Frankfurt: Klostermann 1957; M. Hei-
degger, De techniek en de ommekeer (1962; red. H.M. Berghs), Tielt/Utrecht: Lannoo 1973.

102 Aldus De Boer 1993f, p. 181-182, 185-186.

wordt gereduceerd, gedecentreerd, tot een richtinggevend, nastrevenswaardig
ideaal.98

Hoewel Heidegger aanvankelijk dus nog ruimte bood aan de menselijke
subjectiviteit – zoniet als feitelijk te verwezenlijken ‘eindpunt’ van de menselij-
ke existentie dan toch in elk geval als een contrafactisch richtsnoer – heeft hij
naderhand iedere mogelijkheid van subjectiviteit verworpen.99 De late Heidegger
wees het subject als filosofische categorie geheel en al af. Verschillende niet
door mensen te beheersen ervaringen brengen het menselijk subject in een crisis
waaruit ontsnappen onmogelijk is.100 In de eerste plaats valt te wijzen op de
overmacht van het ‘bestel’, de almaar voortdenderende politieke en economi-
sche ontwikkelingen, de voortschrijdende automatisering en technocratisering,
de wedijver met ‘het’ buitenland, de consequenties van de uitvinding van het
internet, enzovoort. Deze ontwikkelingen lijken volstrekt onbeheersbaar. In de
tweede plaats haalt ook de taal het primaat van het subject onderuit. De taal
spreekt namelijk in en door het subject, veel meer dan dat het subject zélf
spreekt; het ‘subject’ moet de wetten van de taal noodgedwongen erkennen,
hetgeen dan ook met het nodige ‘geweld’ gepaard gaat. Dit laatste geldt ten
derde tevens voor de kunst. De voltooiing van een kunstwerk geschiedt goed-
deels onder invloed van krachten, waarover de kunstenaar weinig tot geen
controle heeft. Na de ondergang van het autonome subject volgt dus de onder-
gang van de kunstenaar.

Volgens Heidegger vermag het menselijk subject nog niet de geringste
invloed uit te oefenen op deze volstrekt autonome processen. In plaats van zich
op zijn subjectiviteit te laten voorstaan, zou de mens er beter aan doen, zich te
schikken in een ‘gelaten’ positie, waarbinnen de komst van een ‘reddende
godheid’ kan worden afgewacht.101 We moeten ons echter afvragen, of Heideg-
ger niet te snel voor de drie crisiservaringen capituleert. Op de terreinen van de
burgerlijke samenleving, de politiek en het (straf)recht vormen onze subjectivi-
teit en verantwoordelijk nu eenmaal noodzakelijk vooronderstelde, contrafacti-
sche postulaten. In de wijsgerige antropologie kunnen zij tot in het oneindige
worden bevraagd, maar niet in het dagelijkse leven: door te veel en te ver door
te vragen wordt iedere redelijke discussie, iedere besluitvorming, bij voorbaat
onmogelijk.102 Ook de wetten van de taal en de kunst zijn niet in staat om iedere
vorm van subjectiviteit uit te bannen. Een zeker activisme blijft altijd geboden.
Het zogenaamde volledig ‘autonome’ subject moet weliswaar worden doodver-
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103 M. Foucault, The order of things (1966; vert. van Les Mots et les Choses), Londen: Tavistock
Publications 1970, p. 386-387.

104 M. Leezenberg & G.H. de Vries, Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen, Amsterdam:
Amsterdam UP 2001, p. 105. Zie voor een beknopte beschrijving van de epistemische overgangen
tussen de voor-klassieke periode, de klassieke periode, de periode tussen de klassieke en de moderne
tijd, de moderne periode en de post-moderne periode M. Karskens, Waarheid als macht. Een
onderzoek naar de filosofische ontwikkeling van Michel Foucault (deel I-II), verschenen als: Te
elfder ure 28 (1986) afl. 2-3, deel I, p. 42-77.

105 Ook de Frans-Algerijnse filosoof J. Derrida kunnen we in dit rijtje opnemen, aangezien ook hij zijn
filosofische denkbeelden baseert op een structuralistische, saussuriaanse semiologie; zie bijvoor-
beeld E. Berns, ‘Jacques Derrida en de taalfilosofie’, in: E. Berns, S. IJsseling & P. Moyaert (red.),
Denken in Parijs. Taal en Lacan, Foucault, Althusser, Derrida, Alphen aan den Rijn/Brussel:
Samsom 1981, p. 139-169; S. IJsseling, ‘Derrida over tekst en contekst’, in: Ph. van Haute & S.
IJsseling (red.), Deconstructie en ethiek, Assen/Maastricht: Van Gorcum 1992, p. 9-28. Zie ook
hieronder, voetnoot 160.

klaard, maar niet het subject dat desondanks nog kan en ook moet bestaan: het
subject dat voorzien is van een ‘antenne’ die dingen registreert, die het subject
geleerd heeft niet te registreren, en die hem (politiek) activeren.

Deze laatste vorm van subjectiviteit is vooral in het latere werk van de Franse
filosoof Foucault sterk benadrukt. De door Heidegger uit de dood van het
autonome subject getrokken conclusies zijn voor een belangrijk deel overgeno-
men door de ‘structuralistische’ (cultuur)filosofie die met name aan verschillen-
de Parijse universiteiten sterk in zwang is geweest. Foucault wordt vaak tot deze
structuralistische school gerekend, maar dat is voor wat betreft zijn latere
onderzoekingen dus niet helemaal terecht. Toch biedt voornamelijk zijn vroege-
re werk wel degelijk aanknopingspunten voor een structuralistische lezing van
zijn subjectfilosofie. Eén van zijn bekendste boeken sluit af met de provoceren-
de uitlating, dat de dagen van de uitvinding ‘mens’ binnenkort geteld zullen
zijn.103 In dit boek werkt Foucault de stelling uit, dat het menselijk subject een
historisch te traceren uitvinding is die regelrecht samenhangt met het moderne
épistèmè, oftewel de ‘dieptestructuur’ die onze kennis sinds de intrede van de
moderniteit kenmerkt. Deze dieptestructuur is een historisch veranderlijk
voegsel dat ‘de woorden en de dingen’ bijeen houdt.104 Voordien, in het tijdperk
van het ancien régime, was eenvoudigweg nog geen kentheoretisch raamwerk
voorhanden waarbinnen categorieën als identiteit en subjectiviteit konden
worden gerangschikt.

Eerst in de moderne tijd zijn de voorwaarden geschapen waaronder het
mogelijk werd de mens als een autonoom centrum van het handelen, als een
zelfbewustzijn en zingever van zijn eigen ervaringswereld op te vatten. Die
voorwaarden zijn volgens Foucault van historisch-contingente aard, en hebben
dus geen onbeperkte geldigheidsduur. Hij meent dan ook dat het in de jaren
1950 en 1960 in Frankrijk opgekomen structuralisme, dat vooral door de cultu-
rele antropologie van Cl. Lévi-Strauss, de literatuurtheorie van R. Barthes en de
theorie van de psychoanalyse van J. Lacan grote bekendheid heeft gekregen,
metterdaad de door hem voorspelde ‘dood van het subject’ heeft ingeluid.105 Het
structuralisme is schatplichtig aan de Zwitser F. de Saussure, die met zijn
semiologische theorie een heel paradigma voor de algemene taalwetenschap
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106 R. Barthes, ‘The death of the author’, in: W. Irwin (red.), Death and resurrection of the author?,
Westport, CT/Londen: Greenwood Press 2002, p. 3-7; M. Foucault, ‘What is an author?’, in: W. Irwin
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107 M. Foucault, ‘The subject and power’, in: H.L. Dreyfus & P. Rabinow, Michel Foucault. Beyond
structuralism and hermeneutics, Chicago: University of Chicago Press 1983, p. 208-226, p. 112.

heeft gevestigd. De semiologie houdt zich bezig met de formulering van theo-
rieën over tekens, over de systematiek van hun onderlinge relaties en over de
relaties die zij onderhouden met buitensystematische objecten. De door De
Saussure nog overwegend op het verschijnsel ‘taal’ toegepaste principes werden
door de structuralisten geëxtrapoleerd naar alle mogelijke sociale en culturele
uitingsvormen. In de literatuurwetenschappen werd bijvoorbeeld de dood van
de auteur afgekondigd. De betekenis van een literair werk hangt op geen enkele
wijze af van de bedoelingen van de auteur, die slechts ‘scriptor’ is, doorgeefluik
van reeds bestaande, uit talloze culturele centra afkomstige citaten.106 De beteke-
nis van de tekst zit gevangen in de structuren waaruit het is opgebouwd; het
subject heeft er geen vat op.

De funderende rol van het subject wordt aldus sterk bekritiseerd. Ook
Foucault heeft aan deze kritiek bijgedragen. Een aanmerkelijk deel van zijn
werk is gewijd aan de verschillende manieren waarop, in onze westerse samenle-
ving, subjectiviteit wordt geproduceerd. De wijsgerig-antropologische categorie
van het subject en de juridische categorie van het rechtssubject hebben na hun
bezorging door de moderniteit namelijk verschillende ontwikkelingen doorge-
maakt. Om te beginnen dient te worden vastgesteld dat het menselijke subject
al sinds zijn ‘ontdekking’ een dubbel statuut heeft. Subjectiviteit ziet enerzijds
op de aanwijzing van een individueel en ondeelbaar ‘centrum van handelen en
beleven’, van een ‘zelf’ waarvan een subject zich bewust is, en van een daarmee
verbonden ‘geweten’. Anderzijds ziet subjectiviteit op de afhankelijkheid van
het menselijke subject van anderen en op de onderwerping aan en overheersing
door buiten de macht van het subject gelegen instanties.107 De mens is dus niet
alleen subject in de traditionele, funderende zin; hij is als subject tegelijkertijd
een object van beheersing en kennisvergaring. In zijn verschillende geschriften
behandelt Foucault een drietal onderling samenhangende vormen van
‘subjectconstitutie’: subjectiviteit wordt gefabriceerd door macht, door kennis
en door zogenaamde ‘zelftechnieken’.

De geschriften die zich richten op de macht en op het weten staan voorname-
lijk in het teken van de onderwerpende, overheersende zijde van de subjectcon-
stitutie, terwijl in de behandeling van de zelftechnieken de aandacht vooral
uitgaat naar een hernieuwde ‘funderende’ betekenis van subjectiviteit. Macht is
in de opvatting van Foucault niet eenvoudig een kwestie van overheersing van
een klasse van onderdanen door een groep machthebbers. Macht is als zodanig
niet eens lokaliseerbaar; hij is overal en nergens. Macht moet worden verstaan
als een tot in alle geledingen van de samenleving doorgesijpeld, regulerend
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108 Een ‘discipline’ is een ‘blok’, gevormd door macht, communicatieve relaties en capaciteiten. Zie
Foucault 1983, p. 217-219, en R. Devos, Macht en verzet. Het subject in het denken van Michel
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110 Foucault (1975) 1997, p. 191. Foucault spreekt zelfs van een ‘microfysica van de macht’ (p. 41-42):
‘Het gaat als het ware om een microfysica van de macht die door apparaten en instellingen wordt
ingezet, maar die eigenlijk functioneert in het gebied tussen deze grote organismen en het lichaam
met zijn materialiteit en zijn krachten. (…) Kortom, we moeten erkennen dat deze macht niet zozeer
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heersende klasse is, maar het gezamenlijke effect van haar strategische posities – een effect dat zich
niet alleen in de positie van hen die overheerst worden manifesteert, maar hierdoor dikwijls ook
wordt bestendigd.’

mechanisme volgens hetwelk verschillende distincties worden ingevoerd en
gehandhaafd: normaal wordt gescheiden van abnormaal, gezond van ziek, legaal
van onwettig. Mensen worden op grondslag van deze onderscheidingen in ver-
schillende categorieën gerangschikt, waarbinnen zij vervolgens uitstekend dienst
kunnen doen als objecten van kennisvergaring en machtsuitoefening. De macht
heeft dus een uitsluitende functie: hij sluit subjecten op binnen contingenten.

Toch is macht niet zozeer een repressief, als wel een productief mechanisme.
Macht wordt uitgeoefend over lichamen en lichamelijke krachten, en wel door
middel van zogenoemde disciplinaire technieken.108 De disciplinering ziet erop
toe dat zelfs de geringste ‘afwijkingen’ van de norm worden opgemerkt, gedocu-
menteerd en gecorrigeerd, oftewel ‘genormaliseerd’. Disciplinaire technieken
maken aldus van lichamen gedweeë, maatschappelijk nuttige ‘subjecten’. De
gevangenis vormt een belangrijke illustratie. De gevangenis is een disciplinaire
institutie die subjectiviteit schept; zij fabriceert delinquenten die, na eenmaal te
zijn geïdentificeerd en geïnstitutionaliseerd, in een ‘panoptisch’ systeem van
toezicht worden gedisciplineerd tot het type subjecten waaraan de samenleving
behoefte heeft.109 De disciplinaire machtsstrategie beperkt zich volgens Foucault
zeker niet tot de gevangenissen en aanverwante disciplinaire instituties, zoals
kazernes, psychiatrische ziekenhuizen, klinieken en internaten; zij is de ‘algeme-
ne formule voor overheersing geworden’.110

De uitoefening van macht is alleen al vanwege haar panoptische pretenties
sterk afhankelijk van kennis. De moderne uitvinding van het subject is volgens
Foucault dan ook onlosmakelijk verbonden met de opkomst in de achttiende en
negentiende eeuw van de verschillende menswetenschappen, zoals de sociolo-
gie, de criminologie en de psychologie. Hier zien we nogmaals het dubbele
statuut van het individu: het is tegelijkertijd kennend subject en te kennen
object. De intrinsieke relatie die de uitoefening van macht sinds de intrede van
de moderniteit met kennis en wetenschap onderhoudt, kan volgens Foucault
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S. IJsseling, ‘Michel Foucault en de strategie van de macht’, in: E. Berns, S. IJsseling & P. Moyaert
(red.), Denken in Parijs. Taal en Lacan, Foucault, Althusser, Derrida, Alphen aan den Rijn/Brussel:
Samsom 1981b, p. 69-93, p. 83, en Devos 2004, p. 70.

worden herleid tot de ‘pastorale’, uit het vroege christendom ontwikkelde
staatsmacht en de daarmee gepaard gaande ‘confessionele’ methoden waarmee
kennis van subjecten verkregen wordt.111 Herderlijke macht bestaat in een
onafgebroken, geïndividualiseerde en doelgerichte zorg voor een ‘kudde’; de
herder houdt de kudde niet alleen bijeen, hij heeft de plicht elk afzonderlijk
individu gedurende diens hele leven te beschermen en te begeleiden. Herderlijke
macht is hiertoe noodgedwongen geïnteresseerd in hetgeen zich afspeelt in de
hoofden van de onderdanen. Door middel van ‘bekentenissen’ worden subjecten
gedwongen hun intimiteit volledig bloot te geven.

De moderne verzorgingsstaat oefent over zijn onderdanen een geseculariseer-
de vorm van deze herderlijke macht uit. De moderne westerse staatsmacht
ontfermt zich over het gehele leven van zijn onderdanen en staat in dienst van
hun gezondheid, sociale welzijn en welvaart. De macht is hierbij sterk afhan-
kelijk van kennis, niet alleen van kwantitatieve kennis die in ‘biopolitiek’ beleid
wordt verwerkt,112 maar ook en misschien wel juist van kwalitatieve of analyti-
sche kennis van individuele subjecten. Kennis van het individu maakt eerst de
hierboven besproken ontwikkeling en toepassing van de verschillende subject-
constituerende disciplinaire technieken mogelijk. Uit een oogpunt van optimale
transparantie en beheersbaarheid rangschikt de herderlijke welvaartstaat indivi-
duen in categorieën. Hij tooit hen met een met deze categorieën verbonden
subjectieve identiteit, en hecht hen vervolgens onverbiddelijk aan deze identiteit
vast. De identiteit waaraan het subject gehecht wordt, stuurt zijn verschillende
gedragingen op een uit maatschappelijk ordeningsoogpunt wenselijke wijze.113

De machtsstrategieën die tot dit doel in het werk zijn gesteld, zijn dan ook niet
op één of enkele vaste punten te lokaliseren; de macht dringt het alledaagse
leven van mensen op alle mogelijke momenten en plaatsen binnen en is werk-
zaam in alle onderlinge relaties tussen actoren.114

Macht en kennis normaliseren en objectiveren losse individuen tot functione-
le ‘subjecten’. Het moderne subject kan volgens Foucault dus allerminst worden
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beschouwd als het ‘centrum’ van het menselijke handelen of als de ‘autonome
zelfwetgever’, in termen waarvan het Verlichtingsdenken het subject heeft om-
schreven. Toch betekent dit niet het einde van iedere vorm van ‘ware’ of
‘authentieke’ subjectiviteit. De derde en laatste vorm waarin ‘subjectconstitutie’
zich manifesteert, betreft namelijk de verschillende wijzen waarop individuen
zelf, in weerwil van de hierboven besproken machts- en kennisrelaties, aan hun
eigen subjectiviteit gestalte geven: de ‘zelftechnieken’. Vooral het latere werk
van Foucault breekt met de structuralistische tendens die subjecten reduceert tot
de gedisciplineerde objecten die met behulp van een alomtegenwoordige
controlerende macht en een uitgebreid kennisapparaat aan maatschappelijk
nuttige rollen verbonden worden. Mensen geven ook zelf gestalte aan hun eigen
subjectiviteit en identiteit. Voor een belangrijk deel doen zij dit als gezegd onder
de overweldigende invloed van normaliserende disciplinaire technieken. Maar
deze invloed is niet dermate overweldigend, dat subjecten daar helemaal niets
tegen in het geweer zouden kunnen brengen.

Individuen hebben het vermogen in verzet te komen tegen de maatschappelij-
ke identiteiten die ze krijgen opgedrongen.115 Het latere werk van Foucault staat
vooral in het teken van de manieren waarop subjecten hun eigen bestaan kunnen
‘styleren’, hoe zij een ‘kunstwerk’ van hun eigen leven kunnen maken, en hoe
zij een politiek bewustzijn kunnen ontwikkelen dat hen in staat stelt tegen
onderdrukking en andere vormen van onrecht in opstand te komen.116 De
terugkeer naar de subjectiviteit die bij Heidegger onmogelijk was, blijkt door
Foucault wel te worden geboden. De ‘nieuwe’ vormen van subjectiviteit, die aan
de disciplinerende macht ontsnappen, of die zich daartegen verzetten, getuigen
volgens enkele filosofen van een soort ‘wild subjectivisme’,117 maar het is de
vraag of deze karakterisering geheel gelegitimeerd is. De nieuwe vormen van
subjectiviteit dienen er primair toe, aannemelijk te maken dat de mens nooit
volledig samenvalt met wat de maatschappelijke ordening van hem kan maken.
Het menselijk subject is uiteindelijk niet te vereenzelvigen met de rollen die de
samenleving hem toedenkt.118 Er schiet altijd een ‘rest’ over die de kiem bevat
tot een potentiële omverwerping van door macht en kennis geconfigureerde
structuren. Foucault ziet de derde vorm van subjectconstitutie dan ook vooral als
een uitvloeisel van een in vele ‘haarden’ gelokaliseerd verzet tegen ‘wie we
geworden zijn’.119

Het aanvankelijk doodverklaarde subject is dus weer opgestaan. Dood is nog
altijd het sociaal volledig ingesnoerde subject dat slechts bestaat bij de gratie
van de disciplinaire macht die het in het leven had geroepen. Niet dood is
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NRC Handelsblad, bijlage Opinie & Debat, 25 september 2004.

evenwel het subject dat desondanks nog kan en ook moet voortbestaan: het
subject dat behept is met een ‘antenne’ met behulp waarvan het dingen kan zien,
die het door zijn disciplinering geleerd heeft niet te zien, en die hem doen
opstaan. Menselijke subjectiviteit wordt aldus verbonden met een gepostuleerde
verantwoordelijkheid voor de structuren waarin wij allemaal leven, structuren
waarin wij tot op zekere hoogte gevangen zitten, maar waaruit wij niettemin
kunnen uitbreken. Het grote politieke engagement van Foucault moet vooral in
dit licht worden begrepen. Hij beschouwt zijn boeken in de eerste plaats als
‘gereedschapskisten’ waaruit men naar believen het gereedschap kan lichten
waarmee aan de bestaande, dominante machts- en kennisverhoudingen gesleu-
teld kan worden. Heersende structuren moeten voortdurend kritisch aan de kaak
gesteld kunnen worden. Hiertoe is vereist, dat onderdrukten en gemarginaliseer-
den steeds de gelegenheid wordt geboden, gehoord te worden.120 Juist afwijken-
de denkbeelden en daarin doorklinkende werkelijkheidsopvattingen verdienen
het beluisterd te worden en niet om bij voorbaat veroordeeld te worden. De
ontvankelijkheid hiervoor zal in hoofdstuk IV onder de noemer ‘narrativiteit’
nog nader aan de orde worden gesteld. Nu is het zaak onze aandacht te richten
op nog een andere vorm van kritiek op de grondslagen van ons verantwoorde-
lijkheidsbegrip.

4.2 Naturalisme in de empirisch-analytische wetenschappen

‘Met begrippen als schuld en verantwoordelijkheid wordt maar raak gesold als
het om menselijke boosdoeners gaat,’ schrijft de bekende evolutiebioloog
R. Dawkins in januari 2006 in het NRC Handelsblad.121 Dawkins betoogt dat de
(empirisch-analytische) wetenschap intussen genoegzaam zou hebben aan-
getoond, dat elke vorm van menselijk handelen, met inbegrip van de sociale
constructie die ‘misdaad’ heet, in onverkort causale termen kan worden herleid
tot omstandigheden, die door fysiologie, erfelijkheid en omgevingsfactoren
gedetermineerd worden. Menselijke vrijheid, verantwoordelijkheid en schuld
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122 W.P.J. Pompe, Handboek van het Nederlandse strafrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1959, p. 6-
10, 301-305.

123 Zie G. Meynen, ‘Vrije wil en neurowetenschap’, in: J.A. den Boer, G. Glas & A.W.M. Mooij (red.),
Kernproblemen van de psychiatrie, Amsterdam: Boom 2008, p. 266-298.

124 Zie voor een overzicht en bespreking van verschillende vormen van determinisme, reductionisme,
(eliminatief) materialisme, epifenomenalisme, functionalisme, behaviorisme, enzovoort, in bijvoor-
beeld de cognitieve neurowetenschappen, de gedragsgenetica en de evolutionaire psychologie Mooij
2004a, p. 79-88.

125 Mooij, 2004a, p. 87, zie ook p. 86: ‘[De gemeenschappelijke tendens van de verschillende reductio-
nistische onderzoeksrichtingen] is het herleiden van mentale verschijnselen tot fysieke verschijnse-
len of het zodanig herschrijven daarvan dat zij zich lenen voor rekenkundige en computationele
verwerking, waarbij mentale verschijnselen afgevoerd worden of zodanig herschreven worden dat
zij van hun specifieke kenmerken zijn ontdaan. Materialisme en cognitivisme zijn beide, wat wordt

verschrompelen in dit helle wetenschappelijke licht tot fabelachtige constructies,
wier bestaansgrond aan niets anders dan hun evolutionaire oorsprong kan
worden ontleend. Indien gegrond, zouden deze bevindingen bovendien het
aloude strafrecht van zijn belangrijkste legitimatie beroven. De vergelding van
individuele schuld, door W.P.J. Pompe in de jaren 1950 nog als ‘het wezen van
de straf’ aangemerkt,122 blijkt niets anders te zijn dan metafysische willekeur, nu
het object van deze vergelding als een evolutionair ingesleten verzinsel is
ontmaskerd. Mensen zijn slechts ingewikkelde stukken natuur, die net zomin als
bijvoorbeeld computers of auto’s verantwoordelijk kunnen zijn voor hetgeen zij
in de wereld teweegbrengen. Een rechter die een misdadiger straft (of vrij-
spreekt), verdient het dan ook eerder met hoon dan met eerbied tegemoet te
worden getreden.

De strekking van het betoog van Dawkins overschrijdt de juridische context
echter ver, aangezien wezenlijk iets veel fundamentelers op het spel staat: heel
onze subjectiviteit. Dawkins’ opvatting past daarmee naadloos in de sterke
‘naturalistische’ en reductionistische wending die verschillende takken van
natuurwetenschappelijk onderzoek sinds enige decennia kenmerkt. Reductionis-
tische onderzoeksprogramma’s binnen bijvoorbeeld de neurowetenschappen, de
biologische psychiatrie en de evolutionaire psychologie suggereren, of stellen
zich ten doel te bewijzen, dat mentale processen zich altijd restloos uit zintuig-
lijk waarneembare fysiologische condities en uit de interacties van het brein met
de omgeving laten verklaren.123 Zelfs relatief gematigde, zogenaamd ‘epifeno-
menologische’ varianten van dergelijke onderzoeksprogramma’s vergunnen ons
geestelijk leven nog hoogstens de zeer secundaire status van een toevallig bege-
leidend en eigenlijk nutteloos randverschijnsel, zonder enig causaal, interve-
niërend vermogen. Binnen de harde ‘materialistische’ varianten van dergelijke
reductionistische wetenschappelijke ondernemingen is voor een zelfstandige
mentale sfeer zelfs in het geheel geen ruimte.124

Al met al kan worden gesproken van een naturalistische wending in het
natuurwetenschappelijk onderzoek, die gepaard gaat met een deterministisch en
monistisch wereldbeeld dat geen of slechts zeer weinig ruimte biedt voor een
mensopvatting die recht doet aan hetgeen wij gewoonlijk tot het ‘bij uitstek
menselijke’ rekenen: onze subjectieve belevingen, onze intentionaliteit, vrijheid,
en verantwoordelijkheid.125 Wij moeten ons echter afvragen, of het deterministi
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genoemd, antimentalistisch, omdat zij geen ruimte laten voor de specifieke kwaliteiten van het
psychische (…).’ Zie ook A.R. Mackor, ‘Wat hebben neurowetenschappen over verantwoordelijk-
heid te zeggen?’, in: J.A. den Boer, G. Glas & A.W.M. Mooij (red.), Kernproblemen van de
psychiatrie, Amsterdam: Boom 2008, p. 299-327.

126 Vgl. Th. de Boer, Pleidooi voor interpretatie, Amsterdam: Boom 1997, p. 14-23.
127 Habermas 2005, p. 162. Zie paragraaf 2 van hoofdstuk III voor meer over de hermeneutiek in het

algemeen, en paragraaf 4 van hoofdstuk III voor een belangrijke empirisch-hermeneutische theorie
over het menselijk handelen (het ‘tekstmodel’ van Ricoeur).

sche wereldbeeld niet berust op een ongerechtvaardigde extrapolatie van natuur-
wetenschappelijke postulaten, die dan ook binnen de grenzen van het eigen
natuurwetenschappelijke ervaringsdomein dienen te worden teruggewezen.126

De naturalistische werkelijkheidsopvatting zou wel eens even dogmatisch
kunnen zijn, even speculatief, als het naïeve, op de ‘transcendentale vrijheid’
gegrondveste beeld van de werkelijkheid, waarin mensen volkomen vrij zichzelf
de wet stellen en waarin die vrijheid alleen formeel en abstract, onder verwijzing
naar ‘categorische imperatieven’, oftewel universaliseerbare handelingsmaxi-
mes, begrensd kan worden.

Zoals in de voorgaande paragraaf al is gebleken, wordt deze laatste, op Kant
terug te voeren opvatting van menselijke vrijheid inmiddels al lang niet meer
algemeen onderschreven. Onze vrijheid heet tegenwoordig een gebonden
vrijheid te zijn. Met een beroep op de hermeneutische handelingsfilosofie kan
deze schijnbare tegenspraak worden opgehelderd. Handelingen worden gewoon-
lijk beschouwd als de uitvloeisels van een ingewikkelde vervlechting van
individuele intenties en innerlijke beraadslagingen, waarin doelen en mogelijke
middelen tegen elkaar worden afgewogen, en wel in het licht van tot op zekere
hoogte contingente omstandigheden en hindernissen. In het naakte, hieruit
voortvloeiende besluit om zó te handelen manifesteert zich echter nog niet de
vrijheid om eventueel ook ánders te kunnen handelen. Die vrijheid komt eerst
in het vizier, zodra wij de aandacht vestigen op de intrinsieke verbinding van
handelingen met redenen. Gebeurtenissen kunnen wij niet als ‘onze’ handelin-
gen, laat staan als ‘vrije’ handelingen begrijpen, zolang wij deze gebeurtenissen
niet retrospectief met het ‘universum van intersubjectief geldige redenen’, met
het Raum der Gründe, in verband kunnen brengen.127 Alleen redenen maken een
handeling, retrospectief en intersubjectief, begrijpelijk.

Een actor bindt in de eerste plaats zichzelf door middel van redenen. Een
door redenen gebonden, oftewel: rationeel, wilsbesluit verheft de handelende
persoon tot ‘auteur’ van zijn wilsbesluit, terwijl een causaal verklaarbaar natuur-
proces hem het gevoel zou geven, van zijn initiatieven, van zijn rol als subject,
beroofd te zijn. De verantwoordelijkheid die met het actorschap wordt geacht
gepaard te gaan, is met deze rationele zelfbinding evenwel nog niet gegeven.
Verantwoordelijkheid veronderstelt immers dat wij niet alleen redenen aanvoe-
ren ter verklaring van onze handelingen, maar bovendien onszelf de capaciteit
toedichten, die redenen daadwerkelijk in handelingen om te zetten. Wij moeten
onszelf dus opvatten, niet als een anonieme bron van spontane gedragingen,
maar als een subject dat handelen kan. Maar dit betekent niet, dat deze hande-
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128 Vgl. Mooij 2004a, p. 92: ‘[Al ons handelen is] tweevoudig bepaald. Het wordt gedragen door
substraatfactoren die het “aan de onderzijde” mogelijk maken en begrenzen en het is daarnaast
bepaald door de cognitieve vermogens en strevingen uit de handelingssfeer, die een veld van
betekenissen blootleggen waarbinnen men niet reageert op prikkels maar antwoordt op situaties
waarin men inzicht heeft en die verlangens oproepen.’ Het genoemde ‘veld van betekenissen’ is de
publieke Raum der Gründe waarbinnen mensen telkens tot een individuele stellingname genoopt
worden. Dat mensen in hun doen en laten volledig afhankelijk zijn van hun karakter en dus van wie
zij zijn, is sterk benadrukt door Schopenhauer (1839) 1996. In het karakter ligt vast, voor welke
‘motieven’ je wel of niet ontvankelijk bent, en is dus ook bepaald op grondslag van welke aan je wil
voorgehouden motieven je handelt. Het strafrecht schept dienovereenkomstig slechts ‘tegenmotie-
ven’ tegen strafbaar gedrag, in de hoop dat mensen daarvoor, uit oogpunt van generale preventie,
vatbaar zijn. Zie voor de opvattingen van Schopenhauer over de wilsvrijheid K. Engisch, Die Lehre
von der Willensfreiheit in der strafrechtsphilosophischen Doktrin der Gegenwart, Berlijn: Walter
de Gruyter 1963; zie ook voetnoot 46 hierboven.

129 In paragraaf 2 zagen wij, dat binnen het eerste-persoonsperspectief of deelnemersperspectief
opnieuw twee gezichtspunten kunnen worden onderscheiden: een regulatief of horizontaal, en een
imperatief of verticaal perspectief.

130 Mooij 2004a, p. 80; Glastra van Loon (1956) 1987, p. xv.
131 Habermas 2005, vooral p. 155-186 (de voorliggende subparagraaf is in grote lijnen op dat hoofdstuk

gebaseerd).

lingscapaciteit onbegrensd, absoluut is. Wij staan als actoren niet ‘buiten de
wereld’ en niet buiten de natuur; wij zijn afhankelijk, niet alleen van het orga-
nisch substraat dat wij als ons lijf ervaren, maar ook van ons karakter en onze
neigingen, van onze levensgeschiedenis en van de samenleving en de cultuur
waarin wij zogezegd ‘geworpen’ zijn.128

Het ‘vrije ontwerp’ van ons bestaan wordt dan ook eerst mogelijk, nadat wij
ons met de verschillende, hierboven genoemde factoren en belemmeringen
hebben geïdentificeerd, en nadat wij deze hebben ingevoegd in de constructie
van ons ‘zelf’. Deze zelfconstructie verraadt meteen een methodologisch
dualisme van perspectieven of taalspelen: een eerste-persoonsperspectief of
deelnemersperspectief, van waaruit de actor zich als vrij en verantwoordelijk
subject opvat, en een derde-persoonsperspectief of toeschouwersperspectief, van
waaruit alle gebeurtenissen onderworpen zijn aan een gesloten natuurcausali-
teit.129 Aan dit dualisme kan echter niet zomaar een ontologische betekenis
worden toegekend. Een verdubbeling van de werkelijkheid, waartoe de kantiaan-
se transcendentale vrijheidsopvatting leidt, druist in tegen de moderne monisti-
sche werkelijkheidsopvatting, de opvatting dus, dat de werkelijkheid enkelvou-
dig is. Bovendien is de transcendentale opvatting strijdig met de ervaring dat
onze vrijheid in allerlei opzichten gebonden is.130

Deze overwegingen werpen de moeilijke vraag op, hoe een uiteindelijk
monistisch wereldbeeld dan met een pragmatisch dualisme van verklarende
perspectieven verenigd zou kunnen worden. De Duitse filosoof en socioloog
J. Habermas heeft zich in zijn boek Zwischen Naturalismus und Religion over
deze problematiek uitgelaten.131 Volgens Habermas kunnen de reductionistische,
empirisch-analytische wetenschappen het methodologisch dualisme slechts
accepteren tegen de zeer hoge prijs van het ‘epifenomenalisme’. De redenen en
rechtvaardigingen, die het perspectief van de deelnemer aan het intersubjectieve
domein bevolken, worden gereduceerd tot louter begeleidende, wezenlijk
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132 Habermas 2005, p. 168. Ook de bekende filosoof D.C. Dennett betoogt, dat de evolutie ons het
vermogen tot reflectie heeft opgeleverd; door te reflecteren kunnen wij anticiperen op toekomstige
mogelijkheden en daarnaar handelen. Volgens Dennett neemt dit evenwel niet weg, dat wij biolo-
gisch volledig gedetermineerde wezens zijn. Zie D.C. Dennett, Freedom evolves, Londen: Penguin
2004, en het interview met Dennett in het maandblad M van NRC Handelsblad van mei 2005, p. 10-
14. Habermas (2005, p. 175) betoogt daarentegen dat het materialistisch determinisme hoogstens
een ‘regionale’ geldigheid kent, verbonden als het is met het ‘toeschouwersperspectief’ op de in
causale natuurwetten vastliggende empirische wereld.

133 Habermas 2005, p. 171-172. Habermas ‘redt’ een zelfstandige sfeer van het psychische, van het
‘zelf’ als buitenempirische constructie, en dus van onze vrijheid, door de handelingsvrijheid en de
verantwoordelijkheid compatibel te maken met een ‘zwak of zacht’ naturalisme. Hij betoogt, dat wij
moeten uitgaan van een methodologisch dualisme van verklaringsperspectieven, een ‘bifocale
toegang’ tot de wereld, maar hij bestrijdt de ontologisering van dit dualisme: het tweevoudige
perspectief op de werkelijkheid mag niet worden geacht te corresponderen met een ontologische
opdeling van de wereld in twee helften. Ook Mooij bestrijdt een (kantiaanse) verdubbeling van de
werkelijkheid, maar lijkt tegelijkertijd strenger te zijn dan Habermas in de afwijzing van de
naturalistische pretenties (ook van de ‘zwakke’ manifestaties daarvan), tenminste ten aanzien van
het recht en de (forensische) psychiatrie; zie Mooij 2004a, p. 88-90.

134 Mooij 2004a, p. 92.
135 Zie J.F. Glastra van Loon, ‘Objectiviteit’, in: J.F. Glastra van Loon, R.A.V. van Haersolte & J.M.

Polak (red.), Speculum Langemeijer (G.E. Langemeijer-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1973, p. 125-137; vgl. J. ter Heide, Vrijheid. Over de zin van de straf (diss. Leiden), Den Haag: Bert
Bakker/Daamen 1965a.

overtollige commentaren op volledig neurologisch te verklaren processen. Maar
als aan redenen en de mentale verwerking daarvan geen enkele zelfstandige
causale werking kan worden toegeschreven, dan blijft het, zo stelt Habermas, uit
evolutionair gezichtspunt bijzonder raadselachtig, waarom de natuur zich de
luxe van een dergelijke, schijnbaar nutteloze Raum der Gründe permitteert.132

Habermas tracht evenwel aannemelijk te maken, dat juist dit evolutietheoreti-
sche gezichtspunt ons de mogelijkheid kan verschaffen, ‘Kant met Darwin te
verzoenen’, oftewel: een zelfstandige, niet reduceerbare sfeer voor de menselijke
vrijheid te verenigen met een monistisch ‘zwak naturalisme’.133 Uitgangspunt
is, dat wij toeschouwer en deelnemer in één persoon zijn.134 Want teneinde ons
de cognitieve toegang tot de wereld te verschaffen, is het noodzakelijk om het
toeschouwersperspectief dat wij ten opzichte van de fysische werkelijkheid
innemen, te verklinken met het perspectief van de deelnemer aan communicatie-
ve en sociale praktijken. Alleen tegen de achtergrond of horizon van een voor-
onderstelde en intersubjectief gedeelde leefwereld, kunnen wij met elkaar over
iets in de objectieve wereld tot  overeenstemming komen. Intersubjectieve
toetsing van subjectieve ervaringen maakt eerst objectieve kennis mogelijk.135

De wederkerigheid in perspectief, die hiertoe vereist is, wordt ons langs de weg
van de taal aangeleerd, en wel door middel van het systeem van de persoonlijke
voornaamwoorden.

De taal opent voor ons dus een tweevoudige toegang tot de werkelijkheid en
in dit perspectivisch dualisme verschuilt zich volgens Habermas een diep in de
menselijke natuur geworteld evolutionair leerproces dat gelijktijdig met het
ontstaan van onze culturele levensvorm voltrokken is. Pasgeboren mensenkinde-
ren zijn in vergelijking met andere diersoorten lange tijd hulpbehoevend en dus
regelrecht afhankelijk van sociale interactie. Deze interactie blijkt dan ook de
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136 De constructie van het zelf, waarin als gezegd de verschillende factoren waarin de mens ‘geworpen’
is worden ingevoegd, vereist dus dat het vermogen wordt aangeleerd, het perspectief van een ander
in te nemen en aldus afstand te nemen van het pure ‘zelf’. Dit antropologisch diep gewortelde
gegeven lijkt te worden ondersteund door recent onderzoek naar autisme. Autistische mensen blijken
niet of in verminderde mate in staat zich in het perspectief van anderen te verplaatsen. Zij hebben
daardoor in mindere mate een eigen ‘zelf’ kunnen ontwikkelen, en lijken in hun gedragingen in
zekere zin ‘van buitenaf’ te worden ‘bestuurd’. Zie het interview met de Britse psycholoog U. Frith
in het NRC Handelsblad, bijlage Wetenschap & Onderwijs, van 11 februari 2006.

137 Mooij 2004a, p. 89: ‘Het psychische of mentale wordt bovendien in hedendaags dualisme, dat denkt
in termen van een dualiteit, niet opgevat als een in zich besloten binnenwereld, maar als een activiteit
waarin het psychisme (“mind”) zich richt op de wereld.’ Deze activiteit wordt ondersteund door
cognitieve vermogens en aangestuurd door strevingen oftewel wilsfactoren, en wordt bepaald door
een drietal vormkenmerken: de subjectieve positie, intentionaliteit en het vermogen tot overleg. Zie
hierover nader hoofdstuk IV, subparagraaf 4.1, en hoofdstuk V, subparagraaf 3.1

138 Ik kan mij dan ook maar ten dele vinden in de conclusies van A.R. Mackor, Meaningful and rule-
guided behaviour: A naturalistic approach (diss. Groningen), z.p.: z.u. 1997. Zij stelt terecht dat
‘interpretationalisme’ en naturalisme op elkaar zijn aangewezen en dat zij voor specifieke doeleinden
zouden kunnen worden geïntegreerd. Maar dat er geen enkele zelfstandige ruimte zou overblijven
voor de ‘interpretationalistische’ of hermeneutische wetenschappen ten opzichte van de naturalisti-
sche, lijkt mij gelet op het hierboven gestelde onaannemelijk.

organisatie van hun cognitieve vaardigheden diepgaand te beïnvloeden. Kinde-
ren leren samen met de ander hun aandacht op hetzelfde object te vestigen,
waardoor de ander de communicatieve rol van tweede persoon kan innemen. Zij
leren aldus reeds in een vroeg stadium het perspectief van een andere persoon
in te nemen, welk vermogen constitutief is voor de verwerving van de menselij-
ke distantiërende en objectiverende blik op de wereld en op zichzelf.136 De
hechte verknoping van de eerste en de derde persoon, die het excentrische
perspectief impliceert, vermaatschappelijkt de menselijke cognitie tot een
intersubjectief gedeeld ‘achtergrondweten’.

Deze achtergrondkennis is de evolutionair gegroeide ‘objectieve geest’ die
een sturende invloed heeft op de ‘subjectieve geesten’ die ermee in verbinding
staan. Enerzijds is de objectieve geest dus een uitvloeisel van de interactie
tussen intelligente breinen, toebehorend aan individuele, maar op elkaar aan-
gewezen subjecten, die zich in een evolutionair proces het vermogen hebben
eigen gemaakt, het perspectief van een ander in te nemen. Anderzijds behoudt
de objectieve geest in zijn symbolische structuur een zekere zelfstandigheid ten
opzichte van de afzonderlijke subjecten, en heeft hij een programmerende
invloed op de individuele breinen. De subjectieve geest en zijn natuurlijk
substraat, het brein, worden namelijk voorgeprogrammeerd door het collectieve
weten. Deze overwegingen leveren steun aan een ‘onherleidbaarheidsthese’,
volgens welke het psychische of mentale een eigen aard moet worden toege-
kend, die niet tot de fysische categorieën herleid kan worden.137 De objectieve
geest is de symbolisch gestructureerde Raum der Gründe, oftewel de ‘dimensie’
van onze handelingsvrijheid. Hij constitueert een publieke ruimte waarbinnen
wij ons als talig gesocialiseerde subjecten voortbewegen, en waarbinnen wij
rationeel handelen op geleide van regels die zich niet tot natuurwetten laten
reduceren.138 Wij ontwikkelen binnen deze ruimte het zelfbewustzijn, over
handelingsalternatieven te beschikken, aangezien wij hier geconfronteerd
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139 C.M. Korsgaard, ‘The normative question’, in: C.M. Korsgaard et al., The sources of normativity
(red. O. O’Neill), Cambridge: Cambridge UP 1996a, p. 7-48, p. 16-17.

140 Zie Winch (1958) 1973, p. 10-15; De Boer 1997, p. 49-80; Mooij 2004a, p. 30-33.

worden met geldigheidsaanspraken, die steeds tot een individuele stellingname
nopen.

De ‘empirisch-analytische’ natuurwetenschappen pretenderen vanuit een
derde-persoonsperspectief de pilaren onder het interpersoonlijk mensbeeld en
onder de strafrechtelijke schuld te hebben weggeslagen, of deze althans binnen
afzienbare tijd weggeslagen te zullen hebben, maar door deze pretentie over-
schrijden deze wetenschappen de grenzen van hun eigenlijke onderzoeksdo-
mein. De inhoud van de verschillende noties waaruit het interpersoonlijk mens-
beeld is opgebouwd, zijn namelijk ontleend aan de menselijke ervaringswereld,
dat wil zeggen: deze noties worden primair gevoed, niet zozeer door de werke-
lijkheid zoals zij in empirische zin ‘is’ of zoals zij door de wetenschappen wordt
geacht te zijn, maar veeleer door de werkelijkheid zoals zij door mensen vanuit
hun eerste-persoonsperspectief wordt beleefd, ervaren.139 Deze werkelijkheid
van de menselijke ervaring ligt vast in ‘concepten’. Concepten zijn historisch
gegroeide en in een traditie ingebedde, menselijke constructies, die slechts in en
door de (omgangs)taal beschikbaar zijn en die de criteria bevatten ter bepaling
van wat ‘geldt’ als een onderdeel van de ‘werkelijkheid’, en wat niet. Slechts
binnen een empirisch-hermeneutische benadering kan recht worden gedaan aan
deze ‘conceptualiteit’ van het interpersoonlijk mensbeeld.140

4.3 De symbolische orde van het strafrecht

Onze individuele wilsvrijheid laat zich noch met een beroep op de onderzoeksre-
sultaten van de reductionistische natuurwetenschappen, noch met een beroep op
structuralistische of poststructuralistische wijsbegeerte zomaar ontmantelen. In
het dagelijks leven komen we er niet onderuit, te veronderstellen dat wij vrij,
verantwoordelijk en toerekeningsvatbaar zijn, en dat wij dus ook in voorkomen-
de gevallen ‘schuldig’ zijn. Maar is de geboden verdediging van onze individue-
le vrijheid en verantwoordelijkheid ook voldoende om de ‘collectieve’ straf-
rechtelijke verantwoordelijkheid te legitimeren? Dit is niet op voorhand duide-
lijk, want de mens van het recht is niet identiek met de mens van de alledaagse
levensfeitelijke werkelijkheid. Zoals in de voorgaande paragraaf al werd gesteld,
is de homo juris daar een bijzondere, juridisch geconstrueerde gedaante van, ook
al moet hier met nadruk aan worden toegevoegd, dat de consequenties van het
recht uiteindelijk door mensen van vlees en bloed worden gedragen. De verdedi-
ging van onze strafrechtelijke verantwoordelijkheid behoeft dus aanvullende
argumenten.

Die bestaan. Ook het recht constitueert namelijk een publieke, intersubjectief
gedeelde ruimte. Het recht ‘sticht gemeenschappelijkheid’ doordat het een eigen
werkelijkheidsbeeld construeert, waarin niettemin uit de gedeelde leefwereld
afkomstige herkenningstekens, omgangsvormen en waarden worden samen-
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141 R. Foqué, ‘Kwetsbaarheid aan het woord brengen. Tegen strafrechtelijk instrumentalisme’, in:
F. Verbruggen et al. (red.), Strafrecht als Roeping (Dupont-bundel), deel I-II, Leuven: Universitaire
Pers Leuven 2005, deel II, p. 1123-1142; A.W.M. Mooij, ‘Psychoanalyse en de moderne rechts-
staat’, in: A.W.M. Mooij, Psychoanalytisch gedachtegoed. Een modern perspectief, Amsterdam:
Boom 2002b, p. 127-146; A.C. ’t Hart, ‘Strafrecht: De macht van een verhaalstructuur’, in: E. André
de la Porte et al. (red.), Bij deze stand van zaken (Melai-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1983,
p. 181-218; zie ook ’t Hart 1995. Zie over de symbolische orde van het (straf)recht nader hoofdstuk
IV, paragraaf 4.

142 Daarom houdt het opvolgen van een rechtsregel ook altijd méér in dan gehoorzaamheid aan een
imperatief bevel; het impliceert namelijk steeds het toetreden tot een sociale praktijk en tot de daarin
werkzame beginselen; zie Foqué 2005, p. 1136, voetnoot 42.

143 Of liever gezegd: zou moeten worden geboden, want de grote hoeveelheid ‘ruis’ die het bereik van
het strafrecht gedurende de afgelopen jaren fors heeft doen toenemen, doet dit uitgangspunt geweld
aan. Buruma 2005, p. 19-33, spreekt in dit verband van de ‘miniaturisering van het strafrecht’.

144 Vgl. ook L.H.C. Hulsman, Handhaving van recht (inaugurele rede Rotterdam), Deventer: Kluwer
1965, p. 18: ‘Als het wezen van de straf geen leedtoevoeging is, wat is het dan wel? ”Tot de orde
roepen.” In het slechtste geval door de drang van het leed, in het geval van de “normale mens” door
een symbool van afkeuring, in het beste geval door een appel aan de verantwoordelijkheid.’

145 Ieder subject verschilt wezenlijk en fundamenteel van alle andere subjecten. Deze verschillen dienen
zoveel mogelijk te worden gerespecteerd. De verplichting die de orde van de samenleving oplegt,
vormt evenwel de randvoorwaarde waarbinnen de individuele verschillen tussen (rechts)subjecten
kunnen worden aanvaard; zie Foqué 2005, p. 1131. In hoofdstuk IV, paragrafen 4 en 5, wordt de
symbolische orde van het recht nader geduid met behulp van het begrip ‘contrafacticiteit’. Daar
wordt tevens beklemtoond dat de symbolische orde van het (straf)recht weliswaar afwijkt of kan
afwijken van de door de omgangstaal in de vóór-juridische, intersubjectieve wereld aangebrachte
symbolische ordening, maar haar tevens veronderstelt. De gedachte dat de juridische orde de
‘achilleshiel’ vormt van de samenlevingsorde wordt in hoofdstuk IV uitgewerkt in het thema van
de verhouding tussen legaliteit en legitimiteit.

genomen.141 De abstracte, gemeenschappelijke herkenningstekens van het recht,
de daarin gerepresenteerde procedures, omgangsvormen, waarden en betekenis-
sen, hebben in beginsel een basis in de concrete ‘geplogenheden’ of patronen
van het menselijke samenleven, dat wil zeggen: in de stabiele handelingspatro-
nen, het geïnstitutionaliseerde handelen dat als een sociale praktijk kan worden
opgevat. Deze symbolische orde van het recht is de juridische Raum der Gründe
en dus de mogelijkheidsvoorwaarde voor zinvolle intersubjectieve rechtsverhou-
dingen.142 Maar de juridische orde is tegelijk de kwetsbare achilleshiel van de
samenleving als zodanig, en dit geldt met name voor de strafrechtsorde, waarin
immers aan de meest vitale rechtsbelangen bescherming wordt geboden.143

Schending van een rechtsnorm houdt een ontkenning en miskenning in van de
symbolische orde van het recht en van de samenleving zelf. De schender moet
daarom ‘tot de orde’ worden geroepen,144 en zal zich moeten verantwoorden,
niet alleen ten overstaan van een eventueel slachtoffer, maar eerst en vooral ten
overstaan van de gemeenschap als geheel. De symbolische orde van het recht
schept dus verantwoordelijkheid: de samenleving verplicht haar leden om zich
te schikken naar de ‘gemeenschappelijke betekeniswereld’.145

Dit alles betekent evenwel niet, dat de verschillende vormen van kritiek op
het uitgangspunt van de menselijke verantwoordelijkheid volkomen aan het
strafrecht voorbij zouden zijn gegaan. In dit verband zij gewezen op de binnen
de strafrechtswetenschap nog altijd actuele scholenstrijd tussen de Klassieke en
de Moderne Richting. Deze scholen bogen op ‘totaal en compleet verschillende’
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146 C. Kelk & Ch. Haffmans, ‘De strafrechtelijke maatregelen en het tanende tweesporenstelsel’, in: J.P.
Balkema et al. (red.), Gedenkboek. Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint
1986, p. 333-347, p. 335; zie over de scholenstrijd voorts Groenhuijsen & Van der Landen 1990.

147 Zie ook Ch.J. Enschedé, ‘Dienen de strafrechtelijke bepalingen betreffende psychisch gestoorden
te worden gewijzigd?’, Handelingen der Nederlandse juristen vereniging 94 (eerste gedeelte),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1964, p. 59-123, p. 69: ‘[D]e straf wordt toegepast wegens het door
de verdachte begane strafbare feit, de maatregel naar aanleiding van het vermoede of geconstateerde
strafbare feit.’ Zie over het twee-sporenstelsel nader hoofdstuk I.

148 J. Remmelink, Mr. D. Hazewinkel-Suringa’s Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht,
Deventer: Gouda Quint 1996, p. 13-15; J.M. Reijntjes, ‘Het aantonen van opzet. Over de verhouding
tussen vorm en materie in het strafrecht’, in: M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink (red.),
Glijdende schalen (De Hullu-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003, p. 474-490, p. 490.

149 Dat het ‘ik’ geen illusie is, laat zich hiermee adstrueren, dat zich in het zelfbewustzijn de aansluiting
van het individuele brein met het culturele programma, met de maatschappelijke praktijk, weerspie-
gelt; zie Habermas 2005, p. 185-186.

rechtstheorieën, die ook van geheel verschillende mensbeelden vergezeld
gaan.146 Binnen het klassieke paradigma ligt de nadruk op de rechtsbescherming
tegen willekeurig overheidsoptreden, op de individuele verantwoordelijkheid
voor daden, op schuld en menselijke vrijheid, en op het vereiste van proportio-
naliteit tussen schuld en straf. Het moderne paradigma benadrukt daarentegen
het belang van bescherming van de maatschappij tegen het gevaar van de
misdaad, waartoe mensen gepredisponeerd kunnen zijn, op de voorspelling van
risicofactoren, en op de instrumentele doelmatigheid van strafrechtelijke sanc-
ties. De ‘wapenstilstand’ tussen beide scholen weerspiegelt zich in het zoge-
naamde ‘twee-sporenstelsel’ waarop ons strafwetboek gebaseerd is: de strafrech-
telijke sancties worden verdeeld in schuld vereffenende ‘straffen’, die slechts
aan toerekeningsvatbare daders kunnen worden opgelegd, enerzijds, en maat-
schappij beschermende of speciaal-preventieve ‘maatregelen’ anderzijds.147 Het
fundamentele uitgangspunt is en blijft echter de verantwoordelijkheid van
mensen voor hun handelen: het strafrecht gaat uit van een overwegend indeter-
ministisch wereldbeeld.148

Onze vrijheid en verantwoordelijkheid, in het strafrecht en daarbuiten,
mogen ‘contrafactische’ constructies zijn, zij zijn daarmee nog geen holle
illusies.149 Strafrechtelijke en sociaal-ethische concepten van vrijheid en toereke-
ningsvatbaarheid wortelen als betoogd in een evolutionair ontwikkeld, richting-
gevend zelfbesef, bij ontstentenis waarvan iedere redelijke discussie tussen
mensen onmogelijk zou worden. Wie het subject de dood aanzegt, veroordeelt
ons in het alledaagse maatschappelijke verkeer tot een verlammende houding
van ‘gelatenheid’ waarin wij met de late Heidegger alleen nog maar op de komst
van een ‘reddende godheid’ kunnen hopen; in het strafrecht zouden wij veroor-
deeld zijn tot de wispelturigheid van specialisten, die vandaag test X en morgen
test Y in overeenstemming met de laatste stand der wetenschap verklaren,
zonder dat de toepassing van die tests en op hun uitkomsten gegronde maatrege-
len nog enige inhoudelijke rechtvaardigheidstoets kan ondergaan. De stelling dat
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150 Deze vaststelling neemt niet weg, dat de door de rechter opgelegde straffen nogal eens om andere
redenen weinig zinvol kunnen worden genoemd: de generale preventie of afschrikkende werking
die van het strafrecht uit zou gaan, is uiterst dubieus; de speciale preventie wordt gefalsifieerd door
hoge recidivecijfers; oplegging van straf vergroot de ellende alleen maar; het strafrecht wordt
onrechtvaardig, want discriminatoir, ingezet ter behartiging van gevestigde belangen, etc. Dit zijn
stuk voor stuk uiterst serieus te nemen potentiële aantastingen van de legitimiteit van onze straf-
rechtspleging, maar het zijn wel andere onderwerpen.

151 Het opzet en de culpa worden inhoudelijk behandeld in hoofdstuk VI. Het schuldbeginsel is behan-
deld in hoofdstuk I, het legaliteitsbeginsel vindt vooral bespreking in hoofdstuk IV.

152 In de normatieve opzetleer van A.A.G. Peters heeft ‘normativering’ bijvoorbeeld vooral een
objectieve betekenis; zie A.A.G. Peters, Opzet en schuld in het strafrecht (diss. Leiden), Deventer:
Kluwer 1966. In de dogmatische onenigheid over de vraag of de ‘aanmerkelijke kans’ binnen het
voorwaardelijk-opzetleerstuk als een normatief, dan wel als een objectief begrip dient te worden
beschouwd, staan ‘normatief’ en ‘objectief’ daarentegen tegenover elkaar; zie bijvoorbeeld D.H. de
Jong, ‘Het strafrechtelijk opzet anno 2003: vooral een psychologisch of vooral een normatief
begrip?’, RM Themis 2004, p. 76-78; en J.M. Reijntjes, ‘Opzet of toerekening?’, RM Themis 2004,
p. 79-82. Zie voor dit alles hoofdstuk VI, paragrafen 2 en 3.

straffen ‘wetenschappelijk achterhaald’ zou zijn, blijkt dan ook niet overeind te
kunnen worden gehouden.150

5 Uitleiding: Normstelling en objectivering

In deze slotparagraaf moeten enkele lijnen worden samengeknoopt. De verschil-
lende in dit hoofdstuk behandelde vooronderstellingen onder het in hoofdstuk
III te bespreken concept ‘normativering’ houden verband met enkele wezenlijke
strafrechtelijke begrippen en beginselen. Normativiteit kent een regulatief en een
imperatief aspect. Deze aspecten zijn op een bijzondere wijze verbonden met de
normativering, die op haar beurt verband houdt met de subjectieve delictsbe-
standdelen opzet en culpa en bovendien met twee belangrijke klassieke, rechts-
beschermende waarborgen rondom de strafrechtelijke toerekening: het legali-
teitsbeginsel en het schuldbeginsel.151 Deze verbindingen zullen hier kort
worden geïntroduceerd, om in latere hoofdstukken te worden uitgediept. In de
inleiding van dit hoofdstuk werd kort gewag gemaakt van de spraakverwarring
die tegenwoordig heerst ten aanzien van de term ‘normativering’. Deze verwar-
ring is voor een belangrijk deel te verklaren met behulp van de vaststelling, dat
de normativering zich manifesteert in een tweetal hoofdvarianten. Normative-
ring heeft een ‘sterke’ variant, die zich begeeft op het niveau van de inhoudelij-
ke normatieve betekenis van begrippen, en een ‘zwakke’ variant, die vooral
betrekking heeft op de methode van vaststelling van begrippen. Dit onderscheid
verklaart bijvoorbeeld dat ‘normativering’ soms hetzelfde betekent als
‘objectivering’, terwijl ‘objectivering’ en ‘normativering’ in andere samenhan-
gen juist diametraal tegenover elkaar staan.152

Abstracter gesteld: de term ‘normativering’ heeft een sterke of deontologi-
sche en een zwakke of methodologische betekenis. We kunnen dus ook spreken
van twee begrippen van normativering. De methodologische betekenis van
normativering ziet op de wijze waarop niet rechtstreeks waarneembare, innerlij-
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153 Th.C.W. Oudemans, Echte filosofie, Amsterdam: Bert Bakker 2008a, p. 77.
154 E. Levinas, ‘Betekenis en zin’, in: E. Levinas, Het menselijk gelaat. Essays, gekozen, vertaald,

ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ad Peperzak, Amsterdam: Ambo 2005b, p. 167-210,
p. 169.

155 Zie Oudemans 2008a, p. p. 73-96. Opzet drukt bijvoorbeeld een bepaalde betekenis uit van mense-
lijk gedrag. Deze betekenis is bepalend voor de identiteit die mensen zinvol aan het gewaardeerde
object, een gedraging, kunnen toekennen. In dit opzicht gaat de normativerende methode tevens
gepaard met reductie: het reduceert het complexe en duistere tot wat door mensen rechtstreeks
gezien kan worden. De aan de reductieve tendens van de normativering verbonden bezwaren zullen
hieronder aan de orde worden gesteld.

ke verbanden worden aangetoond of aannemelijk gemaakt. ‘Objectivering’ kan
een geschikte equivalente term zijn voor deze variant van de normativering. In
wat volgt zullen de termen ‘normativerende methode’, ‘objectiverende metho-
de’, ‘normativering’ en ‘objectivering’ evenwel dooreen worden gebruikt.
Afwisseling van deze termen geschiedt voornamelijk om stilistische redenen. De
term ‘normativerende methode’ zal echter het meest worden gebruikt. De reden
daarvoor is de volgende. Normativering kan worden aangeduid als een methode,
waarbij deze laatste term niet primair in de betekenis van een ‘handelingsvoor-
schrift’ moet worden verstaan. De normativerende methode behelst geen norma-
tief stappenplan dat de rechter volgt of kan volgen teneinde bijvoorbeeld met
succes het opzet of de culpa vast te kunnen stellen. De normativerende methode
is een methode in de meer specifieke zin van een ‘weg naar een specifieke
identiteit, vanuit diezelfde identiteit’.153 Een methode is een weg waarlangs blijkt
wat een ‘ding’ of een ‘object’ is, wat daarvan dus de identiteit is. De term
‘methode’ geeft aan dat het interpreterend subject, bijvoorbeeld een rechter, een
‘ding’, bijvoorbeeld een delictueuze gedraging, tegenover zich plaatst, dus tot
object maakt, teneinde daarvan de betekenis of identiteit te bepalen.

Gegevens of ‘ervaringsbestanddelen’ zijn nu eenmaal nooit onmiddellijk van
identiteit voorzien en kunnen dan ook nooit in ons denken binnendringen door
middel van een ‘eenvoudige stoot tegen een wand van receptiviteit’, zoals E.
Levinas dit uitdrukt.154 Het ervaringsbestanddeel zal zich eerst moeten aftekenen
tegen een ‘verlichte horizon’; het dankt zijn verstaanbaarheid aan de context
waarnaar het verwijst. De weg waarlangs deze verstaanbaarheid, deze betekenis
of identiteit tussen waarderend subject en gewaardeerd object van zich blijk
geeft, is geplaveid met regels die de verhouding tussen zijn en denken, tussen
subject en object organiseren. Vandaar dat inderdaad van een normativerende
methode kan worden gesproken. De regels uit kracht waarvan een zaak of object
een voor een subject zinvolle betekenis heeft, komen niet uit het subject voort,
doch liggen besloten in de taal die de horizon instelt waarbinnen iets een object
mag heten.155 Innerlijke of psychische ervaringsbestanddelen, zoals opzet en
onachtzaamheid, laten zich bovendien uitsluitend op grond van uitwendigheden
reconstrueren, en wel tegen de achtergrond van, en in confrontatie met, de eigen
ervaringen van de interpretator. Deze methodologische opvatting van normative-
ring hangt onverbrekelijk samen met het ‘epistemologische grondprobleem’ van
de hermeneutische wetenschappen of geesteswetenschappen, en staat centraal
in het volgende hoofdstuk.



Hoofdstuk II98

156 Een term of teken verwijst naar een begrip dat een bepaalde ‘intensie’ (betekenisinhoud) en een
bepaalde ‘extensie’ (toepassingsbereik) heeft. De intensie heeft betrekking op de verzameling
kenmerken van de betekenis, oftewel van het begrip. De extensie ziet op de verzameling toepassings-
gevallen, dat wil zeggen: in de empirische werkelijkheid voorkomende ervaringsbestanddelen die
door de begripsterm worden ‘betekend’ en waarop dus het begrip van toepassing is of wordt
verklaard. Kenmerken behoren met andere woorden tot de sfeer van de betekenis, eigenschappen
daarentegen tot de sfeer van de concrete, empirische kwaliteiten van objecten of ervaringsbestandde-
len. Zie W.G. van der Velden, ‘Das Denken ist die Sprache selbst. Over begripsanalytische en
onderzoeksmethodologische vragen in de rechtswetenschap’, in: P.W. Brouwer et al. (red.), Drie
dimensies van recht. Rechtstheorie, rechtsgeleerdheid, rechtspraktijk, Den Haag: Boom Juridische
uitgevers 1999, p. 143-169.

157 S.E. Fish, Is there a text in this class? The authority of interpretive communities, Cambridge,
Mass./Londen: Harvard UP 1980; vgl. Glastra van Loon 1973.

158 De uitdrukking ‘huis van het zijn’ is van Heidegger; zie M. Heidegger, Over het humanisme (1947;
vert. C. Bremmers), Budel: Damon 2005, p. 19: ‘De taal is het huis van het zijn. In haar behuizing
woont de mens. De denkers en de dichters zijn de behoeders van deze behuizing’; P. Ricoeur,
‘Metaphor and the central problem of hermeneutics’, in: P. Ricoeur, Hermeneutics and the human
sciences. Essays on language, action and interpretation (red. J.B. Thompson), Cambridge etc.:
Cambridge UP 1989e, p. 165-181, p. 169, betoogt dat woorden altijd meerzinnig zijn; woorden
kennen geen vaste, onvervreemdbare betekenis (polysemy), zodat altijd een ‘contextuele verrichting’
vereist is, die een term contextueel verbindt met één van de mogelijke (lexicale) betekenissen en
ontdoet van alle andere mogelijke betekenissen. ‘Metaforisch’ taalgebruik verschilt slechts in één
belangrijk opzicht van dergelijke gefixeerde betekenistoekenning: de contextuele handeling wordt

Het voorliggende hoofdstuk heeft zich vooral met de sterke variant van de
normativering én met de vooronderstellingen van normativering in het algemeen
bezig gehouden. De deontologische betekenis van normativering ziet op de
toeschrijving van een normatieve, deontische betekenis aan een term of teken,
dan wel op het uitvergroten, vooropstellen of benadrukken van de normativiteit
van een kenmerk van het begrip, waar een term of teken naar verwijst.156 De
betekenis van een term kan met andere woorden deels normatief, deels niet-
normatief, dus feitelijk of alethisch zijn. ‘Normstelling’ is een passende equiva-
lente term voor normativering in deze ‘sterke’ zin. Zo heeft de term ‘culpa’
volgens vele auteurs een normatieve, deontische betekenis. Het proces van
betekenistoeschrijving illustreert nog een ander belangrijk aspect: uiteindelijk
wordt ‘de’ betekenis van een term niet gedicteerd door iets dat in een onveran-
derlijke zin ‘eigen’ is aan het fenomeen waarvan de betekenis moet worden
vastgelegd. De betekenis wordt bepaald door de gezaghebbende ‘interpretatieve
gemeenschap’, die over het desbetreffende werkelijkheidsterrein de scepter
zwaait.157 De betekenistoewijzing is derhalve een act, een handeling.

Dit neemt niet weg, dat de betekenis van een ervaringsbestanddeel een
mogelijkheidsvoorwaarde vormt voor de waarneming van dat ervaringsbestand-
deel; de betekenis gaat aan het ervaringsbestanddeel vooraf en is dus van
fundamenteler orde. De voorgegeven betekenis ligt op veranderlijke wijze
besloten in de taal, het ‘huis van het zijn’. De taal ís er nu juist om de gegeven
ervaringsbestanddelen vanuit de totaliteit van de taal over te brengen (‘meta-
foor’), te transcenderen, náár de betekenis. Voor deze overdracht is een schep-
pende handeling nodig, een ‘contextuele’ of ‘transcendentale verrichting’ die
met normatieve kracht zelfstandig de ‘voorgegeven’ betekenis van ervaringsbe-
standdelen wijzigt.158 Om dit te verduidelijken, moeten wij kort een blik werpen
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niet ingezet om een woord aan slechts één conventionele betekenis te binden, maar wordt juist
gebruikt om binnen een onconventionele, nieuwe context een onverwachte en niet direct herkenbare,
nieuwe betekenis aan het woord te hechten. Zie ook Levinas 2005b. De ‘normatieve kracht’ van
betekenisverlening is beklemtoond door Glastra van Loon (1956) 1987 en door Hildebrandt 2002.

159 Semiologie houdt zich bezig met de vorming van algemene theorieën over tekens. De Zwitser F. de
Saussure wordt algemeen als de grondlegger van de algemene taalwetenschap en de structuralisti-
sche semiologie beschouwd. Zie over het ‘triadische tekenmodel’ Van der Velden 1999.

160 P. Ricoeur, ‘The model of the text: Meaningful action considered as a text’, in: P. Ricoeur, Herme-
neutics and the human sciences. Essays on language, action and interpretation (red. J.B. Thomp-
son), Cambridge etc.: Cambridge UP 1989g, p. 197-221; Hildebrandt 2002, p. 55-61. Derrida huldigt
bijvoorbeeld de structuralistische opvatting, dat betekenis niets te maken heeft met de verbinding
tussen een teken en een object, maar alleen gelokaliseerd kan worden in de intervallen tussen tekens;
betekenis is dus ‘intertekstueel’ en intrasystematisch. Zie ook A.W.M. Mooij, Taal en verlangen.
Lacans theorie van de psychoanalyse, Meppel: Boom 1983, p. 38-59. En zie voetnoot 105; en
subparagraaf 2.6 van hoofdstuk III.

161 C.S. Peirce, ‘Logic as semiotic: The theory of signs’, in: C.S. Peirce, Philosophical writings of
Peirce (red. J. Buchler), New York: Dover z.j. (1955), p. 98-119, zie ook Ricoeur 1989g, p. 215-212;
zie voorts de driedeling van C.J.M. Schuyt, Filosofie van de sociale wetenschappen, Leiden:
Martinus Nijhoff 1991, p. 56-63, in a. concrete handelingen en gebeurtenissen (die overeen komen
met de objecten en ervaringsbestanddelen), b. betekenissystemen (die overeen komen met de
betekenis, het begrip, de begripsinhoud én het daarbij horende teken) en c. personen in groepsver-
band en groepsverhoudingen (het perspectief van de taalgebruiker); voor de wetenschappen kan deze
algemene of ‘common sense’ indeling als volgt worden geschetst: a. feiten en data, b. wetten en
wetenschappelijke theorieën, en c. de ‘scientific community’; de groepsverbanden of wetenschappe-
lijke gemeenschappen kunnen voorts goed worden vergeleken met de ‘interpretatieve gemeenschap-
pen’ van Fish (zie hierboven, voetnoot 157).

op de leer van ‘taaltekens’, de semiologie. In de traditionele saussuriaanse
semiologie wordt gewerkt met een drievoudig systeem, waarin teken (predikaat,
term), betekenis (begrip, norminhoud) en betekende (object, ervaringsbestand-
deel, empirische handeling) van elkaar worden onderscheiden.159 De (Franse)
structuralistische filosofie, die in hoge mate in deze drieledige semiologie haar
grondslag heeft gezocht, heeft met name het ideële niveau van de betekenis
geaccentueerd, waardoor dan ook een reïficatie van dit niveau is opgetreden.160

In de (Angelsaksische) pragmatische semiologie is evenwel een vierde categorie
ingevoegd, te weten: de categorie van de taalgebruiker, die het perspectief
representeert van waaruit de drie eerdergenoemde niveaus met elkaar worden
verbonden.161 Eerst door de introductie van dit extrasystematische perspectief
van de taalgebruiker wordt het mogelijk de zojuist genoemde reïficatie of
verabsolutering van het systeem van betekenissen te vermijden.

Bezien vanuit het perspectief van de taalgebruiker kunnen we namelijk
constateren, dat de rol of de functie van tekens, betekenissen en betekende
ervaringsbestanddelen geenszins vastligt: tekens en betekende ervaringsbestand-
delen zijn ‘omkeerbaar’. Deze fundamentele hermeneutische notie – de omkeer-
baarheid van teken en object – is van groot belang voor de theorievorming over
betekenisverlening, oftewel interpretatie, en dus ook voor de theorievorming
over rechtsvinding. Het structuralisme van bijvoorbeeld Derrida gaat ervan uit,
dat taal (waarmee dus vooral het taalsysteem wordt bedoeld) geen enkele reële
of vaste verwijzing naar een empirische of extrasystematische werkelijkheid kan
hebben, doordat tekens zich altijd louter bevinden in een horizontale verwij-
zingsrelatie met andere tekens. Tekens onderhouden dus nooit een absolute
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weer niet onder het begrip ‘enig goed’ uit de delictsomschrijving van diefstal.

relatie met de werkelijkheid daarbuiten, en in die zin is er ‘niets buiten tekst’,
er is slechts ‘intertekstualiteit’. Hermeneutische denkers als Ricoeur benadruk-
ken in confrontatie met deze structuralistische semiologie echter, dat taalgebruik
altijd over iets gaat, en dus altijd verwijst, zowel naar een verondersteld norma-
tief taalsysteem, als naar een veronderstelde, extrasystematische werkelijkheid
van een empirische, mogelijke of op zijn minst denkbare wereld.162 Deze taal-
pragmatische invalshoek verschaft ons als gezegd de mogelijkheid, de wissel-
werking te zien tussen het systeem van tekens binnen de taal en de referentie
naar ervaringsbestanddelen in de empirische werkelijkheid buiten de taal. De
taal is niet (slechts) een monolithisch systeem van normen dat dwingend zijn
patronen oplegt aan de aan dit systeem onderworpen gebruikers of communica-
tieve actoren (‘sub-jecten’).

De wetten van de taal moeten weliswaar noodgedwongen worden aanvaard,
hetgeen zogezegd met een zeker ‘geweld’ gepaard gaat, maar dit betekent nog
niet dat de taalgebruiker op geen enkele wijze vat heeft op het normatieve
systeem van de taal. De referentiële functie van de taal, van de communicatie in
het algemeen, staat borg voor de omstandigheid dat taal en taalsysteem zich bij
voortduring vernieuwen, ja zich moeten vernieuwen. Deze vernieuwing vloeit
voort uit de zo-even genoemde omkeerbaarheid van teken en betekende. Beteke-
nisverlening of interpretatie is een dynamisch proces waarin een taalgebruiker,
onder verwijzing naar het voorgegeven normatieve betekenissysteem, aan een
waargenomen ervaringsbestanddeel een bepaalde betekenis toekent en waarin
hij dit ervaringsbestanddeel vervolgens tooit met het bij die betekenis behorende
‘teken’ (de begripsterm). Een duidelijk juridisch voorbeeld biedt het bekende
elektriciteitsarrest uit 1921.163 De ten laste gelegde gedraging, bestaande in het
beweerdelijk illegaal aftappen van elektriciteit, vormt het concrete ter strafrech-
telijke waardering voorliggende object of ervaringsbestanddeel. Dit ervaringsbe-
standdeel werd door de rechter (de ‘taalgebruiker’ en interpretator), in het licht
van het voorgegeven strafrechtelijke begrip ‘diefstal’ (het abstracte, ideële
betekenissysteem), geschaard onder de normatieve begripsinhoud van de binnen
de delictsomschrijving van art. 310 Sr voorkomende term ‘enig goed’. Daarna
kon het strafrechtelijke teken ‘diefstal’ op de concrete, litigieuze gedraging van
toepassing worden verklaard. Dit voorbeeld laat tevens op overduidelijke wijze
zien, dat de betekenisverlening niet slechts een toepassing van voorgegeven
normen inhoudt, maar dient te worden beschouwd als een actieve ingreep in dit
voorgegeven normensysteem. Deze ingreep wijzigt het systeem voorgoed. De
applicatie of toepassing van vooraf beschikbare begrippen op nieuwe (altijd
nieuwe) empirische objecten modificeert deze begrippen. Sedert het elektrici-
teitsarrest dienen we immers onder diefstal mede te verstaan: het wederrechtelijk
wegnemen van elektriciteit.164
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Hier zien we de ‘omkeerbaarheid van teken en betekende’ aan het werk: het
onder verwijzing naar voorgegeven normen en begripsinhouden betekende
ervaringsbestanddeel blijkt behept te zijn met een eigen normatieve, namelijk:
normstellende, kracht die zelfstandig de voorgegeven begripsinhoud, die er al
of niet op van toepassing wordt verklaard, actualiseert en daarmee wijzigt.
Hierdoor wordt tegelijkertijd het gehele betekenissysteem gewijzigd, waarvan
die begripsinhoud deel uitmaakt. Deze normatieve kracht van het object maakt
duidelijk, dat dit object tevens dienst doet als teken voor zijn gewijzigde, maar
altijd ‘voorlopige’ betekenis. Ieder nieuw ervaringsbestanddeel is daardoor
zowel een demonstratie (en daarmee een object) van vooraf beschikbare begrip-
pen en betekenissen, die erop van toepassing worden verklaard, alsook een
representatie (en daarmee een teken) van de gewijzigde begrippen en betekenis-
sen; teken en betekende zijn omkeerbaar.165 Deze dialectiek tussen demonstratie
en representatie vinden we in alle vormen van betekenisverlening of interpreta-
tie, dus ook in de rechtsvinding.

Hierboven werd het belangrijke onderscheid geïntroduceerd tussen ‘norm-
stelling’ en ‘objectivering’ als aanduidingen van de sterke respectievelijk zwak-
ke varianten waarin normativering zich kan manifesteren. Beide bestaan in
vormen van betekenisverlening of interpretatie. Objectivering is in verband met
het zojuist beschrevene de meest exemplarische variant van de normativering:
in de objectivering door de rechter van bepaalde ‘feiten of omstandigheden’
gaan demonstratie en representatie hand in hand. Objectivering vindt plaats
onder verwijzing naar betekenisbepalende, ‘regulatieve normen’, dus aan de
hand van de ‘gestolde’, maatschappelijke gedragspatronen, de sociale, beteke-
nisbepalende normen die de gedragingen leiden van mensen, die in een bepaalde
levensvorm, praktijk of interpretatieve gemeenschap verenigd zijn. Deze normen
belichamen een noodzakelijk en vooraf beschikbaar systeem, een altijd vooron-
dersteld fundament onder iedere vorm van communicatie, samenleven en
samenhandelen. Terwijl deze categorie van voorgegeven regulatieve of horizon-
tale normen en ervaringsregels kan worden vereenzelvigd met de semiologische
categorie van de ‘betekenis’ of de ‘begripsinhoud’, kan het methodologische
proces van objectivering worden gezien als de act waarin een begrip uit het
voorgegeven betekenissysteem door de rechter van toepassing wordt verklaard
op een empirisch ervaringsbestanddeel. De rechterlijke waardering van een
concrete, ten laste gelegde gedraging kan bijvoorbeeld in de conclusie uitmon-
den, dat de verdachte met (eventueel ‘voorwaardelijk’) opzet gehandeld heeft.
Ieder concreet ervaringsbestanddeel dat de rechter tot voorwerp van objective-
ring maakt, teneinde het opzet te bewijzen (of uiteindelijk niet te bewijzen),
wijzigt bovendien het abstracte, strafrechtelijke opzetbegrip. Het betekende
object, dat voorgegeven normen demonstreert, fungeert derhalve in zoverre
tevens als een teken dat het gewijzigde begrip representeert. Met andere woor-
den: teken en betekende zijn ook bij de objectivering (van bijvoorbeeld het
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opzet) omkeerbaar. De wijziging is onvermijdelijk, want inherent aan iedere
vorm van interpretatie.

Toch is zij beslist niet ‘oeverloos’. Alledaagse vormen van betekenisverle-
ning of interpretatie, maar bijvoorbeeld ook academische vormen van interpreta-
tie, zoals literatuurexegese, bijbelkritiek, historische wetenschap, enzovoort,
kunnen meer of minder ‘gebonden’ of ‘vrij’ zijn. Foucault spreekt in verband
met de interpretatie van literaire werken bijvoorbeeld van een ‘proliferatie van
betekenisverleningen’, nu volgens hem de auteur ‘dood’ is, dat wil zeggen: nu
de auteursintentie, waarmee een literair werk het licht zag, voor de betekenis van
dit werk geen gezaghebbende of bevoorrechte bron meer kan zijn.166 In het recht
ligt dit anders, en wel met name in het strafrecht. Het legaliteitsbeginsel verbiedt
immers een te buitensporige ‘wijziging’ van de voorgegeven betekenis (het
abstracte begrip van bijvoorbeeld een bepaald strafbaar feit of van een bestand-
deel uit een delictsomschrijving), die met elke nieuwe interpretatie gepaard gaat.
Wijzigingen zijn onontkoombaar, maar te drastische wijzigingen zijn niet
geoorloofd. Het recht is op dit punt ‘conservatief’, en moet dit uit rechtsbescher-
mend oogpunt ook zijn. Dit in het legaliteitsbeginsel geconceptualiseerde
rechtsbeschermende oogpunt wordt ten gronde behandeld in hoofdstuk IV.

We zagen dat de objectivering, de methodologische variant van de normati-
vering, een ‘normstellende kracht’ heeft, die in het strafrecht vanwege het
legaliteitsbeginsel nooit teveel ruimte mag krijgen; objectivering moet in het
strafrecht zoveel mogelijk ‘demonstratie’ en zo weinig mogelijk ‘representatie’
zijn. In afgeleide zin is de objectivering evenwel tevens onderworpen aan het
strafrechtelijke schuldbeginsel. Ieder ‘object’ dat door de rechter objectiverend
wordt gewaardeerd, dient namelijk uiteindelijk te worden opgevat als een
zingeladen ‘moment’ van het strafrechtelijke basisbegrip ‘strafbaar feit’. Dit
fundamentele object van strafrechtspleging en strafrechtswetenschap is een
principieel ondeelbare totaliteit, zodat alle ‘momenten’ of ‘aspecten’ die eraan
te onderkennen zijn, worden gekleurd door de specifieke ‘focus’ die het straf-
recht op zijn ontologische domein loslaat.167 Die focus bestaat in de toerekening
van strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor gesanctioneerd onrecht aan een
subject oftewel een dader. In de toerekening komen schuld- en legaliteitsbegin-
sel samen: het eerste formuleert de voorwaarden waaraan het subject moet
voldoen, wil strafrechtelijke toerekening van het feit aan hem, als strafbare
dader, kunnen volgen; het tweede formuleert de voorwaarden waaraan de daad
moet voldoen, wil strafrechtelijke toerekening daarvan als strafbaar feit kunnen
volgen. Dit betekent dat de objectivering, oftewel de ‘methodologische variant’
van de normativering, waarmee in het strafrecht met name de vaststelling van
het delictsbestanddeel opzet verbonden is, in haar ambities op onmiddellijke
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168 Door een verregaande normativerende vaststellingswijze van het opzet, die gepaard kan gaan van
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imperatieve aspect van normen, leidt tot een ‘pervertering’ van de retrospectieve benadering. Zie
over ‘prospectiviteit’ in de strafrechtspleging C. Kelk, ‘Samenhangende verantwoordelijkheid’, DD
1999, p. 819-826; zie voorts C.M. Pelser, ‘Criminal legislation in the nineteenth century: The
historic roots of criminal law and non-intervention in The Netherlands’, in: P. Allridge & C.H.
Brants (red.), Personal autonomy, the private sphere and the criminal law. A comparative study,
Oxford etc.: Hart 2001, p. 181-203, p. 201-202; zie nader hoofdstuk VI, paragrafen 2 en 3.

wijze wordt begrensd door het legaliteitsbeginsel, en op middellijke wijze wordt
begrensd door het schuldbeginsel.168

De andere, sterke variant van de normativering, de normstelling dus, staat
evenzeer in dienst van de strafrechtelijke oriëntatie op toerekening en is dus ook
onderworpen aan de eisen van het schuldbeginsel en het legaliteitsbeginsel.
Deze vorm van toerekening impliceert evenwel niet zozeer een ‘horizontale’
verwijzingsrelatie met ‘regulatieve’ normen, doch in hoofdzaak een ‘verticale’
verwijzingsrelatie met ‘imperatieve’ normen. Zoals in de tweede paragraaf van
dit hoofdstuk reeds bleek, worden normen vanuit het imperatieve gezichtspunt
door een tweetal niveaus gekenmerkt, namelijk een ‘werkelijk’ verticaal,
prescriptief of deontologisch niveau, waarbinnen kwesties als verantwoordelijk-
heid en schuld centraal staan, en een eerder horizontaal, descriptief (maar niet
empirisch) niveau. Dat laatste niveau is het niveau van de ‘ideaaltoestanden’ die
iedere imperatieve norm noodzakelijkerwijs vooronderstelt en waar die norm
naar verwijst. Het postuleren van ideaaltoestanden kan worden vergeleken met
de hiervoor besproken objectivering: ideaaltoestanden veronderstellen en
vergen, althans voor zover zij in het strafrecht (in ongecodificeerde hoedanig-
heid) een rol spelen, de beschikbaarheid van een maatschappelijk draagvlak, van
een ‘dragende consensus’.

Terwijl de objectivering dus aanvangt met het concrete ervaringsbestanddeel,
en eindigt in het toepasselijk verklaren van een algemeen, abstract en juridisch
‘teken-betekenisgeheel’ óp dit ervaringsbestanddeel, verloopt de normstelling
in zekere zin in omgekeerde richting. Zij vangt aan met de norm, dus met het
algemene en abstracte, en eindigt in de beoordeling van het concrete tegen de
achtergrond van die algemene norm. De zorgplicht bij de culpa levert een goed
voorbeeld. Eerst wordt de algemene en abstracte zorgplicht opgespoord, zoals
hij volgens de rechter in de voorliggende omstandigheden had te gelden. De
ideaaltoestanden van de door de rechter gepostuleerde zorgplicht dienen als
gezegd idealiter, overeenkomstig de eisen van het legaliteitsbeginsel, te bogen
op een zo breed mogelijk gedragen eensgezindheid, hoewel dat lang niet altijd
mogelijk is. Vervolgens wordt door de rechter beoordeeld of die zorgplicht ook
ten volle op de desbetreffende verdachte van toepassing is geweest en of er een
verwijtbare discrepantie bestaat tussen de gedraging van de verdachte en de
inhoud van de zorgplicht. Deze beoordeling effectueert het strafrechtelijke
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169 Zie ook F. de Jong, ‘Facetten van schuld en gronden voor strafuitsluiting’, in: M. Boone et al. (red.),
Discretie in het strafrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004b, p. 139-158.

schuldbeginsel, dat rechtstreeks samenhangt met de kwesties inzake de verg-
baarheid en de toerekeningsvatbaarheid.169 Dit betekent dat de normstelling,
oftewel de ‘deontologische variant’ van de normativering, waarmee in het
strafrecht met name de vaststelling van het delictsbestanddeel culpa verbonden
is, in haar ambities onmiddellijk wordt begrensd door zowel het schuldbeginsel
als het legaliteitsbeginsel.



1 W. Dilthey, ‘Die Entstehung der Hermeneutik (1900)’, in: W. Dilthey, Gesammelte Schriften. Band
V.1: Die geistige Welt, Stuttgart/Göttingen: Teubner/Vandenhoeck & Ruprecht 1957, p. 317-338,
p. 334.

2 J. Genet, Dagboek van de dief, Amsterdam: De Bezige Bij 1986 (vert. C.N. Lijsen, van Journal du
voleur, Parijs: Gallimard 1949), p. 61.

Hoofdstuk III

Normativering en rechtsvinding

Wie kann eine Individualität eine ihr sinnlich gegebene fremde individuelle
Lebensäußerung zu allgemeingültigem objektivem Verständnis sich bringen?
Die Bedingung, an welche diese Möglichkeit gebunden ist, liegt darin, daß
in keiner fremden individuellen Äußerung etwas auftreten kann, das nicht
auch in der auffassenden Lebendigkeit enthalten wäre.1

Als ik met woorden probeer te reconstrueren hoe mijn levenshouding was in
die tijd, zal de lezer zich daardoor net zo min als ik op een dwaalspoor laten
brengen. Wij weten dat onze taal incapabel is, ook maar een flauwe weer-
schijn van die voorbije, vreemde toestanden in herinnering te roepen. En
hetzelfde zou voor dit hele dagboek gelden als het een precieze notering
wilde zijn van dat wat ik was. Ik stel hierbij dus vast dat het inlichtingen wil
geven over degene die ik vandaag ben, nu ik dit schrijf. Het is geen onder-
zoek naar het verleden maar een kunstwerk, met mijn vroegere leven als
voorwendsel en als onderwerp. Het is het heden dat met behulp van het
verleden wordt vastgelegd, en niet omgekeerd. Men moet dus weten dat de
feiten waren zoals ik ze beschrijf, maar de interpretatie die ik eraan geef
is – wat ik geworden ben.2

1 Inleiding: Een epistemologisch grondprobleem

Het voorgaande hoofdstuk betreft de normativiteit als ‘ontologische’ en als
‘deontologische’ categorie: sommige verschijnselen zijn geheel of gedeeltelijk
normatief van aard, of heten dit althans te zijn. Aan de normativiteit blijken
‘regulatieve’ en ‘imperatieve’ gezichtspunten onderkend te kunnen worden,
onder invloed waarvan ook het ons primair interesserende concept van de
normativering zich in twee te onderscheiden gedaanten laat kennen: in de sterke
of deontologische variant van de ‘normstelling’ en in de zwakke of methodolo-
gische variant van de ‘objectivering’ of de ‘normativerende methode’. Thans zal
de aandacht worden gevestigd op de laatstgenoemde, ‘methodologische’ of
‘epistemologische’ variant van de normativering. De epistemologie heeft niet
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3 De term ‘geesteswetenschappen’ is van Duitse oorsprong (Geisteswissenschaften). In de Angelsaksi-
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alleen betrekking op de vraag, wat wij kunnen kennen, maar ook op de vraag,
op welke wijze, dus met behulp van welke methode, bepaalde verschijnselen,
toestanden, relaties en regelmatigheden wetenschappelijk verantwoord kunnen
worden waargenomen of aannemelijk gemaakt. De term ‘normativering’ wordt
veelvuldig in verband gebracht met de wijze waarop in het strafrecht wordt
beoordeeld of bepaalde, niet voor rechtstreekse zintuiglijke waarneming toe-
gankelijke condities zich voordoen, dan wel zich in het verleden hebben voorge-
daan. Een belangrijk en voor de hand liggend voorbeeld van dergelijke, aan ons
directe gezichtsveld onttrokken verschijnselen, is de psychische gesteldheid van
een verdachte, ten tijde van het plegen van het strafbare feit waarvan hij wordt
verdacht. Deze psychische gesteldheid, die in het verleden is opgetreden, is in
verschillende opzichten van belang in verband met bijvoorbeeld de leerstukken
inzake het opzet en de culpa.

De aanwezigheid of afwezigheid van zoiets als een psychische dispositie, in
heden of verleden, kan niet dan langs middellijke weg, en dat wil hier zeggen:
normativerend, objectiverend, worden vastgesteld. Deze hypothese staat in dit
hoofdstuk centraal. In het gunstige geval dat zij zich al láten achterhalen, kunnen
de niet rechtstreeks waarneembare verschijnselen immers per definitie slechts
op indirecte wijze worden afgeleid uit het voorhanden uitwendige, en dus wél
voor zintuiglijke waarneming beschikbare, materiaal. Wezenlijk sluit de straf-
rechtelijke normativering zo bezien nauw aan bij het belangrijkste methodologi-
sche probleem, waarvoor de geesteswetenschappen in ruime zin zich allemaal
gesteld zien: hoe is het mogelijk om zekere, althans voldoende betrouwbare
kennis te verkrijgen omtrent inwendige verschijnselen of ervaringen, terwijl die
kennis zich slechts laat ontlenen aan zintuiglijk waarneembare uitwendigheden?
Dit probleem zouden we de epistemologische grondvraag van de geestesweten-
schappen of hermeneutische wetenschappen kunnen noemen.3

De verschijnselen of ervaringen die men langs de methodologische weg van
de normativering tracht zichtbaar te maken, kunnen overigens zelf zowel een
geheel of gedeeltelijk normatief, als een geheel of gedeeltelijk niet-normatief,
feitelijk, statuut hebben. Deze vaststelling is belangrijk, omdat zij het mogelijk
maakt om het onderscheid tussen de sterke, deontologische en de zwakke of
epistemologische betekenis van de term ‘normativering’ zuiver in het vizier te
krijgen en te houden. Zo kán het strafrechtelijke begrip ‘opzet’ in de vóór-
methodologische, materieel-rechtelijke sfeer een neutrale of feitelijke, en in die
zin dus niet-normatieve betekenis hebben, en wel indien en voor zover de
betekenis van het opzet geacht wordt restloos op te gaan in de zuiver psychische
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4 Dat het opzet in het strafrecht allang niet meer een onverdeeld psychisch en feitelijk begrip is (en
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aspecten van het willen en het weten.4 De paradoxale omstandigheid doet zich
nu voor, dat we dit feitelijke, niet-normatieve opzet noodgedwongen juist door
middel van normativering, dus aan de hand van normen, zullen moeten vaststel-
len.5 Dat een verdachte zijn handeling willens en wetens heeft voltrokken, kan
per slot van rekening niet rechtstreeks en zonder tussenkomst van enige vorm
van interpretatie worden waargenomen, doch kan in voorkomende gevallen
hoogstens uit wél empirisch voorhanden gegevens worden afgeleid.

Het verband tussen de strafrechtelijke normativering en het epistemologische
grondprobleem van de hermeneutische wetenschappen wordt in dit hoofdstuk
vanuit verschillende invalswegen benaderd. Allereerst wordt in grove omtrekken
een beschrijving geboden van de hermeneutiek, omdat zij bij uitstek de weten-
schapsfilosofische traditie belichaamt, waarin de problematiek van de normati-
vering in het strafrecht ligt ingebed (paragraaf 2). Daarnaast moet aandacht
worden geschonken aan de specifiek juridische, en meer specifiek strafrechtelij-
ke toespitsing van de hermeneutische vraagstelling. Deze juridische toespitsing
ligt verankerd in de theorievorming over de juridische interpretatie, oftewel de
rechtsvinding (paragraaf 3). De rechtsvinding die, zoals hieronder nog zal
worden uiteengezet, geheel wordt omzoomd door de hermeneutische kentheorie,
vormt het juridische kader waarbinnen de problematiek van de epistemologische
normativering zich voordoet, en zich in voorkomende gevallen eenvoudigweg
moet voordoen, omdat de rechter in deze gevallen niet om de noodzaak tot
normativering heen kan.

In zoverre biedt theorievorming over de rechtsvinding niet meer dan de
praktijk van de rechtsvinding zelf: zij verschaft ons het inzicht dat de toepassing
van de normativerende methode in voorkomende gevallen onvermijdelijk is. De
strafrechter dient met het oog op de vaststelling van de strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid van een verdachte persoon verschillende vragen te beantwoorden die
aanleiding geven tot het gebruik van de normativerende methode. Dat de
normativering zich wel degelijk theoretisch laat funderen, en in zoverre ook laat
legitimeren, moet dan nog afzonderlijk worden aangetoond. Dit geschiedt met
een beroep op verschillende stromingen binnen de handelingsfilosofie (paragraaf
4). Het door de handelingsfilosofie geboden theoretische kader legitimeert met
andere woorden dat, ook in het strafrecht, bepaalde oordelen ‘genormativeerd’
tot stand komen, maar duidt nog niet aan tot hoever de normativering binnen een
strafrechtelijke context mag strekken. Het strafrecht is immers van een wezenlijk
andere orde dan de alledaagse ervaringswerkelijkheid, die veelal de context
vormt waarbinnen de verschillende handelingsfilosofische theorieën zich reken-
schap geven van de wijze waarop mensen in het intersubjectieve verkeer hande-
lingen en andere subjectieve uitingen van geldige, sociale betekenissen voor-
zien. Dit brengt mee, dat dient te worden uitgemaakt, of de toepasbaarheid van
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6 J. de Mul, De tragedie van de eindigheid. Diltheys hermeneutiek van het leven (diss. Nijmegen),
Kampen: Kok Agora 1993, p. 168-170; Th. de Boer, ‘Contouren van een niet-relativistisch pluralis-
me’, in: Th. de Boer & S. Griffioen (red.), Pluralisme. Cultuurfilosofische beschouwingen, Amster-
dam/Meppel: Boom 1995, p. 162-179, p. 166-168.

7 Zie hierboven, hoofdstuk II, paragraaf 3.

de normativerende methode binnen het strafrecht is gebonden aan een kritische
grens. Deze problematiek wordt in het volgende hoofdstuk besproken.

2 Kentheoretische inbedding: Hermeneutiek

2.1 Object van de hermeneutische wetenschappen: Dilthey

De Duitse filosoof W. Dilthey wordt beschouwd als één van de grondleggers
van de moderne hermeneutiek. Hij introduceerde een ontologische maatstaf, een
‘demarcatiecriterium’, aan de hand waarvan het onderzoeksgebied van de
geesteswetenschappen zou kunnen worden afgegrensd van dat van de natuurwe-
tenschappen. Volgens Dilthey hebben de geesteswetenschappen en de natuurwe-
tenschappen niet zozeer betrekking op verschillende werkelijkheden of op
verschillende delen van één werkelijkheid; zij verschillen veeleer in de wijzen
waarop één en dezelfde werkelijkheid wordt ervaren. Object van de natuurwe-
tenschappen is de zogenaamde uiterlijke ervaring van de werkelijkheid. Deze
uiterlijke ervaring is een proces van wisselwerking tussen zintuigen en verstand,
dat een beeld doet ontstaan van een aan vaste wetmatigheden onderworpen
werkelijkheid buiten onszelf. De werkelijkheid wordt ervaren als een door
objectieve noodzakelijkheid geregeerd ‘natuurrijk’. De geesteswetenschappen
hebben daarentegen de innerlijke ervaring oftewel de beleving van de werkelijk-
heid tot object van onderzoek. Anders dan de uiterlijke ervaring, wordt de
innerlijke ervaring niet bemiddeld door de zintuigen. De innerlijke ervaring is
een onmiddellijke ervaring van de werkelijkheid als een door vrijheid en verant-
woordelijkheid gekenmerkte, historisch-communicatieve, geestelijke wereld.6

Dilthey sluit zich met dit onderscheid enerzijds dicht aan bij de dualistische
werkelijkheidsopvatting binnen de filosofie van I. Kant, maar keert zich daar
anderzijds in belangrijke opzichten tevens van af. Kant onderscheidde twee
werkelijkheden, waaraan iedere mens gelijktijdig deel heeft.7 In de eerste plaats
is er de empirische werkelijkheid van de iedere mens omringende wereld, die
volkomen wordt gedetermineerd door een gesloten en universele natuurcausali-
teit. Deze natuurlijke wereld wordt geregeerd door wetmatigheden die de mens
niet kan beïnvloeden en wier oorsprong dan ook buiten hem is gelegen. In de
tweede plaats is er de bovenzinnelijke werkelijkheid van de vrijheid, waarin
iedere mens ook naar eigen ervaring verantwoordelijk is voor zijn eigen doen
en laten. Dilthey neemt het ontologische dualisme van Kant in zoverre over, dat
hij meent dat de natuurwetenschappen de werkelijkheid beschrijven, voor zover
zij gedetermineerd is, terwijl de geesteswetenschappen de werkelijkheid be-
schrijven, voor zover zij althans ten dele juist aan de onveranderlijke, universele



Normativering en rechtsvinding 109

8 Zie voor een kritiek op de verdubbeling van de werkelijkheid in de visie van Kant A.W.M. Mooij,
Toerekeningsvatbaarheid. Over handelingsvrijheid, Amsterdam: Boom 2004a, p. 80; en J.F. Glastra
van Loons voorwoord bij de heruitgave van zijn oorspronkelijk in 1956 verschenen dissertatie Norm
en handeling. Bijdrage tot een kentheoretische fundering der sociale wetenschappen (diss. Leiden
1956), Groningen: Wolters-Noordhoff 1987, p. v-xv, zie ook aldaar p. 31-44. Zie voorts hoofdstuk
II, subparagraaf 4.2.

9 De Mul 1993, p. 169.
10 De Mul 1993, p. 155-161.
11 Ook al herinnert een belangrijke vertegenwoordiger van het hedendaagse ‘filosofisch naturalisme’,

D.C. Dennett, ons aan de nog altijd actuele bewering van D. Hume, dat de natuurwetenschappen zich
bezighouden met geëxtrapoleerde, in de natuur geprojecteerde verwachtingen voor de toekomst, die
ontleend zijn aan in verleden en heden geconstateerde regelmatigheden, maar wier toepasselijkheid
in toekomstige situaties niet kan worden gegarandeerd. Zie D.C. Dennett, Freedom evolves, Londen:
Penguin 2004, p. 33-34.

12 De Boer 1995, p. 165-171; De Mul 1993, p. 187-195; vgl. J.H. Wieland, ‘Beschouwingen over
hermeneutiek en rechtswetenschap’, in: J.H. Wieland, Hermeneutiek – recht – wetenschap (red.
G.C.G.J. van Roermund), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1982c, p. 131-150, p. 135: ‘De hermeneu-
tiek wil de rede “verbreden” met tegelijk een grote sensibiliteit voor de feitelijke context waarbinnen
de rede functioneert.’

wetmatigheden is onttrokken. Dit dubbele perspectief mondt evenwel niet uit in
een kantiaanse ‘verdubbeling van de werkelijkheid’.8 Naar de opvatting van
Dilthey dient de werkelijkheid niet te worden opgedeeld in een materiële en een
geestelijke substantie. Op een dergelijke tweedeling kan daarom vervolgens ook
de onderscheiding tussen de natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen
niet worden gegrondvest.9 Het onderscheidende criterium ligt als gezegd in de
verschillende ervaringswijzen van één en dezelfde werkelijkheid.

Bovendien bestrijdt Dilthey de opvatting van Kant, dat de innerlijke beleving
van een door vrijheid en verantwoordelijkheid gekenmerkte werkelijkheid een
ontijdelijke ervaring zou zijn. Dilthey is op dit punt in belangrijke mate
beïnvloed door het negentiende-eeuwse historisme, dat de historiciteit van al
onze overtuigingen en ervaringen in het licht heeft gesteld.10 De historiciteit en
contingentie van de menselijke ervaringen en van het menselijke denken sluiten
weliswaar een ontijdelijke, universele verankering, naar het voorbeeld van de
natuurwetenschappen,11 uit; deze vaststelling rechtvaardigt nog niet de relativis-
tische gevolgtrekking, dat de innerlijke ervaring en het denken als zodanig op
geen enkele wijze gefundeerd kunnen worden. Er is volgens Dilthey wel dege-
lijk een principe voorhanden, dat enerzijds ruimte laat voor een zeer grote
verscheidenheid aan historisch bepaalde levensvormen, maar waarmee ander-
zijds de toevalligheid van iedere aldus historisch ingebedde menselijke overtui-
ging en ervaring kan worden getranscendeerd. Elke ervaring ontleent volgens
Dilthey haar redelijkheid aan de historische traditie waarin zij is ingevoegd. Elke
historische traditie is dan ook behept met een eigen, immanente redelijkheid, die
samenhangt met het historisch gegroeide zelfbesef van de gemeenschap en die
is opgenomen in historisch-maatschappelijke systemen die het niveau van de
afzonderlijke individuen overstijgen.12

Op dit punt sluimert er in de filosofie van Dilthey een conflict, dat wellicht
kan worden verstaan als een product van de verschillende concurrerende filoso-
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13 Aldus P. Ricoeur, ‘The task of hermeneutics’, in: P. Ricoeur, Hermeneutics and the human sciences.
Essays on language, action and interpretation (red. J.B. Thompson), Cambridge etc.: Cambridge
UP 1989a, p. 43-62, p. 48-53.

14 Zie M. van Nierop, ‘Leven en historiciteit: de hermeneutica van Dilthey’, in: Th. de Boer et al.
(red.), Hermeneutiek. Filosofische grondslagen van mens- en cultuurwetenschappen, Amster-
dam/Meppel: Boom 1988, p. 17-53, p. 27; maar vgl. G.C.G.J. van Roermund, ‘Tekst en “tekst”: de
hermeneutiek-opvatting van J.H. Wieland (1920-1981)’, in: J.H. Wieland, Hermeneutiek – recht –
wetenschap (red. G.C.G.J. van Roermund), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1982, p. 1-24, p. 2.

15 Zie over de begrippen intentionaliteit en intentie, alsmede over de (transcendentale) fenomenologie
van Husserl nader hoofdstuk V, paragraaf 3.

16 Zie voor verschillen tussen Hegel en Dilthey met betrekking tot hun begrip van de objectieve Geest
De Mul 1993, p. 314-316.

fische tradities van zijn tijd.13 Aan de ene kant vinden de geesteswetenschappen
zowel hun fundament als hun rechtvaardiging in de interpretatieve psychologie,
aangezien zij zich dienen toe te leggen op het achterhalen van individuele
innerlijke ervaringen en belevingen. In dit opzicht blijft Dilthey trouw aan de
hermeneutische filosofie van zijn belangrijke voorloper Fr. Schleiermacher, die
heeft getracht een op filologische leest geschoeide methodologie te schrijven,
waarmee de achter teksten schuilgaande, oorspronkelijke subjectiviteit en
individualiteit kunnen worden achterhaald.14 Aan de andere kant was Dilthey
diepgaand beïnvloed door de kantiaanse filosofie en door de wetenschapsfiloso-
fische stroming van het positivisme, die in zijn dagen sterk aan betekenis won.
De dominantie van het positivistische wetenschapsmodel dwong Dilthey op
zoek te gaan naar de mogelijkheidsvoorwaarden voor objectieve kennis van
historisch bepaalde, innerlijke ervaringen.

Aan de grondlegger van de twintigste-eeuwse wijsgerige fenomenologie,
E. Husserl, had Dilthey het inzicht te danken, dat geestelijk leven als zodanig
niet kan worden gekend, maar dat langs de weg van zijn belangrijkste eigen-
schap, de intentionaliteit, wél van het geestelijk leven kennis kan worden
genomen. Intentionaliteit is de eigenschap die maakt dat mentale ervaringen
steeds gericht zijn op een identificeerbare betekenis (intentie).15 Met behulp van
dit inzicht kan Dilthey een brug slaan tussen de individueel-psychologische
fundering van de geesteswetenschappen enerzijds en de positivistische postula-
ten van objectiviteit en algemene geldigheid anderzijds. De intentionele gericht-
heid verleent aan individuele mentale ervaringen weliswaar een dynamisch
karakter, maar Dilthey benadrukt dat die dynamiek zichzelf structureert. Menta-
le ervaringen slaan neer in manifestaties, die objectief kenbaar zijn en die zich
voegen in een zich autonoom ontwikkelende historische traditie.

Het geestelijke leven objectiveert zichzelf zodoende in een bestendige
culturele sedimentatie, die sterk doet denken aan de hegeliaanse ‘objectieve
Geest’.16 Deze ‘objectivatie’ levert het principe, dat de subjectiviteit van de
beleving, en dus ook de historische contingentie van de menselijke ervaring, kan
transcenderen. De objectieve geestelijke wereld behelst een immanente doelma-
tigheid, door Dilthey Wirkungszusammenhang genoemd, die voortdurend
inwerkt op het handelen van mensen en op het leven als zodanig. Deze beïnvloe-
ding kan niet worden gegoten in de natuurwetenschappelijke mal van de natuur-
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17 Ricoeur 1989a, p. 52-53. Zoals hierna, in subparagraaf 2.4, zal blijken, heeft de Duitse filosoof H.-G.
Gadamer later juist betoogd, dat alle pogingen, te ontkomen aan de wezenlijke strekking van het
historisme, bij voorbaat tot mislukken gedoemd zijn.

18 M. Heidegger, Zijn en tijd (1927; vert. M. Wildschut), Nijmegen: Sun 1999, p. 62: ‘In die hermeneu-
tiek, voorzover daarin de geschiedmatigheid van het erzijn ontologisch wordt uitgewerkt als de
ontische voorwaarde voor geschiedschrijving, is dan verworteld wat we slechts in afgeleide zin
“hermeneutiek” kunnen noemen: de methodologie van de historische geesteswetenschappen.’

causaliteit, kan ook geen ‘absolute kennis’ opleveren, maar verloopt wel op
geleide van een eigen, historische structuur van rationaliteit. De latere Dilthey
heeft de objectiviteit van de geestelijke wereld sterk benadrukt, daartoe wellicht
verleid door de strenge eisen die de positivisten stelden aan het begrip ‘weten-
schap’. Deze eisen verwekten de behoefte aan een principe dat het historisme
zou kunnen overstijgen.17

2.2 Ontologische hermeneutiek: Heidegger

De vaststelling van Dilthey, dat de geesteswetenschappen zich over een verza-
meling onderwerpen buigen, die in ontologische zin fundamenteel afwijken van
de onderwerpen die de natuurwetenschappen onderzoeken, rechtvaardigt dat de
geesteswetenschappen met een eveneens geheel eigensoortige methodologie
toegerust zijn. Deze methodologie is de verklaringswijze van de hermeneutiek.
Alvorens enkele aspecten van de hermeneutische methodologie te bespreken,
dient eerst te worden stilgestaan bij een beslissende wending in de filosofie van
de interpretatie, een wending die het ontologische bereik van de hermeneutiek
radicaal heeft doen toenemen. Verantwoordelijk voor deze ‘copernicaanse
wending’ binnen de hermeneutiek was de Duitse filosoof M. Heidegger. Hij
bestreed het diltheyiaanse postulaat, dat de hermeneutiek slechts één van de
varianten zou zijn van de algemene kennisleer, welke variant bij uitstek zou
passen bij de geesteswetenschappen. Interpretatie (Verstehen) is universeler dan
Dilthey wilde doen geloven, want de noodzaak tot interpreteren doet zich niet
alleen maar voor wanneer wij geïnteresseerd zijn in het mentale leven van
andere personen. Sterker: de problematiek van het begrijpen of interpreteren is
helemaal niet in het bijzonder verbonden met de problematiek van de intersub-
jectieve communicatie, laat staan met de vraag, hoe wij ons de toegang zouden
kunnen verschaffen tot de geest van een ander.

Dit laatste is hoogstens van afgeleid belang. Van fundamenteel belang is
volgens Heidegger daarentegen de constatering, dat de problematiek van het
begrijpen hecht verklonken is met onze ‘zijnswijze’. Normatieve methodolo-
gieën, die bij interpretatieve bezigheden moeten worden nageleefd, kunnen niet
worden opgetekend, voordat allereerst duidelijkheid bestaat over de vraag, wat
ons überhaupt in staat stelt een verschijnsel te begrijpen of te interpreteren.18 Het
antwoord op deze vraag ligt besloten in het begrip ‘er-zijn’ (Dasein). De mens
is een wezen dat existeert en is dus, gelijk alle dingen in de wereld, een zijnde.
Anders dan de dingen, is het menselijk zijnde evenwel begiftigd met een zijns-
verstaan, een verstaan dat hem toestaat, zichzelf te kennen als een zijnde in het
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19 Existentiële interpretaties van Heideggers ontologie, zoals die van J.-P. Sartre, deden dit wel, en
gingen zodoende voorbij aan een centrale notie binnen de filosofie van Heidegger, namelijk de idee
dat menselijke zijnden ‘geworpen’ zijn in een wereld en traditie, die vóór hen zijn begonnen, na hen
zullen voortduren, en waarbinnen zij zich allereerst zullen moeten leren oriënteren, teneinde
gaandeweg hun ‘subjectzijn’ te verwezenlijken. Het menselijk subject, met de daaraan verbonden
noties van vrijheid en verantwoordelijkheid, is derhalve niet eigen oorsprong, maar (hoogstens
– want Heidegger ontkende later iedere mogelijkheid van subjectiviteit) het moeizame resultaat van
een ‘geworpen ontwerp’ binnen de ‘vastbeslotenheid’ van het bestaan. Zie Th. de Boer, ‘Van
subjectivisme naar subjecticide; van subjecticide naar subjectiviteit’, in: Th. de Boer, Tamara A.,
Awater en andere verhalen over subjectiviteit, Amsterdam: Boom 1993f, p. 176-199; Ricoeur 1989a,
p. 56-57. Zie voor een hedendaagse uitwerking van de filosofie van de late Heidegger Th.C.W.
Oudemans, Omerta, Amsterdam: Bert Bakker 2008b.

20 Heidegger (1927) 1999, p. 80: ‘Erzijn is een zijnde dat zich in z’n zijn verstaand tot dit zijn
verhoudt. (…) Maar nu is het zaak deze zijnsbepalingen van het erzijn van meet af aan te zien en te
begrijpen op grond van de zijnsgesteldheid die we het in-de-wereld-zijn noemen.’ Dit in-de-wereld-
zijn is een voorbeeld van een, wat Heidegger noemt: ‘existentiaal’, een ontologisch kenmerk
(zijnsgesteldheid) dat toebehoort aan een er-zijn. Dit betekent, dat de mens zich ervan bewust is, dat
hij een zijnde is binnen een omvattender, maar evenzogoed eindig, zijnde: de Wereld. Zijnden die
niet de ‘zijnsaard’ hebben van het er-zijn, voorwerpen bijvoorbeeld, zijn dus ook gespeend van de
zijnsgesteldheid van het in-de-wereld-zijn, maar hebben in de plaats daarvan het ontologische
kenmerk van het ‘voorhanden-zijn’. Dit kenmerk wordt door Heidegger een ‘categoriaal’ genoemd
(p. 81).

21 E. Levinas, ‘Is de ontologie fundamenteel?’, in: E. Levinas, Het menselijk gelaat. Essays, gekozen,
vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ad Peperzak, Amsterdam: Ambo 2005a,
p. 93-105, p. 96. Vgl. H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen
Hermeneutik, Tübingen: J.C.B. Mohr (1960) 1975, p. 245: ‘Verstehen ist nicht ein Resignationsideal
der menschlichen Lebenserfahrung im Greisenalter des Geistes, wie bei Dilthey, es ist aber auch
nicht, wie bei Husserl, ein letztes methodisches Ideal der Philosophie gegenüber der Naivität des
Dahinlebens, sondern im Gegenteil die ursprüngliche Vollzugsform des Daseins, das In-der-Weltsein
ist. (…) Verstehen [ist] die Seinsart des Daseins, sofern es Seinkönnen und “Möglichkeit” ist.’ De
kritiek van Gadamer (en Heidegger) op de late Husserl komt nog nader aan de orde in hoofdstuk V,
subparagraaf 3.2.

licht van het algemene Zijn. Het er-zijn omvat dit ontologische, prereflexieve
besef. Dit besef mag niet worden opgevat als een instrument waarmee, in de
termen van het bekende subject-objectschema, een mens een ander al of niet
menselijk zijnde leert kennen.19 Het er-zijn ontbeert iedere epistemologische, en
dus ook iedere psychologische relevantie. Het er-zijn is veeleer een eigenschap
van de mens, krachtens hetwelk hij zijn relatie met, en zijn positie binnen de
wereld leert begrijpen. De mens bewoont de wereld en is zich ook bewust van
zijn ‘in-de-wereld-zijn’.20

Wat doet de ontologie van Heidegger nu met hermeneutische sleutelbegrip-
pen als ‘begrijpen’ en ‘interpreteren’? In de eerste plaats verschaft Heidegger
alle methodologische invullingen van deze begrippen een afgeleid statuut. Dit
zagen we reeds. Perceptie van situaties, begrip, interpretatie, dit alles is slechts
mogelijk bij de gratie van de omstandigheid, dat de mens de zijnsaard van het
er-zijn heeft. De van oorsprong Litouwse filosoof E. Levinas formuleerde het
aldus: Het bestaan, ‘dit gebeuren waarin ik al geëngageerd ben, daar ik door
banden die niet tot gedachten te herleiden zijn verbonden ben met datgene wat
mijn object zou moeten zijn – dit bestaan moet uitgelegd worden als een begrij-
pen.’21 Het ontologische voorbegrip, dat met deze zijnsaard gepaard gaat, vormt
de anticipatoire structuur van ‘vooroordelen’ waarop alle vormen van begrip en
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22 Ricoeur 1989a, p. 53.
23 Levinas heeft in zijn hierboven aangehaalde werk de fundamentele status van de ontologie overigens

bestreden, door te betogen dat er een ethisch principe bestaat, dat de ontologie van Heidegger
overschrijdt en daardoor, paradoxaal genoeg, fundamenteler is. Dit principe wordt belichaamd door
de Ander, dat wil zeggen: de met mij verbonden andere mens, die zich aan mij aandient, niet ergens
vanuit mijn horizon van het Zijn, als zomaar een zijnde onder de overige zijnden, maar als iemand
die, met zijn gelaat zonder context, een onweerstaanbaar beroep op mij doet en volstrekte weerstand
biedt aan iedere poging, hem met geweld aan mijzelf te assimileren. Zie over Levinas’ subjectfiloso-
fie R. Visker, Vreemd gaan en vreemd blijven. Filosofie van de multiculturaliteit, Amsterdam: Sun
2006.

24 De term ‘hermeneuein’ betekent vertalen, vertolken, of interpreteren. Zie Th. de Boer, ‘Hermeneu-
tiek en ideologiekritiek’, in: H. Kunneman (red.), Wetenschap en ideologiekritiek, Amsterdam/
Meppel: Boom 1978, p. 96-134, p. 103; Smith 1997, p. 209; zie ook G.A.M. Widdershoven,
‘Inleiding’, in: Th. de Boer et al. (red.), Hermeneutiek. Filosofische grondslagen van mens- en
cultuurwetenschappen, Amsterdam/Meppel: Boom 1988a, p. 9-16, p. 10-11; en A.W.M. Mooij,
‘Hermeneutiek en strafrecht’, in: A. Harteveld, D.H. de Jong & E. Stamhuis (red.), Systeem in
ontwikkeling (Knigge-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, p. 429-449, p. 431.

verklaring zijn gefundeerd. De voorkennis anticipeert als het ware op alle toe-
komstige, methodologisch-hermeneutische betekenisverleningen. In de tweede
plaats krijgen de door Heidegger geontologiseerde, hermeneutische begrippen
‘begrijpen’ en ‘interpreteren’ een universeel bereik.22 De ontologische herme-
neutiek is universeel, in de zin dat zij voorafgaat aan, ja de constitutieve voor-
waarde vormt voor alle kennisvergaring. Niet alleen de geesteswetenschap-
pelijke methoden van interpretatie (Verstehen), ook de van oudsher als natuur-
wetenschappelijk te boek staande methoden (Erklären) zijn geworteld in de
fundamentele, hermeneutische ontologie.23

2.3 Epistemologische hermeneutiek: Nogmaals Dilthey

De epistemologische hermeneutiek kan sinds Heidegger niet langer goed uit de
voeten met de hermeneutiek van Dilthey, ook niet met diens epistemologische
theorie, die tot nu toe niet als zodanig aan de orde was gekomen. Wat houdt
epistemologische of methodologische hermeneutiek in? Om deze vraag te
kunnen beantwoorden, is het dienstig, allereerst een onderscheid te maken
tussen de hermeneutische praxis of hermeneuse enerzijds, en de hermeneutiek
als zodanig anderzijds. De hermeneutiek zelf laat zich vervolgens onderverdelen
in een methodologische of epistemologische hermeneutiek enerzijds en een
filosofische hermeneutiek (waartoe ook de ontologie van Heidegger behoort)
aan de andere kant. De hermeneutische praxis is eigenlijk heel alledaags. Zij is
de activiteit, die op al die plaatsen en tijdstippen plaats heeft, waar en wanneer
een vreemde en op het eerste gezicht onbegrijpelijke uitspraak moet worden
omgezet in vertrouwd idioom.24

De epistemologische of methodologische hermeneutiek biedt een nadere
bezinning op de hermeneutische praxis door een normatief systeem van regels
te formuleren, die bij elke afzonderlijke interpretatieve werkzaamheid moeten
worden opgevolgd. Dilthey heeft op dit punt als één van de eersten belangrijk
werk verricht. Hij verhief de aan Schleiermacher ontleende term ‘Verstehen’ tot
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25 Dilthey (1900) 1957, p. 318: ‘Wir nennen den Vorgang, in welchem wir aus Zeichen, die von außen
sinnlich gegeben sind, ein Inneres erkennen: Verstehen.’ Zie voor de hermeneutische filosofie van
Schleiermacher De Mul 1993, p. 150-154; Ricoeur 1989a, p. 45-48.

26 Dilthey (1900) 1957, p. 318. Zie ook Van Nierop 1988, p. 36.
27 Dat neemt niet weg, dat die pogingen wel een belangrijke heuristische functie kunnen vervullen.

Verschillende hermeneutische methodologieën schrijven de ‘empathische benadering’ zelfs als
noodzakelijke (maar niet per se voldoende) strategie voor; zie A.W.M. Mooij, De psychische
realiteit. Psychiatrie als geesteswetenschap, Amsterdam: Boom 2006, p. 119-121, 131.

28 Dilthey gebruikt hiervoor de term Nacherleben; zie De Mul 1993, p. 332. Zie voorts Leezenberg &
De Vries 2001, p. 138-139; Smith 1997, p. 207-210.

29 Dit hermeneutische grondschema, volgens hetwelk alle individuele uitingen, willen zij begrepen
kunnen worden, tegelijkertijd een demonstratie moeten zijn van voorgegeven kennis en begrippen,
én zelfstandig het voorgegeven begrip wijzigen, keert terug in paragraaf 4 van dit hoofdstuk, waarin
op geleide van de handelingstheorie van J.F. Glastra van Loon en, in diens voetspoor, M. Hilde-
brandt, wordt betoogd, dat alle in de werkelijkheid voorkomende handelingen tegelijkertijd kunnen
worden opgevat als ‘betekend ervaringsbestanddeel’ (demonstratie) en als ‘teken’ (representatie).
Zie ook paragraaf 5 van hoofdstuk II.

sleutelbegrip ter beantwoording van de in de inleiding reeds geformuleerde
vraag: hoe kunnen wij aan de hand van voor ons louter uitwendig kenbare
tekens, betrouwbare kennis opdoen over andermans innerlijke drijfveren en
ervaringen?25 Voorop staat, dat alle mentaal, dus innerlijk, gemoveerde mense-
lijke uitingen neerslaan in uiterlijk waarneembare veranderingen in de werkelijk-
heid: ‘Fremdes Dasein ist uns zunächst nur in Sinnestatsachen, in Gebärden,
Lauten und Handlungen von außen gegeben.’26 Begrijpen, Verstehen, vereist
niet zozeer dat de interpretator zich tracht in te leven in de vooralsnog onbegre-
pen ander, noch dat hij probeert de oorspronkelijke mentale ervaring van de
ander te herbeleven.27 Veeleer gaat het erom, dat de interpretator zijn eigen
kennis van het leven aanwendt, teneinde in de uiterlijke expressie (Ausdruck)
van de ander, de eigen innerlijke ervaringen te herkennen. Verstehen verwijst
daarmee naar de eigen ervaringen van de interpretator, die hem in staat stellen
om de achter een ‘vreemde’ uiting verscholen, innerlijke ervaring van de ander,
zelf te beleven.28

Deze gang van zaken is wezenlijk zowel historisch als circulair van aard.
Om een uiting te kunnen begrijpen als een bepaalde uiting, dat wil zeggen als
een uiting waaraan een bepaalde innerlijke drijfveer of ervaring ten grondslag
ligt, is voorkennis onontbeerlijk. Begrip van de werkelijkheid komt tot stand
door de verbinding van de uitingen met de eigen, ongereflecteerde levenserva-
ringen. Deze ervaringen zijn op hun beurt niet voor eens en voor altijd gegeven,
maar groeien in de loop van ieders leven.29 Het geheel van onze ervaringen, onze
voorkennis, wordt metaforisch omschreven in termen van een voortdurend
verschuivende en zich verbredende horizon. Elk begrijpen vindt plaats tegen de
impliciete achtergrond van historisch ontwikkelde vooronderstellingen. De
horizon vormt derhalve ons historisch gesitueerde punt van vertrek en legt
enerzijds wezenlijke beperkingen op aan iedere interpretatie, maar stelt ons
anderzijds in staat telkens nieuwe ervaringen aan het bestaande arsenaal toe te
voegen. Dit proces van begrijpen wordt aangeduid als de ‘hermeneutische
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30 Smith 1997, p. 208-209; Mooij 2006, p. 125.
31 De Boer 1978, p. 104-105; vgl. Mooij 2005, p. 445-446.

cirkel’: het geheel (onze levenservaring) bepaalt de delen (de individuele
uitingen) en de delen bepalen het geheel.30

Deze op Dilthey terug te voeren hermeneutische methode is naar de maatsta-
ven van latere hermeneutici zowel te beperkt, als te ruim geformuleerd. Te
beperkt, omdat de hermeneutiek sinds de heideggeriaanse wending universeel
is en dus niet alleen maar relevant is in verband met de vraag naar de innerlijke
ervaringen van anderen. Te ruim, omdat de hermeneutiek van Dilthey een
pretentie voert die zij niet kan waarmaken: er wordt ten onrechte uitgegaan van
de mogelijkheid, de oorspronkelijke innerlijke ervaring van een ander te recon-
strueren aan de hand van de eigen levenservaring. Met deze kritiek betreden we
opnieuw het terrein van de filosofische hermeneutiek.

2.4 Filosofische hermeneutiek: Gadamer

De filosofische hermeneutiek levert geen bijdrage aan de interpretatieve metho-
de. Wel behelst zij een systematische en kritische bezinning, niet alleen op de
constitutieve voorwaarden voor de communicatie in het algemeen en de commu-
nicatieve competentie van de interpretator in het bijzonder, maar ook op het
zelfbegrip van de interpretator. De communicatieve competentie betreft een
onderwerp waarover de Duitse socioloog en filosoof J. Habermas zich in belang-
rijke werken heeft uitgelaten. Iedere vorm van communicatie veronderstelt een
tweetal kerncompetenties. Enerzijds is er de vaardigheid van het luisteren, lezen
of begrijpen, en anderzijds is er de vaardigheid van het spreken, schrijven of
overreden. Beide competenties kunnen niet dan vanuit een radicale gesitueerd-
heid worden benut, want de mogelijkheden voor hun uitoefening worden door
de hierboven besproken hermeneutische horizon gelijktijdig beperkt én geconsti-
tueerd. Begrijpen vindt altijd plaats vanuit de eigen context van de interpretator,
maar ook het spreken en het overreden zijn gesitueerd, omdat alleen hij een
levensvorm kan beïnvloeden, die daaraan zelf tegelijkertijd deel heeft. Deze
gesitueerdheid wordt door Habermas de ‘objectiviteit van de taal’ genoemd.31

Met deze uitdrukking wil aangegeven zijn, dat elke communicatieve act wordt
bedreven binnen de grenzen die door de alledaagse omgangstaal zijn uitgezet.
Deze grenzen zijn dwingend, en in zoverre objectief. Zij kunnen niet worden
overschreden, omdat buiten de omgangstaal geen maatstaf voorhanden is,
waarop ten behoeve van enige vorm van communicatie kan worden teruggeval-
len.

De alles doordringende invloed van de taal is door de eveneens Duitse
filosoof H.-G. Gadamer sterk benadrukt. De (omgangs)taal is het onontkoomba-
re medium dat elke communicatieve werkzaamheid, ja elke vorm van menselijk
samenleven, bemiddelt. De taal is een in een traditie ingebedde, historische
grootheid, die zich goeddeels buiten onze eigen wil om ontwikkelt. De histori-
sche traditie vormt het omvattende kader of de horizon van ‘algemeen-mense-
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32 Mooij 2006, p. 126-128; De Boer 1978, p. 117.
33 Zie hierover nader hoofdstuk V, subparagrafen 3.2 en 3.3.
34 Gadamer (1960) 1975, p. 283.
35 Gadamer (1960) 1975, p. 284.

lijke ervaring’, tegen de achtergrond waarvan iedere vorm van menselijk
samenleven eerst mogelijk wordt. Dit betekent, dat de traditie een langs de weg
van de taal toegeëigende ‘funderende consensus’ (tragende Einverständnis)
belichaamt, die altijd aan de communicatie voorafgaat. Zij vormt het voorgege-
ven, ‘voorbewuste’ fundament, dat zowel verschil als overeenstemming van
mening mogelijk maakt.32 Het is niet mogelijk, de eigen gesitueerdheid, of de
binding met de omgangstaal te neutraliseren. Dit betekent meteen, dat de lessen
van het negentiende-eeuwse historisme niet in de wind mogen worden geslagen.
De historiciteit en de contingentie van onze manieren van waarnemen, commu-
niceren en samenleven kunnen niet worden getranscendeerd. Wat Habermas de
‘objectiviteit van de taal’ noemt, heet bij Gadamer ‘vooroordeel’ en krijgt bij
hem een universele strekking: de eigen bepaaldheid stelt enerzijds grenzen aan
wat wij kunnen begrijpen en uitdrukken, maar is anderzijds tegelijkertijd juist
de enige toegangsweg tot het verstaan en dus tot ons begrip van de wereld
waarin wij leven en waarop wij als waarnemend, denkend, sprekend en hande-
lend subject betrokken zijn.

Deze toegangsweg tot het verstaan kan volgens Gadamer slechts worden
bewandeld onder invloed van een soort dialectiek of spanning tussen een gevoel
van behoren en participatie (Zugehörigkeit) enerzijds en een gevoel van ver-
vreemding en distantie (Verfremdung) anderzijds.33 Deze dialectiek is in de
eerste plaats van groot belang voor de theorie van Gadamer over het ‘historisch-
reflexieve bewustzijn’ (wirkungsgeschichtliches Bewußtsein). Deze theorie leert,
dat we ons steeds bewust dienen te zijn van het feit, dat wij behoren tot, en actief
deel uitmaken van, een historische traditie en dat deze traditie ons altijd zal
afhouden van de mogelijkheid, zekere en absolute kennis te verkrijgen omtrent
onze positie daarbinnen. ‘Ein wirklich historisches Denken muß die eigene
Geschichtlichkeit mitdenken.’34 Diltheys ‘objectieve Geest’ draait ons dan ook
een rad voor ogen, in zover als wordt gesuggereerd dat we die objectieve Geest
op enigerlei wijze tegenover ons zouden kunnen stellen. De theorie leert daar-
naast, dat het historisch-reflexieve bewustzijn eerst gestalte kan krijgen, indien
toch op enigerlei wijze afstand kan worden genomen van onze oorspronkelijke
positie.35 Die afstand kan worden genomen door een onbetwistbaar bestaans-
recht voor het bijzondere te postuleren. Het individuele en het bijzondere
behoeven zich niet langer te rechtvaardigen naar uitsluitend het criterium van
het voorgegeven algemene. Zij moeten daarentegen, met inbegrip van hun
historische wortels en achtergronden, worden erkend als bronnen van vernieu-
wing van algemene regels en patronen, en daarmee van nieuwe kennis. Een
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36 De Boer 1995, p. 168-171. Het onherleidbare bestaansrecht van het bijzondere en individuele wordt
wel het ‘hermeneutisch recht’ genoemd. Dit recht is geworteld in het ‘basiskarakter’ van de
hermeneutische ervaring; zie hierover De Boer 1978, p. 115. In hoofdstuk IV wordt deze gedachte
voor een deel uitgewerkt aan de hand van het begrip ‘narrativiteit’. Daar zal worden betoogd dat de
materieel-strafrechtelijke rechtsvinding, gezien haar oriëntatie op imputatie, steeds een narratieve
context veronderstelt die het mogelijk maakt uitspraken te doen over zaken als subjectieve verant-
woordelijkheid en schuld. De wijze waarop het strafrecht zich van de narratieve zone tussen
objectieve feitenvaststelling (materiële waarheidsvinding) en toerekening van strafrechtelijke
aansprakelijkheid (rechtsvinding in ruimere zin) rekenschap geeft, heeft implicaties voor de door
het recht gemaakte aanspraak op legitimiteit.

37 Gadamer (1960) 1975, p. 289: ‘Nun gilt es aber, den Irrtum fernzuhalten, als wäre es ein fester
Bestand von Meinungen und Wertungen, die den Horizont der Gegenwart bestimmen und begren-
zen, und als höbe sich die Andersheit der Vergangenheit dagegen wie gegen einen festen Grund ab.
(…) Vielmehr ist Verstehen immer der Vorgang der Verschmelzung solcher vermeintlich für sich
seiender Horizonte.’ Zie ook Ricoeur 1989a, p. 62.

38 Gadamer (1960) 1975, p. 356: ‘Zum wirklichen Verstehen gehört dagegen, die Begriffe einer
historischen Vergangenheit so wiederzugewinnen, daß sie zugleich unser eigenes Begreifen mit
enthalten.’ Zie ook De Mul 1993, p. 417-422.

39 Aldus Van Roermund 1982, p. 7; zie ook Th.C.W. Oudemans, ‘Gadamers wijsgerige interpretatie-
leer’, in: Th. de Boer et al. (red.), Hermeneutiek. Filosofische grondslagen van mens- en cultuurwe-
tenschappen, Amsterdam/Meppel: Boom 1988, p. 54-89, p. 63-64, 66, 70.

dergelijke vorm van reflexiviteit is dus tegelijk zowel deugd als kern van de
hermeneutische methode.36

Dit maakt meteen duidelijk, dat de door de vervreemding opgeroepen
spanning in de tweede plaats van groot belang is voor de processen van het
begrijpen en het interpreteren in algemene zin. Wij interpreteren iedere aanvan-
kelijk onbegrepen uiting altijd vanuit een radicale gesitueerdheid, die uitdruk-
king vindt in de anticipatoire, ontologische structuur van onze vooroordelen. Die
structuur van vooroordelen vormt de horizon waarbinnen wij leven en van
waaruit wij de wereld, en alles en iedereen daarbinnen, tegemoet treden. Nie-
mand leeft evenwel in een hermetisch afgesloten horizon. Niemand leeft boven-
dien in een unieke horizon. Wij kunnen weliswaar, gesitueerd als wij zijn, niet
over absolute kennis beschikken, maar begrip, succesvolle interpretatie en
intersubjectieve communicatie zijn vanwege de openheid van de funderende
consensus desalniettemin mogelijk. Begrip komt tot stand door de versmelting
van de horizonten van de verschillende deelnemers aan de communicatie.37

Verschillende horizonten vloeien samen. Dit betekent enerzijds, dat een volko-
men reconstructie van de innerlijke ervaring van een andere mens, naar het
voorbeeld van Dilthey, onmogelijk is, omdat uiteindelijk in ieder begrip en in
iedere interpretatie de eigen horizon van de interpretator een aandeel heeft.38 Dit
geldt overigens net zo goed, getuige ook het motto van de Franse literator J.
Genet bij dit hoofdstuk, voor reconstructies van vroegere eigen ervaringen. Het
betekent anderzijds, dat de interpretator zich te allen tijde bewust moet zijn van
de rol die zijn eigen vooroordelen spelen en dat hij het bijzondere en individuele
niet mag laten verschalken door zijn eigen heerszuchtige horizon. Hij moet zich
open stellen vanuit het besef, dat iedere ervaring verwachtingen vestigt, die in
de toekomst wel eens doorkruist zouden kunnen worden.39
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40 Gadamer (1960) 1975, p. 265-266: ‘In Wahrheit ist Tradition stets ein Moment der Freiheit und der
Geschichte selber. Auch der echteste, gediegenste Tradition vollzieht sich nicht naturhaft dank der
Beharrungskraft dessen, was einmal da ist, sondern bedarf der Bejahung, der Ergreifung und der
Pflege.’

41 P. Ricoeur, ‘Hermeneutics and the critique of ideology’, in: P. Ricoeur, Hermeneutics and the human
sciences. Essays on language, action and interpretation (red. J.B. Thompson), Cambridge etc.:
Cambridge UP 1989b, p. 63-100, p. 82.

42 A.A.G. Peters, ‘Recht als vals bewustzijn’, in: C. Kelk, M. Moerings, N. Jörg & P. Moedikdo (red.),
Recht, macht en manipulatie, Urecht: Het Spectrum 1976, p. 189-220, p. 202-203, betoogt dat ook
het recht als cultureel-communicatief fenomeen door ideologieën vervormd wordt.

2.5 Hermeneutiek en ideologiekritiek: Habermas

Hermeneutici na Gadamer hebben de kentheoretische strekking van de herme-
neutiek nog verder doorgevoerd. Alvorens daarop kan worden ingegaan, moet
in aansluiting op het behandelde in de voorgaande subparagraaf eerst nog
worden stilgestaan bij een belangrijke controverse tussen Gadamer en Habermas
over de vraag, of de hermeneutiek metterdaad een universeel bereik kent. Wij
zagen dat Gadamer meent dat dit zo is. Zijn gehele hermeneutische programma
kan worden gelezen als een poging, de via de taal toegeëigende structuren van
vooroordelen, autoriteiten en tradities in hun eer te herstellen. Hij meent dat
deze structuren al te gemakkelijk verbonden plegen te worden met noties als
overheersing en geweld. Autoriteit is volgens Gadamer voor een belangrijk deel
afhankelijk van subjectieve erkenning, en die erkenning impliceert een kritisch
moment. Ook het concept van de traditie bevat een kritisch moment. Een traditie
dient namelijk eerst te worden eigen gemaakt om vervolgens zelfstandig te
kunnen worden voortgezet.40 De vooroordelen, autoriteiten en de gehele traditie,
samengebald in onze horizon, kunnen derhalve wel degelijk kritische maatsta-
ven herbergen, doch kunnen niet toestaan, dat deze maatstaven zichzelf ooit
boven de erkenning van autoriteit en traditie zouden verheffen.41 Iedere nieuwe
ervaring, ieder nieuw inzicht komt tot stand door een versmelting van verschil-
lende horizonten, en blijft daarom de oude persoonlijke horizon omvatten. Die
wordt gewijzigd, en wellicht verbreed, maar nooit uitgeschakeld.

De universaliteitspretentie die Gadamer aldus aan de hermeneutiek toekent,
wordt door Habermas bestreden, althans overdreven bevonden. Dit houdt
verband met een door hem gekoesterd wantrouwen tegen alle vormen van
autoriteit en traditie. Volgens Habermas is ‘het talige’ weliswaar van grote en
onvermijdelijke betekenis, heet bij hem immers ‘objectief’, maar zijn rol is niet
in alle gevallen zaligmakend. Er bestaan namelijk niet-talige factoren, die van
buitenaf het communicatieproces verstoren. Habermas noemt de factoren ‘ar-
beid’ en ‘macht’. Deze factoren infecteren het communicatieproces met onher-
kenbare, starre en gewelddadige ideologieën. De hermeneutische methode is
daarom in zoverre niet universeel, dat storingen van de communicatie door
externe factoren niet met de middelen van de hermeneutiek kunnen worden
gerepareerd, of ook maar herkend.42 De hermeneutiek stuit op haar eigen gren-
zen. Ideologiekritische reflectie vormt in dergelijke gevallen de enige uitweg.
Deze reflectie staat in dienst van het streven naar een wetenschappelijk gefun-
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43 Zie De Boer 1978, p. 113-114; zie ook Van Roermund 1982, p. 10-12; G.A.M. Widdershoven, ‘De
kritische hermeneutiek van Habermas’, in: Th. de Boer et al. (red.), Hermeneutiek. Filosofische
grondslagen van mens- en cultuurwetenschappen, Amsterdam/Meppel: Boom 1988b, p. 151-178,
p. 155-158, 176-178. Wij kunnen in verband met de (ideologie)kritiek ook denken aan de problema-
tiek inzake de strafuitsluitingsgrond ontoerekenbaarheid (art. 39 Sr).

44 De Boer 1978, p. 126-127; vgl. Van Roermund 1982, p. 13.

deerde diagnose, waarin met behulp van een theoretisch apparaat de valse
ideologieën zoveel mogelijk moeten worden ontmaskerd en weggezuiverd.

De ideologiekritische reflectie heeft met andere woorden een onmiskenbaar
emancipatoire strekking. De ‘patiënt’ moet er, langs de weg van de ‘zelfreflec-
tie’, toe worden gebracht, te onderkennen dat hij onder een ‘vervalst bewustzijn’
leeft of heeft geleefd. Het stellen van een dergelijke diagnose veronderstelt als
gezegd het voorhanden hebben van een theoretisch instrumentarium. Dit impli-
ceert, dat met de traditionele verstehende benadering van de methodologische
hermeneutiek niet kan worden volstaan. Die benadering moet op z’n minst
worden aangevuld met een traditioneel met de natuurwetenschappen geasso-
cieerde, verklarende (erklärende) benadering. Habermas benadrukt weliswaar,
dat de toepassing van deze laatste benadering altijd achteraf nog door de betrok-
kene moet worden gelegitimeerd, maar dat laat onverlet, dat die betrokkene
althans tijdelijk als gesprekpartner wordt uitgeschakeld.43 De tegengestelde
uitgangspunten van de hermeneutiek en de ideologiekritiek, namelijk traditie en
afhankelijkheid enerzijds, emancipatie en mondigheid anderzijds, zouden
kunnen doen vermoeden, dat beide oriëntaties elkaar radicaal uitsluiten. Dat
hoeft zeker niet. Zowel door de Nederlandse filosoof Th. de Boer als door de
Franse filosoof P. Ricoeur is nadrukkelijk betoogd, dat de hermeneutiek vol-
doende ruimte laat voor ideologiekritische reflectie.

Naar de opvatting van De Boer moeten wij de ideologiekritiek niet opvatten
als een op emancipatie gerichte, empirische wetenschap, maar als een verleng-
stuk van de rationele verklaring, dat wil zeggen: als een onderdeel binnen de
algemene argumentatieleer. De benadering blijft hiermee volledig hermeneu-
tisch. De ideologiecriticus mag allerhande motieven te berde brengen teneinde
zijn verdenking te beargumenteren, dat zijn gesprekspartner valselijk wordt
beïnvloed door een ideologie waarvan laatstgenoemde zelf alleen het bestaan
nog niet beseft. De gesprekspartner wordt op deze wijze geen ogenblik uitge-
schakeld, want de bewijslast van de verdenking van ideologie berust bij de
ideologiecriticus.44 Ricoeur beweert in wezen iets soortgelijks. De ideologiekriti-
sche reflectie, die nodig is om de vervormingen van de communicatieve compe-
tenties te ontmaskeren, wordt door Habermas een ‘dieptehermeneutiek’ (Tiefen-
hermeneutik) of metahermeneutiek genoemd. Ricoeur meent, dat deze benaming
reeds impliceert, dat de kritiek een integraal onderdeel uitmaakt van de herme-
neutiek, zij het dat die hermeneutiek, in methodologische zin, wellicht iets
minder smal moet worden opgevat dan Gadamer en Habermas doen. De verste-
hende methode en de erklärende methode worden gelijkelijk door de hermeneu-
tische traditie omvat, bevinden zich zogezegd op één ‘hermeneutische boog’, en
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45 Ricoeur 1989b, p. 97: ‘Distortions can be criticised only in the name of a consensus which we cannot
anticipate merely emptily, in the manner of a regulative idea, unless that idea is exemplified; and one
of the very places of exemplification of the ideal of communication is precisely our capacity to
overcome cultural distance in the interpretation of works received from the past.’ Ricoeur heeft ook
buiten deze discussie een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de (filosofische) hermeneutiek.
Deze bijdrage zal niet hier, maar in paragraaf 4 worden behandeld.

46 S.E. Fish, ‘With the compliments of the author: Reflections on Austin and Derrida’, in: S.E. Fish,
Doing what comes naturally. Change, rhetoric, and the practice of theory in literary and legal
studies, Oxford: Clarendon Press 1989a, p. 37-67, p. 44.

47 Fish 1989a, p. 42-43: ‘The point is not that I could never be certain about the meaning (…) but that
neither the achievement of certainty nor the failure to achieve it will have a necessary relationship
to the fact of physical proximity. (…) [T]here is no epistemological difference between direct and
mediated communications because, in a fundamental sense, all communications are mediated.’ Zie
ook G.H.T. Blans, ‘Hermeneutiek en deconstructie’, in: Th. de Boer et al. (red.), Hermeneutiek.
Filosofische grondslagen van mens- en cultuurwetenschappen, Amsterdam/Meppel: Boom 1988,
p. 208-239, p. 234.

beide methoden danken hun bruikbaarheid aan een zelfde funderende con-
sensus.45 

2.6 Radicalisering van de eindigheid van het verstaan: Derrida, Fish

Thans kunnen wij terugkeren naar de kwestie, waarvan de behandeling hierbo-
ven even was uitgesteld: de verdere radicalisering van de kentheoretische
strekking van de hermeneutische filosofie. Het bereik van de filosofische herme-
neutiek is in zeker opzicht namelijk nog verder vergroot door enkele postmoder-
ne filosofen, die betogen dat de alles doorsijpelende taligheid iedere poging tot
interpretatie tot een fundamenteel onzekere aangelegenheid maakt. Zich beroe-
pend op de Frans-Algerijnse filosoof J. Derrida zet bijvoorbeeld de Amerikaanse
literatuur- en rechtswetenschapper S.E. Fish zich af tegen de opvatting, dat een
succesvolle communicatie kan worden gegarandeerd door een samenstel van
voorwaarden, die de ontvangst van een uiting dermate aan banden zouden
leggen, dat voor twijfel geen plaats, en dus aan interpretatie geen behoefte zou
bestaan.46 Onmogelijk is in ieder geval, een op extern bewijs gefundeerd onder-
scheid te maken tussen alledaags of anderszins ‘serieus’ taalgebruik enerzijds,
en andersoortig, bijvoorbeeld literair, taalgebruik aan de andere kant. Dergelijk
bewijs kan niet worden aangetroffen in de intrinsieke kenmerken van het
taalgebruik zelf, en is volgens Derrida en Fish ook overigens nergens beschik-
baar. Er is niets ‘in’ een uiting, ook niet in een op het eerste gezicht ondubbel-
zinnige uiting, dat een correcte interpretatie ervan afdwingt, of zelfs maar
waarschijnlijk maakt. Ook de afstand in tijd of ruimte tussen de spreker en de
toehoorder, de schrijver en de lezer, kan louter op zichzelf het lukken of misluk-
ken van communicatie niet verklaren, en datzelfde geldt voor de mate waarin
een uiting ‘direct’ dan wel ‘bemiddeld’ is.47

Deze vaststellingen roepen onmiddellijk de vraag op, hoe we het doorgaans
soepele en bevredigende verloop van de menselijke communicatie dan wél
kunnen verklaren. Volgens Derrida is dit alleen mogelijk krachtens de gedeelde
vooronderstellingen en overtuigingen van de binnen een communicatieve
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48 Zie Fish 1989a, p. 51-53. De belangrijke notie van de contextualiteit binnen de filosofie van Derrida
brengt mee, dat deze filosofie, althans op dat punt, kan worden gezien als behorende tot de herme-
neutiek. Dat neemt niet weg, dat zijn filosofie op talrijke andere punten door velen uiteindelijk met
de hermeneutiek volstrekt onverenigbaar wordt geacht. Derrida’s ‘deconstructivisme’ vertegenwoor-
digt een verdere radicalisering van de hermeneutische notie van eindigheid van de interpretatie; het
ondermijnt én vooronderstelt daarmee tegelijkertijd de voortdurend op zin en orde gerichte herme-
neutiek. Zie De Mul 1989, p. 431-432; Blans 1988, p. 208, 230-231.

49 Fish 1989a, p. 52-53.
50 Deze opvatting hangt samen met de door Derrida ten dele aan F. de Saussure ontleende semiologi-

sche theorie, die inhoudt dat er geen enkele reële verwijzing naar een empirische of extrasystemati-
sche werkelijkheid mogelijk is, doordat tekens zich altijd louter bevinden in een horizontale
verwijzingsrelatie met andere tekens. Tekens onderhouden dus nooit een absolute relatie met de
werkelijkheid daarbuiten, en in die zin is er ‘niets buiten tekst’, er is slechts ‘intertekstualiteit’. Deze
theorie is evenwel veelvuldig bekritiseerd; zie bijvoorbeeld De Mul 1993, p. 441; Blans 1988,
p. 213-216; W. Irwin, ‘Against intertextuality’, Philosophy and literature 2004, p. 227-242. Zie ook
hoofdstuk III, subparagraaf 4.1 en paragraaf 5.

51 Zie Fish 1989a, p. 47-48.
52 De Mul 1993, p. 438: ‘Voortbouwend op het eerder gebruikte beeld van de horizon zouden we

kunnen stellen dat Derrida (…) niet gericht is op een horizonverbreding (zoals bij Dilthey) of een
horizonversmelting (zoals in het geval van Gadamer), maar op een horizonverstrooiing.’ Deze

context verbonden actoren.48 De set van gedeelde vooronderstellingen kunnen
we gelijkstellen aan de hierboven aan de orde gestelde hermeneutische ‘hori-
zon’, aan de ‘objectiviteit van de taal’ bij Habermas en aan het ‘vooroordeel’ en
de ‘dragende consensus’ bij Gadamer. Deze gelijkstelling is gerechtvaardigd,
aangezien Derrida de structuur van vooronderstellingen ziet als een zelf-referen-
tiële context, dat wil zeggen: een context die op geen enkele wijze kan worden
beschreven, onafhankelijk van hen, die daar zelf onderdeel van uitmaken. De
context is een constructie van de wereld, niet iets dat objectief identificeerbaar
is in de wereld.49

Derrida zet zich vervolgens evenwel scherp af tegen de hermeneutische
traditie door te betogen, dat ook de zojuist beschreven context nog geen grenzen
kan stellen aan de willekeur die interpretatie heet. Hij meent dat de betekenis
van een teken slechts gelokaliseerd kan worden in de relaties van dat teken met
alle overige tekens in een bepaald tekensysteem.50 Die relaties kunnen voortdu-
rend veranderen. Dit brengt mee, dat iedere nieuwe uiting steeds opnieuw
geïnterpreteerd moet worden, wil zij een rol kunnen spelen in enige intersubjec-
tieve communicatie. Er is daardoor geen ‘oorspronkelijke’ betekenis; geen
enkele uiting bezit op zichzelf een eenduidige betekenis, zodat alle uitingen
noodzakelijkerwijs, zo vaak als ze zich voordoen, ‘gelezen’ moeten worden.
Deze eigenschap wordt door Derrida ‘iterabiliteit’ genoemd.51 Iedere interpreta-
tie bevriest als het ware tijdelijk een bepaalde betekenisrelatie en ontkent
hierdoor tegelijkertijd alle andere mogelijke betekenisrelaties. De methode van
de ‘deconstructie’ zou dit gewelddadige proces dienen te onthullen en zou in
zoverre derhalve tegengesteld dienen te zijn aan de op eenheid van betekenis
gerichte hermeneutische methode. De deconstructie is dan ook niet uit op het
aantonen van de bedoeling, de intentie, de zin of de waarheid van een tekst,
maar is veeleer gericht op het aantonen van het betekenisverlies dat gepaard gaat
met iedere interpretatie.52 Zij is ook radicaler dan de hierboven besproken
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horizonverstrooiing houdt verband met een centraal begrip binnen de filosofie van Derrida, namelijk
‘disseminatie’ (dissémination), dat zoiets als vermenigvuldiging, verstrooiing, uitzaaiing, verspilling
van zin aanduidt; zie Blans 1988, p. 218-219. Mooij 2005, p. 445-447, brengt de deconstructie, door
hem ‘hermeneutiek van de context’ genoemd, vooral in verband met de mensenrechten en de
juridische, ‘systeemtranscendente’ beginselen die het recht van buitenaf beïnvloeden en sturen.

53 Demonstratieve normativering of objectivering gaat met andere woorden altijd vergezeld van
representatieve normstelling; iedere normtoepassing demonstreert voorgeven normen en represen-
teert de hierdoor gewijzigde normen. Zie hoofdstuk II, paragraaf 5.

ideologiekritische reflectie, doordat de deconstructie niet kan volstaan met het
aantonen van louter vervormingen in de communicatie en de communicatieve
competentie.

3 Rechtstheoretisch kader: Rechtsvinding

Nu in het voorgaande is uiteengezet, dat de normativerende methode recht-
streeks aansluit bij de algemene vraagstelling van de hermeneutische weten-
schappen, en kentheoretisch dan ook volledig door de hermeneutiek wordt
omzoomd, ligt het in de bedoeling van de voorliggende paragraaf, de aansluiting
met de hermeneutiek op een specifieker niveau te beschrijven, en wel op het
niveau van het recht en vooral het materiële strafrecht. Rechtsvindingstheorieën
buigen zich over de vraag, met behulp van welke methode rechters de juridische
vragen, op beantwoording waarvan het (straf)recht georiënteerd is, van antwoor-
den voorzien en ook kunnen voorzien. De normativerende methode laat zich
begrijpen als een onderdeel van de rechtsvinding. Met andere woorden: de
rechtsvinding biedt het praktische kader en de rechtsvindingsleer biedt het
theoretische kader waarbinnen de normativerende methode in het strafrecht
toegepast wordt. Om die reden is het zaak een omschrijving van het verschijnsel
rechtsvinding te bieden, waarin recht wordt gedaan aan de in de volgende para-
graaf ten principale te bespreken, hermeneutische kenmerken van de normative-
rende methode, oftewel de objectivering.

Wellicht ten overvloede zij in herinnering geroepen, dat de term ‘normative-
ring’ onderdak biedt aan een tweetal hoofdbetekenissen of hoofdbegrippen: de
objectivering en de normstelling. Normativering kan bestaan in een betekenis-
verlening op grondslag van regulatieve, betekenisbepalende intersubjectieve
normen, maar kan zich ook, impliciet of expliciet, manifesteren in een uitvaardi-
ging van imperatieve voorschriften. Deze twee betekenissen bestaan niet in vol-
strekte onafhankelijkheid van elkaar. Objectivering bestaat in een vorm van
betekenisverlening en impliceert derhalve de toepassing van een voorgegeven
norm. Iedere toepassing van voorgegeven normen gaat steeds gepaard met een
wijziging, althans een actualisering van deze normen. De toepassing van een
norm culmineert in een aanpassing van de betekenis van de toegepaste norm aan
de feitelijke context waarbinnen de vraag naar de actuele betekenis van de des-
betreffende norm zich manifesteert. In zoverre kan worden gesteld dat normtoe-
passing leidt tot normwijziging; en een norm wijzigen is een norm stellen.53
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Toch wil dit niet zeggen, dat beide betekenissen van ‘normativering’ niet
afzonderlijk van elkaar belicht zouden kunnen worden. Het komt er maar op
aan, vanuit welk gezichtspunt naar het verschijnsel normativering gekeken
wordt. Bezien vanuit een horizontaal perspectief wordt de normativering geken-
merkt door haar objectiverende aspect, op basis waarvan een vooraf beschikba-
re, objectieve of intersubjectieve betekenis wordt toegewezen aan een ter
interpretatie voorliggende uiting. Bezien vanuit een verticaal perspectief wordt
zij vooral door haar normstellende aspect gekenmerkt, dat verantwoordelijk is
voor de creatie van na te leven voorschriften.

In het voorgaande hoofdstuk zijn van beide vormen van normativering de
belangrijkste vooronderstellingen besproken. In het voorliggende hoofdstuk
staat hoofdzakelijk de ‘methodologische betekenis’ van de normativering,
oftewel de normativerende methode, centraal, die vooral ziet op de wijze waarop
wordt beoordeeld of bepaalde, niet voor rechtstreekse zintuiglijke waarneming
toegankelijke condities zich voordoen, dan wel zich in het verleden hebben
voorgedaan. De objectivering van strafrechtelijke schuld vertoont kenmerken die
in zeer algemene zin eveneens binnen de rechtsvinding aanwijsbaar zijn. Ter
inleiding op de bespreking van deze kenmerken zal daarom tevens aandacht
moeten uitgaan naar de algemene problematiek rond de rechtsvinding in het
materiële strafrecht. Allereerst zal de aandacht worden gevestigd op de aard van
het object van de rechtsvinding, opdat vervolgens het methodologisch proces
van de rechtsvinding zelf inhoudelijk aan de orde kan worden gesteld. De
meeste beschrijvingen van de rechtsvinding zijn geënt op de methode van het
materiële privaatrecht. Het materiële strafrecht is op punten geheel anders
ingericht; van deze punten zal de hier gepresenteerde beschrijving van de
rechtsvinding rekenschap moeten geven.

3.1 Object: Interpretatie en interpretatieve gemeenschap

Het recht kan in concrete gevallen niet zelf de juiste wijze van zijn toepassing
dicteren, en heet dan ook telkens opnieuw ‘gevonden’ te moeten worden. Wat
in een bepaald geval ‘rechtens’ is, ligt verscholen in een complexe wisselwer-
king tussen de algemene, abstracte normen van het recht en de concrete feiten
van het bijzondere geval. De bronnen van het recht in concreto, oftewel de
toepasselijke rechtsregels enerzijds en de feiten die de toepasselijkheid van juist
díe rechtsregels aannemelijk of verdedigbaar maken anderzijds, kondigen nooit
hun eigen betekenis aan. De betekenis van bijvoorbeeld de juridische term
‘doodslag’ (art. 287 Sr), of van de verschillende bestanddelen waaruit de wette-
lijke omschrijving ervan is samengesteld, spat niet van het papier af waarop de
strafbepaling gedrukt staat. Hetzelfde geldt voor de betekenis van de feiten en
omstandigheden, vermeld in een tenlastelegging, in een dossier, of gereleveerd
tijdens een onderzoek ter terechtzitting. Voor de bepalingen in het Wetboek van
Strafrecht, voor verklaringen van verdachten en getuigen, voor tenlasteleggin-
gen, voor standpunten van Officieren van Justitie en voor alle overige strafrech-
telijk relevante documentatie geldt nu eenmaal hetzelfde als wat voor iedere



Hoofdstuk III124

54 Zie hierboven, subparagraaf 2.6, en hoofdstuk II, paragraaf 5.
55 Hierop wordt nader ingegaan in paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk IV.
56 L. Wittgenstein, Filosofische onderzoekingen (1953; red. M. Derksen & S. Terwee), Amsterdam:

Boom 2002, § 7, p. 39; M.A. Loth, Handeling en aansprakelijkheid in het recht (diss. Leiden),
Arnhem: Gouda Quint 1988, in het bijzonder p. 58-62.

57 Zie hierboven, subparagraaf 2.6; en zie hoofdstuk IV, subparagraaf 4.1, waarin het strafrecht in
navolging van, en ten dele in afwijking van de systeemtheorie van N. Luhmann wordt beschreven
als een relatief autonoom, want zelf-referentieel en normatief gesloten systeem.

58 B. van Klink, ‘Bedreigt rechtsvinding de rechtszekerheid? Een kritisch-hermeneutische visie op de
rol van de rechter in het materiële strafrecht’, DD 2001, p. 685-710, p. 688-691. 

59 D. Kennedy, ‘Een linkse fenomenologische kritiek op de rechtsvindingstheorie van Hart en Kelsen’,
R&R 2004, p. 242-257, p. 248, vergelijkt het in concrete gevallen te vinden recht dan ook met een
kantiaans ‘Ding an sich’: ‘De ontologische vraag rijst of het gepast is om de bepaaldheid van een
regel in de zin van haar onoverkomelijke geldigheid en verbindendheid aan het eind van de periode
die men zich heeft toegestaan eraan te werken, te beschouwen als de intrinsieke eigenschap van die
regel. Het alternatief is dat de bepaaldheid of de onbepaaldheid van de norm niet anders begrepen
kan worden dan als het effect – de schijn van noodzakelijkheid – dat op een contingente manier
totstandgekomen is in de interactie tussen tijd, strategie en vaardigheid van de uitlegger met een
onkenbaar Ding an Sich ofwel de “wezenlijke” aard van de regel.’ Op het terrein van de rechtsvin-

intentionele uiting in algemene zin geldt: zij bevatten geen van alle een onver-
vreemdbare ‘kern’ waarin hun betekenis in essentialistische zin opgeborgen
zit.54 Die betekenis is daarmee radicaal afhankelijk van, want komt eerst tot
stand door, interpretatie.

De rechtsvinding is kentheoretisch gesitueerd voorbij zowel de ‘betekenis-
essentialistische’ positie van het legisme of legalisme, als de ‘subjectivistische’
positie van het rechtsrealisme.55 Het recht kunnen we, overeenkomstig een op
L. Wittgenstein terug te voeren traditie, beschouwen als een ‘taalspel’, waarbin-
nen bijvoorbeeld het strafrecht en het strafprocesrecht ook weer eigen ‘taalspe-
len’ constitueren.56 Het strafrecht is fundamenteel bezien een praktijk die is
georganiseerd op geleide van regels die in talige concepten vervat zijn. Concep-
ten, zo bleek ook al in subparagraaf 4.2 van het vorige hoofdstuk, zijn historisch
gegroeide en in een traditie ingebedde, menselijke constructies, die de criteria
bevatten ter bepaling van wat ‘geldt’ als een onderdeel van de ‘werkelijkheid’,
in ons geval de strafrechtelijke realiteit. Die strafrechtelijke realiteit vertegen-
woordigt, in ieder geval voor rechters en voor anderen die professioneel aan die
realiteit deel hebben, een constructie van een wereld, en niet een objectief in de
wereld te identificeren geheel van vooronderstellingen en uitgangspunten. Het
strafrecht is voor de rechtsvindende strafrechter met andere woorden een zelf-
referentiële context.57 Krachtens de door de verschillende participanten aan deze
context gedeelde interpretatieve aannames, is succesvolle communicatie tussen
deze deelnemers mogelijk.

Essentialistische of legistische betekenisopvattingen, volgens welke de taal
onwrikbare grenzen stelt aan de bandbreedte van betekenismogelijkheden van
bijvoorbeeld een strafbepaling of een uittreksel uit een strafdossier, zijn dus niet
overeind te houden.58 Een Wortlautgrenze is niet voorhanden; er is niets ‘in’ een
uiting dat een correcte interpretatie ervan zeker, waarschijnlijk of ook maar
mogelijk maakt. Betekenis ligt niet op onveranderlijke wijze opgesloten in het
object van de interpretatie, maar wordt daaraan toegewezen.59 De hierboven, in
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ding is ‘kennis’ altijd voorlopig en hypothetisch; nooit is met volstrekte zekerheid te zeggen, of ‘het’
recht in een concreet geval ook daadwerkelijk gevonden is en iedere waarheidsaanspraak kan in dit
opzicht worden blootgesteld aan pogingen tot falsificatie. Zie over deze ‘fallibilistische’ oriëntatie
in het recht en de rechtswetenschap J.A.I. Wendt, ‘Popper en de rechtswetenschap; kanttekeningen
bij het huidige debat’, RM Themis 2005, p. 181-191; zie ook verderop, subparagraaf 3.3.

60 S.E. Fish, ‘Working on the chain gang: Interpretation in law and literature’, in: S.E. Fish, Doing
what comes naturally. Change, rhetoric, and the practice of theory in literary and legal studies,
Oxford: Clarendon Press 1989b, p. 87-102, p. 92-94. De door Van Klink 2001, p. 706-707, bepleite,
aan H. Kelsen schatplichtige visie, luidende dat de rechter een buiten-juridische keuze maakt,
ingeval conflicterende interpretaties zich aandienen, gaat ten onrechte aan deze ‘institutionele
rolopvatting’ van de rechter voorbij: voor de rechter bestaat er niets anders dan een juridisch
gezichtspunt.

61 R. Dworkin, Law’s empire, Cambridge, Mass.: Belknap Press 1986. Zie ook R. Dworkin, A matter
of principle, Cambridge, Mass.: Harvard UP 1985, p. 119-177; en zie P.W. Brouwer, ‘Over
coherentie in het recht’, in: A.M. Hol & J. Hage (red.), Coherentie, rechtszekerheid en rechtspositi-
visme. Verspreide geschriften van prof. mr. P.W. Brouwer (1952-2006), Den Haag: Boom Juridische
uitgevers 2008b, p. 57-73. Zie voor een toepassing van Dworkins ‘constructivistische’ rechtsvin-
dingstheorie en ‘one right answer-thesis’ op het Nederlandse strafprocesrecht N. Rozemond,
Strafvorderlijke rechtsvinding (diss. Amsterdam, VU), Deventer: Gouda Quint 1998.

62 Vanuit het externe (of eventueel ‘gematigd externe’) gezichtspunt van bijvoorbeeld de (kritische)
wetenschapper kan het recht, of kan een deelgebied van het recht, de normatief vooronderstelde
samenhang ten enenmale blijken te ontberen. Zo hebben onderzoekers uit de school van de zoge-
naamde Critical Legal Studies Movement geijverd, het recht te ontmaskeren, te ‘deconstrueren’, als

subparagraaf 2.6 besproken ‘iterabiliteit’ ziet nu juist op de principiële ontvan-
kelijkheid van teksten en andere uitingen voor deze toewijzing: uitingen moeten
en kunnen steeds opnieuw worden ‘gelezen’ en vervolgens, afhankelijk van de
context van de interpretator, van nieuwe betekenissen worden voorzien. Hiermee
wil beslist niet gezegd zijn, dat iedere interpretatie geoorloofd zou zijn, of dat
niet voorspeld zou kunnen worden, welke betekenis wel en welke betekenis niet
aan een bepaalde uiting toegeschreven kan worden. Wie het legalisme of
positivisme afwijst, speelt daarmee nog niet het rechtsrealisme of subjectivisme
in de kaart. Beslissingen van rechters, en de interpretaties waarop zij stoelen,
zijn dan ook geen onmiddellijke uitvloeisels van de toevallige politieke of
subjectieve voorkeuren van deze rechters. Rechters zijn onderdeel van een
institutionele praktijk die hen verbiedt, die het hen zelfs onmogelijk maakt, om
(openlijk) hun eigen, buitenjuridische preferenties in stelling te brengen.60

Rechters, en juristen in het algemeen, opereren noodgedwongen binnen de
sfeer van waarschijnlijkheden en voorlopige hypotheses; die sfeer kunnen zij
niet overstijgen. Desalniettemin brengt hun rolopvatting onvermijdelijk met zich
mee, dat zij uitgaan van de beschikbaarheid van een richtinggevend en coherent
normensysteem, waaraan wel degelijk bindende antwoorden kunnen worden
ontleend op de verschillende rechtsvragen waarmee men in de dagelijkse
praktijk te maken krijgt. De coherentie of ‘integriteit’ van het recht – de term
komt van de Amerikaanse rechtsfilosoof R. Dworkin – vormt derhalve een
noodzakelijke vooronderstelling voor iedere rechter.61 Rechters die deze vooron-
derstelling afwijzen, zouden geacht kunnen worden zich te bezondigen aan een
vorm van rechtsweigering, aangezien de rechtsvinding en de rechtspraak, bezien
vanuit een intern gezichtspunt, verplichten tot de aanname van een samenhan-
gend en richtinggevend, oftewel een normatief systeem van rechtsnormen.62 Die
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een lappendeken van onverzoenbare ideologische tegenstellingen en als de min of meer contingente
uitkomst van ideologische strijd; zie A. Altman, Critical Legal Studies. A liberal critique, Princeton:
Princeton UP 1990; en Kennedy 2004; zie ook G.C.G.J. van Roermund, Recht, verhaal en werkelijk-
heid, Bussum: Coutinho 1993a, p. 60-61. Voor rechters en andere deelnemers aan de ‘zelf-referen-
tiële’ praktijk van het recht is dit perspectief daarentegen in beginsel niet beschikbaar: het recht is
‘conservatief’, en het is ook een deel van zijn functie dit te zijn. Het recht moet als coherent systeem
voortdurend geënt blijven op de traditie waaruit het voortkomt. Het recht verandert en ontwikkelt,
maar niet op de wijze van de deconstructie, niet los dus van zijn contextuele randvoorwaarden. Zie
over het recht als zelf-referentieel systeem ook hoofdstuk IV, subparagraaf 4.1.

63 Art. 287 Sr wordt door juristen dan ook ‘automatisch’ en van stond af aan gelezen alsof het
inderdaad de delictsomschrijving van doodslag betreft, en niet bijvoorbeeld een modernistisch
gedicht of een wijsgerig aforisme. Niets ‘in’ de bewoordingen van dit artikel, ‘in’ de overige tekst
waarvan het een onderdeel is, of ‘in’ het ‘genre’ waartoe het artikel doorgaans wordt gerekend, is
evenwel constitutief voor de correctheid van deze juridische leeswijze. Niets in de tekst van het
artikel staat er principieel aan in de weg, dat iemand op overtuigende wijze een geheel andere
leeswijze bepleit. Dat het recht slechts de gangbare, juridische interpretatie van dit artikel toestaat,
kan dan ook uiteindelijk alleen worden verklaard met een beroep op de ‘achtergrond van interpreta-
tieve veronderstellingen’ waarvan de leden van de interpretatieve gemeenschap van het (straf)recht
uitgaan. Zie hiertoe Fish 1980; Fish 1989b; en Glastra van Loon 1973.

64 Het is onmogelijk om een principieel of een op externe maatstaven gefundeerd onderscheid te maken
tussen ‘moeilijke’ en ‘eenvoudige’ gevallen. E. Claes, Legaliteit en rechtsvinding in het strafrecht.
Een grondslagentheoretische benadering (diss. Leuven), Leuven: Universitaire Pers Leuven 2003a,
p. 133, betoogt terecht dat dit onderscheid niet volgt uit de mate van ‘duidelijkheid van de strafwet
zelf, maar uit de geplogenheid om bepaalde ten laste gelegde feiten onmiddellijk te verstaan als deel
uitmakend van een handelingspatroon, waarvan de strafwet de articulatie is.’ En op p. 136: ‘Net
zoals het onjuist is gemakkelijke gevallen te identificeren met gevallen, waarbij de betekenis van
de strafwet “op zich” duidelijk is, zo ook is het onjuist de centrale problematiek van rechtsvinding
in moeilijke gevallen gelijk te stellen met het gegeven dat de strafrechter geconfronteerd wordt met
een verborgen betekenisinhoud van een strafwet die gewoon maar “wacht” om te worden opgedol-
ven.’ Zie ook hoofdstuk IV, subparagrafen 2.2 en 2.3.

65 C.E. Smith, Feit en rechtsnorm. Een methodologisch onderzoek naar de betekenis van de feiten voor
de rechtsvinding en legitimatie van het rechtsoordeel (diss. Leiden), Maastricht: Shaker Publishing
1998, p. 71-122; Fish 1989b.

vooronderstelling vormt een niet afschudbaar attribuut bij de rol die juristen zich
gedurende opleiding en praktijkervaringen hebben toegeëigend. Juristen hebben
geleerd om de verschillende teksten die zij ter interpretatie voorgelegd krijgen,
van meet af aan te zien als juridische teksten, als bronnen van recht.63

De noodzakelijke oriëntatie op een integer rechtssysteem verhindert niet, dat
in voorkomende gevallen een eenduidig ‘beste’ antwoord op een voorliggend
juridisch vraagstuk niet te vinden is of eenvoudigweg niet gevonden wordt. In
deze zogenoemde ‘moeilijke gevallen’, die niet principieel verschillen van de
‘makkelijke’,64 kan het regulatieve ideaal van de integriteit van het recht even-
wel geen additioneel hulpmiddel in de rechterlijke interpretatiewerkzaamheid
bieden.65 De voorstelling van het recht als een coherent normatief systeem, dat
zogezegd gereed zou liggen om door een ‘herculische’ rechter te worden sa-
mengenomen in een allesomvattende ‘beste theorie’, beheerst door ‘beginselen’
die geen relativisme dulden, helpt een rechter namelijk niet verder te komen dan
waar hij ‘van nature’ reeds is. Rechters zijn als rechters immers veroordeeld tot
de taak, steeds de ‘beste’ interpretatie te bieden van het recht en van de feiten
waarop dit recht moet worden toegepast. Ook onderling conflicterende interpre-
taties zijn, voor zover zij als juridische interpretaties erkenbaar zijn, totstandge-
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66 S.E. Fish, Is there a text in this class? The authority of interpretive communities, Cambridge, Mass.:
Harvard UP 1980; zie in vergelijkbare zin J.F. Glastra van Loon, ‘Objectiviteit’, in: J.F. Glastra van
Loon, R.A.V. van Haersolte & J.M. Polak (red.), Speculum Langemeijer (G.E. Langemeijer-bundel),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1973, p. 125-137.

67 Glastra van Loon 1973, p. 134.

komen onder dezelfde vlag van het coherentie-ideaal. Wanneer van conflicteren-
de interpretaties, oftewel van moeilijke gevallen, sprake is, biedt dit ideaal van
integriteit geen soelaas meer.

Welke interpretatie uiteindelijk door zal gaan voor de meest juiste, hangt af
van de kracht van de argumenten waarmee zij binnen het forum van de rechts-
pleging ondersteund wordt. De kracht van die argumenten berust niet, in ieder
geval niet volledig, op de kwaliteit van de overkoepelende rechtstheorie waar-
mee zij een voldoende mate van verenigbaarheid (fit) vertonen. Hun kracht is in
laatste instantie vooral afhankelijk van de mate waarin de argumenten feitelijk
erkenning en instemming vinden onder de leden van de juridische gemeenschap.
De juridische gemeenschap is een voorbeeld van wat Fish een ‘interpretatieve
gemeenschap’ (interpretive community) heeft genoemd.66 Rechters, juristen,
vormen een gemeenschap van professionals die in grote lijnen een gelijke
‘training’ hebben doorgemaakt. Wie tot één van de zogenoemde ‘togaberoepen’
wil worden toegelaten, moet een wettelijk erkende rechtenopleiding hebben
afgerond; wie deel wil uitmaken van de rechterlijke macht wordt geconfronteerd
met nog aanvullende vereisten. Deze eenvormige socialisering vormt de grond-
slag waarop juristen dezelfde typen teksten als juridische bronnen aan kunnen
merken en dezelfde interpretatieve strategieën als de geldige vormen van
juridische interpretatie op deze bronnen los kunnen laten. Hierdoor wordt een
hoge mate van onderlinge verstaanbaarheid en uitwisselbaarheid van argumen-
ten mogelijk.

Juristen delen in een vorm van rationaliteit. Deze rationaliteit wordt door J.F.
Glastra van Loon omschreven in termen van een ‘procedure’ die op een tweetal
wijzen de mogelijkheid van succesvolle interpretatie binnen de juridische
gemeenschap verzekert: ‘ten eerste door de manier waarop hij elementen uit de
ervaringscontext licht die voor het nemen van de beslissing in aanmerking
worden genomen; ten tweede door de manier waarop hij de in aanmerking te
nemen ervaringselementen met elkaar in verband brengt voor het nemen van de
beslissing.’67 Deze procedure verschaft dus aan hen, die in het recht zijn in-
gewijd, de middelen om dezelfde ervaringsbestanddelen als juridisch relevante
feiten aan te merken teneinde deze vervolgens met behulp van juridisch geldige
redeneringen met elkaar in verband te brengen. ‘Objectiviteit’ van oordelen is
in het licht van deze omstandigheden hoofdzakelijk een kwestie van onderlinge
mededeelbaarheid, een mededeelbaarheid die intersubjectief en procedureel
bepaald is en niets van doen heeft met de ‘aard’ van de objecten waarover deze
oordelen worden geveld. Juridische objectiviteit is een vorm van intersubjectie-
ve overeenstemming; zij komt dialogisch tot stand, binnen de context van een
juridisch forum, in de openbaarheid waarvan de leden van de juridische gemeen-
schap de kracht van hun uiteenlopende argumenten meten.
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68 De term ‘particularisme’ ontleen ik aan Claes 2003a; Van Klink 2001 spreekt in dit verband van een
‘casuïstische benadering’. Zie ook hoofdstuk IV, subparagraaf 2.3 en paragraaf 5.

69 Dworkin 1986; Rozemond 1998; Claes 2003a, p. 326-334; E. Claes, ‘Bespreking van C.E. Smith,
Feit en rechtsnorm. Een methodologisch onderzoek naar de betekenis van de feiten voor de
rechtsvinding en legitimatie van het rechtsoordeel, Shaker Publishing, Maastricht 1998, 227 p.’,
R&R 2000, p. 182-187; vgl. Van Klink 2001, p. 693-694.

70 Smith 1998, p. 205-207; P. Scholten, Mr. C. Asser’s handleiding tot de beoefening van het Neder-
lands burgerlijk recht. Algemeen deel (aangevuld door G.J. Scholten), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1974, p. 120-124; zie ook S.E. Fish, ‘Wrong again’, in: S.E. Fish, Doing what comes
naturally. Change, rhetoric, and the practice of theory in literary and legal studies, Oxford:
Clarendon Press 1989c, p. 103-119; en S.E. Fish, ‘Still wrong after all these years’, in: S.E. Fish,
Doing what comes naturally. Change, rhetoric, and the practice of theory in literary and legal
studies, Oxford: Clarendon Press 1989d, p. 356-371; vgl. Van Klink 2001, p. 694-696.

71 Sinds de verschijning van K.R. Popper, The logic of scientific discovery, New York: Harper Torch
(1959) 1986, wordt immers vrij algemeen onderkend dat alle waarneming ‘theoriegeladen’ is. Zie
aldaar bijvoorbeeld p. 32; zie ook Wendt 2005, p. 187-188.

Deze ten dele aan de wijsgerige hermeneutiek gerelateerde overwegingen
halen voor een belangrijk deel de angel uit de controverse tussen de vertegen-
woordigers van een ‘particularistische’ en de vertegenwoordigers van een ‘con-
structivistische’ visie op de rechterlijke oordeelsvorming.68 Constructivisten
huldigen de opvatting dat rechters zich in de beoordeling van concrete gevallen
laten leiden of zich althans zouden moeten laten leiden door een algemene, ‘best
mogelijke theorie van het recht’. Hoe beter en samenhangender deze algemene
theorie van het recht in abstracto, des te krachtiger de argumenten die daaraan
kunnen worden ontleend voor gebruik in particuliere zaken, en des te juister de
beslissing die in deze zaken op grondslag van deze argumenten wordt geno-
men.69 Particularisten stellen hier de opvatting tegenover, dat rechters zich
feitelijk veel meer laten leiden door (ten dele zeker ook theoretische) stellingna-
men die nauw verklonken zijn met de concrete feitenconstellatie van het voor-
liggende geval: de maatstaf voor de juistheid van een juridische beslissing wordt
dan veeleer gezocht in de mate waarin de desbetreffende beslissing in concreto
aanvaardbaar oftewel redelijk en billijk is, in het licht van de feiten en omstan-
digheden van het geval en het resultaat van de toepassing van de ‘gevonden’
rechtsregel.70

Niemand bestrijdt dat ideologische theorieën over het recht van invloed zijn
op de rechterlijke interpretatie in concrete gevallen.71 Particularisten ontkennen
voorts niet, dat rechters in hun interpretatieve werkzaamheid in individuele
gevallen feitelijk wel degelijk uitgaan van de beschikbaarheid van een ‘integer’,
coherent rechtssysteem en van de principiële mogelijkheid, een omvattende,
abstracte theorie daarover te formuleren. Sterker: we stelden zojuist reeds vast
dat rechters niet eens anders kunnen, omdat deze vooronderstellingen een
onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de rolopvatting die rechters zich hebben
aangemeten. Rechters laten zich in de beslechting van concrete gevallen leiden
door abstracte, ideologische denkbeelden over het recht; zij kunnen bovendien
niet anders dan aannemen, dat hun denkbeelden, tot het tegendeel bewezen is,
het dichtst in de buurt komen van de ‘best mogelijke’ theorie van het recht. Wat
echter wél moet worden betwijfeld, is de mogelijkheid om een complete, inter-
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72 Zie ook Altman 1990. Op de these dat iedere constructie van een ‘best mogelijke theorie’ van het
recht onderbepaald is door het positieve recht, zodat altijd verschillende rechtstheorieën geformu-
leerd kunnen worden, heeft Dworkin gereageerd met de overweging, dat hij alleen maar beschrijft
wat rechters (in moeilijke gevallen) toch al doen; dit impliceert dat het coherentie-ideaal – zoals ook
hierboven reeds betoogd – geen additioneel hulpmiddel kan bieden in de rechterlijke interpretatie;
zie C.W. Maris, ‘Romantisch recht. Over strafrecht en literatuur’, NJB 1991, p. 887-898, p. 897.

73 Claes 2003a, p. 331, stelt vast dat een strafrechter, die bijvoorbeeld moet oordelen in een zedenzaak,
een verschillende waardenafweging zal maken, al naar gelang hij in abstracto ‘voorstander is van
een morele theorie waarbij enkel het “niet-schaden”-beginsel grenzen oplegt aan het recht op vrije
seksuele beleving’, dan wel ‘voorstander is van een morele theorie waarbij uitsluitend bepaalde
gemeenschapswaarden en collectieve morele gevoelens het menselijk handelen dienen te oriënteren’,
maar deze vaststelling biedt nog onvoldoende steun aan de hypothese, dat rechters hun abstracte,
morele, en door henzelf voor ‘meest juiste’ gehouden theorieën over het recht van invloed laten zijn
in concrete gevallen. Ook de stelling dat rechtsbeginselen geen ‘alles-of-niets’-karakter dragen, maar
de ‘dimensie van gewicht’ bezitten, leidt er niet toe, dat de kritiek op het ideaal van coherentie
‘gemakkelijk’ kan worden weerlegd, zoals Claes 2000, p. 186, beweert; zie Smith 1998, p. 114-122.
Zie ook P.W. Brouwer, ‘Rechtsbeginselen en rechtspositivisme’, in: A.M. Hol & J. Hage (red.),
Coherentie, rechtszekerheid en rechtspositivisme. Verspreide geschriften van prof. mr. P.W.
Brouwer (1952-2006), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008a, p. 29-55.

subjectief aanvaardbare metatheorie van het geldende recht te formuleren,
waaruit metterdaad ondubbelzinnig de antwoorden op (moeilijke) gevallen
gedestilleerd kunnen worden, nu nog niemand heeft kunnen aantonen, dat we
de beschikking hebben over een metacriterium, aan de hand waarvan uitgemaakt
kan worden welke van de verschillende, conflicterende theorieën over het
geldende recht de ‘best mogelijke’ is.72

De rechter zoekt naar een aanvaardbare oplossing voor een bepaald juridisch
vraagstuk. Dit doet hij ontegenzeggelijk onder invloed van ‘theoretische
gezichtspunten’. Deze gezichtspunten komen evenwel eerst in het vizier tegen
de achtergrond van de concrete feitenconstellatie van het te beoordelen geval.
Zij vertegenwoordigen niet, in ieder geval niet noodzakelijkerwijs, een impliciet
of expliciet door de desbetreffende rechter in stelling gebrachte ‘best mogelijke
theorie’ van het recht in het algemeen. De rechter moet zijn beslissingen in
termen van juridisch plausibele argumenten kunnen legitimeren; in zijn voortdu-
rende anticipatie op deze plicht is de rechter genoodzaakt om van meet af aan
aansluiting te zoeken bij het gangbare juridische discours, en dus om uit te gaan
van een ‘coherent rechtssysteem’. Toch kan er niet zonder meer van worden
uitgegaan, dat de rechter zich bij ieder concreet te beoordelen geval dezelfde
(hoewel in de tijd evoluerende) algemene rechtstheorie voor de geest laat staan.
De theoretische gezichtspunten, die de rechtsvinding begeleiden, bakenen de
oplossingsrichting van een individueel geval enigszins af, en sluiten vaak
bepaalde beslissingsalternatieven reeds bij voorbaat uit. Toch treden deze
gezichtspunten in de meeste gevallen niet zozeer als algemene theorieën, als wel
veeleer ‘ad hoc’ en ‘intuïtief’ aan de oppervlakte, in nauwe samenhang met de
concrete feiten van het te beoordelen geval.73
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74 Aldus ook J. Remmelink, Mr. D. Hazewinkel-Suringa’s Inleiding tot de studie van het Nederlandse
strafrecht, Deventer: Gouda Quint 1996, p. 64; en G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding (bew.
door T. Koopmans), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, p. 61-62.

75 Art. 348 Sv formuleert de vier zogenoemde ‘voorvragen’ en luidt: ‘De rechtbank onderzoekt op den
grondslag der telastlegging en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting [1] de
geldigheid der dagvaarding, [2] hare bevoegdheid tot kennisneming van het telastegelegde feit en
[3] de ontvankelijkheid van den officier van justitie en [4] of er redenen zijn voor schorsing der
vervolging.’ Art. 350 Sv formuleert de vier zogenoemde ‘hoofdvragen’ en luidt: ‘Indien het
onderzoek in artikel 348 bedoeld, niet leidt tot toepassing van artikel 349, eerste lid, beraadslaagt
te rechtbank op den grondslag der telastlegging en naar aanleiding van het onderzoek op de
terechtzitting [1] over de vraag of bewezen is dat het feit door den verdachtes is begaan, en, zoo ja,
[2] welk strafbaar feit het bewezen verklaarde volgens de wet oplevert; indien wordt aangenomen
dat het feit bewezen en strafbaar is, dan beraadslaagt de rechtbank [3] over de strafbaarheid van den
verdachte en [4] over de oplegging van straf of maatregel, bij de wet bepaald.’ Zie over het door

3.2 Methode: Heuristiek en legitimatie

Toegegeven moet worden, dat de in de voorgaande subparagraaf gepresenteerde
visie uiteindelijk een geloofsartikel betreft. Ofschoon niemand nog het bestaan
van een ‘best mogelijke theorie’ op een voor iedereen overtuigende wijze heeft
kunnen aantonen, is al evenmin te bewijzen dat het ontwerpen van een dergelij-
ke theorie ook daadwerkelijk voor eeuwig onmogelijk is. Het praktische belang
van deze problematiek is evenwel niet heel groot, zeker niet gelet op de voor de
rechters en andere deelnemers aan de praktijk van het strafrecht ‘rol-noodzake-
lijke vooronderstelling’ van het bestaan van een coherent rechtssysteem. Wat
voor het onderwerp van dit onderzoek van aanmerkelijk groter belang is, is de
vraag of de in het voorgaande gemaakte opmerkingen over de rechtsvinding in
het algemeen ook van toepassing zijn op de rechtsvinding in het Nederlandse
materiële strafrecht. Voordat kan worden toegekomen aan een methodologische
karakterisering van de rechtsvinding, dienen daarom eerst enige woorden te
worden gewijd aan het in verschillende opzichten bijzondere karakter van de
rechtsvinding in het materiële strafrecht. Vervolgens kan in aansluiting op deze
opmerkingen aandacht worden besteed aan de heuristiek en de legitimatie van
de door de strafrechter gevelde rechtsoordelen.

Het meest opvallende verschil tussen het strafrecht aan de ene kant, en de
rest van het publiekrecht alsmede het privaatrecht aan de andere kant, bestaat
hierin, dat het juridische geschil, dat ten overstaan van de rechter en uiteindelijk
ook door de rechter wordt beslecht, in het strafrecht van meet af aan in de sleutel
staat van één bepaalde visie op de relevante feiten van het geval en de toepasse-
lijk geachte rechtsregels: in een tenlastelegging verwoordt de Officier van
Justitie zijn interpretatie van feiten, en deze interpretatie legt hij vervolgens ter
beoordeling aan de rechter voor. De rechterlijke oordeelsvorming is in het
materiële strafrecht dan ook aanmerkelijk méér gestructureerd, méér ingekaderd,
dan de rechterlijke oordeelsvorming in de meeste overige rechtsgebieden.74 Die
oordeelsvorming staat in het strafrecht volledig in het teken van de beantwoor-
ding van de zogenaamde ‘formele’ en ‘materiële vragen’ van respectievelijk art.
348 en art. 350 Sv.75
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deze bepalingen gevormde beoordelingsschema F.A.J. Koopmans, Het beslissingsmodel van
348/350 Sv, Deventer: Kluwer 2002.

76 Dit geldt eveneens voor het voorbereidend onderzoek; zie G.J.M. Corstens, Het Nederlands
strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2008, p. 245-246. In dit verband verdient opmerking dat het aan
de zittingsrechter ter beoordeling voorgelegde voorval reeds in verschillende opzichten een
juridische voorbewerking heeft ondergaan; de rechter buigt zich over een dossier dat bestaat uit
juridisch voorbewerkte stof. Ook niet-juristen hebben overigens aan die juridische voorbewerking
deel gehad: bijvoorbeeld opsporingsambtenaren die processen-verbaal opmaken. Zie bijvoorbeeld
M. Malsch, V.T. Haket & J.F. Nijboer, ‘De gevaren van het proces-verbaal’, NJB 2008, p. 2578-
2582. De rechter toetst derhalve niet zomaar ‘de’ feitelijke toedracht van een zaak aan juridische
regels, want juist ook die feitelijke toedracht is al op talrijke manieren gejuridiseerd voordat de
rechter haar onder ogen krijgt. Over de relatie tussen vóór-juridische feiten en gejuridiseerde feiten
meer in subparagrafen 3.2 en 4.2 van hoofdstuk IV.

77 Zie C.M. Pelser, De naam van het feit. Over de kwalificatiebeslissing in strafzaken (diss. Leiden),
Arnhem: Gouda Quint 1995, p. 105-106.

78 Hoewel deze sterke binding van de interpretatie in het materiële strafrecht wellicht nogal illusoir
wordt bij ellenlange ‘cumulatieve’ en ‘alternatieve’ tenlasteleggingen. Daarnaast schieten er
verschillende kwesties over die nu eenmaal niet, of die doorgaans niet, op de grondslag van de
tenlastelegging kunnen worden onderzocht, om de eenvoudige reden, dat de tenlastelegging met
geen woord over deze kwesties rept. Met name is in dit verband de vraag naar de toepasselijkheid
van een strafuitsluitingsgrond van belang. Ook komt het nogal eens voor dat er onduidelijkheid
bestaat over de precieze betekenis van een bepaald bestanddeel uit een delictsomschrijving. Zulke
onduidelijkheden roepen soms de behoefte op aan zogenaamde ‘extensieve interpretatie’ of aan (in
de strafrechtelijke rechtsvinding in beginsel verboden) ‘analogische interpretatie’, waartussen
overigens geen principieel verschil bestaat; zie Van Klink 2001. Ten aanzien van al dergelijke
kwesties bestaat een ruimere interpretatievrijheid voor de rechter en dus een navenant ‘vrijere’
rechtsvinding. Zie Corstens 2008, p. 642-643; zie ook Mooij 2005 over het verband tussen interpre-
tatie en strafrechtelijk ‘systeemdenken’; en zie hoofdstuk IV.

De beraadslagingen in verband met dit gelede beslissingsmodel geschieden
‘op den grondslag der telastlegging en naar aanleiding van het onderzoek op de
terechtzitting’. Het onderzoek ter terechtzitting anticipeert vanzelfsprekend al
sterk op het door de genoemde artikelen gevormde toetsingskader,76 en spitst
zich dan ook in hoge mate toe op de bewoordingen van de tenlastelegging. De
tenlastelegging, die op haar beurt gemodelleerd is naar de delictsomschrij-
ving(en) waarop zij betrekking heeft, is dan ook in vele opzichten bepalend voor
het verloop van de strafzaak.77 De rechtsvinding is dientengevolge in het mate-
riële strafrecht, althans op het punt van de bewezenverklaring, vaak in feite
gereduceerd tot een toetsing door de rechter van het in de tenlastelegging
gestelde, aan de verschillende voorhanden bewijsmiddelen en aan de op basis
daarvan door de rechter gevormde overtuiging. De strafrechtelijke rechtsvinding
is in zoverre in belangrijke mate gebonden, en niet zo vrij of open als bijvoor-
beeld de privaatrechtelijke rechtsvinding.78

Dat de rechtsvinding in het materiële strafrecht sterker gebonden is dan
elders, heeft veel te maken met de ‘conservatieve’ inslag van het strafrecht (en
wellicht van het gehele publiekrecht) en met het daarmee rechtstreeks samen-
hangende, in het volgende hoofdstuk te behandelen legaliteitsbeginsel. In
paragraaf 5 van het vorige hoofdstuk werden hierover al enige opmerkingen
gemaakt. Daar bleek, dat de methodologische variant van de normativering,
oftewel de in het voorliggende hoofdstuk centraal staande objectivering, een
vorm van betekenistoewijzing is, een toewijzing die bovendien onvermijdelijk
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79 Zie hoofdstuk IV voor meer over het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel. De beslissing, waarin het
proces van rechtsvinding uitmondt, actualiseert en bevestigt de voorgegeven regel; de in de
hoofdtekst genoemde betekeniswijziging of betekenisverschuiving duidt op een normstellend aspect
van de normtoepassing, maar ziet niet op de constitutie van de regel zelf; die vindt plaats bij
gelegenheid van de uitvaardiging of het van kracht worden van de wet waar de regel een onderdeel
van uitmaakt, c.q. bij het bekend worden van gezaghebbende rechtspraak waarin de regel uitdruk-
king vindt. Dit impliceert dat de betekenis van de regel, en niet zozeer de regel zelf, eerst met de
beslissing gegeven is.

80 Zoals we verderop, in paragraaf 4, nog zullen zien, is ‘toetsing’ zelfs te beschouwen als de belang-
rijkste methodologische voorwaarde voor de totstandkoming van een ‘objectieve interpretatie’,
oftewel een door intersubjectieve eensgezindheid gedragen rationele verklaring.

81 J. Crijns & P. van der Meij, ‘Over de grenzen van de materiële waarheidsvinding’, in: R. Haveman
& H. Wiersinga (red.), Langs de randen van het strafrecht, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005,
p. 45-69, p. 52. De ‘objectieve focus’ van de waarheidsvinding maakt dus deel uit van de rechtsvin-
ding, die, zoals in hoofdstuk I werd betoogd, een voor een deel uitgesproken ‘normatieve’ of
‘deontologische focus’ heeft. De objectieve focus is een belangrijke mogelijkheidsvoorwaarde voor
de in de volgende paragraaf te behandelen objectivering van schuld, aangezien en voor zover deze
‘zwakke’, methodologische variant van de normativering aansluiting zoekt bij een objectieve
interpretatie van de gedraging van de terechtstaande verdachte.

gepaard gaat met een wijziging, althans actualisering van de betekenis. Vanwege
de potentieel zeer ingrijpende gevolgen van het strafrechtelijke overheidsoptre-
den voor de individuen die daaraan worden onderworpen, hangt men sterk aan
de idee, dat de burger steeds zo exact mogelijk moet kunnen weten, waar hij
‘aan toe’ is. Hij moet vooraf goed kunnen inschatten, in welke gevallen hij het
risico over zich afroept, van overheidswege vervolgd te worden. Dit brengt mee,
dat de met de demonstratieve objectivering vergezeld gaande betekeniswijziging
of betekenisverschuiving geen oeverloze proporties mag aannemen, maar binnen
tamelijk strikte grenzen moet blijven.79 Delictsomschrijvingen moeten daarom
voldoende duidelijk geformuleerd zijn, opdat de strafrechter zich zoveel moge-
lijk zou kunnen beperken tot het toetsen van de op de desbetreffende delictsom-
schrijvingen toegesneden tenlastelegging aan de zogenoemde ‘materiële waar-
heid’.

Maar ook toetsen is nog altijd interpreteren.80 Bovendien vergt het vinden
van de materiële waarheid ontegenzeggelijk interpretatieve arbeid. De materiële
waarheidsvinding ziet namelijk op de opdracht aan de strafrechter om binnen de
door de tenlastelegging toegestane bandbreedte, en in de mate waarin dit voor
de juiste toepassing van het materiële strafrecht nodig is, een zo ‘objectief’
mogelijke interpretatie te vormen van het ‘werkelijk voorgevallene’.81 De vraag
bijvoorbeeld, of een verdachte een bepaalde, hem aangewreven handeling
‘opzettelijk’ heeft verricht, kan slechts langs de weg van de interpretatie worden
beantwoord. Hetzelfde geldt uiteraard voor de vraag of een verdachte zich
‘roekeloos’, ‘hoogst onvoorzichtig’ of anderszins ‘culpoos’ heeft gedragen. De
beantwoording van dergelijke vragen kan niet worden gegoten in de mal van een
eenvoudige ‘toetsing’ van gebleken of nog te blijken feiten en omstandigheden
aan vooraf beschikbare normen; zij vergt meer. En in dit ‘meer’ zijn alle in het
voorgaande besproken aspecten terug te vinden van de rechtsvinding in algeme-
ne zin.
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82 Zie over de relatie tussen bewezenverklaring en kwalificatie Pelser 1995, p. 107-114.
83 Zie voor de termen ‘intensie’ en ‘extensie’ hoofdstuk II, paragraaf 5, voetnoot 156.
84 Zie Smith 1998, p. 31-38; J.H. Nieuwenhuis, ‘Legitimatie en heuristiek van het rechterlijk oordeel’,

RM Themis 1976, p. 494-515; C.E. Smith, Regels van rechtsvinding, Den Haag: Boom Juridische
uitgevers 2005, p. 77-81.

De rechtsvinding is ook in het strafrecht dus een door en door hermeneuti-
sche aangelegenheid. Centraal staat de toewijzing door de rechter van een
juridische betekenis aan een feitelijke toedracht. De strafrechtelijke verbijzonde-
ring van de interpretatie in algemene of alledaagse zin wordt gevormd door de
bewezenverklaring van de in de tenlastelegging vermelde feiten, tezamen met
de kwalificatie van de bewezen verklaarde feiten in termen van één of verschil-
lende wettelijke delictsomschrijvingen.82 Strafrechtelijke betekenis kan, als elke
betekenis, slechts aan de hand van regels aan feitelijke standen van zaken
worden toegewezen. Onder deze regels dienen niet alleen de strafrechtelijk
geobjectiveerde, in delictsomschrijvingen gefixeerde materiële gedragsnormen
te worden begrepen, maar ook, en juist, de criteria, aangelegd voor het bewijs
van de verschillende onderdelen uit een tenlastelegging of een delictsomschrij-
ving: wanneer spreken we bij de bewijsvoering van het misdrijf diefstal (art. 310
Sr) bijvoorbeeld van ‘enig goed’, wanneer van een ‘oogmerk’? Slechts onder
verwijzing naar regels kunnen concrete ervaringsbestanddelen worden gerubri-
ceerd onder en vereenzelvigd met dergelijke betekenissen of begripsinhouden,
die weliswaar vooraf beschikbaar zijn, maar die door de regeltoepassing onmid-
dellijk worden gewijzigd.

Ook de strafrechtelijke rechtsvinding bestaat met andere woorden in de
applicatie, de toepassing van regels. Maar die regels verkondigen, zoals reeds
eerder betoogd, niet zelf hun betekenis (intensie) of toepassingsbereik (exten-
sie).83 Niet alleen de regels zelf, ook de betekenissen die zij hebben of kunnen
hebben voor een concrete, individuele strafzaak, moeten door de rechter worden
‘gevonden’. De ‘vondst’ van het toepasselijke recht is de uitkomst van een
zoektocht die men in de wetenschappelijke literatuur over de rechtsvinding
pleegt op te delen in een tweetal ‘momenten’: het moment van de heuristiek en
dat van de legitimatie.84 De door de rechter ondernomen zoektocht verloopt niet
op lineaire of formeellogische wijze; de negentiende-eeuwse, legistische opvat-
ting, volgens welke de rechter de gereedliggende feiten van het geval doorgaans
alleen maar hoeft te ‘subsumeren’ onder de gereedliggende normen van het
toepasselijke recht, waarna de juridische uitkomst welhaast ‘automatisch’ aan
de oppervlakte treedt, wordt heden ten dage door bijna niemand meer onder-
schreven. Gereed ligt er niets, de feiten niet, de toepasselijke normen niet, de
juridische uitkomst niet. Feiten, normen en uitkomsten zijn alle voorwerp van
juridische interpretatie in dienst van een zoektocht naar een aanvaardbare
beslissing, op grondslag van een aanvaardbare visie op de feiten en een aan-
vaardbare visie op de toepasselijke rechtsnormen.

Deze zoektocht naar de juiste juridische beslissing is dan ook een ten dele
uitgesproken intuïtief en in zoverre ook irrationeel proces. De rechtsvinding
verloopt ‘tastend en zoekend, eerder more rhetorico dan volgens de rechte lijn
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85 Smith 1998, p. 31.
86 De recente, in hoofdstuk VI nog nader te bespreken jurisprudentie over de vraag, of een seropositief

persoon kan worden veroordeeld terzake van poging tot doodslag of zware mishandeling, indien hij
bekend was met zijn hiv-besmetting en met de gevaren, verbonden aan onbeschermde seksuele
contacten, illustreren de voortdurende aftasting door de rechter van de feiten, de regels en de
mogelijke uitkomsten op duidelijke wijze. Verschillende feitenrechters hebben in dergelijke zaken
in navolging van het Openbaar Ministerie geoordeeld, dat de feiten, in de betekenis die zij daaraan
verleend hebben, onder het bereik van de voorwaardelijk-opzetformule gebracht kunnen worden.
De Hoge Raad, kennelijk van oordeel dat deze uitkomst in het licht van de omstandigheden te ver
ging, en dus niet aanvaardbaar was, heeft in verschillende arresten belangrijke uitlatingen gedaan
over een aantal voor het bewijs van voorwaardelijk opzet geldende regels: zo werd de voorwaarde
van de ‘aanmerkelijke kans’ door de Hoge Raad tamelijk restrictief gedefinieerd, zodat in de
desbetreffende zaken aan deze voorwaarde niet voldaan was.

87 Vgl. Th. de Boer, Pleidooi voor interpretatie, Amsterdam: Boom 1997, p. 58.

der deductie.’85 Het heuristische moment van de rechtsvinding heeft precies op
dit aftastende, wegende en intuïtief zoekende proces betrekking. In de loop van
dit proces kristalliseren alternatieve conceptvisies op de omstandigheden van het
geval en op de daarop mogelijkerwijs toepasselijke rechtsnormen uit tot defini-
tieve visies op de feiten, de normen en de in het licht daarvan aangewezen
beslissing. De rechter confronteert de verschillende conceptvisies op de feiten
met de verschillende conceptvisies op het toepasselijke recht en met de visies
op het uiteindelijk te vellen oordeel, net zo lang tot het geheel van gevonden,
aanvaardbare visies ‘past’. Indien we de interpretatieve zoektocht beperkt
houden tot de bewezenverklaring van het ten laste gelegde, kunnen we stellen
dat de rechter de in de tenlastelegging gepresenteerde interpretatie van de feiten
en van de op deze feiten betrokken strafrechtelijke normen confronteert met de
verschillende andere, door de verdediging en eventuele getuigen gepresenteerde
interpretaties, en uiteindelijk met de bewijsmiddelen en met de daarop steunende
overtuiging des rechters.

Ook de beantwoording van de vraag, of een bepaald ten laste gelegd schuld-
bestanddeel bewezen verklaard kan worden, noopt tot een confrontatie tussen
uiteenlopende conceptvisies op feiten, regels en uitkomsten. Het oordeel van de
rechter, dat een verdachte bijvoorbeeld met zogenaamd ‘voorwaardelijk opzet’
gehandeld heeft, veronderstelt dat bepaalde, voor de beoordeling relevant
bevonden omstandigheden van het geval worden getoetst aan de regels die
gelden voor het bewijs van het voorwaardelijk opzet: heeft de verdachte zich
willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat een strafrechtelijk
relevant gevolg zou intreden, heeft de verdachte deze kans op de koop toegeno-
men, bewust aanvaard? Of de abstracte, algemene formule van het voorwaarde-
lijk opzet op de litigieuze feiten van toepassing verklaard wordt, hangt boven-
dien sterk af van de mate waarin de rechter de uitkomst van die toepassing in het
concrete geval aanvaardbaar vindt.86 In een dergelijke beoordeling zijn verschil-
lende, elkaar over en weer bepalende ‘momenten’ betrokken, die tezamen een
kluwen van betekenissen vormen. Die betekenisknoop kan ten dele wel worden
ontward, maar niet in logisch onafhankelijke stukken worden geknipt.87 Vaststel-
ling van schuld veronderstelt een verwijzing naar de persoon van de verdachte,
met inbegrip van diens persoonlijke achtergronden, naar de gedraging, die kan
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88 Zie Scholten 1974, p. 12, 123, 130.
89 G.C.G.J. van Roermund, ‘Sprongen bij Scholten’, R&R 2000, p. 215-228, p. 225-226. P. Ricoeur,

The just, Chicago/Londen: University of Chicago Press 2000, p. 129, vergelijkt de heuristische
zoekfase met het verloop van een schaakspel; hoewel de regels van het spel bij iedere deelnemer
bekend zijn, is de uitkomst eerst bekend als het spel uitgespeeld is.

90 Scholten 1974, p. 9; Smith 1998, p. 20, 123-130; Van Roermund 2000, p. 223.
91  Zie de bespreking van de opvattingen van Glastra van Loon en Hildebrandt over de rechtsnorm in

II, subparagrafen 2.3-2.4 en paragraaf 5. Zie ook Van Klink 2001, p. 704; Van Roermund 2000,
p. 223-226; en R.C. Hartendorp & H. Wagenaar, ‘De praktische rechter. De opmerkelijke relevantie
van Paul Scholten voor een eigentijdse rechtsvindingstheorie’, R&R 2004, p. 60-89.

bestaan in een handelen of in een nalaten, inclusief de verdere relevante feitelij-
ke omstandigheden, en naar de juridische concepten van het opzet en de culpa,
inclusief de regels die gelden voor hun bewijs.

Voor de vaststelling van de schuld geldt intussen hetzelfde als voor iedere
uitkomst van rechtsvinding in algemene zin: het eenmaal ‘gevonden’ recht noopt
de rechter tot het nemen van een beslissing en die beslissing draagt het karakter
van een daad, een handeling. De handeling waarin de rechterlijke interpretatie
uitmondt pleegt in navolging van de bekende twintigste-eeuwse civilist
P. Scholten te worden aangeduid met de term ‘sprong’.88 Over deze sprong en
zijn ‘daad-karakter’ zal in de volgende subparagraaf nog iets meer te zeggen
zijn. Op deze plaats moeten nog enige woorden worden gewijd aan het kentheo-
retische statuut van de strafrechtelijke heuristiek die met de sprong van de
rechter wordt afgerond. De applicatie van normen kan metaforisch worden
omschreven als een ‘bergwandeling’: de regeltoepassende rechter is een ervaren
wandelaar op een onduidelijk bergpad.89 Iedere stap die hij zet wordt bepaald,
niet door zijn gevoel voor richting, maar andersom: de richting die hij uitgaat,
wordt bepaald door zijn ‘padgevoel’. De wandelaar maakt dan ook niet een
nieuw pad, maar zet het gevolgde pad voort. Zo is het ook met de rechter die een
‘sprong’ maakt. De rechter schept geen nieuwe regels, maar geeft in het licht
van de concrete feiten van het te beoordelen geval actuele, nieuwe zin aan
voorgegeven regels. Ius in causa positum: de beslissing in ieder nieuw geval
actualiseert de regel, vervangt hem niet. De betekenis van de regel is eerst met
de beslissing, waarin de regel wordt toegepast, gegeven.90

In deze voorstelling van zaken zijn duidelijk de contouren van de klassiek-
hermeneutische interpretatieleer terug te vinden. In paragraaf 5 van het voor-
gaande hoofdstuk bleek immers reeds, dat iedere interpretatie gebruik maakt van
regels: interpreteren is regels toepassen. Elke regeltoepassing bezit een nieuwe
normatieve kracht, die het voorgegeven patroon zelfstandig wijzigt, zonder dit
patroon evenwel compleet te vervangen.91 De applicatie van een norm is dan ook
een handeling, en een handeling vormt niet alleen een object van interpretatie
en een betekend ervaringsbestanddeel, maar is ook zelf een teken ter aanduiding
van het in de interpretatie of de betekening geactualiseerde begrip of ‘hande-
lingsontwerp’. Iedere handeling is namelijk zowel een ‘demonstratie’ van voor-
gegeven ‘handelingsontwerpen’, van bestaande kennis en begrippen, als een
‘representatie’ van gewijzigde kennis en begrippen. De interpreterende rechter
is afhankelijk van een vooraf gegeven, maar zich bij voortduring ontwikkelende
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92 Volgens J. ter Heide, ‘Rechtsvinding’, Handelingen van de vereniging voor wijsbegeerte des rechts
49 (eerste gedeelte), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1965b, is de samenleving verdeeld in verschil-
lende handelingsstelsels of speelvelden, en is de rechtsvinding een voorbeeld van een dergelijk, door
eigen spelregels beheerst intersubjectief referentiekader. De wet is in deze voorstelling van zaken
op te vatten als een ‘actielijn’ of oriëntatiemiddel van de rechter tot bescherming van een sociaal
samenspel van rolverwachtingen en rolverplichtingen. De rechter heeft tot taak om aan de hand van
dit oriëntatiemiddel de verschillende handelingsplannen van de strijdende partijen zo goed mogelijk
aan elkaar te relateren (het principe van ‘beste oriëntering’).

93 Het topische karakter van de rechtsregels treedt duidelijk aan de dag in de dubbele betekenis van hun
gelding. Geldende regels zijn enerzijds onderdeel van een vooraf beschikbaar systeem, van een
context waarbinnen zij een betekenis hebben; anderzijds fungeert iedere regel als een richtsnoer voor
toekomstig handelen, waarvan de actuele betekenis in iedere nieuwe zaak moet worden geconstru-
eerd. Voor de aanvaardbaarheid van de geconstrueerde betekenis zijn argumenten nodig. Die
argumenten hebben geen absolute waarde, maar maken wel aanspraak op gezag. Het gezag van de
argumenten hangt voor een groot deel af van de mate waarin zij in het licht van de concrete
omstandigheden van het bijzondere geval ‘gepast’ zijn (Dworkins fit-criterium). Zie over de op de
filosofie van Aristoteles teruggaande ‘topica’ Smith 1998, p. 38-49; Ter Heide 1965b, p. 29-31;
Wiarda 1999, p. 87-92; J.H. Nieuwenhuis, Confrontatie en compromis. Recht, retoriek en burgerlijke
moraal, Deventer: Kluwer 1992, p. 109-121; W.J. Witteveen, De retoriek in het recht. Over retorica
en interpretatie, staatsrecht en democratie (diss. Leiden), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988,
p. 69-72; Smith 2005, p. 94-105.

94 De zogenaamde explicatieve functie van de motivering brengt mee dat de strafrechter het in zijn
vonnis neergelegde oordeel uitlegt en daarmee legitimeert tegenover procesdeelnemers en derden
Zie over de verschillende functies van rechterlijke motivering W.H.B. Dreissen, Bewijsmotivering
in strafzaken (diss. Maastricht), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, p. 390-392, 398-402;
C.M. Pelser, ‘Motivering en openbaarheid’, in: A. Beijer et al. (red.), Openbare strafrechtspleging,
Deventer: Kluwer 2002, p. 45-65, p. 46-48; J.F. Nijboer, De (straf)rechtspleging als lerend systeem.
Essay, Deventer: Kluwer 2008, p. 64-67.

context, waarbinnen hij zich op zo goed mogelijke wijze moet oriënteren.92 De
context biedt een reservoir aan begrippen en normen, die de rechter in zijn
zoektocht naar een aanvaardbare beslissing kan aanwenden. De begrippen en
normen van het recht kunnen worden beschouwd als ‘topoi’, argumentatieve
gemeenplaatsen, die weliswaar geen onvoorwaardelijke gelding hebben, maar
waaraan in een bepaalde periode wél een zeer groot gezag wordt toegekend.93

Het voorgaande mag dus beslist niet de indruk wekken, dat de rechtsvinding
zou bestaan in een volkomen irrationele zoektocht, waarvan het verloop en het
resultaat louter van toevalligheden aan elkaar hangen. In de voorgaande subpa-
ragraaf werd al melding gemaakt van de omstandigheid, dat de leden van de
‘interpretatieve gemeenschap’ van het recht, juristen, delen in een vorm van
rationaliteit. Door die intersubjectief gevormde rationaliteit wordt een onderlin-
ge mededeelbaarheid en verstaanbaarheid gegarandeerd en wordt de juridische
heuristiek in belangrijke mate voorgestructureerd. Het dialogische forum,
waarbinnen de rechterlijke beslissingen, en de interpretaties waarop zij stoelen,
hun kracht moeten bewijzen, verlangt van de rechter dat hij zijn beslissingen
motiveert door daaraan geldige juridische redeneringen ten grondslag te
leggen.94 Met de motivering betreden wij het terrein van de legitimatie, het
tweede ‘moment’ binnen de rechtsvinding. De aanvaardbaarheid van het door
de rechter uiteindelijk te vellen oordeel hangt af van de mate waarin dit oordeel
met behulp van een logisch geldige redenering kan worden gerechtvaardigd. In
de motivering van het rechterlijke oordeel vinden wij dan ook geen weergave
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95 Smith 1998, p. 38. De Critical Legal Studies Movement, oftewel de deconstructiebeweging binnen
de rechtstheorie, pretendeert de rationaliteit van het recht en de rechtsvinding te kunnen falsifiëren
door te wijzen op de werkelijke, ‘empirische’ determinanten van het positieve recht, maar gaat er
zodoende aan voorbij dat het recht een symbolisch gestructureerde ruimte vormt. In subparagraaf
4.3 van hoofdstuk II bleek dat het recht een conceptuele en contrafactische Raum der Gründe vormt,
waarop de ‘deconstructie’ van het structuralisme of naturalisme uiteindelijk geen vat heeft. Het is
waar dat in de motivering van een vonnis geen beschrijving kan worden gevonden van de intuïtieve
wegen waarlangs de rechter feitelijk tot zijn oordeel gekomen is, maar dat neemt niet weg, dat de
redenering in de motivering per definitie aansluiting zoekt bij de vooronderstelde systematiek van
het recht. De ‘politieke’ preoccupaties van de kritische rechtstheorie moeten serieus worden
genomen, maar kunnen niet zonder meer worden geacht de vooronderstelde (en naar heersend
inzicht in ons land ten dele empirisch bestaande) systematiek en ‘integriteit’ van ons recht volkomen
te falsifiëren. Zie bijvoorbeeld Altman 1990; Maris 1991, p. 897; vgl. Kennedy 2004; Van Klink
2001. Zie ook voetnoot 62 hierboven.

96 De formeellogische geldigheid van de redenering behoort tot de competentie van de syllogistiek. Zie
hierover Smith 1998, p. 25-31; J.H.M. Klanderman, Ratio, wetenschap en recht. Een onderzoek naar
de opvatting van ‘wetenschap’, ‘recht’ en de ‘Grundnorm’ in de Reine Rechtslehre van Hans Kelsen
(diss. Leiden), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1986, p. 329-346. De vereiste logische coherentie
tussen de premissen en de conclusie die van een syllogisme onderdeel uitmaken, wordt door
R. Alexy het probleem van de interne of intrinsieke legitimate genoemd; zie Ricoeur 2000. p. 121-
122; en J.H. Wieland, ‘De interpretatietheorie volgens Robert Alexy’, in: J.H. Wieland, Hermeneu-
tiek – recht – wetenschap (red. G.C.G.J. van Roermund), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1982b,
p. 107-115, p. 112-113.

97 De rechtvaardiging van de premissen wordt door Alexy het probleem van de externe of extrinsieke
legitimatie genoemd; zie Ricoeur 2000, p. 122-126; Wieland 1982b, p. 112-113. De heuristiek en
de legitimatie binnen de rechtsvinding zijn goed te vergelijken met de binnen de wetenschapsfiloso-
fie bekende context of discovery en context of justification. Ook van deze twee categorieën wordt
aangenomen dat zij wederzijds constitutief zijn; zie J.H. Wieland, ‘De wetgever: Dialectiek van
macht en onmacht’, in: J.H. Wieland, Hermeneutiek – recht – wetenschap (red. G.C.G.J. van
Roermund), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1982a, p. 61-82, p. 72.

van het intuïtieve, heuristische zoekproces, maar wel de formele juridische
redenering, die een zo optimaal mogelijke intersubjectieve controleerbaarheid
moet verzekeren van het desbetreffende oordeel.

De heuristiek en de legitimatie vormen tezamen een ‘duet’.95 Zij zijn niet
radicaal te scheiden, hebben afzonderlijk van elkaar geen betekenis. Zij vormen
een ‘hermeneutische cirkel’: de heuristische zoektocht naar een aanvaardbare
visie op de feitelijke toedracht, op de toepasselijke normen en op de uitkomst
kent weliswaar een eigen dynamiek, een dynamiek die van grote invloed is op
de totstandkoming van het oordeel en op de legitimatie daarvan, maar tegelijker-
tijd staat de heuristiek vanaf het eerste begin in het teken van de legitimatie. De
rechter zoekt het toepasselijke recht met het oog op de legitimatie van het
uiteindelijk te geven oordeel. Dit betekent, dat de eis van legitimatie, als een
soort boven alles uitzwevend regulatief ideaal, de ‘pre-rationele’ heuristiek van
de rechterlijke oordeelsvorming reeds bij voorbaat stroomlijnt. De legitimatie-
eis houdt niet alleen in dat de juridische redenering op een formeellogisch
sluitende wijze in de motivering van het vonnis gepresenteerd wordt,96 maar ook
dat de premissen waarvan zij zich bedient, deugdelijk door de rechter gemoti-
veerd worden.97 De logische geldigheid van de redenering, oftewel de syllogisti-
sche reconstrueerbaarheid van het gevelde oordeel, vormt een noodzakelijke,
hoewel nog niet voldoende, voorwaarde voor de legitimiteit van de beslissing.
De legitimatie-eis beperkt de heuristische vrijheid van de rechter dus in hoge
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98 Crijns & Van der Meij 2005, p. 52; zie ook hierboven. Voor een problematisering van het begrip
‘materiële waarheid’, zie hoofdstuk IV, paragrafen 3 en 4.

99 De legitimatiefase binnen de strafrechtelijke rechtsvinding hangt vanwege zijn theoretische signatuur
nauw samen met, wat ik wil noemen: het ‘theoretische fundament’ onder de methodologische variant
van de normativering, oftewel de objectivering. De legitimatie komt in zekere zin overeen met het
moment van de ‘toetsing’, zelf één van de manifestaties van de objectiverende methode. Ricoeur
2000, p. 125, bepleit een dialectische visie op de verhouding tussen interpretatie of heuristiek
enerzijds en argumentatie of legitimatie anderzijds, en betoogt, dat deze verhouding volkomen
parallel loopt aan de dialectische relatie tussen ‘begrijpen’ (understanding, Verstehen) en ‘verklaren’
(explanation, Erklären) binnen de geesteswetenschappen; zie hierover de volgende paragraaf; zie
ook het slot van subparagraaf 2.5.

mate en verleent aan het heuristische proces een rationele structuur. Die rationa-
liteit wordt gekenmerkt door een zekere ambivalentie.

Enerzijds schept de rationaliteit van het rechterlijk oordeel ruimte voor
wetenschappelijke, althans objectieve inzichten binnen de rechtsvinding. De in
hoofdstuk I beschreven normatieve of deontologische focus van de strafrechts-
pleging, bestaande in de toerekening van strafbare feiten aan personen, is voor
zijn rechtvaardiging in concrete gevallen afhankelijk van een minimum aan
‘objectief’ vast te stellen voorwaarden: toerekening van individuele verantwoor-
delijkheid vooronderstelt vaststelling van de materiële waarheid, en wel juist
voor zover die waarheid voor de verwezenlijking van het materiële strafrecht
noodzakelijk is.98 Voor het vinden van de materiële waarheid is het nodig, dat
de premissen in de redenering waarmee de rechter zijn oordeel onderbouwt,
toetsbaar zijn op hun verenigbaarheid met het ‘werkelijk voorgevallene’. De
rechtsvinding en zijn resultaat, het rechterlijk oordeel, zijn met andere woorden
afhankelijk van een ‘objectieve focus’ oftewel een gerichtheid op objectieve
gegevens. Daarnaast waarborgt de syllogistische legitimatie-eis dat het rechter-
lijk oordeel kan worden blootgesteld aan een intersubjectieve toetsing aan de
door de leden van de interpretatieve gemeenschap van het recht gedeelde
rationaliteitscriteria. De objectieve focus binnen de rechtsvinding en de moge-
lijkheid van toetsing van het oordeel maken de strafrechtelijke interpretatie
ontvankelijk voor de in de volgende paragraaf te bespreken objectivering,
oftewel de normativerende methode.99

Anderzijds hebben we gezien, dat het dialogische proces, waarin argumenten
tegen elkaar worden uitgespeeld en dat uiteindelijk de meest ‘juiste’ oplossing
van een probleem van rechtsvinding moet doen bovendrijven, niet door het
gezag van (natuurwetenschappelijke) wetmatigheden wordt beheerst, ook nooit
‘absolute’ of ‘universele’ kennis kan opleveren. De ‘objectiviteit’ van de ge-
zochte materiële waarheid is in wezen een kwestie van intersubjectieve overeen-
stemming. De rechtsvinding baseert zich noodgedwongen op argumenten met
een ‘topisch’ karakter. Zij is bovendien in handen van een ‘interpretatieve ge-
meenschap’. Het zijn de leden van die gemeenschap die uiteindelijk de erken-
baarheid en de waarde van de in aanmerking te nemen argumenten bepalen.
Deze ‘zelf-referentialiteit’ binnen de strafrechtelijke rationaliteit confronteert
ons onmiddellijk met het inzicht, dat iedere interpretatie, ook iedere juridische
interpretatie, principieel feilbaar is. Verschillende geruchtmakende strafzaken
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100 Met name kan hier worden gedacht aan de beruchte Schiedammer Parkmoordzaak; zie bijvoorbeeld
het opiniestuk van T.M. Schalken, ‘Het bewijs in strafzaken en de heimelijke gedachten van het
OM’, NJB 2005, p. 1838-1839; Th.A. de Roos, ‘De Schiedamse parkmoordzaak’, NJB 2005,
p. 1782-1785. In de paragrafen 3 tot en met 5 van hoofdstuk IV wordt nader ingegaan op de verhou-
ding tussen waarheidsvinding en imputatie. Daar wordt de opvatting bepleit dat de materiële waar-
heidsvinding is gericht op het aanleveren van de ‘grondstoffen’ voor het bewijs die in beginsel in
objectiviteit kunnen worden opgehelderd. De meeromvattende materieel-strafrechtelijke rechts-
vinding vat deze grondstoffen in een ‘narratief verband’ zodat vervolgens uitspraken kunnen worden
gedaan over individuele schuld.

101 C. Bronkhorst, ‘Iets over bewijs en rechtsvinding in de strafrechtspraak’, in: H.C.F. Schoordijk
(red.), Rechtsvinding (Pieters-bundel), Deventer: Kluwer 1970, p. 35-47. Deze waarderingsvrijheid
impliceert vanzelfsprekend niet, dat voor een veroordeling de rechterlijke overtuiging alléén een
voldoende voorwaarde vormt. Bij gebrek aan afdoende wettige bewijsmiddelen moet de rechter
vrijspreken, ook al is hij nog zo overtuigd van de schuld van de verdachte; omgekeerd zal de rechter
ook ingeval wettige bewijsmiddelen wel in voldoende mate voorhanden zijn, vrijspreken, als hij niet
voldoende overtuigd is van de schuld van de verdachte. Zie Corstens 2008, p. 665-666. Bovendien
wordt de overtuiging van de rechter die deel uitmaakt van een meervoudige kamer, beïnvloed door
de overige leden van die kamer.

uit de recente periode, waarin fatale ‘gerechtelijke dwalingen’ aan het licht zijn
gekomen, hebben dit inzicht bovendien verbreid.100 Dit inzicht brengt ons bij het
grote belang dat moet worden toegekend aan de rechterlijke overtuiging en aan
de eis van prudentie.

3.3 Overtuiging: Fallibilisme en prudentie

‘Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan door den
rechter slechts worden aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzoek op de
terechtzitting door den inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft
bekomen,’ zo luidt art. 338 Sv. De op wettige bewijsmiddelen gegronde overtui-
ging vormt het criterium aan de hand waarvan getoetst wordt, of het ten laste
gelegde voor bewezenverklaring door de rechter in aanmerking kan komen. De
tenlastelegging, zo stelden wij hierboven vast, herbergt een door het Openbaar
Ministerie reeds voorbewerkte interpretatie van een feitelijk voorval; de straf-
rechter heeft tot taak om aan de hand van de bewijsmiddelen te beoordelen, of
deze juridische betekenis terecht is voorgesteld. De persoonlijke, innerlijke
overtuiging van de rechter moet in deze belangrijke beoordeling de doorslag
geven. De ‘sprong’ waarin het proces van rechtsvinding uitmondt, heeft als
gebleken een eigen kentheoretisch statuut, dat de rechtsvinding voor een volko-
men gemis aan rationaliteit behoedt. Die sprong vindt zijn grondslag in de door
de rechter gevormde overtuiging. De beantwoording van de vraag, of en wan-
neer het overtuigende bewijs in een concrete strafzaak is geleverd, is echter
vrijwel volledig aan de discretie van de rechter voorbehouden.101

Deze omvangrijke waarderingsvrijheid voor de rechter maakt een prudente
aanwending daarvan van groot belang. In het voorgaande is verschillende malen
gebleken, dat de strafrechtelijke bewijsvoering niet zozeer door maatstaven van
zekerheid, doch veeleer door maatstaven van waarschijnlijkheid en plausibiliteit
wordt beheerst. Ook in de syllogistische legitimatie van zijn oordeel heeft de
rechter geen volledige kennis tot zijn beschikking; de rechter oordeelt in onze-
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102 Ricoeur 2000, p. 130-131; M.A. Loth, ‘Oordelen op tegenspraak. Over de rationaliteit van het
rechterlijk oordeel’, R&R 2005, p. 58-59. Zie ook C. Kelk, Studieboek materieel strafrecht,
Deventer: Kluwer 2005, p. 1: ‘Wat het publieke strafrecht nu juist wil nastreven – en dat lijkt nog
altijd een van de functies ervan te zijn – is het voorkomen van ongerichte wraak en dus het voorko-
men van eigenrichting, dat wil zeggen dat de burgers onderling voor eigen rechter gaan spelen en
daarbij de grenzen van het toelaatbare overschrijden.’ Zie nader hoofdstuk IV, subparagraaf 3.1.

103 Loth 2005, p. 64-66; A.C. ’t Hart, De meerwaarde van het strafrecht. Essays en annotaties, Den
Haag: SDU 1997, p. 54-57; A.M. Hol, ‘Hannah Arendt: Publiek domein, recht en rechtspraak’, R&R
2003, p. 207-228. Zie over de functie van het strafrechtelijk systeem nader subparagraaf 3.1 van
hoofdstuk IV.

104 Loth 2005, p. 75.
105 Het onderscheid tussen de bewezenverklaring van het ten laste gelegde en de kwalificatie van het

bewezen verklaarde, dat in theorie duidelijk is, is in de praktijk vaak niet zo scherp, vanwege de
reeds ter sprake gekomen grondslagleer. Zie over de verhouding tussen bewijs en kwalificatie met

kerheid. Die onzekerheid vloeit in belangrijke mate voort uit de omstandigheid,
dat de rechter zich gelijktijdig met twee verschillende eisen geconfronteerd ziet.
In de eerste plaats dient de rechter de onzekerheid te beëindigen, die bestaat in
de rechtsbetrekking tussen de strijdende partijen, bijvoorbeeld tussen het Open-
baar Ministerie en een verdachte. Naast deze concrete ‘korte-termijnverplich-
ting’ wordt de rechter in de tweede plaats opgezadeld met de abstracte verplich-
ting om op de langere termijn de ‘maatschappelijke vrede’, oftewel de sociale
samenhang in een pluriforme samenleving, te bewaren en te bevorderen.102 In
controversiële zaken motiveert de rechter dan ook vaak op beide niveaus: op het
abstracte niveau van het politieke debat en op het concrete niveau van het
geschil tussen de procesdeelnemers.

In de jurisprudentie zijn beide finaliteiten of oriëntaties verenigd. De recht-
spraak wordt in dit verband een zogenoemde ‘compatibiliserende functie’ toe-
gedacht. De conflicten, waartoe de divergenties tussen opvattingen en leefstijlen
in een pluriforme samenleving aanleiding kunnen geven, moeten uit de concrete,
levensfeitelijke context worden gelicht en door middel van een gezaghebbend,
rechterlijk oordeel worden ‘bemiddeld’.103 Aldus kunnen de conflicten op
symbolisch niveau compatibel worden gemaakt met de publieke rationaliteit in
het discours van de rechtsorde. Het rechterlijk oordeel kan evenwel eerst op het
vereiste gezag aanspraak maken, indien de deliberatie die eraan vooraf gaat, zich
van beide hierboven genoemde oriëntaties rekenschap geeft. De rechter opereert
dan ook met een ‘dubbele focus’: van onderaf beziet de rechter de zaak van
dichtbij, en wel vanuit het perspectief van de procesdeelnemers, en van bovenaf
beziet hij de zaak vanuit het perspectief van de rechtsorde.104 Dit dubbele
perspectief staat de rechter niet toe in volstrekte zekerheid te oordelen; zijn
oordelen zijn steeds gestoeld op feilbare interpretaties.

Op deze ‘fallibilistische’ grondslag van de rechtsvinding zijn we ook in het
voorgaande reeds gestuit. Strafrechtelijke rechtsvinding veronderstelt een
tweetal, onderling nauw verweven interpretatieve processen: enerzijds de
bewezenverklaring van het ten laste gelegde, waarvoor een argumentatieve en
objectieve waarheidsvinding vereist wordt, en anderzijds de kwalificatie van de
bewezen verklaarde feiten in termen van een toepasselijke strafrechtelijke
norm.105 Het uiteindelijk ‘gevonden’ recht is het resultaat van een dialectiek
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betrekking tot de subjectieve delictsbestanddelen opzet en culpa nader hoofdstuk V, subparagraaf
4.2.

106 Ricoeur 2000, p. 152-153. Ricoeur betoogt dan ook dat de ‘one right answer-thesis’ van Dworkin
in het licht van de wederzijds constitutieve relatie tussen interpretatie en argumentatie, tussen
heuristiek en legitimatie, een veel te optimistische claim vormt; zie Ricoeur 2000, p. 125; zie ook
Loth 2005, p. 80. De relatie tussen interpretatie en argumentatie keert in de volgende paragraaf terug
in de dialectiek tussen gissing en toetsing. De term ‘fallibilisme’ is vooral verbonden aan de naam
K.R. Popper; zie G.H. de Vries, ‘Wat is waarheid? Een filosofische benadering’, JV 28 (2002) 2,
p. 16-25; en Wendt 2005.

107 Van Roermund 2000, p. 221, brengt de rechterlijke sprong onder meer in verband met, wat hij
noemt: het juridische ‘stelligheidsprobleem’, in termen waarvan de sprong bestaat in de ‘overgang
van kennen naar doen, van norm-denken naar norm-stellen’.

108 Scholten 1974, p. 130.
109 Van Roermund 2000, p. 222.
110 Ricoeur 2000, p. 153; vgl. Ter Heide 1965b, p. 16, die de functie van het geweten in de rechtsvin-

ding als een ‘zwaar irrationeel element in het rechtsbedrijf’ karakteriseert.
111 Ricoeur 2000, p. 152-155; Loth 2005, p. 61-64, 77-78; Hartendorp & Wagenaar 2004, p. 82-86;

Gadamer (1960) 1975, p. 295-307.

tussen heuristiek en legitimatie. Iedere beslissing wordt genomen op het snijpunt
van deze processen, waar de rechterlijke overtuiging zich voedt, niet met zekere
kennis, maar met waarschijnlijke of plausibele hypotheses.106 Deze maatstaven
voorzien in een door de rechter in te vullen beoordelingsmarge. De invulling
daarvan is slechts mogelijk door een stellingname waarin kennis omtrent
hetgeen ‘het geval is’ wordt verbonden met een beslissing omtrent hetgeen ‘te
doen staat’.107 Die stellingname of sprong vinden wij bij Scholten als volgt
omschreven: ‘De rechter doet anders dan waarnemen te wiens gunste de schaal
overslaat, hij beslist. Die beslissing is een handeling, zij wortelt ten slotte in het
geweten, van hem, die haar verricht. Het is een daad, die van de rechter wordt
verwacht.’108

De sprong die de rechter neemt, wortelt in diens geweten. Dit geweten moet
beslist niet worden opgevat als een volkomen subjectieve en irrationele instan-
tie, maar juist als een boven alle subjectiviteit uitstijgende, ‘sociaal gevormde
en sociaal beproefde toetssteen’.109 Het geweten verwijst naar de innerlijke
overtuiging die de rechter heeft op het ogenblik waarop hij zijn oordeel velt.110

De overtuiging van de rechter komt niet in het luchtledige of op irrationele wijze
tot stand, doch vormt zich overeenkomstig de vorm van rationaliteit, waarin de
rechter uit hoofde van zijn lidmaatschap van de ‘interpretatieve gemeenschap
van het recht’ deelt. Die rationaliteit is ‘praktisch’, is immers gericht op het
stellen van een handeling, en eist van de rechter een bepaald ethos, een bepaalde
attitude. De vereiste attitude kan worden herleid tot de ethische deugd, die bij
Aristoteles phronèsis heet en die ook met de Latijnse term prudentia wordt
aangeduid.111 Toegespitst op de rechterlijke oordeelsvorming ziet deze deugd op
het intuïtieve rechterlijke waarnemingsvermogen, een vermogen dat bestaat in
een wisselwerking tussen enerzijds ’s rechters ‘aandachtige’ betrokkenheid op
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112 Zie J.E. Soeharno, ‘Over rechterlijke intuïtie. Paul Scholtens intuïtieleer en een alternatief model van
Aristoteles’, R&R 2005, p. 235-261, die benadrukt dat het rechtstreekse verband dat tegenwoordig
door velen wordt gelegd tussen de notie van de ‘sprong’ bij Scholten en de aristotelische phronèsis
berust op een anachronistische voorstelling van zaken; de intuïtieleer van Scholten herbergt een
tamelijk ‘formeel’ begrip van de rechterlijk intuïtie, dat in de traditie staat van de moderne, kantiaanse
deontologie, en het daarmee verbonden ‘gebroken’ werkelijkheidsbeeld, en dat inhoudelijk dan ook
weinig overeenkomsten vertoont met het ‘gevulde’ begrip van de intuïtieve, ethische deugd bij
Aristoteles. Op minder rechtstreekse wijze laat de ‘sprong’ bij Scholten zich echter wel degelijk
combineren met de aristotelische deugd: de kantiaanse deontologie die, zoals we in subparagraaf 3.3
van hoofdstuk II hebben gezien, gecentreerd is rond de ‘categorische imperatief’, is goed te rijmen
met de eeuwenoude ‘gulden regel’, luidende: ‘Doe anderen niet aan, waarover u kwaad zou worden,
als anderen het u zouden aandoen’ (zie J.H. Nieuwenhuis, Orestes in Veghel. Recht, literatuur,
civilisatie, Amsterdam: Balans 2004, p. 52). De ‘gulden regel’ wordt door Ricoeur gepresenteerd als
de ethische, aristotelische modificatie van de categorische imperatief uit de kantiaanse deontologie;
zie P. Ricoeur, Oneself as another, Chicago/Londen: University of Chicago Press 1992, p. 218-227.

113 Loth 2005, p. 73; J. Gaakeer, Tijdelijk recht. De verhouding tussen recht, taal en literatuur (inaugu-
rele rede Rotterdam), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005, p. 15-18; E. Claes, ‘Strafrecht en
literatuur’, R&R 2003b, p. 124-138; Ricoeur 2000, p. xxi-xxiv; Nieuwenhuis 2004; zie voorts
hoofdstuk IV voor het verband van de narrativiteit en de ‘poëtische dimensie’ van de rechtsvinding
met de rechtsethische legaliteitseis.

een hem voorgelegde zaak, en anderzijds de ‘indachtige’ morele kennis die de
rechter door opleiding en praktijkervaring heeft opgedaan.112

De prudentie of omzichtigheid, die de rechter in zijn oordeelsvorming in acht
dient te nemen, veronderstelt als gezegd een ‘aandachtige betrokkenheid’ op de
verschillende, unieke aspecten van het bijzondere geval. Deze ‘inductieve’ eis
kan voor een belangrijk deel tot uitdrukking worden gebracht in de opdracht aan
de rechter, zich ontvankelijk te tonen voor de verschillende verhalen of narra-
tio’s waarmee hij in een concreet geval geconfronteerd wordt. De rechtspleging
biedt een forum aan verschillende stemmen in de samenleving. De door de
rechtspleging gegenereerde, publieke rationaliteit moet idealiter recht kunnen
doen aan de verschillende feitenrelazen en werkelijkheidsopvattingen, die door
deze stemmen worden uitgedragen. Naast het vermogen tot distantie en objecti-
vering, dient de rechter hiertoe te beschikken over het vermogen tot empathie
en identificatie.113 Narratieve verbeeldingskracht vormt dan ook een zeer belang-
rijk ingrediënt van het rechterlijk ethos. Hierop zal in het volgende hoofdstuk,
waarin een ‘rechtsethische’ formulering van het strafrechtelijke legaliteitsbegin-
sel centraal staat, nog uitgebreid worden teruggekomen.

4 Handelingstheoretisch fundament: Tekstmodel

Gebleken is, dat de ‘kennis’ die de juridische methode, de rechtsvinding,
oplevert, een ‘intersubjectief’ karakter draagt. Feiten en normen zijn geen
logisch onafhankelijke fenomenen, maar worden, onder het de facto gezagheb-
bende gezichtspunt van de ‘interpretatieve gemeenschap’ van juristen, met
behulp van intersubjectief aanvaarde strategieën op elkaar betrokken. Dit
impliceert dat de betekenis en het toepassingsbereik van de juridische normen
(dus de inhoud van de normen, inclusief de normen die gelden voor de toepasse-
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114 De objectivering bestaat dan ook in een ‘methodologische abstractie’; onder invloed van de
specifieke vraagstelling die in de objectivering besloten ligt, wordt van het object waarop zij zich
richt, de handeling, slechts een bepaald aspect uitgelicht. Het tekstmodel focust op de objectieve
aspecten van de handeling, abstraheert van de subjectieve. Zie W. Schild, ‘Die Vielfalt der Hand-
lungslehren und die Einheit des Handlungsbegriffs’, in: V. Zsifkovits & R. Weiler (red.), Erfah-
rungsbezogene Ethik (Messner-bundel), Berlijn: Duncker & Humblot 1981, p. 241-292, p. 289-292;
zie ook Ricoeur 1992, p. 56-59.

lijkheid van de normen) nooit definitief vast komen te liggen en dat het rechts-
vindingsproces nooit kan worden gevangen in een gesloten, mechanistisch
subsumptiepatroon. Dit alles betekent evenwel niet, dat de uitkomsten van het
rechtsvindingsproces niet ‘getoetst’ zouden kunnen worden. Want ook is
gebleken, dat de intersubjectieve geldigheid van de uitkomsten van het rechts-
vindingsproces rechtstreeks samenhangt met de fundamentele eis van ‘legitima-
tie’: door middel van een geldige redenering moeten de uitkomsten en beslis-
singen herkenbaar worden gemaakt als mogelijke juridische uitkomsten binnen
het ‘dialogische forum’ van de interpretatieve gemeenschap van vakgenoten en,
langs de weg van de externe openbaarheid, van alle rechtsgenoten. De uitkom-
sten en beslissingen worden daarmee binnen dit forum vatbaar gemaakt voor
erkenning (en dus voor aanspraak op geldigheid in casu), dan wel kritiek.

Normativering of objectivering vormt een onderdeel van de rechtsvinding en
is daarom gebonden aan de eis van legitimatie. De uitkomst van de toepassing
van de normativerende methode zal in het algemeen eerst dan voor ‘legitiem’
kunnen worden aangezien, indien deze uitkomst voortvloeit uit een zo ‘objec-
tief’ mogelijke interpretatie van de litigieuze handeling en de overige relevante
omstandigheden van het geval. De geldigheid van de premissen vormt immers
een noodzakelijke, hoewel ontoereikende, voorwaarde voor de geldigheid van
de syllogistische redenering waarvan zij een onderdeel zijn. De rechtsvinding
heeft weliswaar in het strafrecht, en zeker in het materiële strafrecht, in veel
opzichten een ‘toetsingskarakter’: de rechter toetst aan de hand van zijn beoor-
delingsschema in verschillende stappen of het ten laste gelegde tot een bewezen-
verklaring en tot een veroordeling kan leiden. Toch laat dit onverlet dat wordt
gestreefd naar een objectieve, ‘materiële’ waarheidsvinding.

In de voorliggende paragraaf wordt deze ‘objectieve gerichtheid’ behandeld.
Om de objectieve (uiteindelijk dus intersubjectieve) focus en de overige kenmer-
ken van de normativerende methode te beschrijven, wordt in deze paragraaf
aansluiting gezocht bij de hermeneutische handelingsfilosofie van Ricoeur, de
Franse filosoof die we in het voorgaande al enkele keren zijn tegengekomen.
Zijn theorie van het ‘tekstmodel’ is een erg zuiver voorbeeld van een empirisch-
hermeneutisch perspectief op het menselijke handelen, een perspectief dat zowel
traditioneel-hermeneutische (verstehende) als kritische (erklärende) benaderin-
gen in zich verenigt. Dit perspectief specificeert bij uitstek de voorwaarden,
waaronder een handeling zich in haar algemeenheid laat ‘normativeren’, en is
dus ook in hoge mate geschikt om het theoretische fundament onder de normati-
verende methode aan te duiden. Het tekstmodel geeft rekenschap van de inter-
subjectieve, oftewel sociale betekenis van menselijke handelingen.114 Het voert



Hoofdstuk III144

115 Zie hoofdstuk II, subparagraaf 3.3; en zie paragraaf 2 van het voorliggende hoofdstuk.
116 Zie uitvoerig A.W.M. Mooij, De psychische realiteit. Psychiatrie als geesteswetenschap, Amster-

dam: Boom 2006, p. 146-151, 170-172, 182-184. Het (straf)recht brengt in de werkelijkheid weer
zijn eigen abstractie, zijn eigen symbolische ordening aan, in het verlengde, en dus niet in radicale
afwijking van de symbolische ordening die door de omgangstaal wordt aangebracht in de sociale
of intersubjectieve ervaringswereld. In het volgende hoofdstuk zal uitvoerig bij dit onderwerp
worden stilgestaan onder de noemer van de contrafacticiteit.

dan ook uitdrukkelijk niet de pretentie, rechtstreeks bruikbaar te zijn in de
deontologische context van de morele of strafrechtelijke imputatie. In het
volgende hoofdstuk kunnen we lezen wat voor dit laatste nog meer nodig is.

4.1 Object: Teksten en handelingen

We hebben op verschillende plekken in het voorgaande gezien dat ons begrip
van de menselijke handeling niet op zichzelf staat, maar ligt ingebed in een
uitgebreid betekenisveld dat wordt gedragen door wat we kunnen aanduiden als
een ‘morele traditie’.115 Onze cultuur, die veelal wordt gekenschetst als een
‘schuldcultuur’, is doordrenkt van een mensbeeld volgens hetwelk mensen in
beginsel worden geacht verantwoordelijk te zijn voor hetgeen zij doen en
nalaten te doen. De verantwoordelijkheid, die in het strafrecht in haar negatieve
gedaante, de schuld, het ankerpunt van de strafrechtelijke aansprakelijkstelling
vormt, vindt haar grondslag in de aan menselijke subjecten toegedachte vermo-
gens, inzicht te verwerven in de hun omringende leefwereld en praktisch te
redeneren. Het subjectieve vermogen tot praktisch redeneren stelt de mens in de
gelegenheid ‘rationeel’, dat wil zeggen: op basis van in ‘redenen’ verenigde
cognitieve inzichten en affectieve bedoelingen, te handelen. Het intentioneel
handelen op basis van intersubjectief geldige, rechtvaardigende redenen, veron-
derstelt de werkzaamheid van een symbolische structuur, een symbolische
ordening waarin mensen bij wege van de taal worden ingevoegd. Taal ordent de
werkelijkheid: ze haalt de natuurlijke, ongeordende werkelijkheid van de ‘bru-
te’, als zodanig niet voor menselijke ervaring vatbare feiten door een symbolisch
raster, waardoor de natuurlijke werkelijkheid wordt omgevormd tot een op
menselijke maat gesneden en daardoor voor menselijke zingeving ontvankelijke
leefwereld. Onze handelingen en al onze andere uitingen zijn gebonden aan
situaties, waarbinnen wij op uiteenlopende wijzen te maken kunnen hebben met
andere ‘zijnden’, dat wil zeggen: objecten of subjecten. De door de taal ingestel-
de symbolische ordening stelt ons in staat de situatie waarin wij ons bevinden
op een bepaalde wijze aan te duiden, daar inzicht in te hebben of te verwerven,
en om van de situatie ook afstand te nemen. Doordat wij afstand kunnen nemen
van onze onmiddellijke gesitueerdheid, kunnen wij als het ware gedurende enige
tijd het perspectief innemen van een derde, en kunnen wij aldus vanuit een
extra-subjectieve positie delibereren over de handelingen die wij al dan niet
zouden willen verrichten.116

De symbolische ordening van de taal vormt aldus bezien het voorwaarden
dragende fundament onder onze verschillende intentionele uitingen. Intentionele
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117 Ricoeur 1989c en d; Ricoeur 1989g, p. 197-209; Ricoeur 1992, p. 56-87 (‘An agentless semantics
of action’); zie ook Th. de Boer 1997, p. 49-73 (‘Het tekstmodel in de psychologie’).

118 De normativerende methode of het tekstmodel voor de interpretatie van het menselijk handelen
houdt niet ‘uit zichzelf’ rekening met enkele onontbeerlijke premissen voor de deontische oordelen
over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van personen. Toerekening van strafrechtelijke aansprake-
lijkheid veronderstelt de (impliciete veronderstelling van of de expliciete) vaststelling van individue-
le schuld. Ook oordelen nopens het bewijs van het opzet (en a fortiori nopens het bewijs van de
culpa) staan in het teken van de oriëntatie van het strafrechtelijk systeem op het vellen van een
oordeel met betrekking tot de strafrechtelijke schuld van een verdachte. In het volgende hoofdstuk
wordt betoogd dat deontische oordelen de tussenkomst veronderstellen van een narratieve zone
tussen descriptieve weergaven van feiten en prescriptieve oordelen over schuld en verantwoordelijk-
heid. In de hoofdstukken V en VI wordt vervolgens betoogd dat toepassing van de normativerende
methode dient te worden beteugeld, met dien verstande dat haar toepassing niet mag leiden tot een
marginalisering van de subjectintrinsieke aspecten van de betekenis (intentie) van een menselijke
gedraging. De interpretatie van (delictueuze) gedragingen dient te worden afgestemd op de ‘narratie-
ve identiteit’ van de verdachte persoon: een interpretatie van een gedraging waarin alleen maar
gedecontextualiseerde uitwendigheden in beeld komen, doet geen recht aan ons concept van een
menselijke handeling en frustreert de functie van het strafrechtelijk systeem.

uitingen veronderstellen voorts een subjectieve positie, dus een positie van
waaruit een persoon zich intentioneel verhoudt tot zijn omgeving, en daarnaast
als objectief correlaat van intentionele uitingen de intersubjectieve leefwereld,
dus de omgeving die het zich intentioneel te verstaan gevende subject deelt met
andere subjecten. Hieronder zullen wij, vetrekkende vanuit de zojuist in korte
trekken geschetste driedeling binnen het mensbeeld van de morele traditie, nader
ingaan op enige implicaties daarvan voor de intersubjectieve betekenisverlening
aan menselijke handelingen. Ons uitgangspunt is gelegen in een theoretisch
model dat is georiënteerd op de vaststelling van de objectieve betekenissen van
handelingen. Dit model, dat is gebaseerd op de identificatie van systematische
analogieën tussen teksten en handelingen, wordt beschreven door de fenomeno-
loog en hermeneuticus Ricoeur.117 Zijn aanstonds onder de noemer ‘tekstmodel’
weer te geven theorie over de interpretatie van menselijke handelingen kenmerkt
zich, zoals zojuist reeds werd aangestipt, door een uitgesproken objectieve of
‘subjectextrinsieke’ gerichtheid. Het tekstmodel voorziet dan ook in een inter-
pretatieve methodologie waarbinnen nadrukkelijk wordt geabstraheerd van
subjectieve of ‘subjectintrinsieke’ factoren. Om die reden is dit model bij uitstek
geëigend ons een duidelijk inzicht te verschaffen in de aard van hetgeen wij
aanduiden als de normativerende methode of als objectivering. De normative-
rende methode, waarmee aan de hand van uiterlijk waarneembare tekens of
aanwijzingen, uitspraken worden gedaan over inwendige gesteldheden, zoals het
opzet, richt zich immers op uitwendige oftewel subjectextrinsieke factoren. In
de hierna volgende hoofdstukken worden de tekortkomingen blootgelegd die
deze uitsluitend objectieve gerichtheid aankleven binnen de context van de
materieel-strafrechtelijke, op imputatie van strafrechtelijke aansprakelijkheid
georiënteerde rechtsvinding.118

Het tekstanaloge theoretische handelingsmodel kent om te beginnen een
‘semiologische onderbouw’. Aan de semiologie of tekenleer werden in paragraaf
5 van het voorgaande hoofdstuk al enige overwegingen gewijd. In plaats van
F. de Saussures onderscheid tussen de langue ofwel het taalsysteem en de parole
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119 Zie W.G. van der Velden, ‘Das Denken ist die Sprache selbst. Over begripsanalytische en onder-
zoeksmethodologische vragen in de rechtswetenschap’, in: P.W. Brouwer, M.M. Henket, A.M. Hol
& H. Kloosterhuis (red.), Drie dimensies van recht. Rechtstheorie, rechtsgeleerdheid, rechtspraktijk,
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 1999, p. 143-169.

120 Zie K. Raes, ‘Legality and the mirror of language. Some remarks on law’s textuality’, in: R. de
Lange & K. Raes (red.), Plural legalities. Critical Legal Studies in Europe, Nijmegen: Ars Aequi
Libri 1991, p. 98-113.

121 Zie Ricoeur 1989g, p. 198-203.
122 De locutionaire of propositionele aspecten (wat wordt er feitelijk gezegd?) van het taalgebruik zijn

gemakkelijk schriftelijk vast te leggen. De illocutionaire aspecten (wat wordt er met het gezegde
beoogd?) zijn al wat moeilijker in tekst te vangen, terwijl de perlocutionaire aspecten (welk effect
heeft het gezegde?) haast onmogelijk schriftelijk te fixeren zijn; zie Ricoeur 1989g; en J.R. Searle,
Speech acts. An essay in the philosophy of language, Cambridge: Cambridge UP 1969. Zie ook
hoofdstuk V, subparagraaf 3.2.

ofwel het mondeling taalgebruik maakt Ricoeur in de eerste plaats een onder-
scheid tussen enerzijds de langue, dus het taalsysteem, en anderzijds het dis-
cours ofwel het taalgebruik.119 Het begrip discours wordt voorts onderscheiden
in mondeling taalgebruik (parole vive) en schriftelijk taalgebruik (écriture). In
aansluiting op Derrida beklemtoont Ricoeur dat in de verhouding tussen schrif-
telijk en mondeling taalgebruik het primaat in de huidige tijd is gelegen op het
schrift. Hierdoor is de traditionele semiologische, primaire onderscheiding
tussen taalsysteem en mondeling taalgebruik, waarbij het primaat wordt gelegd
bij het mondelinge taalgebruik, achterhaald.120 Er zijn vier belangrijke verschil-
len tussen langue en discours. Het taalsysteem ‘gebeurt’ niet, zoals taalgebruik
wel gebeurt, immers steeds in of gedurende een bepaalde tijd en in een bepaalde
ruimte plaats vindt. Het taalsysteem is bovendien subjectloos, terwijl het taalge-
bruik per definitie subjectgebonden is, want enkel plaats kan vinden uit kracht
van een subjectieve verrichting of handeling. Anders dan het taalsysteem
involveert het taalgebruik derhalve steeds een handelend subject. Het taalsys-
teem bestaat voorts louter uit interne verwijzingsrelaties tussen tekens en
verwijst zelf niet naar een wereld buiten zichzelf, terwijl taalgebruik werelden
constitueert, symbolisch bemiddelde ordeningen van de werkelijkheid biedt. Het
taalsysteem vormt de mogelijkheidsvoorwaarde voor iedere communicatie, maar
impliceert zelf geen subject dat van het taalsysteem gebruik maakt, noch een
‘ander’ tot wie de communicatieve uiting van een bepaald subject zich richt,
terwijl taalgebruik altijd op de één of andere wijze tot een ander gericht is.

Deze vier kenmerken die het discours onderscheiden van de langue gelden
gelijkelijk voor mondeling en voor schriftelijk taalgebruik. Maar tussen deze
twee vormen van taalgebruik bestaan ook weer vier verschillen.121 Ten eerste
fixeert een tekst de zogenoemde ‘intentionele exteriorisatie’ die eigen is aan
vluchtige, gesproken taal. Mondeling taalgebruik is vluchtig en veronderstelt de
fysieke nabijheid van het sprekende subject; de subjectieve intentie van het
sprekend subject is op onmiddellijke wijze verbonden met de situatie waarbin-
nen het mondeling taalgebruik plaats heeft. Schriftelijk taalgebruik is daarente-
gen een duurzaam gebeuren, een gebeuren waarin de ‘locutionaire’ of
‘propositionele’ inhoud van de taaluiting en de ‘illocutionaire’ kracht daarvan
worden ‘geïnscribeerd’.122 Ten tweede brengt de inscriptie mee, dat de betekenis
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123 Ricoeur 1989g, p. 203-209; zie ook Mooij 2006, p. 116-118.

van de tekst niet langer samenvalt met de intentie die de auteur met het neer-
schrijven van de tekst heeft gehad. Mondeling taalgebruik staat vrijwel volko-
men onder de voogdij van het sprekende subject, dat daarmee ook de onmiddel-
lijke controle behoudt over de in zijn taaluiting neergelegde bedoeling of
intentie. Schriftelijk taalgebruik impliceert een ontsnapping van de betekenis
van de tekst aan de betutteling van het subject ofwel de auteur; de band van de
tekst met het subject blijft, maar wordt gecompliceerder, waardoor de betekenis
een eigen leven gaat leiden en waardoor interpretatie door anderen nodig wordt.
In de derde plaats bevrijdt een tekst zichzelf uit de geslotenheid van de aan de
deelnemers, dus zenders en ontvangers, van de mondelinge communicatie
gemeenschappelijke situatie. In mondeling taalgebruik is sprake van een recht-
streekse, ‘tonende’ verwijzing, vanuit een onbemiddeld subjectief perspectief,
naar een concrete context (of Umwelt); schriftelijk taalgebruik constitueert een
eigen wereld (of Welt) buiten de actuele situatie, een wereld met een eigen
betekenis, een wereld dus die zich voor de ontvanger van de schriftelijke com-
municatie langs de weg van de interpretatie moet ontvouwen. Ten slotte: een
geschreven tekst is niet langer gericht aan bepaalde geadresseerden, maar aan
een open, in beginsel ongelimiteerd publiek. In mondeling taalgebruik is de
ander een onmiddellijk aanwezige ander, in schriftelijk taalgebruik wordt de
ander ingeruild voor een in beginsel onbeperkt, onzichtbaar publiek, dat in de
loop der tijd steeds verschillende betekenissen aan de tekst kan hechten. Ieder-
een die kan lezen, is potentieel geadresseerde van de tekst.

Deze vier kenmerken die het schrift onderscheiden van het mondelinge
taalgebruik vormen een viervoudige paradigmatische inscriptiebeweging waarin
betekenissen van taaluitingen worden gefixeerd, de betekenis van de uiting en
de bedoeling van het subject divergeren, niet-tonende verwijzingen worden
ontplooid, en het publiek een universele omvang verkrijgt. Deze paradigmati-
sche beweging is volgens Ricoeur tevens onverkort van toepassing binnen het
domein van het menselijk handelen. Ook binnen dat domein kunnen processen
zichtbaar worden gemaakt waarin de betekenis van een handeling wordt vastge-
legd of gefixeerd, waarin de betekenis van de handeling bovendien autonoom
wordt ten opzichte van de intentie of intenties van het handelende subject,
waarin voorts de ‘pertinentie’ en het ‘belang’ van de individuele handelingen
boven de handelingen zelf komen uit te stijgen, en waarin ten slotte de handeling
een ‘open werk’ wordt, vatbaar voor toe-eigening door een in beginsel ongelimi-
teerd publiek.123 Ook tussen de handeling als ‘gebeurtenis’ en de handeling als
‘institutie’, oftewel het geïnscribeerde handelingspatroon dat verloopt volgens
regulatieve regels, bestaan weer vier verschillen.

Ten eerste fixeert een handeling de intentionele veruitwendiging of exteriori-
satie, die gepaard gaat met het louter evenementiële karakter van de handeling.
De betekenis van de handeling overstijgt dus, en verzelfstandigt zichzelf van,
de handeling als gebeurtenis. Net als taaluitingen hebben handelingen een
locutionaire structuur op grond waarvan handelingen een bepaalde, intersubjec-
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124 Het onderscheid tussen de propositionele of locutionaire inhoud van een (taal-)uiting enerzijds en
de illocutionaire kracht daarvan anderzijds correspondeert met het binnen de fenomenologie
gangbare onderscheid tussen de materie en de kwaliteit van de intentionele act. Zie daarover
H. Jacobs, ‘Grondstructuren van het bewustzijn’, in: P. Reynaert (red.), Husserl. Een inleiding,
Kampen/Kapellen: Klement/Pelckmans 2006, p. 32-57, p. 35; Th. de Boer, Van Brentano tot
Levinas. Studies over de fenomenologie, Amsterdam: Boom 1989, p. 16-25. Zie ook hoofdstuk I,
subparagraaf 3.1; en hoofdstuk V, paragraaf 3.

125 De perlocutionaire inhoud is niet intrinsiek met de handeling verbonden, maar alleen extern of
toevallig. Zie Ricoeur 1989g, p. 200.

126 Glastra van Loon (1956) 1987; zie nader hoofdstuk II, paragraaf 5.
127 Dit is een gangbaar hermeneutisch denkschema. P. Scholten benadrukt bijvoorbeeld in zijn Alge-

meen deel, dat de actuele betekenis van een bestaande norm of rechtsregel (het voorgegeven begrip)
eerst komt vast te staan in en met de toepassing ervan in elke nieuwe feitelijke context. Ook
Gadamer benadrukt het belang van de ‘applicatie’ voor de betekenis van voorgegeven begrippen.
Zie Van Roermund 2000; en Mooij 2005; en zie hierboven, paragraaf 3.

tief herkenbare propositionele inhoud hebben die aanduidt ‘wat’ er in een
bepaalde handeling wordt gedaan, wat daarvan zogezegd de materie is (bijvoor-
beeld: ik steek mijn hand op). Handelingen worden tevens gekenmerkt door
illocutionaire aspecten, op grond waarvan handelingen in het intersubjectieve
verkeer kunnen gelden als handelingen met een bepaalde kwaliteit (bijvoor-
beeld: ik groet een bekende, ik doe een plechtige belofte). Tot slot hebben
handelingen ook zogenoemde perlocutionaire aspecten, die de feitelijke effecten
aanduiden van een handeling (bijvoorbeeld: door mijn hand op te steken laat ik
een vogel schrikken).124 Deze verschillende aspecten van het menselijk handelen
laten zich als het ware ‘inscriberen’; zij maken dat iedere handeling telkens
opnieuw kan worden geïdentificeerd als een handeling met een bepaalde beteke-
nis, dat wil zeggen: als een handeling met een bepaalde propositionele inhoud
en een bepaalde illocutionaire kwaliteit.125 Deze stelling komt overeen met de
zienswijze van J.F. Glastra van Loon,126 die betoogt dat de relatie tussen ener-
zijds het ‘teken’ (de handeling als teken voor een, met behulp van de
(il)locutionaire inhoud geïdentificeerd handelingsontwerp, een ‘ideële’ hande-
ling) en anderzijds het ‘betekend ervaringsbestanddeel’ (de handeling als
empirische gebeurtenis) omkeerbaar is. Iedere handeling als object of als erva-
ringsbestanddeel demonstreert een voorgegeven handelingsontwerp of hande-
lingsbegrip, en representeert tegelijkertijd als teken ditzelfde handelingsontwerp
in een geactualiseerde gedaante.127

In de tweede plaats is de betekenis van een handeling autonoom ten opzichte
van de subjectieve bedoeling van de actor, precies zoals een tekst een betekenis
heeft die af kan wijken van de auteursintentie. De voorwaarden of regels die de
betekenis van de handeling constitueren, impliceren dat de individuele handeling
ook los van de eigen bedoeling en los van de oorspronkelijke situatie door
anderen, dus intersubjectief, als een bepaalde handeling kan worden herkend en
verstaan. In de verrichting van een handeling als een vluchtig ‘gebeuren’ heeft
het handelend subject de controle over de betekenis van zijn verrichting, maar
in de sociaal geïnscribeerde en zich verzelfstandigende handeling ontsnapt de
betekenis van de handeling aan de bedoeling van het handelend subject. In dit
verband kan het dienstig zijn te wijzen op het binnen de handelingsfilosofie wel
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128 Ricoeur 1989g, p. 206-207; A. van den Beld, Filosofie van het menselijk handelen. Een inleiding,
Assen: Van Gorcum 1982, p. 17-19. Zie ook K. Günther, ‘Voluntary action and criminal
responsibility’, in: S. Maasen, W. Prinz & G. Roth (red.), Voluntary action. Brains, minds and
sociality, Oxford: Oxford UP 2003, p. 263-280.

129 Zie Ricoeur 1989g, p. 206; en vgl. de opmerking van D.H. de Jong, ‘Het weten en willen van een
“normaal mens” in het strafrecht’, DD 2004, p. 1050-1069, p. 1056: ‘Sprekend over de veruiterlij-
kende juridische specificatie van het strafrechtelijke opzetbegrip moet ik natuurlijk ook noemen dat
aan sommige handelingen opzet inherent is. Ik geef een voorbeeld: ik zie dat buiten twee mensen
een ander verschillende malen hard in het gezicht stompen. Hier ligt het opzet op straat (…).’

130 Zie Ricoeur 1989g, p. 207; vgl. de ‘objectieve Geest’ bij Dilthey, beschreven in subparagraaf 2.1,
hierboven.

131 Wittgenstein (1953) 2002; zie ook de volgende subparagraaf.
132 Glastra van Loon (1956) 1987; Hildebrandt 2002; zie met betrekking tot de betekenisbepalende

normativiteit ook Peters 1966.

gangbare onderscheid tussen zogenoemde basishandelingen (simple actions) en
inclusieve handelingen (complex actions).128 Basishandelingen zijn in alle
gevallen lichaamsbewegingen, die niet tot een meer oorspronkelijke handeling
te reduceren zijn; zij sluiten dus geen enkele andere handeling in (bijvoorbeeld:
ik druk op de knop naast een deur op de tweede verdieping van een gebouw).
Inclusieve handelingen zijn handelingen die een of meer andere handelingen
insluiten, in ieder geval een basishandeling. Inclusieve handelingen vormen het
geïntendeerde, intrinsieke ‘resultaat’ of het niet-geïntendeerde ‘gevolg’ van een
of meer andere handelingen (bijvoorbeeld: ik laat een gast binnen, door de
benedendeur open te doen, door op de knop naast de deur op de tweede verdie-
ping te drukken).

Het belang van dit onderscheid voor ons onderwerp ligt in het feit, dat bij
basishandelingen de objectieve betekenis (significance) en de subjectieve
bedoeling van de actor (meaning) nog samenvallen.129 Maar bij inclusieve
handelingen – en die staan toch in interpretaties veelal centraal, met name in het
strafrecht – ligt dit anders. Dergelijke handelingen zijn op te vatten als sociale
‘instituties’. Zij zijn namelijk opgenomen in een zich historisch ontwikkelende
‘sedimentatie in sociale tijd’, welke opname ertoe leidt, dat de betekenissen van
de handelingen niet langer noodzakelijkerwijs overeenkomen met de oorspron-
kelijke bedoelingen van de actor.130 We zouden hier dus de gevolgtrekking
kunnen maken, dat de verhouding tussen mondeling en schriftelijk taalgebruik,
dus tussen parole en écriture, parallel loopt aan de verhouding tussen basishan-
delingen en inclusieve handelingen. Handelingen van mensen raken geïnstitutio-
naliseerd, doordat zij, in de terminologie van L. Wittgenstein ‘regelgeleid’ zijn,
ingebed zijn in betekenisverlenende ‘praktijken’.131 De regel die de handelingen
leidt, is niet van bovenaf opgelegd, heeft geen imperatieve signatuur of bevels-
karakter, maar is daarentegen gearticuleerd in de geïnstitutionaliseerde, geleide
handeling zelf.

Dit is ook precies hetgeen in het vorige hoofdstuk met betrekking tot de term
‘normativiteit’ tot uitdrukking is gebracht.132 Daar werd betoogd dat iedere norm
vanuit twee perspectieven kan worden bestudeerd. Een norm heeft een verticale
dimensie, die met de term ‘imperativiteit’ (behoren, sollen, ought) kan worden
aangeduid, maar ook een horizontale dimensie, die met de term ‘regulativiteit’
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133 Zie Hildebrandt 2002, p. 61-66; vgl. G.E.M. Anscombe, Intention, Oxford: Blackwell 1976, p. 13-
15: handelen is verbonden met ‘knowledge without observation’.

134 Vgl. Ricoeur 1989g, p. 206: ‘(…) [A complex] action is detached from its agent and develops
consequences of its own.’

135 Zie hierboven, subparagraaf 2.3, voetnoot 29.
136 Door Glastra van Loon (1956) 1987 ‘betekenisidentiteit’ of ‘subjectieve algemeenheid’ genoemd.

(zijn, müssen, is) kan worden aangeduid. De betekenis van handelingen wordt
bepaald onder gebruikmaking van betekenisbepalende normen. De horizontale
normativiteit van een (inclusieve) handeling ligt besloten in de omstandigheid,
dat een intentionele handeling steeds kan worden gezien als de uitkomst van een
‘dubbele anticipatie’. Het stellen van de handeling veronderstelt namelijk mede
dat men zich een voorstelling maakt, bewust of onbewust, van de wijze waarop
de handeling door de ander zal worden gepercipieerd. Aldus wordt in de hande-
ling een heel sociaal verwachtingspatroon ingevoegd. Gaandeweg raken derge-
lijke normatieve verwachtingspatronen geïnstitutionaliseerd, en vanaf dat
ogenblik zijn de handelingen die deze patronen bevatten ‘regelgeleid’. Zij
worden dan min of meer ongereflecteerd, op de automatische piloot verricht.133

Een inclusieve handeling kan worden gevat in een ‘handelingsbeschrijving’ die
een uitbreiding geeft aan de beschrijving van een of meer oorspronkelijke
handelingen. De uitbreidende herbeschrijving vindt niet noodzakelijkerwijs
plaats in volledige overeenstemming met de bedoelingen die de actor met ‘zijn’
handeling voor ogen heeft gehad.134

In de derde plaats ontstijgt de betekenis van een handeling de concrete
context waarbinnen zij is verricht. Het belang of de ‘importantie’ (importance)
van de intentionele handeling (meaningful action) reikt verder dan de ‘pertinen-
tie’ of ‘relevantie’ (relevance) van haar initiële situatie. Ten gevolge van deze
emancipatie ten opzichte van de situationele context produceert de handeling
haar eigen betekenissen die steeds weer geactualiseerd kunnen worden in telkens
nieuwe situaties, dat wil zeggen: in andere situaties dan de oorspronkelijke
situatie waarbinnen de handeling werd gesteld. De ‘relevantie’ van een hande-
ling verbindt die handeling retrospectief met haar situationele oorsprong. De
‘importantie’ van de handeling wijst daarentegen vooruit naar de mogelijke
actualiseringen van haar betekenis(sen) in toekomstige situaties. In het eerste
geval wordt de handeling opgevat als een object of ervaringsbestanddeel, dat een
bepaald voorgegeven begrip, een voorgegeven handelingsontwerp, demon-
streert. In het tweede geval wordt de handeling opgevat als een teken, dat een
voorgegeven (doch voor actualisering of wijziging vatbaar) handelingsontwerp
representeert. De handeling is begiftigd met een normatieve kracht, een kracht
die de inhoud van het voorgegeven handelingsontwerp zelfstandig wijzigt.135 De
betekenis van de geïnstitutionaliseerde handeling overstijgt dus het situationeel
bepaalde gebeuren, krijgt een duurzame betekenis.136

In de vierde en laatste plaats zijn menselijke handelingen, evenals teksten,
gericht aan een open, in beginsel oneindig publiek. Ook handelingen zijn
namelijk geadresseerd aan iedereen die kan ‘lezen’, dat wil zeggen: zij staan
open voor de interpretatie van telkens nieuwe interpretatoren. Deze eigenschap
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137 Zie hierboven, subparagraaf 2.6.
138 Zie ook Mooij 2006, p. 117: ‘De handeling wordt dan niet meer begrepen vanuit de feitelijke context

van de feitelijke bedoelingen en inzichten van de actor. De feitelijke intenties treden terug, de
feitelijke ander wijkt voor een “algemene ander”, de feitelijke wereld gaat over in een algemene
wereld. De betekenis van een handeling is dan niet meer gebonden aan de feitelijke situatie, maar
ligt min of meer vast. Zo kan de omgeving, ongeacht wat iemands feitelijke intenties zijn, een
bepaalde handeling interpreteren.’ En vgl. J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over algemene
leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2006,
p. 214: ‘[E]en wat andere loop der dingen of niet in de eerste plaats bedoelde gevolgen [behoeven]
niet direct tot bewijsproblemen over opzet te leiden.’

van handelingen vertoont een belangrijke verwantschap met de ‘iterabiliteit’ die
Derrida aan handelingen toeschrijft.137 Volgens Derrida moet iedere uiting altijd,
hoe ondubbelzinnig of hoe identiek aan een vroegere uiting zij ook schijnt te
zijn, geïnterpreteerd worden. Geen enkele handeling bezit louter op zichzelf een
eenduidige betekenis, zodat zij telkens, zo vaak als zij zich voordoet, ‘gelezen’
moet worden. De betekenisidentiteit of duurzame betekenis van de geëmanci-
peerde handeling impliceert dus, dat de betekenis van de handeling niet alleen
de bedoeling van het handelend subject maar ook de respons van de onmiddel-
lijk betrokken ander overstijgt.

De hiervoor besproken punten brengen mee, dat een (inclusieve) handeling
zich in belangrijke mate emancipeert ten opzichte van de situatie waarin zij het
licht heeft gezien.138 Deze paradigmatische beweging van fixatie of inscriptie
van handelingen verloopt bij wege van een institutionalisering, loopt dus via
instituties: enigszins stabiele handelingspatronen die anticipatie op het handelen
van anderen in ruime zin mogelijk maken. Instituties bestaan uit regelgeleid
gedrag, praktijken, ongearticuleerde achtergronden van ‘regulatieve normen’,
oftewel geïnstitutionaliseerde manieren van doen, die impliciet werkzaam zijn,
en constitutief zijn voor de betekenis van het handelen. Deze normen bepalen
wanneer een uiting geldt als uitvoering van een bepaald handelingsontwerp. Dit
gehele proces van verzelfstandiging duidt Ricoeur aan met de term ‘distantiatie’
(distanciation). De distantiatie verleent een specifieke meerstemmigheid (pluri-
vocity) aan zowel teksten als geïnstitutionaliseerde handelingen. Daartegenover
plaatst Ricoeur het proces van ‘appropriatie’, toe-eigening, wat op een dieper
niveau op een ont-eigening neerkomt. Hier gaat het om het (methodologische)
proces van interpretatie, dat erin uitmondt dat een in eerste instantie vreemde,
onbegrepen uiting ‘eigen’ wordt gemaakt. Hierover gaat subparagraaf 4.3;
voordat aan een beschrijving van het sluitstuk van de appropriatie kan worden
toegekomen, moeten wij eerst in meer algemene zin de wegen verkennen
waarlangs de interpretaties van handelingen tot stand komen.

4.2 Methode: Gissing en toetsing

Handelingen zijn subjectieve verrichtingen, die onder de invloed van de in de
voorgaande subparagraaf besproken factoren institutionaliseren tot holistische
betekeniseenheden, vatbaar voor toewijzing van een ‘objectieve zin’. Deze
vatbaarheid brengt met zich, dat de betekenis van de geïnstitutionaliseerde
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139 Zie ook hoofdstuk II, paragraaf 1, waar werd betoogd dat de termen normativering, normativerende
methode en objectivering in de voornaamste plaats betrekking hebben op de wijze waarop oordelen
ten aanzien van de aanwezigheid van het opzet of de culpa tot stand komen, en niet noodzakelijker-
wijs betrekking hebben op de semantische, materieel-strafrechtelijke inhoud van de begrippen opzet
en culpa.

140 In hoofdstuk V, subparagraaf 4.1 en in hoofdstuk VI zal dit intersubjectieve of ‘daderextrinsieke
aspect’ van het opzet en de culpa uitvoeriger aan de orde worden gesteld. De schuldvormen kennen
daarnaast een niet te verwaarlozen ‘daderintrinsiek aspect’. Ook dit laatstgenoemde, machtskritische
aspect van het opzet en de culpa zal, na een voorlopige aanduiding in hoofdstuk IV, uitvoeriger
worden behandeld in de hoofdstukken V en VI.

handeling niet langer noodzakelijkerwijs terugbuigt op de individuele intenties,
op de wensen en overtuigingen, die het handelende subject in zijn handeling
bedoelde te verwezenlijken. De in het onderhavige hoofdstuk centraal gestelde
‘objectivering’ bestaat precies in het methodologische proces, krachtens hetwelk
deze objectieve, en dus publiekelijk toegankelijke zin van een handeling kan
worden blootgelegd. Deze karakterisering van de methodologische variant van
de strafrechtelijke normativering vraagt om enige nadere uitleg. Want zijn wij
in het strafrecht niet gewend te spreken van ‘objectivering van schuld’, in welke
uitdrukking de term ‘schuld’ doorgaans de betekenis van ‘opzet’ en soms de
betekenis van ‘culpa’ of ‘onachtzaamheid’ draagt?139 Wanneer in de strafrechts-
wetenschappelijke literatuur wordt gerept van ‘normativering’ of van ‘objective-
ring’, wordt toch in de eerste plaats dáárop gedoeld, en niet op de normativering
of objectivering van de gedraging?

Wij spreken inderdaad van normativering of objectivering van schuld. Maar
wij bedoelen met deze frase in de regel de gedachte uit te drukken, dat wij met
behulp van een bepaalde interpretatieve strategie aan de gedraging van de
verdachte al of niet de betekenis ‘opzettelijk’ of ‘culpoos’ kunnen toewijzen. In
de methodologische variant van de normativering ligt met andere woorden de
vooronderstelling opgesloten, dat het opzet en de culpa, althans ten dele, kunnen
worden beschouwd als kenmerken of modaliteiten van handelingen.140 Deze
vooronderstelling is van cruciaal belang in onze poging, zicht te krijgen op de
theoretische grond waarop de strafrechtelijke normativering rust. De intentie
(welke precieze betekenis we aan deze term ook willen geven) waarmee een
handeling verricht wordt, verleent onmiddellijk een betekenis aan die handeling;
een beschrijving van ‘wat’ ik doe, incorporeert in zoverre een verklaring in
termen van de redenen ‘waarom’ ik dit doe. Het theoretische fundament onder
de normativering, dat hierboven aan de objectzijde is uitgewerkt aan de hand
van het inzicht, dat handelingen kunnen worden beschouwd als ‘teksten’, kan
thans ook aan de methodologische zijde worden uitgewerkt: handelingen kunnen
net als teksten worden gelezen en hun objectieve betekenissen kunnen worden
begrepen.

Begrip van de betekenis van een geïnstitutionaliseerde of gedistantieerde
handeling komt tot stand in een dialectiek tussen een fase van ‘gissing’ en een
fase van ‘toetsing’. Deze dialectiek komt goed en wel overeen met de dialectiek
tussen de heuristische fase en de legitimatiefase in het in de vorige paragraaf
beschreven proces van de rechtsvinding, wellicht zonder dat we kunnen zeggen
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141 Zie hierboven, subparagraaf 3.2.
142 Over het begrip intentionaliteit handelt paragraaf 3 van hoofdstuk V.
143 Zie Ricoeur 1992, p. 67-73. De prospectieve of toekomstgerichte betekenis van de intentie (de

intentie hebben om te...) vertoont overeenkomsten met het strafrechtelijke begrip ‘oogmerk’. Ricoeur
beweert dat deze betekenis in de analytische handelingsfilosofie van ondergeschikt belang wordt
gemaakt en buiten beschouwing wordt gelaten, zodat uiteindelijk een subjectloze handelingsseman-
tiek ontstaat. Deze subjectloze handelingssemantiek vormt de theoretische grondslag van de

dat de ene dialectiek een verbijzondering vormt van de andere.141 In paragraaf
5 van het vorige hoofdstuk bleek al, dat de methode die we in het strafrecht
‘objectivering’ noemen, betrekking heeft op de wijze waarop niet rechtstreeks
waarneembare, innerlijke verbanden of ervaringsbestanddelen, zoals het straf-
rechtelijk opzet of de strafrechtelijke culpa, binnen een juridische bewijsvoe-
ringscontext worden aangetoond of aannemelijk gemaakt. Dergelijke ervarings-
bestanddelen ontlenen hun verstaanbaarheid aan de ‘verlichte horizon’ waarte-
gen de uitingen, waarin zij zich manifesteren en waarin zij zich uitdrukken, zich
aftekenen. De interpretator objectiveert deze uitingen; aan de hand van de
waarneembare, ‘uitwendige’ aspecten van de uiting, en in confrontatie met zijn
eigen kennis en ervaringen, reconstrueert hij de achter de uiting schuilgaande,
innerlijke wereld van de intentionaliteit.

Die intentionaliteit dienen wij niet in een subjectivistische zin op te vatten.142

In haar streven naar een objectieve beschrijving van handelingen selecteert de
objectiverende of normativerende methode als haar object slechts die aspecten
van de intentionaliteit, die in beginsel publiekelijk toegankelijk zijn. Met andere
woorden: zij is geïnteresseerd in die aspecten, die de criteria aanleveren voor de
bepaling van wat in het maatschappelijk verkeer ‘geldt als’ een bepaalde hande-
ling. De gissingsfase bestaat dan in de vorming van een voorlopige, dat wil
zeggen: nog niet ‘getoetste’ reconstructie van de motivatie of intentie achter de
handelingsuiting die ter interpretatie voorligt. Het gaat met andere woorden om
een voorlopige reconstructie van de wensen en overtuigingen waardoor de
desbetreffende handeling gedragen is, of waardoor zij geacht kan worden
gedragen te zijn. De term ‘reconstructie’ geeft reeds blijk van de retrospectieve
oriëntatie van deze hele gang van zaken. Wie zich bedient van de normativeren-
de methode, is uit op het bieden van een objectieve beschrijving, een descriptie-
ve weergave, van een in het verleden voltrokken handeling. In die beschrijving
wordt aangehaakt bij de intentie waaruit de handeling geacht kan worden te zijn
voortgevloeid.

De term ‘intentie’ vertegenwoordigt een dubbelzinnig betekenisgeheel:
intentionaliteit wordt door zowel retrospectieve als prospectieve aspecten
gekenmerkt. De retrospectieve aspecten komen bij uitstek tot uitdrukking in het
bijwoordelijke gebruik van de term ‘intentie’: intentioneel handelen. De pros-
pectieve aspecten komen tot uitdrukking in formuleringen als: ‘de intentie heb-
ben om…’. De objectiverende methode zet de prospectieve, oftewel de toe-
komstgerichte aspecten van de intentie tussen haken, juist omwille van haar
gerichtheid op het bieden van handelingsbeschrijvingen die in zo hoog mogelij-
ke mate voldoen aan de postulaten van objectiviteit en waarheid.143 Een intentio
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normativerende methode in het strafrecht, maar dat betekent nog niet meteen, dat de normativerende
methode niet toch kan worden toegepast op de prospectieve betekenis van de intentie die doorklinkt
in het strafrechtelijke begrip oogmerk. Een voorbeeld kan zijn een moordenaar die na de moord zich
probeert te ontdoen van het lijk; hij verklaart niets tegen politie of justitie, maar aan de hand van
contextuele en andere ‘uitwendige’ gegevens kan worden beredeneerd, dat hij het lijk wel moet
hebben weggemoffeld om de doodsoorzaak te verhelen en om zo straf te ontlopen. In dat geval
voldoet deze moordenaar aan de delictsomschrijving van art. 151 Sr, die luidt: ‘Hij die een lijk
begraaft, verbrandt, vernietigt, verbergt, wegvoert of wegmaakt, met het oogmerk om het feit of de
oorzaak van het overlijden, dan wel van het dood ter wereld komen te verhelen, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.’ Deze prospectieve
intentie leent zich in dat geval wel degelijk voor reconstructie. De objectivering van deze ‘lossere’,
toekomstgerichte vorm van intentie is wél moeilijker, maar daarmee nog niet per se onmogelijk.

144 Deze strategie kan met name in de analytische handelingstheorieën uit de Angelsaksische filosofi-
sche traditie veelvuldig worden aangetroffen. Zie bijvoorbeeld D. Davidson, ‘Actions, reasons, and
causes’, in: M. Brand (red.), The nature of human action, Glenview, Ill.: Scott Foresman 1970, p. 67-
79; en zie Anscombe 1976, p. 90-94, die de toekomstgerichte betekenis van de term ‘intentie’
beschouwt als een afgeleide van de adverbiale betekenis; de toekomstgerichte of prospectieve
betekenis van intentie komt neer op een voorspelling van wat iemand zal doen, en om welke reden.
Naar de opvatting van Ricoeur schuilt in deze reductie zowel de kracht als de kwetsbare achilleshiel
van wat in dit hoofdstuk de normativerende methode genoemd wordt. De kracht van de reductie is,
dat zij de toewijzing van een objectieve betekenis aan handelingen mogelijk maakt; zie Ricoeur
1989g, p. 213-214. De zwakte van de reductie is gelegen in het feit, dat zij afziet van iedere
verwijzing naar het handelend subject; de vraag ‘wie?’ wordt volkomen genegeerd, zodat tevens de
weg naar de morele of zelfs juridische imputatie van de handeling aan het handelende subject wordt
geblokkeerd; zie Ricoeur 1992, p. 67-73, 82-87. Een dergelijke abstractie verhoudt zich slecht met
de functie van het strafrechtelijk systeem. Deze, in hoofdstuk IV, subparagraaf 3.1 te bespreken
functie wordt gestuurd door een oriëntatie op imputatie en veronderstelt een problematisering van
de relatie van het handelende subject tot zijn handeling. Deze door een ‘narratieve dimensie’
bemiddelde relatie zal in paragraaf 3 van het volgende hoofdstuk nader worden onderzocht en met
betrekking tot inhoud en bewijsvoering van het opzet en de culpa worden uitgewerkt in hoofdstuk
VI.

145 De prospectieve betekenis is volgens Ricoeur de fundamentele betekenis van intentie, die vanwege
zijn onlosmakelijke verbinding met de noties van ‘belofte’ en ‘getuigenis’ het diepst in het pro-
bleemveld rond de ‘persoonlijke identiteit’ doordringt; zie ook J. Greisch, ‘Testimony and attesta-
tion’, in: R. Kearney (red.), Paul Ricoeur. The hermeneutics of action, Londen etc.: Sage Publica-
tions 1996, p. 81-98. In het voorliggende hoofdstuk wordt met het oog op het bieden van een
beschrijving van de normativerende of objectiverende methode en in navolging van het ‘tekstmodel’
van Ricoeur primair aansluiting gezocht bij het begrip ‘intentie’ zoals dit met name binnen de
Angelsaksische handelingsfilosofie is geconceptualiseerd. In hoofdstuk V zal het hier geschetste
beeld worden aangevuld met behulp van ‘continentale’, fenomenologische en hermeneutische
conceptualiseringen van het begrip ‘intentionele betrokkenheid’.

neel verrichte handeling is een ‘gedistantieerde’ of ‘geïnstitutionaliseerde’
handeling en leent zich veel beter voor descriptie dan een met het oog op de
verwezenlijking van een in de toekomst gelegen doel nog te verrichten hande-
ling. In het gebruik van de objectiverende methode vindt dus in zoverre een
reductie van het begrip van de intentie plaats, dat de aandacht zich goeddeels
beperkt tot de in verrichte handelingen neergeslagen intentionele betrokken-
heid.144 Die reductie beperkt de scope van de objectivering tot de gevallen die
het meest voor blootstelling aan de normativerende methode geschikt zijn. Zij
abstraheert van de gevallen die niet zozeer met waarheids- en objectiviteitsaan-
spraken plegen te worden geconfronteerd, als wel veeleer in de sfeer van de
persoonlijke ‘belofte’ en ‘oprechtheid’ gesitueerd zijn.145
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146 Ricoeur 1992, p. 61; en op p. 63: ‘The “what” of action, in fact, is specified in a decisive way by its
relation to the “why?” To say what an action is, is to say why it is done. (...) Describing is beginning
to explain, and explaining more is describing better.’ Zie ook Anscombe 1976, p. 9: ‘What dis-
tinguishes actions which are intentional from those which are not? The answer that I shall suggest
is that they are the actions to which a certain sense of the question “Why?” is given application; the
sense is of course that in which the answer, if positive, gives a reason for acting. But this is not a
sufficient statement, because the question “What is the relevant sense of the question ‘Why?’” and
“What is meant by ‘reason for acting’?” are one and the same.’

147 Ricoeur 1992, p. 75: ‘Actually, with intention taken in the adverbial sense, description amounts to
explanation. Describing an action as having been done intentionally is explaining it by the reason
the agent had to do what she did.’

In het maatschappelijke verkeer gelden subjectieve verrichtingen, in samen-
hang met intersubjectief verstaanbare intenties, ‘objectief’ als bepaalde hande-
lingen. Deze vaststelling vormt een belangrijk uitgangspunt voor de analytische
handelingsfilosofie. De voorlopige reconstructie van de achter een handeling
schuilgaande bedoelingen, wensen en overtuigingen heet binnen de analytische
filosofie bepalend te zijn voor de vaststelling van de betekenis van de handeling,
en dus ook het belangrijkste ingrediënt te verschaffen voor de beschrijving van
de handeling. De vraag ‘wat?’, die betrekking heeft op de propositionele inhoud,
de materie, van een menselijke gedraging, gaat op in de vraag ‘waarom?’.
Ricoeur vat de theoretische insteek van de analytische handelingsfilosofie op dit
punt als volgt samen: ‘[I]n order to determine what counts as an action (the
question “what?”), one sought in the explanation for the action (the question
“why?”) the very criterion for what deserves to be described as an action.’146 De
aaneenschakeling van deze twee vragen duidt op de grote belangstelling die de
normativerende methode aan de dag legt voor de redenen die aan de te interpre-
teren handelingsuiting ten grondslag hebben gelegen: de intentie waarmee een
handeling verricht wordt, wordt als het ware ‘gerationaliseerd’, gelijkgesteld aan
de reden die aan te voeren is voor die handeling.147

In paragraaf 2 van het voorgaande hoofdstuk hebben we gezien dat aan
redenen zowel een subjectief als een intersubjectief aspect te onderkennen valt.
Redenen werden gedefinieerd als maatstaven, aan de hand waarvan wij in
bepaalde, gegeven omstandigheden op een intersubjectief geldige wijze kunnen
onderscheiden tussen correcte en incorrecte, aangewezen en niet aangewezen
typen van handelingen, overtuigingen, wensen, emoties, enzovoort. Mensen zijn
verenigd in verschillende praktijken of intersubjectieve ruimten. Binnen praktij-
ken zijn redenen voor mogelijke handelwijzen verbonden met een specifieke,
hoewel veranderlijke, constellatie van waardedistincties. Aan deze koppeling
tussen redenen of motieven en waarden ontspringen tevens de normen aan de
hand waarvan we individuele handelingen interpreteren en beoordelen. De
wederzijds constitutieve relaties tussen normen, redenen en waarden maken het
mogelijk, individuele handelingen op binnen handelingspraktijken levende
verwachtingspatronen af te stemmen. De redenen die wij aan hetgeen wij doen
en nalaten ten grondslag leggen, maken ons gedrag juist in het licht van die
verwachtingspatronen ‘begrijpelijk’ en vatbaar voor intersubjectieve evaluatie.
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148 Vgl. Wittgenstein (1953) 2002, § 205, p. 140.
149 Hierin herkennen we duidelijk de klassiek-hermeneutische notie van de ‘omkeerbaarheid’ van teken

en betekende; het representerende teken (of handelingsontwerp) en het demonstrerende ervaringsbe-
standdeel (of de handelingsuitvoering) zijn inwisselbaar. Zie Glastra van Loon (1956) 1987, p. 80-
84. Zie voorts hoofdstuk II, subparagraaf 2.3 en paragraaf 5. Daarnaast vinden we op dit punt de
problematiek terug, die in de vorige paragraaf, handelend over de rechtsvinding, werd besproken
onder verwijzing naar het adagium ius in causa positum: in de toepassing toont zich de actuele
betekenis van de regel.

150 Heidegger (1927) 1999, p. 199; zie ook Mooij 2004a, p. 56: ‘Ook de innerlijke belevingswereld is
aangewezen op de buitenwereld die een gezamenlijke wereld is. Op deze wijze is de psychische
realiteit niet een in zich besloten binnenwereld, maar is doortrokken van de sociale realiteit.’ Het
begrip buitenwereld kan primair worden betrokken op het ervaringsdomein van de natuurweten-
schappen of empirisch-analytische wetenschappen. E. Husserl heeft evenwel benadrukt dat de
wereld van de natuurwetenschappen met haar object uiteindelijk geënt is op, en een derivaat vormt
van de leefwereld (Lebenswelt). Men kan intentioneel betrokken zijn op objecten van de buitenwe-
reld (bijvoorbeeld de maan) en op objecten in de sfeer van de intersubjectieve, normatieve verhou-
dingen. Ook de intentionele betrokkenheid op natuurlijke objecten in de buitenwereld is in laatste
instantie afhankelijk van het ‘zinsfundament’ van de leefwereld. De leefwereld heeft zo bezien het
primaat. Zie E. Husserl, Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die transzendentale
Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie (red. W. Biemel), Den
Haag: Martinus Nijhoff 1962, p. 48-54 (‘Die Lebenswelt als vergessenes Sinnesfundament der
Naturwissenschaft’); zie ook D. Welton, The other Husserl. The horizons of transcendental
phenomenology, Bloomington: Indiana UP 2000, p. 336-339.

Betekenisvol handelen is daarom nooit slechts een particuliere aangelegen-
heid, maar veronderstelt een sociale context, een gedeelde manier van leven. In
deze gedeelde manier van leven herkennen wij duidelijk de in de tweede para-
graaf van het voorliggende hoofdstuk besproken kernnoties uit de wijsgerige
hermeneutiek, bij de gratie waarvan intersubjectieve communicatie eerst moge-
lijk wordt: de objectiviteit van de omgangstaal, de horizon van intersubjectieve
verwachtingen en voor-oordelen, de dragende consensus binnen een cultuur of
gemeenschap, de zelf-referentiële context van een interpretatieve gemeenschap.
Deze vooronderstelde context behelst een stabiel, maar zich bij voortduring
ontwikkelend reservoir aan praktische kennis, die door subjecten wordt ingezet
wanneer zij in hun handelen een regel volgen, of liever gezegd: telkens wanneer
zij zich in hun waarnemen, beleven en handelen laten leiden door regels.
Enerzijds zijn intenties of redenen dus niet strikt individueel, aangezien ze deel
uitmaken van, en hun verstaanbaarheid ontlenen aan een bepaalde praktijk.148

Anderzijds zijn regels niet louter algemeen; zij vereisen begrip en creativiteit bij
de subjecten die de regels in bijzondere gevallen toepassen. De benodigde crea-
tiviteit geeft actuele, nieuwe zin aan de voorgegeven betekenis.149 Een menselij-
ke handeling is en blijft dus een subjectieve verrichting, maar wel altijd een
verrichting waarin het subject zich richt op de onafhankelijk van hem bestaande,
intersubjectieve buitenwereld of leefwereld: ‘Het binnenwereldlijk zijnde is als
zodanig op wereld ontworpen, dat wil zeggen op een geheel van beduidendheid
met de daartoe behorende verwijzingsrelaties,’ aldus Heidegger.150

Ieder handelen veronderstelt de tussenkomst van een reden, en deze reden
verzekert het handelen van een regelgeleid verloop. De handeling ontleent haar
verstaanbaarheid aan de intersubjectieve betekenis of zin die zij verkrijgt onder
invloed van de publieke regel waarvan zij de applicatie vormt. Elke handeling
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151 De Amerikaanse filosoof J.R. Searle noemt deze regels dan ook constitutive rules; het zijn de regels
waaraan voldaan moet worden, wil een handelingsuitvoering in het maatschappelijk verkeer kunnen
doorgaan voor een bepaald handelingsontwerp, voor een handeling met een bepaalde, publiekelijk
toegankelijke betekenis; zie Searle 1969, p. 33-42; en Hildebrandt 2001, p. 86, voetnoot 232. Deze
regels worden evenwel ook in stelling gebracht in de interpretatie en beoordeling van ‘fouten’,
afwijkingen van de regels. De regels kunnen foutief worden toegepast; zie hiertoe P. Winch, The
idea of a social science and its relation to philosophy, Londen: Kegan Paul (1958) 1973, p. 32-33.
Bovendien zijn bedoelde regels niet louter ‘betekenisbepalend’, constitutief voor de betekenis, maar
vooronderstellen zij eveneens een teleologische verwijzing naar de ‘pointe’ van de praktijk of
context waarbinnen ze gelden; zie N. MacCormick, ‘Norms, institutions, and institutional facts’, Law
and philosophy 17 (1998), p. 301-345. In hoofdstuk II, handelend over het begrip ‘normativiteit’,
heb ik er dan ook de voorkeur aan gegeven in dit verband de term ‘regulatieve normen’ te gebruiken
(zie aldaar, subparagraaf 2.5), hierbij de verwarring op de koop toenemend, die kan ontstaan doordat
ik de normen die door Searle met regulative norms worden aangeduid, ‘imperatief’ noem.

152 Ricoeur 1992, p. 70.
153 Ricoeur 1989g, p. 214; Anscombe 1976, bijvoorbeeld p. 29. Zie ook Heidegger (1927) 1999, p. 197:

‘Wat omzichtig naar zijn om-te is uit-een-gelegd – wat nadrukkelijk is verstaan – heeft als zodanig
de structuur: iets als iets. Op de omzichtige vraag wat dit of dat terhand zijnde is, luidt het omzichtig
uitleggende antwoord: het is om te … Het aangeven van het waartoe is niet eenvoudig het noemen
van iets, maar het genoemde is verstaan als iets, namelijk als wat we het gevraagde moeten opvatten.
Wat in het verstaan is ontsloten, het verstane, is altijd al op zo’n manier toegankelijk dat zijn “als
wat” er uitdrukkelijk aan valt te onderscheiden. Het “als” maakt de structuur uit van de uitdrukke-
lijkheid van iets wat verstaan is; het constitueert de uitleg.’

is immers onderworpen aan de regels die haar maatschappelijke betekenis
constitueren.151 Die regels gelden niet alleen ten aanzien van de uitwendige,
zintuiglijk waarneembare gedraging, maar evenzeer ten aanzien van de inwendi-
ge, psychische component van de gedraging: de intentie. Toepassing van de
objectiverende of normativerende methode houdt in, dat de betekenis van een
handeling wordt afgeleid uit de regel waardoor de handeling geacht wordt te zijn
‘geleid’, oftewel de regel uit kracht waarvan de desbetreffende handeling geldt
als een ‘bepaalde’ handeling, bijvoorbeeld als een ‘diefstal’ in de zin van art.
310 Sr. De objectiverende methode privilegieert met andere woorden het
objectieve of intersubjectieve aspect van zowel de reden voor de handeling als
de te interpreteren handeling zelf.152 Het subjectieve aspect wordt tussen haken
gezet.

Redenen en intenties verlenen in samenhang met de publieke regels waarop
zij zijn afgestemd, een symboolwaarde aan handelingen. De publieke regels, of
‘regulatieve normen’ zoals zij in het voorgaande hoofdstuk werden genoemd,
bepalen de manier waarop handelingen en intenties worden gelezen. Een hande-
ling is te beschouwen als een tekst, de interpretatie van intenties als de lezing
van die tekst. In de interpretatie wordt vastgesteld ‘als wat’, oftewel hoe, wij de
handeling in kwestie dienen op te vatten: als een zus of zo handeling.153 De
regels die de interpretatie leiden, zijn ‘publiek’ in de zin dat zij voor iedere
deelnemer aan een praktijk in beginsel gelijkelijk toegankelijk zijn. De interpre-
tator of uitlegger beschikt over dezelfde praktische kennis als het handelend
subject. De kennis die laatstgenoemde in staat stelde om intentioneel, dus
‘betekenisvol’ te handelen, stelt de interpretator in staat, van dat handelen de
intersubjectieve intentie, de betekenis vast te stellen. Betekenisvol handelen
veronderstelt nu eenmaal een wederzijdse afhankelijkheid tussen het handelend
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154 Winch (1958) 1973, p. 30-31.
155 Wittgenstein noemt de ‘levensvorm’ waarin de regelgeleidheid van het handelen verankerd is,

overigens ook wel het ‘dierlijke’ aspect van het menselijke; zie bijvoorbeeld L. Wittgenstein, On
certainty/Über Gewißheit (red. G.E.M. Anscombe & G.H. von Wright), Oxford: Basil Blackwell
1975, § 475.

156 Van Roermund 1993a, p. 155.
157 Wie in complete duisternis iets op papier probeert te zetten, ervaart dat schrijven mogelijk is zonder

de bewegingen van zijn hand waar te kunnen nemen. Zie over de concepten practical knowlegde en
knowlegde without observation Anscombe 1976.

158 We hebben hier van doen met de befaamde ‘regelparadox’ van Wittgenstein; zie Wittgenstein (1953)
2002, § 201, p. 139. Zie voorts B. Bix, ‘The application (and mis-application) of Wittgenstein’s rule-
following considerations to legal theory’, in: D. Patterson (red.), Wittgenstein and law, Burlington:
Ashgate 2004, p. 381-407; en Winch (1958) 1973, p. 29: ‘A difficulty here is that any series of
actions which a man may perform can be brought within the scope of some formula or other if we
are prepared to make it sufficiently complicated. Yet, that a man’s actions might be interpreted as
an application of a given formula, is in itself no guarantee that he is in fact applying that formula.’
Zie ook Van Roermund 1993a, p. 133-137.

159 Van den Beld 1982, p. 29-34; zie ook MacCormick 1998.

subject en zijn omgeving. Spreken van ‘regelgeleid handelen’ heeft slechts zin
in de gevallen waarin redelijkerwijs mag worden verondersteld, dat anderen in
beginsel de regel kunnen ontdekken, die een subject in zijn handelen volgt.154

Het is goed, op dit punt te waarschuwen voor een mogelijk misverstand. Wij
moeten de wijze waarop wij in ons handelen regels ‘volgen’ niet te activistisch
opvatten. Het regelgeleide verloop van het menselijke155 handelen heeft weinig
met cognitieve vaardigheden als ‘interpretatie’ te maken; het gaat in zekere zin
aan iedere interpretatie vooraf. Wij volgen regels blindelings. De regels die wij
in ons doen en laten volgen, en die ons bovendien in staat stellen, handelingen
van anderen intuïtief en zonder noemenswaardige denkarbeid te begrijpen,
liggen ingebed in een ‘grammatica’ of ‘levensvorm’ die wij op geen enkele
wijze objectief aan ons bewustzijn kunnen voorhouden. De levensvorm behelst
een verzameling waarheden ‘die niet uit ons lijf te krijgen zijn,’156 impliciete
praktische kennis, die niet op enige waarneming gebaseerd is.157 Langs de weg
van de in onze levensvorm, verwachtingshorizon of interpretatieve gemeenschap
samengebalde voorkennis worden individuele verrichtingen op een zeer basaal
niveau tot intersubjectief begrijpelijke uitingen gestructureerd of ‘geïnstitu-
tionaliseerd’. Desondanks bestaan er geen condities, waaronder we met volledi-
ge zekerheid kunnen beweren, dat iemand in zijn handeling feitelijk een bepaal-
de regel al of niet gevolgd heeft.158 Het handelen is onderbepaald door de regel
die het volgt, oftewel de regel waarvan het de applicatie vormt; iedere toepas-
sing wijzigt de regel, zodat een definitief zicht op de betekenis ervan onmogelijk
is.

Deze onderbepaaldheid van het handelen door de regel mag ons evenwel niet
tot een volslagen sceptische opvatting verleiden. Zoals we hebben gezien,
kunnen subjectieve verrichtingen juist bij de gratie van de gedeelde levensvorm
emanciperen tot objectieve instituties. De regelgeleidheid van het menselijke
handelen impliceert dan ook, dat een toeschouwer in beginsel niet minder
competent is, een intersubjectief aanvaardbare betekenis van een individuele
handeling vast te stellen, dan het handelende subject zelf.159 Sterker: de objecti-
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160 Van den Beld 1982, p. 75-77; Ricoeur 1992, p. 61-67. Zie ook Ph. Bobbitt, ‘What it means to follow
a rule of law’, in: D. Patterson (red.), Wittgenstein and law, Burlington: Ashgate 29004, p. 1-6; en
hoofdstuk II, paragrafen 3 en 4.

161 Anscombe 1976, § 29, p. 52-53. Zie ook Ricoeur 1992, p. 73-87, en p. 91-96: een handelend subject
of ‘zelf’ plaatst zich in de positie van een principle, waarvan zijn handeling afhankelijk is. Deze
zelfopvatting is cruciaal voor de wijze waarop wij onze handelingsvrijheid beleven; zie ook
hoofdstuk II, paragrafen 3 en 4.

162 Ricoeur 1992, p. 66: ‘Only the relation to the same basic particular justifies the fact that the two
language games are no longer juxtaposed but superimposed, following the relation that prevails
between the concept of person and that of body and which makes us say that persons are bodies as
well.’ Basic particulars zijn de niet reduceerbare eenheden waaraan volgens specifieke regels
verschillende ‘predikaten’ kunnen worden geattribueerd. Zie voor deze aan P.F. Strawson ontleende
term hoofdstuk II, subparagraaf 3.2, voetnoot 56; en Ricoeur 1992, p. 27-39.

163 De tendens om redenen en handelingen in causalistische termen te vatten, vormt geen eigenschap
van elke handelingstheorie die in de traditie van de analytische filosofie te rangschikken is. Wel

verende of normativerende methode is gebaseerd op het uitgangspunt, dat die
betekenis zich desnoods volledig buiten het handelende subject om laat recon-
strueren. De reconstructie neemt de vorm aan van een verklaring. Door objecti-
vering kan een verrichte handeling op een intersubjectief geldige wijze worden
verklaard, zonder dat de rol van het handelende subject als zodanig binnen de
verklaring hoeft te worden geproblematiseerd. De verklaring kan alleen aan-
spraak maken op begrijpelijkheid, indien zij verwijst naar de redenen voor het
handelen, oftewel de intentie waarmee het subject geacht wordt de handeling te
hebben gesteld. Een verwijzing naar ‘oorzaken’ vormt geen zinvol antwoord op
de vraag, waarom iemand handelde zoals hij handelde. Redenen en oorzaken
behoren tot verschillende discursieve velden of taalspelen; redenen verhouden
zich tot handelingen zoals oorzaken zich verhouden tot onpersoonlijke
‘gebeurtenissen’. Tussen beide taalspelen gaapt een ‘logische kloof’.

Redenen verklaren een handeling ‘teleologisch’, dat wil zeggen: in termen
van de wensen en overtuigingen waarvan de te verklaren handeling een uitdruk-
king vormt. Redenen zijn dan ook intrinsiek met handelingen verbonden; dit
intrinsieke, conceptuele verband wijkt fundamenteel af van de extrinsieke,
contingente relatie tussen een oorzaak en zijn gevolg. Terwijl oorzaken in een
fysisch noodzakelijk verband staan met gevolgen en gebeurtenissen, vooronder-
stellen redenen conceptueel een ‘beperkte onvoorspelbaarheid’, dus een zekere
mate van vrijheid in het menselijke handelen.160 De dichotomie tussen deze twee
taalspelen of betekenisvelden blijkt zich evenwel vanuit het perspectief van het
handelende subject niet volledig overeind te kunnen houden. Als subject laat ik
dingen gebeuren, en maak ik dus als het ware van mijn motief of reden een
‘oorzaak’, of in de woorden van Anscombe: ‘I do what happens.’161 De neven-
schikking heeft zich geëvolueerd tot een onderschikking: een verhouding
waarbinnen de onpersoonlijke sfeer van de causaliteit onder gezag staat van de
persoonlijke sfeer van het als ‘basic particular’ opgevatte handelende subject.162

De analytische filosofie heeft voorts, uit oogpunt van de objectiviteit van
handelingsdescripties, redenen opgevat als een bijzondere vorm van oorzaken.
Handelingen, redenen en motieven zijn verzwolgen door het taalspel van de
gebeurtenissen en de oorzaken.163
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vormt zij duidelijk de inzet van een belangrijk analytisch filosoof als D. Davidson. Zie bijvoorbeeld
Davidson 1970.

164 Zie hierover uitvoerig Ricoeur 1992, p. 56-87.
165 Deze grondslag voldoet weliswaar voor de beperkte taak die de normativerende methode zich stelt:

het bieden van een objectieve beschrijving van een gedistantieerde handeling, gegoten in de mal van
de adverbiale betekenis van de intentionaliteit. Maar de grondslag is niet toereikend voor de veel
bredere, deontologische focus van het strafrecht als zodanig: de imputatie van verantwoordelijkheid
aan personen die voor deze toerekening in voldoende mate vatbaar zijn. Morele en juridische
imputatie vergt meer dan wat de antwoorden op de vragen ‘wat?’ en ‘waarom?’ kunnen bieden; voor
iedere daad van toerekening is daarnaast een concreet antwoord op de vraag ‘wie?’ onontbeerlijk.
Van deze vraag wordt in de normativerende methode nu juist afgezien, geabstraheerd. Zie Ricoeur
1992, p. 56-61, 86. Een terugkeer naar de persoon van het handelend subject zal dan ook buiten de
normativering om gerealiseerd moeten worden; een poging daartoe wordt ondernomen in het
volgende hoofdstuk. Zie ook de bezwaren van Van den Beld (1982, p. 33-34) tegen wat hij de
‘contextuele theorie’ noemt.

166 Het praktisch syllogisme is een concept dat teruggaat op de filosofie van Aristoteles. Anscombe
heeft het belang ervan voor de handelingsfilosofie sterk benadrukt. Een praktisch syllogisme is een
schema op geleide waarvan een handeling wordt afgestemd op een bepaald doel en een praktisch
inzicht. Het doel en het inzicht leiden niet dwingend tot uitvoering van de handeling; zij maken de
handeling begrijpelijk. Zie Anscombe 1976, § 33 e.v.

Deze ontwikkeling heeft de betekenis van het handelingsbegrip ontdaan van
iedere verwijzing naar de persoon van de actor. De vraag ‘wie?’ is in de ver-
smelting van de vragen ‘wat?’ en ‘waarom?’ volledig geëclipseerd.164 Het resul-
taat bestaat in een subjectloze ‘semantiek van de handeling’. Dit nu levert
precies de theoretische fundering die de normativerende methode of de objecti-
vering behoeft.165 Gissingen omtrent de betekenis van een handeling bestaan in
een voorlopige en intuïtieve reconstructie van de publiekelijk toegankelijke
intentionaliteit. Zoals wij in de vorige subparagraaf zagen, emancipeert een
handelingsuiting van het handelend subject; zij sorteert effecten, laat sporen na
in tijd en ruimte, en ontwikkelt daardoor betekenissen die niet langer onder de
controle staan van het subject. Een handeling ontleent haar betekenis aan rede-
nen, aan een set van wensen en overtuigingen. De fysieke uiting, die dit ‘willen
en weten’ materialiseert, levert de bouwstenen voor mogelijke reconstructies
van de weliswaar ‘innerlijke’, maar daarmee nog niet onder het exclusieve
bewind van de actor geplaatste intentionaliteit. Ook een willekeurige toeschou-
wer van een handeling kan van die handeling een geldige, praktische verklaring
bieden. Met een beroep op zijn ‘praktische kennis’ kan hij de betekenis van, of
de intentie achter, de handeling ‘praktisch-syllogistisch’ beredeneren.166

Die praktische redenering kan afhankelijk van de contextuele positie van de
interpretator verschillende gedaanten aannemen, en dus in wijd verschillende
conclusies omtrent de betekenis uitmonden. De verklaring van een handeling
vanuit de motieven of intenties is dan ook rechtstreeks gekoppeld aan een proces
van argumentatie, waarin de argumenten die voor een bepaalde interpretatie
worden aangedragen hun relatieve kracht moeten bewijzen. In het argumentatie-
proces worden de verschillende voorgestelde betekenistoewijzingen ter discussie
gesteld. De gissingsfase levert in combinatie met het argumentatieproces dan
ook een meerstemmigheid op, een eigenschap waarvan wij in de vorige subpara-
graaf hebben kunnen vaststellen, dat hij de handeling bij uitstek vergelijkbaar
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167 Zie Ricoeur 1989g, p. 214: ‘Could we not say that what can be (and must be) construed in human
action is the motivational basis of this action, i.e. the set of desirability-characters which may explain
it? And could we not say that the process of arguing linked to the explanation of action by its
motives unfolds a kind of plurivocity which makes action similar to a text?’

168 Zie E.D. Hirsch Jr., Validity in interpretation, New Haven: Yale UP 1973.
169 Ricoeur 1989g, p. 210-211; zie ook hierboven, subparagraaf 3.2.
170 De betekenis van een tekst kan niet worden gevat door eenvoudigweg de betekenissen van de

zinnen, waaruit de tekst is samengesteld, bij elkaar op te tellen. Op analoge wijze kan de betekenis
van een handeling niet worden gevat door de betekenissen van de verschillende details, die de
uitvoering van de handeling begeleidden, samen te nemen; zie Ricoeur 1989g, p. 210-212. Ook van
het strafrechtelijke basisbegrip ‘strafbaar feit’ kan aannemelijk worden gemaakt, dat het een
betekenisgeheel vertegenwoordigt, dat zich niet in losse elementen laat losknippen; zie W. Schild,
Die Merkmale der ‘Straftat’ und ihres Begriffs, Ebelsbach: Rolf Gremer 1979; en zie hoofdstuk I.

171 Ricoeur 1989g, p. 212-213; De Boer 1997, p. 30-31; Hirsch 1973, p. 164-207. De toetsingsfase
waarin verschillende visies op fallibilistische grondslag tegen elkaar worden afgewogen, is goed te
rijmen met de kuhniaanse standpunten van Glastra van Loon over ‘objectiviteit’ in het recht en in
de rechtsvinding en met de standpunten van Fish met betrekking tot wat hij ‘interpretatieve gemeen-
schappen’ noemt; zie hierboven, subparagraaf 3.1.

172 De forumcontext impliceert dat het toetsingsproces in beginsel oneindig is, ook in de sociale
wetenschappen en de literatuurwetenschappen. In het recht moet aan dit proces daarentegen altijd
op een vast ogenblik een einde komen; zie Loth 2005, p. 76; Ricoeur 1989g, p. 215.

maakt met een tekst.167 In de praktische syllogistiek schuilt meteen de overgang
naar de tweede ‘fase’ binnen de objectiverende of normativerende methode: het
proces van de intersubjectieve validering168 of toetsing. Beide fasen, de gissing
en de toetsing, functioneren overigens niet zelfstandig. Tijdens de gissingsfase
wordt reeds bij voortduring vooruitgegrepen op de toetsingsfase, precies zoals
in de rechtsvinding tijdens de ‘heuristische fase’ reeds bij voortduring wordt
geanticipeerd op de ‘legitimatiefase’.169

De verschillende, intuïtief geconstrueerde interpretaties worden in een
dialogisch proces van toetsing beoordeeld en gewogen op de grondslag van
rationele argumenten. De gebezigde argumenten heten rationeel voor zover zij
worden ontleend aan een (wetenschappelijke) analyse van de structuur van de
inclusieve, gedistantieerde handeling. De handeling is een institutie, heeft het
karakter van een tekst, en vertoont juist daardoor de eigenschappen die nodig
zijn om op een objectieve, wetenschappelijke wijze onderzocht te kunnen
worden. Deze wijze is holistisch: de gedistantieerde handeling moet worden
beschouwd als een betekenisgeheel, een ‘volume in de ruimte’, dat van verschil-
lende zijden benaderd kan worden. Zijn betekenis is meer dan de som van de
betekenis van zijn ‘delen’.170 Van teksten en handelingen zijn altijd verschillen-
de reconstructies mogelijk; ze vertonen immers meerstemmigheid. Hieruit volgt
niet dat alle reconstructies gelijkwaardig zijn. De toetsing voltrekt zich zogezegd
binnen de ‘juridische’ setting van een dialogisch en polemisch forum. Hierbin-
nen kan men zich weliswaar, net als in de juridische bewijsvoering, nooit op
absolute zekerheden beroepen, maar dat betekent niet dat de ene interpretatie
niet plausibeler kan zijn dan de andere.171

De interpretatie die is gebaseerd op de beste structuuranalyse van de hande-
ling als geheel, levert de beste rationele argumenten en geldt als de voorlopig
meest juiste.172 De wetenschappelijke toetsing mondt uit in een verklarende
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173 Zie M. van Buuren, ‘De interpretatietheorie van Paul Ricoeur’, in: P. Ricoeur, Tekst en betekenis.
Opstellen over de interpretatie van literatuur (vert. en red. M. van Buuren), Baarn: Ambo 1991,
p. 7-19.

174 Zoals De Boer (1978) dit op vergelijkbare wijze eveneens heeft betoogd; zie hierboven, subparagra-
fen 2.4 en 2.5.

175 De Boer 1997, p. 34, 37, 39-40.

theorie over de geïnterpreteerde handeling. Een verklarende, dat wil zeggen:
traditioneel met de natuurwetenschappelijke methode geassocieerde benadering
is volgens Ricoeur evenwel goed te rijmen met de hermeneutische kentheorie,
mede doordat de algemene taaltheorie intussen met recht een empirische weten-
schap kan worden genoemd, die in verschillende opzichten zelfs paradigmatisch
is voor de verschillende geesteswetenschappen.173 De benadering blijft in haar
geheel dus een hermeneutische, maar kan naar de opvatting van Ricoeur veel
meer ‘verklarende’ perspectieven in zich opnemen dan bijvoorbeeld Gadamer
en Habermas hebben betoogd. Ricoeur transcendeert hierdoor in zekere zin de
hele kwestie van de ideologiekritiek.174 De verbinding van verklarende, er-
klärende, wetenschappelijke methoden met begrijpende, verstehende, gissende
benaderingen impliceert, dat we het ‘tekstmodel’, waarin de strafrechtelijke
normativering haar grondslag vindt, gevoeglijk een empirisch-hermeneutische
theorie van het menselijk handelen kunnen noemen.

4.3 Appropriatie: Prudentie en begrip

De toetsingsfase is verwant met de in paragraaf 3 besproken legitimatiefase in
de rechtsvinding, zoals de gissingsfase verwant is met de heuristische fase
daarbinnen. Deze verwantschap impliceert nog niet, dat ook bijvoorbeeld de
strafrechter, die met toepassing van de normativerende methode de bij een
litigieus delict ‘behorende’ intentie tracht te reconstrueren, hierbij op de zo-even
geschetste wetenschappelijke of structurele wijze te werk gaat. Normativering
binnen het materiële strafrecht is niet erg ‘wetenschappelijk’, kan dat ook niet
zijn, en blijft in de regel hangen op het zogezegd intuïtieve niveau van de meer
alledaagse interpretatie, gefundeerd door de algemene, intersubjectieve verwach-
tingspatronen. Strafrechtelijke normativering is dus doorgaans beduidend
oppervlakkiger dan de wetenschappelijke toetsing die wordt voorgeschreven
binnen het zojuist beschreven tekstmodel, dat immers primair bestaat in een ten
behoeve van de sociaal-wetenschappelijke disciplines geformuleerd normatief-
methodologisch model voor de interpretatie van menselijke gedragingen.175

Maar deze vaststelling doet niets af aan het principiële punt, dat de normative-
rende methode, in het algemeen én in het strafrecht, zich theoretisch alleen laat
verankeren met behulp van een wetenschappelijk gefundeerde handelingstheo-
rie, zoals die van het hierboven besproken tekstmodel. Dit model specificeert
immers de voorwaarden waaronder een handeling, bijvoorbeeld een ten laste
gelegde delictueuze gedraging, zich eerst laat normativeren. Ook de strafrechte-
lijke normativering is aldus bezien op de postulaten van een wetenschappelijke
handelingstheorie aangewezen: iedere praktische hermeneuse vooronderstelt, zij
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176 De Boer 1997, p. 28.
177 Ricoeur 1989g, p. 215-221; en P. Ricoeur, ‘Appropriation’, in: P. Ricoeur, Hermeneutics and the

human sciences. Essays on language, action and interpretation (red. J.B. Thompson), Cambridge
etc.: Cambridge UP 1989f, p. 182-193; Ricoeur 1992, p. 88-112.

178 Het appropriatieproces heeft veel weg van het door Gadamer beschreven proces van ‘horizon-
versmelting’; zie hierboven, subparagraaf 2.4. Ricoeur en Gadamer beschrijven de genoemde
processen in termen van een ‘spel’ en zij benadrukken allebei dat uiteindelijk in iedere interpretatie
de eigen horizon van de interpretator een weliswaar veranderlijk, maar als zodanig onuitwisbaar
aandeel houdt. Doordat Ricoeur evenwel het gedecontextualiseerde karakter van de te interpreteren
uitingen beklemtoont, kan hij het hermeneutische interpretatieproces aanzienlijk breder opvatten dan

het allicht impliciet, de beschikbaarheid van een grondslagentheoretische
hermeneutiek.176

Daarenboven moet worden gewezen op nog een andere belangrijke over-
eenkomst tussen de empirisch-hermeneutische handelingstheorie en de in dit
hoofdstuk bepleite rechtsvindingstheorie. In de fase van de intersubjectieve
toetsing wordt bepaald, welke van de verschillende, voorgestelde interpretaties
van een handeling moet doorgaan voor de meest juiste. Hoewel dit toetsingspro-
ces in beginsel tot in de eeuwigheid zou kunnen worden voortgezet, moet aan
iedere juridische oordeelsvorming op een zeker ogenblik een einde gemaakt
worden. De ‘sprong’ die gepaard gaat met de beslissing van de rechter, dat het
‘zo’ moet en niet anders, wordt genomen op de grondslag van de persoonlijke
overtuiging van de beslissende rechter. De binnen het proces van rechtsvinding
zo cruciale rechterlijke overtuiging heeft binnen de sfeer van de handelingstheo-
rie een equivalent in de figuur van de zogenoemde appropriatie.177 Evenals de
overtuiging heeft ook de appropriatie alles met de persoon van de interpretator
te maken. Appropriatie is het sluitstuk van het interpretatieproces, dat erin
bestaat dat een in eerste instantie vreemde, onbegrepen uiting ‘eigen’ wordt
gemaakt. Op dit punt komt dus een nieuwe vorm van subjectiviteit om de hoek
kijken, die in zekere zin tegenwicht biedt aan de desubjectivering die gepaard
gaat met de distantiatie van de ter betekenisverlening voorliggende gedraging.

De appropriatie heeft evenwel niets te maken met het achterhalen van
oorspronkelijke, persoonlijke bedoelingen van degene wiens uiting geïnterpre-
teerd en begrepen moet worden. Wel ziet de appropriatie op de opdracht aan de
interpretator om zich open te stellen voor de objectieve betekenis van een
handeling, die als een meerstemmige, voor interpretatie toegankelijk tekst te
beschouwen is. Hij dient derhalve open te staan voor de ‘wereld’ die de door
hem geïnterpreteerde handeling voor hem ontvouwt; hij moet bedacht zijn op
de rol van alle verschillende verwijzingen naar de geprojecteerde wereld die de
handeling in zich draagt. Dit betekent eveneens, dat de interpretator de represen-
tatieve (en niet: demonstratieve) normatieve kracht, dat wil zeggen: het zelfstan-
dig normstellende aspect van de handeling moet zien te onderkennen, aangezien
juist die normatieve kracht van essentieel belang is voor de actualisering van de
betekenis van de handeling in alle mogelijke toekomstige situaties. Het interpre-
tatieproces gaat daarom ook gepaard met een kritisch zelfonderzoek, dat nog het
best als een vorm van ‘onteigening’ kan worden gekarakteriseerd, omdat in dit
zelfonderzoek het eigen, intuïtief gevormde oordeel moet worden opgeschort.178
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Gadamer doet. Niet alleen verstehende, ook erklärende benaderingen vallen binnen dit proces; beide
benaderingen bevinden zich op één ‘hermeneutische boog’. Zie Ricoeur 1989b en 1989d.

179 Ricoeur 2000, p. 152-155; Loth 2005, p. 61-64, 77-78; Hartendorp & Wagenaar 2004, p. 82-86;
Gadamer (1960) 1975, p. 295-307; Soeharno 2005.

180 Hierbij moet uiteraard wel worden aangetekend dat de rechterlijke ontvankelijkheid voor kennis-
neming van verschillende visies op de feitelijke toedracht is gebonden aan processuele
randvoorwaarden: er is een processuele normering van de stemmen die de rechter gehouden is in de
procedure toe te laten en er is een processuele normering van de wijze waarop hij moet reageren op
bepaalde ‘stemmen’. Op grond van art. 358, derde lid Sv jo. 359, tweede lid Sv moet de rechter,
indien hij een verweer met betrekking tot de voorvragen van art. 348 Sv of een verweer met
betrekking tot de kwalificatie van de bewezenverklaring, of een beroep op een wettelijke strafver-
minderingsgrond of op een strafuitsluitingsgrond verwerpt, uitdrukkelijk en gemotiveerd in zijn
vonnis aangeven, waarom hij het verweer verwerpt. Gelet op het bepaalde in art. 359, tweede lid,
tweede volzin Sv moet de rechter tevens gemotiveerd reageren op uitdrukkelijk onderbouwde
standpunten, ter zitting ingenomen door de verdediging of door de Officier van Justitie, indien de
rechter van deze standpunten bepaaldelijk afwijkt. Thans moeten dus ook de bewijsbeslissing en de
beslissing over de oplegging van straf en/of maatregel nader worden gemotiveerd, indien de rechter
daarbij afwijkt van door of namens de verdachte dan wel door het Openbaar Ministerie ingenomen,
uitdrukkelijk onderbouwde standpunten. Nadrukkelijk onderbouwde standpunten betreffen niet ieder
ter zitting ingenomen standpunt. Het standpunt moet duidelijk, door argumenten geschraagd en
voorzien van een ondubbelzinnige conclusie ten overstaan van de feitenrechter naar voren zijn
gebracht, en daarvoor zijn het proces-verbaal van de zitting en de gewezen uitspraak de enige
kenbronnen. De raadsman of Officier van Justitie dient ervoor te zorgen dat het standpunt schriftelijk
komt vast te liggen. Zie Dreissen 2007. In dit verband kan worden gewezen op de bij verschillende
gerechten uitgevoerde PROMIS-experimenten (Project motiveringsverbetering in strafvonnissen).
De pilots PROMIS I en PROMIS II bleken voldoende succesvol om te besluiten dat alle rechtbanken
en gerechtshoven tot de nieuwe vorm van bewijs- en strafmotivering zullen overgaan. Hierover

Deze noodzaak tot tijdelijke opschorting van het eigen oordeel vormt de kern
van hetgeen aan het slot van de vorige paragraaf werd aangeduid als de ‘pruden-
tie’ of omzichtigheid die rechter in zijn oordeelsvorming in acht dient te nemen.
De prudentie binnen de rechterlijke oordeelsvorming heeft betrekking op een
bepaalde attitude, die kan worden herleid tot een ethische deugd, en die ziet op
het intuïtieve, rechterlijke waarnemingsvermogen, een vermogen dat bestaat in
een wisselwerking tussen enerzijds een ‘aandachtige’ betrokkenheid op een aan
de rechter voorgelegde zaak, en anderzijds de ‘indachtige’ morele kennis die de
rechter door opleiding en praktijkervaring heeft opgedaan.179 De ‘inductieve’ eis
die noopt tot een ‘aandachtige betrokkenheid’ op de verschillende, unieke
aspecten van het bijzondere geval, kan voor een belangrijk deel tot uitdrukking
worden gebracht in de opdracht aan de rechter, zich ontvankelijk te tonen voor
de verschillende verhalen of narratio’s waarmee hij in een concreet geval
geconfronteerd wordt. De rechtspleging biedt een forum aan verschillende
stemmen in de samenleving. Appropriatie kan dan betrekking hebben op het
rekening houden met verschuivingen of ontwikkelingen in opvattingen binnen
de samenleving, die ook doordringen binnen de (jurisprudentiële) rechtsontwik-
keling. En daarnaast heeft de appropriatie betrekking op de binnen de beperkte
kring van betrokkenen bij een concrete strafzaak uitgedragen standpunten en
visies op de ter rechterlijke beoordeling voorliggende casus. De door de rechts-
pleging gegenereerde, publieke rationaliteit moet idealiter recht kunnen doen
aan de verschillende feitenrelazen en werkelijkheidsopvattingen, die door deze
stemmen worden uitgedragen.180 Naast het vermogen tot distantie en objective-
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Y. Buruma in zijn noot onder HR 15 mei 2007, NJ 2007, 387 en 388. Zie ook het Eindrapport Pilot
PROMIS, Arnhem, 26 mei 2005.

181 Loth 2005, p. 73; Gaakeer 2005, p. 15-18; Claes 2003b; Ricoeur 2000, p. xxi-xxiv; Nieuwenhuis
2004; zie voorts hoofdstuk IV, paragraaf 3.

182 Zie over de term ‘voorbehoud’ Van Roermund 2003a; zie ook De Boer 1978, met betrekking tot de
aan Gadamer ontleende term ‘hermeneutisch recht’; en zie nader hoofdstuk IV, paragrafen 4 en 5.
Over de dialectiek tussen onteigening en toe-eigening meer in hoofdstuk V, subparagraaf 3.3.

ring, dient de rechter hiertoe te beschikken over het vermogen tot empathie en
identificatie.181 Narratieve verbeeldingskracht vormt dan ook een zeer belangrijk
ingrediënt van het rechterlijk ethos.

De rechter kan aldus verschillende visies, opvattingen of interpretaties ‘tegen
zich laten gelden’ vooraleer hij zelf de knoop doorhakt ten gunste van een
bepaalde, hem het meest overtuigend voorkomende interpretatie. In deze finale
beslissing van de rechter hervinden wij een belangrijke eigenschap van elk
oordeel: een oordeel bestaat in een act waarin en waardoor de bij dit oordeel
betrokken en de aan dit oordeel onderworpen partijen op een bepaalde afstand
tot elkaar worden geplaatst. De rechter deelt een juridische betekenis toe aan de
hem ter beoordeling voorgelegde feitelijke toedracht of ‘casus’. Door deze
toedeling van een juridische betekenis wordt de gedraging van de verdachte in
zekere mate onteigend en vervolgens toegeëigend door het strafrechtelijk
systeem. Deze toe-eigening of appropriatie veronderstelt evenwel, zoals zojuist
werd gesteld, de opdracht aan de rechter om zich ontvankelijk te tonen voor
verschillende stemmen, feitenrelazen, zoals bijvoorbeeld het eigen verhaal van
de verdachte, waardoor hij tijdelijk afstand kan nemen van zijn eigen, reeds
impliciet of expliciet gevormde opvattingen en uiteindelijk op evenwichtige
wijze een beredeneerd finaal oordeel kan vellen waarin zijn eigen interpretatie
in stand kan zijn gehouden maar eventueel kan zijn bijgesteld. De in het boven-
staande in korte trekken geschetste koppeling tussen de rechterlijke appropriatie
en de interpretatie van litigieuze gedragingen wordt in het volgende hoofdstuk
uitgewerkt tegen de achtergrond van een identificatie van een legitimatiepro-
bleem waarmee het strafrecht voortdurend en systematisch geconfronteerd is.
Het eeuwige tekort in de rechtvaardigbaarheid van rechterlijke begripstoepas-
singen en normtoepassingen noopt, zo zal in het volgende hoofdstuk worden
geconcludeerd, tot het maken van een eveneens permanent ‘voorbehoud’, dat nu
juist gestalte kan krijgen en dient te krijgen in de rechterlijke attitude van
prudentie.182

5 Uitleiding: Objectivering en toerekening

De in de voorgaande paragraaf beschreven theorie van het menselijke handelen
is van groot belang voor wie zich erop toelegt een handeling op haar objectieve
betekenis te onderzoeken. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat Ricoeur zijn
theorie van het menselijk handelen presenteert als een bijdrage aan de (methodo-
logische) sociologie. Zijn visie op de toepasselijkheid van het gedecontextuali-
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183 Volgens Ricoeur was Diltheys strenge onderscheid tussen het Verstehen van de geesteswetenschap-
pen en het Erklären van de natuurwetenschappen (zie hierboven, subparagraaf 2.1) veel te rigide,
en in zekere zin desastreus voor het gezag van de hermeneutische kentheorie als geheel; zie Ricoeur
1989b, p. 68; en met name Ricoeur 1989g, p. 210-221.

184 Zie bijvoorbeeld G.C.G.J. van Roermund, Themis’ terzijde. Omtrekken van rechtsfilosofie, Nijme-
gen: Ars Aequi Libri 1990, p. 35-70.

185 Op dit niveau keren de belangrijkste elementen uit de in paragraaf 3 van dit hoofdstuk verdedigde
hermeneutische rechtsvindingstheorie terug: in de heuristische fase worden verschillende conceptvi-
sies op de feiten, de toepasselijke regels, en de uiteindelijk te nemen beslissing met elkaar gecon-
fronteerd. Deze confrontatie grijpt reeds vooruit op de legitimeringsfase en kristalliseert gaandeweg
uit in de definitieve vaststelling van een aanvaardbare visie op de feiten, een aanvaardbare visie op
de toepasselijke regel of regels en een aanvaardbare visie op de te nemen beslissing.

seerde of gedistantieerde tekstmodel binnen het domein van het handelen, maakt
het hem mogelijk, binnen zijn interpretatieve handelingstheorie verstehende en
erklärende aspecten te vervlechten, overigens zonder dat de interpretatie ook
maar iets van haar hermeneutische statuut opgeeft.183 Maar is de in het tekstmo-
del besloten liggende theorie tevens waardevol voor het recht, meer in het
bijzonder voor het strafrecht? Het strafrecht of de strafrechtspleging kunnen we
immers niet gelijkstellen aan de sociale wetenschappen. De sociologie is een
wetenschap, gericht op waarheid, en (in beginsel) onbekommerd om de conse-
quenties, die verbonden kunnen zijn aan de verslaglegging van de ‘objectieve
feiten’ die zij onder gebruikmaking van een wetenschappelijke methode boven
tafel krijgt.

Het strafrecht is evenwel van een geheel andere orde; het is primair gericht,
niet op de waarheid, maar op de rechtvaardigheid van de uitkomsten van het
proces van rechtsvinding, wat deze abstracte grootheid in een concrete context
ook allemaal kan inhouden.184 Het strafrecht is daarmee toch eerst en vooral een
normatieve praktijk, waarbinnen op grondslag van ten dele gecodificeerde, ten
dele ongecodificeerde, nu eens duidelijke, dan weer vage juridische maatstaven
wordt bepaald, of iemand in strafrechtelijke zin ‘schuld’ heeft, of hij het ‘ver-
dient’ een straf of eventueel een maatregel opgelegd te krijgen, en zo ja, welke
straf of maatregel dat dan zou moeten zijn, met welke duur, welke intensiteit,
enzovoort. Het mag duidelijk zijn, dat ter invulling van de normatieve, op
rechtvaardigheid gerichte maatstaven, die al de zojuist aangestipte vragen
beheersen, op objectieve waarheid gerichte interpretaties van feitelijke omstan-
digheden van onschatbare waarde zijn. In het strafproces wordt dan ook ge-
streefd naar het vinden van de ‘materiële waarheid’. Een normatieve toetsing
aan de geldende juridische normen kan niet plaatsvinden, vooraleer alle voor
deze toetsing relevante feitelijke omstandigheden zo objectief mogelijk zijn
vastgesteld. De rechtvaardigheid van de uiteindelijk door de rechter te nemen
beslissing hangt aldus bezien in belangrijke mate af van de mate waarin de
interpretatie van de relevante feiten, waarop de beslissing steunt, overeenkomt
met ‘het werkelijk voorgevallene’, met de materiële waarheid.185 Hierin ligt dan
ook de grote waarde van het ‘tekstmodel’ voor de strafrechtspleging.

Toch blijft de juridische focus uiteindelijk een geheel andere. Het strafrecht
is als gezegd een normatieve praktijk, die met machtskritische, rechtsbescher-
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186 Zie hoofdstuk I; en zie F. de Jong, ‘Facetten van schuld en gronden voor strafuitsluiting’, in:
M. Boone et al. (red.), Discretie in het strafrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004b,
p. 139-158. De aansprakelijkheidsbeperkende functie van de verschillende, wettelijke en buiten-
wettelijke, algemene en bijzondere schulduitsluitingsgronden is zonneklaar. Hetzelfde geldt voor
de verschillende rechtvaardigende strafuitsluitingsgronden. Maar ook de wettelijke ‘schuldvormen’
of ‘schuldbestanddelen’ opzet en culpa, alsook de met de strafuitsluitingsgronden geassocieerde
‘elementen’ verwijtbaarheid en wederrechtelijkheid zijn behept met die functie. Zij vormen immers
voorwaarden voor strafbaarheid.

187 Deze termen zijn ontleend aan Hirsch 1973; zie hierboven, subparagrafen 4.1 en 4.2.
188 R. Foqué & A.C. ’t Hart, Instrumentaliteit en rechtsbescherming. Grondslagen van een strafrechte-

lijke waardendiscussie, Arnhem: Gouda Quint 1990.

mende waarborgen dient te zijn omkleed. Een zeer belangrijk aspect van de
rechtsbescherming ligt besloten in het centrale strafrechtelijke begrip ‘schuld’,
dat in al zijn relevante schakeringen een aansprakelijkheidsbeperkende functie
heeft.186 Hoe verhoudt de methodologie van de (sociale) wetenschappen, in het
bijzonder het tekstmodel van Ricoeur, zich nu precies tot de normatieve, juridi-
sche methodologie? De betekenis voor het strafrecht van het ‘tekstmodel’ is
heuristisch. Zij is uiteindelijk ondergeschikt aan het aan het (straf)recht inheren-
te ideaal van rechtvaardigheid. De verschillende strafrechtelijke, normatieve
uitgangspunten stellen dan ook grenzen aan de mate waarin de uitkomsten van
de sociologische interpretatiewijze in rechte relevant kunnen zijn. Beide metho-
dologieën zijn te typeren als hermeneutisch, maar er is, zoals we zagen, een
fundamenteel verschil in de vraagstelling: de eerste is gericht op het achterhalen
van de objectieve waarheid, de tweede is gericht op rechtvaardigheid. Waar de
sociologie in hoofdzaak geïnteresseerd heet te zijn in de ‘importantie’ of
‘significance’ van een handeling, dient het strafrecht zich toch, zoveel als
praktisch en proceseconomisch mogelijk is, toe te leggen op het achterhalen van
de ‘meaning’, dat wil zeggen: de individuele intenties van de individuele
terechtstaande verdachte.187

Het heuristische statuut van de objectivering of de normativerende methode
binnen het strafrecht kan voorts nader worden beargumenteerd aan de hand van
de zogenoemde ‘relationele opvatting van recht’. Binnen de relationele rechtsop-
vatting, waaraan vooral de namen van R. Foqué en A.C. ’t Hart verbonden zijn,
vormen onder meer ‘narrativiteit’ en ‘contrafacticiteit’ centrale noties.188 De
dogmatische begrippen, waarmee het strafrecht opereert, dienen contrafactisch
te zijn, in dier voege dat zij niet mogen worden geacht, rechtstreeks een in de
empirische werkelijkheid voorkomend ervaringsbestanddeel tot object te heb-
ben. Hun object moet daarentegen liggen in de relatie tussen hun grondslagen-
theoretische inhoud en de empirische ervaringsbestanddelen. Aldus zou zoveel
mogelijk kunnen worden gegarandeerd, dat in de concrete toepassing van ieder
strafrechtelijk begrip, of van iedere strafrechtelijke norm, telkens de grondsla-
gentheoretische ratio van dat begrip of van die norm ‘mee functioneert’. Het
begrip narrativiteit ziet mede op het vereiste, dat de verdachte een reële gelegen-
heid wordt geboden om zijn visie op datgene ter zake waarvan hij terechtstaat,
geldend te maken. Dit narrativiteitsvereiste beheerst niet alleen de contradictoire
vormgeving van de procesvoering, op het belang van welk aspect ten onzent met
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189 Zie ook Claes 2003b. De ‘narrativiteit’ heeft een belangrijke verbinding met de (filosofische en
epistemologische) hermeneutiek van (met name) Gadamer en De Boer, vooral wat betreft hun
pleidooi voor een onbetwistbaar bestaansrecht voor het bijzondere en individuele; zie hierover
subparagraaf 2.4.

190 De hermeneutiek van zowel Gadamer (en Heidegger) als Ricoeur sluit immers de mogelijkheid van
een volkomen reconstructie van de subjectieve intenties en ervaringen van een ander uit. De
epistemologische hermeneutiek van Dilthey (en in nog sterkere mate die van Schleiermacher) gaat
daarentegen wél van deze mogelijkheid uit (zie het motto van Dilthey bij dit hoofdstuk); en nog
steeds zijn er verscheidene hermeneutische methodologieën die de ‘empathische benadering’
voorschrijven; zie hierboven, subparagraaf 2.3.

name A.A.G. Peters heeft gewezen, het speelt zeker ook op conceptueel niveau
een belangrijke rol. Juist de contrafactische structuur van de dogmatische
begrippen van het strafrecht stelt deze begrippen open voor narratieve beïnvloe-
ding van buitenaf, bijvoorbeeld voor een wat afwijkende werkelijkheidsopvat-
ting van een verdachte.189

De individuele intenties van de terechtstaande verdachte hoeven zeker niet
de doorslag te geven in de juridische interpretatie. Dat kunnen zij dikwijls ook
niet. Dat die subjectieve intenties niettemin van groot belang zijn voor de
verlening van de strafrechtelijke betekenis aan een bepaalde handeling, heeft te
maken met de strafrechtelijke legaliteitseis waarbinnen de notie ‘narrativiteit’
van centraal belang is. Dit onderwerp staat centraal in het volgende hoofdstuk.
Naast de intersubjectieve of subjectextrinsieke aspecten, waarover de in het
voorliggende hoofdstuk centraal gestelde objectivering of normativerende
methode zich ontfermt, worden het opzet en de culpa ook door subjectieve of
subjectintrinsieke aspecten gekenmerkt. Deze aspecten kunnen als betoogd niet
onder het bereik van de normativerende methode gebracht worden, omdat deze
methode reeds bij voorbaat de relatie tussen de betekenis van een handeling en
het handelende subject tussen haken plaatst. De individuele intenties zijn
epistemologisch ontoegankelijk.190 Om die reden is het noodzakelijk, te kunnen
beschikken over een methode, met behulp waarvan zoveel mogelijk in de buurt
kan worden gekomen van de ‘meaning’ of ‘relevantie’ van de te interpreteren
gedraging, oftewel van de subjectintrinsieke aspecten die duiden op de intentio-
nele relatie van het handelend subject tot diens gedraging. Deze methode is een
individualiserende interpretatiemethode, aan de hand waarvan de strafrechtelijke
betekenisverlening aan een bepaalde subjectieve verrichting wordt afgestemd
op de praktische en narratieve identiteit van de terechtstaande verdachte. De
individualisering van de zogeheten ‘criteriumfiguur’ zal uitvoerig worden
besproken in hoofdstuk VI. In het thans volgende hoofdstuk wordt onder meer
ingegaan op wat we kunnen aanduiden als de narratieve identiteit van een
persoon.



1 W. Shakespeare, ‘Measure for measure’ (1603/1604), in: W.J. Craig (red.), The complete works of
William Shakespeare, Londen: Henry Pordes 1993, p. 78-107, p. 82 (Act II, scene 1, 1-4, Angelo).

2 P. Ricoeur, Memory, history, forgetting, Londen/Chicago: University of Chicago Press 2006, p. 473-
474.

3 C. Kelk, De menselijke verantwoordelijkheid in het strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 85.
Zie nader hoofdstuk II, pargraaf 3.1.

Hoofdstuk IV

Legaliteit en legitimiteit

We must not make a scarecrow of the law,
Setting it up to fear the birds of prey,
And let it keep one shape, till custom make it
Their perch, and not their terror.1

But it is individuals who are punished. Inasmuch as guilty signifies punish-
able, guilt moves from the acts back to the authors. But something is owed to
the guilty. (…) If it is true that one of the functions of the trial is to substitute
discourse for violence, discourse for murder, it is a fact that everyone does
not have the same access to the arms of discussion. (…) It is then the judg-
ment on the law made from outside by morality that justifies the adage:
summum jus, summa injuria. This judgment made by morality on justice is
extended to a judgment made within the judicial system, in the form of
injunctions addressed to justice, requiring that it be ever more just, that is to
say, at once more universal and more singular, more concerned with the
concrete conditions of equality before the law and more attentive to the
narrative identity of those who appear before it. All of this is implied in the
consideration of persons.2

1 Inleiding: Een rechtsethisch grondprobleem

Het strafrecht stelt personen aansprakelijk voor door hen verrichte gedragingen.
In het verlengde van deze wat grove karakteristiek van dat waarop het strafrecht
zich toelegt, kan strafrechtelijke aansprakelijkheid worden gedefinieerd als de
door de strafrechter op grondslag van de strafwet aan personen toe te rekenen
vatbaarheid voor bestraffing. De aansprakelijkheid die het strafrecht zogezegd
‘van buitenaf’ aan personen toebedeelt, vooronderstelt evenwel dat deze perso-
nen zijn begiftigd met een bekwaamheid of dispositie die hen ‘van binnenuit’
voor strafrechtelijke aansprakelijkstelling ontvankelijk maakt: geen externe
aansprakelijkheid zonder interne verantwoordelijkheid.3 Deze interne verant-
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4 Met W.H.A. Jonkers kunnen wij daarom spreken van een door het strafrecht veronderstelde
‘straffunderingsschuld’, die moet worden onderscheiden van andere betekenissen die de term schuld
in het strafrecht kan hebben. Zie W.H.A. Jonkers, ‘Het strafrechtelijk schuldverwijt’, in: J.P.
Balkema et al. (red.), Gedenkboek. Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint
1986, p. 227-241, p. 232. Zie over de verschillende betekenissen van schuld ook hoofdstuk I,
paragraaf 2. In de hoofdtekst wordt de straffunderende functie van de interne verantwoordelijkheid
van de dader een ‘strafrechtsdogmatische’ vooronderstelling genoemd, omdat een belangrijke
implicatie van deze vooronderstelling jurisprudentieel geen erkenning vindt: straf kan slechts
worden opgelegd indien sprake is van schuld, maar volgens de Hoge Raad vindt de stelling dat
bovendien slechts naar de mate van schuld kan worden gestraft, geen steun in het recht; zie HR 24
juli 1967, NJ 1968, 13, m.nt. Ch.J. Enschedé. Dit doet evenwel niet af aan de omstandigheid dat
althans in de lagere rechtspraak wel degelijk in deze geest pleegt te worden gesanctioneerd; zie Kelk
1994, p. 91.

5 Zie Kelk 1994, p. 85; en hoofdstuk II, subparagraaf 3.3.
6 Doorgaans: in gevallen waarin een culpoos delict door het Openbaar Ministerie wordt ten laste

gelegd, komen – overeenkomstig de jurisprudentieel verankerde, zogenoemde ‘totaalschulddoctri-
ne’ – eventuele vragen naar de (mate van) persoonlijke verantwoordelijkheid en verwijtbaarheid
reeds binnen het kader van de bewijsvraag aan de orde. Zie nader hoofdstuk V, paragraaf 4.

woordelijkheid van de dader voor individuele, door de strafwet verboden
verrichtingen fundeert strafrechtsdogmatisch de aan deze dader eventueel op te
leggen straf. Met dit ‘straf funderende’ begrip verantwoordelijkheid hebben wij
het oog op de ‘schuld in eigenlijke zin’, oftewel: de verwijtbaarheid, die voor-
werp is van rechterlijk beraad op grond van de derde materiële vraag van art.
350 Sv, dus maatgevend is voor de ‘strafbaarheid van den verdachte’.4 De straf
vindt haar grond in de verwijtbaarheid. Deze verwijtbaarheid zal derhalve niet
mogen ontbreken ingeval de rechter besluit een straf aan een persoon op te
leggen. Het enigszins dubbelhartige van het strafrecht is nu evenwel, dat het zich
doorgaans maar matig om deze vorm van schuld bekommert: de persoon, ten
aanzien van wie de rechter heeft bewezen verklaard, dat hij het hem ten laste
gelegde heeft begaan, wordt immers in beginsel geacht of voorondersteld tevens
verwijtbaar te hebben gehandeld. Het mensbeeld van de verantwoordelijke en
toerekeningsvatbare mens wordt door het strafrecht tot uitgangspunt genomen.
Slechts indien in concreet te beoordelen gevallen aanwijzingen bestaan dat aan
de verantwoordelijkheid of de toerekeningsvatbaarheid van de dader ernstig
moet worden getwijfeld, vindt men aanleiding tot het stellen van nadere vragen.5

Deze vragen worden doorgaans6 gesteld en beantwoord in de sfeer van de
schulduitsluitingsgronden.

Het beslissingsschema vervat in art. 350 Sv brengt mee dat de rechter,
alvorens hij zijn aandacht richt op de vraag naar de verwijtbaarheid van de
dader, twee andere vragen onder ogen ziet: de vraag naar het bewijs van het ten
laste gelegde en vervolgens de vraag naar de strafbaarheid van het bewezen
verklaarde feit. Het is van belang hier reeds aan te stippen dat beide vragen
thematisch worden begrensd door de door het Openbaar Ministerie opgestelde
tenlastelegging. Deze thematische begrenzing van het voorwerp van de bewijs-
vraag en de kwalificatievraag is een uitvloeisel van de nog altijd binnen ons
strafprocesrecht vigerende ‘grondslagleer’ die uitdrukking vindt in het reeds
genoemde art. 350 Sv: de rechter beraadslaagt ‘op den grondslag der telastleg-
ging en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting’. Dit betekent dat
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7 Corstens schrijft dat de rechter ‘betrekkelijk strikt [is] gebonden aan de tenlastelegging’; zie G.J.M.
Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2008, p. 642-648.

8 Door de kwalificatiebeslissing worden de bewezen verklaarde ‘feiten’ omgezet in strafrechtelijke
rechtsfeiten, dat wil zeggen: feiten waarvoor strafoplegging mogelijk is. De kwalificatie vormt zo
bezien het omslagpunt waarna niet langer hypothetisch kan worden gesproken over een ‘strafbaar
feit’, eventuele beroepen op rechtvaardigingsgronden daargelaten. De kwalificatie van een bewezen
verklaard feit als een volgens de wet strafbaar feit is een normatieve aangelegenheid, en wel met
dien verstande dat door de kwalificatie het voorwerp van de bewijsvraag in de sleutel wordt geplaatst
van de door de strafwet geobjectiveerde strafrechtelijke imperatieven. De kwalificatiebeslissing
bestaat aldus bezien in een rechterlijke toetsing van het bewezen verklaarde aan het materieel-
strafrechtelijke legaliteitsbeginsel. Zie C.M. Pelser, De naam van het feit. Over de kwalificatiebeslis-
sing in strafzaken (diss. Leiden), Arnhem: Gouda Quint 1995, p. 46-54.

9 Het kan geen kwaad op dit punt de in hoofdstuk I uiteengezette wijze waarop binnen dit onderzoek
bepaalde begrippen worden gebruikt, in herinnering te roepen: de termen ‘toerekening’ en ‘imputa-
tie’ worden in dit onderzoek gebruikt ter aanduiding van de strafrechtelijk gespecificeerde en
gecontroleerde vorm van de alledaagse ‘toeschrijving’ van subjectieve verantwoordelijkheid of
schuld aan een persoon. Vgl. W. Schild, Täterschaft als Tatherrschaft, Berlijn/New York: Walter
de Gruyter 1994, p. 32-33; P. Ricoeur, Oneself as another, Londen/Chicago: University of Chicago
Press 1992, p. 293-294; en Kelk 1994, p. 99. Toerekening of imputatie heeft derhalve steeds een
normatieve, want naar verantwoordelijkheid en schuld verwijzende connotatie; zie R.A.V. van
Haersolte, ‘De stratificatie van straf en strafbaarstelling’, in: R.A.V. van Haersolte, De mens en het
zijne. Rechtsfilosofische bijdragen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984, p. 17-38, p. 22: ‘De hoogst
gepotentieerde vorm van toeschrijving is wel de “toerekening”, waarbij tussen een mens en een
gebeurtenis het verband van “schuld” wordt aangenomen.’

de rechter in beginsel niet méér en niet anders kan bewezen verklaren dan die
beweringen die hij door het Openbaar Ministerie in de vorm van een tenlasteleg-
ging krijgt voorgelegd.7 Het Openbaar Ministerie formuleert in de tenlasteleg-
ging een bepaalde beschuldiging die de rechter vervolgens dient te toetsen op
overeenstemming met de ‘waarheid’. Indien de rechter op grond van wettige
bewijsmiddelen de overtuiging is toegedaan, dat de feiten die de verdachte in
een tenlastelegging worden aangewreven ook daadwerkelijk door hem zijn
begaan, verklaart de rechter de tenlastelegging voor bewezen en komt hij toe aan
beantwoording van de vraag, of het bewezen verklaarde kan worden geacht
overeen te stemmen met de inhoud van een in de wet neergelegde strafbaarstel-
ling. Wordt deze vraag bevestigend door de rechter beantwoord, dan kwalifi-
ceert hij het bewezen verklaarde feit als strafbaar feit.8

Dit strafbare feit vormt voorts de eenheid die uiteindelijk al dan niet door de
rechter aan de terechtstaande persoon wordt toegerekend. Het onderzoek naar
de mogelijkheid tot toerekening of imputatie van een strafbaar feit aan een
persoon: het is dit onderzoek waarop de strafrechtelijke procedure zich wezenlijk
toelegt.9 Onder het voorbehoud dat wij deze oriëntatie op imputatie voortdurend
in het achterhoofd houden, kan het dienstig zijn een onderscheid te introduceren
tussen enerzijds de strafrechtelijke waarheidsvinding en anderzijds de strafrech-
telijke rechtsvinding in ruimere zin. De waarheidsvinding kan dan worden
geacht te bestaan in het onderzoek naar de juistheid of ‘waarheid’ van de door
het Openbaar Ministerie in de tenlastelegging geformuleerde hypothese over het
doen en laten van de terechtstaande verdachte. De rechtsvinding ziet op het
meeromvattende onderzoek naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de
verdachte. De materieel-strafrechtelijke rechtsvinding culmineert zo bezien in
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10 Hieronder, in subparagrafen 3.2 en 4.2, wordt uitvoeriger ingegaan op de relatieve betekenis van de
onderscheiding tussen de ‘materiële waarheidsvinding’ en de materieel-strafrechtelijke rechtsvin-
ding.

de (impliciete of expliciete) beantwoording van de vraag, of een bewezen
verklaarde feitelijke toedracht, die volgens de wet een strafbaar feit oplevert,
ook daadwerkelijk aan de ter verantwoording geroepen persoon kan worden
toegerekend. Als gezegd vormt de schuld of de verwijtbaarheid van de dader
voor dit onderzoek de belangrijkste maatstaf. De verwijtbaarheid van de dader
wordt weliswaar in veel gevallen voorondersteld en niet ten gronde onderzocht,
maar ook als vooronderstelling blijft de schuld een onmisbare, werkzame factor:
de interne verantwoordelijkheid van de dader fundeert immers steeds diens
strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Het hierboven geïntroduceerde onderscheid tussen waarheidsvinding en
rechtsvinding heeft iets sterk kunstmatigs en kan dientengevolge makkelijk
aanleiding geven tot misverstanden. De vraag naar de mogelijkheid tot toereke-
ning van strafrechtelijke aansprakelijkheid en de daar rechtstreeks aan gelieerde
vraag naar de mogelijkheid tot strafoplegging kunnen geenszins radicaal worden
gescheiden van dat gedeelte van het strafrechtelijk onderzoek dat zich ten doel
stelt de in een tenlastelegging gedane beweringen te toetsen aan hetgeen in ‘de’
werkelijkheid is voorgevallen. Enerzijds laat het gemaakte onderscheid onverlet
dat de strafrechtelijke oriëntatie op imputatie het gehele onderzoek binnen een
strafprocedure doortrekt: ook het ‘feitenonderzoek’ staat in het teken van, want
wordt uitgevoerd in dienst van de vorming van het finale oordeel van de rechter
over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de terechtstaande persoon. Ander-
zijds kan dit finale oordeel over iemands strafrechtelijke aansprakelijkheid niet
worden geveld los van enige referentie aan ‘waarheid’: niet alleen de bewezen-
verklaring van het ten laste gelegde, ook oordelen met betrekking tot de schuld
of verwijtbaarheid van de dader moeten geacht kunnen worden te zijn gebaseerd
op feiten.10 Toch heeft het zin waarheidsvinding van imputatie te onderscheiden.
De term waarheidsvinding kunnen we reserveren voor dat deel van het strafrech-
telijk onderzoek dat voornamelijk is gericht op het verzamelen, toetsen en
wegen van het bewijs van het ten laste gelegde, terwijl de term rechtsvinding
duidt op het normatieve onderzoek naar de persoonlijke verantwoordelijkheid
en verwijtbaarheid. In dit hoofdstuk zal de waarde van dit terminologische
onderscheid zich moeten bewijzen.

Op dit punt past een prealabele, in het volgende hoofdstuk nader voort te
zetten overweging ten aanzien van de delictsbestanddelen opzet en culpa,
waarop dit onderzoek zich immers in hoofdzaak richt. Want intussen roept het
voorgaande de vraag op, welke betekenis we in het licht van het onderscheid
tussen waarheidsvinding en rechtsvinding in ruimere zin aan deze, als ‘subjec-
tief’ te boek staande delictsbestanddelen moeten toekennen. Opzet en culpa zijn
bij uitstek begrippen die de betrekkelijkheid van iedere schematische onder-
scheiding tussen objectieve en normatieve vormen van betekenisverlening in het
licht stellen. In het volgende hoofdstuk wordt uitvoerig aandacht geschonken
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11 De betekenis van de normatieve imputatie is bij de culpa groter dan bij het opzetbestanddeel. De
culpa wordt immers geacht een normatief delictsbestanddeel te zijn, met dien verstande dat niet
alleen de wederrechtelijkheid van de gedraging maar ook de verwijtbaarheid van de dader – welke
‘elementen’ normaal gesproken eerst in de sfeer van de strafuitsluitingsgronden ter sprake
komen – reeds in dit schuldbestanddeel worden geacht besloten te liggen. Maar ook bij het opzet
geldt iets soortgelijks. Het bewijs van het opzet roept namelijk het rechtsvermoeden in het leven dat
de dader verantwoordelijkheid voor het gepleegde strafbare feit draagt. De dader van een doleus
misdrijf wordt verondersteld wederrechtelijk en verwijtbaar te hebben gehandeld, ook al kan tegen
deze veronderstelling in het geweer worden gekomen met een beroep op een strafuitsluitingsgrond.
Zie hierover nader hoofdstuk VI.

12 Zie hoofdstuk II, paragraaf 3.

aan wat wij de bivalente betekenis van de ‘schuldbestanddelen’ zouden kunnen
noemen. Opzet en culpa worden gekenmerkt door een daderextrinsiek en tevens
door een daderintrinsiek moment. Enerzijds kwalificeren het opzet en de culpa
een zekere verrichting. Het opzet en de culpa zijn daderextrinsiek in zover als
zij een intersubjectief verstaanbare modaliteit van een gedraging markeren:
bepaalde gedragingen ‘gelden’ juridisch ‘als’ opzettelijke of culpoze gedragin-
gen. Anderzijds zien het opzet en de culpa op de relatie van een handelend
subject tot een door dit subject verrichte gedraging. Opzet en culpa zijn daderin-
trinsiek voor zover zij de bodem leggen waarop de imputatie van strafrechtelijke
aansprakelijkheid kan komen te rusten.

De bivalente betekenis van het opzet en de culpa relativeert, zo kan men
stellen, de toch al gerelativeerde terminologische onderscheiding tussen waar-
heidsvinding en rechtsvinding in het materiële strafrecht. Opzet en culpa zijn
bestanddelen van wettelijke delictsomschrijvingen en zijn dus tevens, al dan niet
in ‘feitelijke’ bewoordingen vertaald, als componenten van tenlasteleggingen
voorwerp van de bewijsvraag. Uit dien hoofde staan het opzet en de culpa onder
de vigeur van hetgeen binnen het strafrecht wordt verstaan onder de ‘materiële
waarheidsvinding’ die zich onder meer toelegt op het achterhalen van de beteke-
nis die tegen de achtergrond van de overige omstandigheden van het geval kan
worden verleend aan een strafrechtelijk relevante gedraging. Niet mag uit het
oog worden verloren dat het opzet en de culpa bovendien door een normatief
aspect worden gekenmerkt voor zover zij, langs de weg van hun daderintrinsieke
aspect, vooruit wijzen naar de subjectieve verantwoordelijkheid van de dader
voor datgene waarmee hij de aandacht van de tot straf vervolgende overheid
heeft getrokken. Vaststelling van opzet of culpa gaat derhalve vergezeld van de
voor de materieel-strafrechtelijke rechtsvinding kenmerkende oriëntatie op
imputatie.11

De strafrechtelijke oriëntatie op imputatie brengt tot uitdrukking dat in het
strafrecht de menselijke verantwoordelijkheid vooral in haar negatieve gedaante,
die van de schuld, centraal staat. De grondslagen daarvan zijn in hoofdstuk II
onder de noemers verantwoordelijkheid en vrijheid in kort bestek beschreven.12

Daar bleek dat wat wij verstaan onder onze verantwoordelijkheid voor persoon-
lijke verrichtingen bezien moet worden als een ten diepste subjectieve gesteld-
heid die zich niet in een onversneden objectief begrippenkader laat inpassen. De
subjectieve verantwoordelijkheid kan alleen worden vastgesteld of – wat de
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13 In het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat de normativerende methode, gebruikt ter vaststelling
van subjectieve, psychische gesteldheden zoals het opzet, is gefundeerd in een handelingstheorie die
uit is op het bieden van een retrospectieve en objectieve, waarheidsgetrouwe beschrijving van een
verrichte handeling.

regel is – worden voorondersteld niet te ontbreken, indien we de gedraging
waarop zij betrekking heeft, beschouwen, niet als een los in de ruimte zwevend
‘volume’ dat in beginsel ieder perspectief op zich toelaat, doch als een beteke-
nisgeladen, subjectieve uiting, verankerd in een wijdere praktische context.
Binnen deze wijdere context is de hechte relatie tussen de toe te rekenen gedra-
ging en de auteur van die gedraging, de dader, van eminent belang. In het
voorgaande hoofdstuk is gebleken dat objectivering of normativering deze
relatie tijdelijk tussen haken plaatst. Indien wij abstraheren van de normatieve
vraag naar de subjectieve verantwoordelijkheid, en dus de vraag naar de moge-
lijkheid tot toerekening van een strafbaar feit aan een individu even buiten
beschouwing laten, blijkt het mogelijk te zijn een subjectieve uiting te tooien
met een intersubjectieve betekenis.13

Een subjectieve verrichting ontstijgt op verschillende wijzen de situatie
waarin zij plaats vindt en verwijdert zich derhalve tevens van haar subject. Deze
‘distantiatie’ maakt het mogelijk aan de subjectieve uiting een intersubjectieve
betekenis toe te schrijven. De normativerende of objectiverende methode werd
dan ook beschreven als een vorm van intersubjectieve betekenisverlening aan
een strafrechtelijk relevante gedraging. De interpretatie van de uiting is onaf-
hankelijk van de subjectieve bedoelingen, oftewel: de wensen en overtuigingen
van de persoon, wiens verrichting wordt geïnterpreteerd en aan wie de verrich-
ting vervolgens kan worden ‘geascribeerd’, toegeschreven. In die zin kan een
dergelijke interpretatie ‘objectief’ worden genoemd: ze komt tot stand zonder
dat enige zekere kennis is vereist van de individuele wensen en overtuigingen
van het handelende subject. De objectieve of intersubjectieve betekenis van de
gedraging die door normativering kan worden vastgesteld, manifesteert zich, zo
is eveneens gebleken, in een beschrijving, een descriptieve weergave van de in
het verleden verrichte gedraging. Door de distantiatie komt de verrichting als het
ware ‘los’ in de ruimte te hangen en kan zij op uiteenlopende wijzen worden
geïnterpreteerd, al naar gelang de contextuele positie van de interpretator, en al
naar gelang diens interpretatieve doelstellingen.

Maar de strafrechtspleging is als gezegd niet uit op enkel het bieden van een
objectieve beschrijving van hetgeen op een voorbij moment heeft plaatsgevon-
den: strafrecht wil immers toerekenen. Strafrechtelijke toerekening vooronder-
stelt en markeert een bijzondere relatie tussen de strafrechtelijk relevante
gedraging en de auteur of het subject van die gedraging: de dader. Vanzelfspre-
kend legt ook de ascriptie of toeschrijving van een intersubjectieve betekenis
door middel van de normativerende methode een verband tussen de gedraging
en het handelend subject, maar het is van groot belang te onderkennen dat deze
relatie stamt uit een niet geheel gelijkaardig ‘ontologisch register’ of ‘werkelijk-
heidsdomein’. Strafrechtelijke toerekening of imputatie is een normatieve
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14 Zie hoofdstuk II, subparagraaf 2.1. Zie voor een ‘axiologisch’ perspectief ook G.E. Langemeijer,
Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1956, p. 190-
207, p. 206: ‘het erkennen van een waarde betekent juist, dat wij haar verwezenlijking “goed”
zouden moeten noemen, ook al zou subjectief iets anders ons misschien meer verheugen.’ Maar
(p. 201): ‘De maatschappij is wel zo rijk geschakeerd en onoverzichtelijk, dat ook bij twee hoogst
competente mensen niet te verwachten is, dat zij geheel hetzelfde beeld van haar voor ogen hebben.
Enige perspectivische vertekening naar gelang van ieders positie en ervaringen schijnt daarbij haast
onvermijdelijk.’

15 Zie nader hoofdstuk II, subparagraaf 2.3, waar met een beroep op C. Taylor en B. Williams wordt
betoogd dat de innerlijke band tussen normen, redenen en waarden een breed en vloeiend spectrum
of continuüm van normativiteit blootlegt, aan het ene uiterste waarvan ‘zwakke evaluaties’ en aan
het andere uiterste waarvan ‘sterke evaluaties’ gesitueerd zijn.

16 Om die reden moet de door H.L.A. Hart aangebrachte equatie tussen ascriptie en imputatie van een
handeling aan haar auteur voorbarig worden genoemd; zie H.L.A. Hart, ‘The ascription of responsi-
bility and rights’, Proceedings of the Aristotelian Society 1949, p. 171-194; zie ook R.A. Duff,
Intention, agency and criminal liability: Philosophy of action and the criminal law, Oxford: Basil
Blackwell 1990, p. 76-82; hierover nader subparagraaf 3.2.

operatie, betrokken op een door waarden en normen gestructureerde werkelijk-
heid. Normen werden in hoofdstuk II in navolging van J. Raz omschreven als
al die verschijnselen die voor ons een reden constitueren of kunnen constitueren
om al dan niet bepaalde handelingen te verrichten, overtuigingen te hebben,
wensen te koesteren, emoties te beleven, enzovoort, en die ons uit dien hoofde
moveren, aansporen tot een subjectieve, doch intersubjectief verstaanbare
stellingname, vatbaar voor evaluatie in termen van ‘goed’ en ‘kwaad’. Normen
en redenen zijn dan ook intrinsiek betrokken op waarden die ons immers in staat
stellen in een eindeloze reeks van intersubjectieve samenhangen ‘goed’ van
‘slecht’ te onderscheiden en om ons op geleide van deze onderscheidingen in de
wereld te oriënteren.14

Van een dergelijk ‘axiologisch perspectief’ op de werkelijkheid wordt door
toepassing van de normativerende of objectiverende methode nu juist in hoge
mate geabstraheerd. Met behulp van deze interpretatieve strategie zoekt men
immers een bepaalde gedraging onder een objectief en zoveel mogelijk ethisch-
neutraal gezichtspunt te beschrijven. Het handelend subject wordt door objecti-
vering dan ook gereduceerd tot degene ‘over wie’ men het heeft en ‘aan wie’ de
geïnterpreteerde gedraging tenslotte wordt toegeschreven of geascribeerd. In de
totstandkoming van de betekenis van de ter betekenisverlening voorliggende
gedraging speelt het subject zélf immers geen geprivilegieerde rol van betekenis.
Hoewel de door objectivering en toerekening veronderstelde werkelijkheidsdo-
meinen niet radicaal verschillen,15 strekt toch de juridische of morele toereke-
ning of imputatie van een gedraging aan haar ‘auteur’ verder dan de loutere
toewijzing van een intersubjectieve betekenis aan die gedraging. Morele of
juridische toerekening is op basis van een objectieve beschrijving van een
gedraging alléén niet mogelijk. Een intersubjectieve interpretatie van een
gedraging verleent aan die gedraging op zichzelf nog geen enkele deontologi-
sche of normatieve betekenis.16 Een objectieve beschrijving heeft met andere
woorden nog niets te zeggen over ethische kwesties als verantwoordelijkheid en
schuld. In het voorliggende hoofdstuk zal aannemelijk moeten worden gemaakt,
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dat de normatieve toerekening van op individuele verantwoordelijkheid geba-
seerde strafrechtelijke aansprakelijkheid voor gedragingen vereist, dat de relatie
tussen de gedraging en het verantwoordelijk te stellen subject van stond af aan
in ogenschouw wordt genomen.

Dit hoofdstuk beoogt met andere woorden de grondslag te leggen voor de
sprong van objectieve betekenisverlening naar normatieve toerekening, van
descriptieve of alethische naar prescriptieve of deontische oordelen. De over-
gangszone tussen descriptie en prescriptie of tussen ascriptie en imputatie wordt
beheerst, zo wordt in dit hoofdstuk betoogd, door een narratieve structuur:
voordat de individuele verantwoordelijkheid voor een objectief beschreven
gedraging aan een individu kan worden aangenomen, moet eerst het één en
ander over die gedraging worden ‘verteld’. In dit onontbeerlijke verhaal is de
betekenis van de desbetreffende gedraging hecht verbonden met de narratieve
identiteit van het handelend subject. De inzet van het voorliggende hoofdstuk
is dan ook gelegen in een herintroductie van het handelend subject. Nadat in
hoofdstuk II het menselijke subject met de voor het strafrecht onmisbare attribu-
ten ‘verantwoordelijkheid’ en ‘vrijheid’ was uitgerust, werd in het voorgaande
hoofdstuk de subjectiviteit tussen haken geplaatst. In het onderhavige hoofdstuk
verschijnt het subject opnieuw ten tonele, en wel in een narratieve gedaante. In
wat volgt, wordt nagegaan welke kenmerken een verhaal over de gedraging en
het subject draagt en welke verhouding er binnen dat verhaal tussen gedraging
en subject aanwezig is. Tegen die achtergrond kan vervolgens enige duidelijk-
heid worden verschaft over de gevaren die gepaard kunnen gaan met een ‘oever-
loze’ normativering, dat wil zeggen: een normativerende methode die in haar
toepassing niet op enigerlei wijze wordt getemperd door de functie van het
strafrechtelijke systeem.

Deze gevaren laten zich het best typeren tegen de achtergrond van een
bezinning op het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel. In het voorgaande
hoofdstuk is de normativerende methode gepresenteerd als een interpretatie-
methode. Kennis van innerlijke gesteldheden, zoals intenties en hun strafrechte-
lijke equivalenten opzet en culpa, kan alleen aan de hand van uiterlijke tekens
worden verworven. Normativering kan worden beschouwd als de interpretatieve
strategie waarmee in het strafrecht wordt beoordeeld, of dergelijke, niet voor
rechtstreekse waarneming toegankelijke condities desondanks kunnen worden
vastgesteld. De normativerende methode wordt ingezet in de gevallen waarin
men, langs de weg van de uitwendigheid, ware of aannemelijke uitspraken wil
doen over de inwendigheid. Zoals we hebben gezien, sluit de normativerende
methode om die reden naadloos aan bij het ‘epistemologische grondprobleem’
der hermeneutiek; en aangezien de normativering of objectivering wezenlijk
bestaat in een interpretatieve strategie, is zij in het voorgaande hoofdstuk
behandeld tegen de achtergrond van een hermeneutische theorie over de rechts-
vinding in het materiële strafrecht. De normativerende methode bleek te worden
gekenmerkt door een interne structuur, compatibel met de structurele kenmerken
van de wijze waarop de strafrechter over het algemeen tot zijn oordelen komt.
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17 Uit art. 1, eerste lid Sr vloeit onder meer voort dat alle strafbare feiten in de wet moeten zijn
neergelegd en dat misdrijven slechts in wetten in formele zin neergelegd kunnen zijn. Het legaliteits-
beginsel is derhalve nauw verbonden met de notie van rechtszekerheid. Zie bijvoorbeeld J.L.M.
Gribnau & A.M. Hol, ‘De relativiteit van de rechtszekerheid’, R&R 1999, p. 174-189, die aan de
rechtszekerheid in algemene zin de volgende ‘elementen’ onderkennen: stabiliteit van het recht,
daadwerkelijke toepassing van de rechtsregels, duidelijkheid over rechtsposities van rechtsgenoten,
een redelijke termijn waarbinnen juridische beslissingen worden genomen, kenbaarheid van het
recht, een voldoende mate van rechtsbescherming van burgers tegen de overheid, honorering van
gewekt vertrouwen en uitbanning van terugwerkende kracht.

18 Zie nader hoofdstuk II, paragrafen 3 en 5.
19 In paragraaf 1 van het volgende hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de vraag waarom nu juist

het legaliteitsbeginsel, en niet zozeer het schuldbeginsel, van eminent belang is in onze poging zicht
te krijgen op de grenzen die moeten worden gesteld aan de normativering van de strafrechtelijke
verbijzonderingen van de intentionaliteit (opzet en culpa).

Dit betekent evenwel niet, dat aan de toepassing van de normativerende
methode geen ernstige bezwaren kunnen kleven. De rechterlijke interpretatie-
vrijheid is in het strafrecht niet voor niets op verschillende wijzen begrensd. De
grenzen aan de rechterlijke interpretatievrijheid zijn op het meest fundamentele
niveau uitgezet door de normatieve, ‘rechtsethische’ vraagstelling die het
strafrecht in al zijn verschillende facetten beheerst: onder welke voorwaarden
is een persoon strafrechtelijk aansprakelijk, oftewel vatbaar voor bestraffing
door de overheid? Deze vraag is rechtstreeks verbonden met de theoretische
fundamenten onder ons materiële strafrecht. Het legaliteitsbeginsel verordon-
neert onder meer dat de voorwaarden voor strafbaarheid zo duidelijk mogelijk
door de burger in wettelijke delictsomschrijvingen kunnen worden aangetroffen,
teneinde hem in staat te stellen zijn gedragingen af te stemmen op de verschil-
lende strafrechtelijk geobjectiveerde voorschriften, en hem te vrijwaren van
onvoorzienbare strafrechtelijke inmenging in zijn privéleven.17 Het schuldbegin-
sel verbindt een inhoudelijke eis aan de voorwaarden voor strafrechtelijke
aansprakelijkheid: strafbaar zijn slechts zij, die op enigerlei wijze persoonlijk
verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor door hen verrichte of nagelaten
gedragingen. Toerekening van strafrechtelijke aansprakelijkheid kan slechts op
haar plaats zijn, indien en voor zover sprake is van schuld.18

Het legaliteitsbeginsel vertegenwoordigt dus één van de grenzen aan de
rechterlijke interpretatievrijheid: de strafrechter dient zijn oordelen te kunnen
baseren op de wet. Aangezien de normativerende of objectiverende methode een
aan de rechter ten dienste staande methode is aan de hand waarvan de aan een
gedraging inherente intentie op een intersubjectief geldige wijze kan worden
gereconstrueerd, is de door het legaliteitsbeginsel gestelde grens aan de rechter-
lijke interpretatievrijheid voor ons onderwerp van direct belang.19 In de nu
volgende paragraaf wordt het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel in
algemene termen beschreven. Daarbij zal ook worden teruggegrepen op de
overwegingen over object en methode van de strafrechtelijke rechtsvinding uit
het voorgaande hoofdstuk. De daaropvolgende paragraaf buigt zich over de
narratieve overgangszone tussen objectieve waarheidsvinding en normatieve
imputatie van een strafbaar feit aan een door het strafrechtelijk systeem ter
verantwoording geroepen persoon. Dit onderwerp noopt tot een nadere bezin-
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20 P.A.M. Mevis, Constitutioneel strafrecht (inaugurele rede Rotterdam), Deventer: Gouda Quint 1998;
M.S. Groenhuijsen, ‘Het publiekrechtelijke karakter van het materiële strafrecht’, in: J.P. Balkema
et al. (red.), Gedenkboek. Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1986,
p. 103-123.

21 Het legaliteitsbeginsel wordt dan ook wel beschouwd als het hoofdbeginsel binnen het materiële
strafrecht. Zie E. Claes, Legaliteit en rechtsvinding in het strafrecht. Een grondslagentheoretische
benadering (diss. Leuven), Leuven: Universitaire Pers Leuven 2003a, p. 25; M.S. Groenhuijsen,
Straf en wet. Beschouwingen over de betekenis van het legaliteitsbeginsel in het hedendaagse
strafrecht, tegen de achtergrond van actuele legitimatieproblemen (inaugurele rede Tilburg),
Arnhem: Gouda Quint 1987, p. 9; J.F. Nijboer, De doolhof van de Nederlandse strafwetgeving. De
systematische grondslag van het algemeen deel van het W.v.Sr., Groningen: Wolters-Noordhoff

ning op de zojuist geïntroduceerde onderscheiding tussen materiële waarheids-
vinding en materieel-strafrechtelijke rechtsvinding in ruimere zin. In dat verband
zal tevens enige aandacht uitgaan naar de betekenis van de eveneens reeds
aangestipte ‘grondslagleer’. De voorlaatste paragraaf behandelt de contrafacti-
sche, dus tegen-feitelijke en in die zin kunstmatige aard van de begrippenwereld
van het strafrecht, teneinde zicht te krijgen op een diepere laag in de betekenis
van het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel. Deze diepere laag legt een verbinding
bloot tussen het (intrajuridische) legaliteitsbeginsel en de (meer rechtspolitieke)
vraag naar de legitimiteit van het strafrecht. De in dit hoofdstuk ontvouwde
gedachtegang mondt uit in de conclusie dat het materieel-strafrechtelijke legali-
teitsbeginsel voor de nadere omlijning en invulling van zijn betekenis in relatie
tot de rechtsvindingsproblematiek – een omlijning en invulling die verder gaan
dan de wat obligate constatering dat de rechter is ‘gebonden’ aan de
wet – afhankelijk is van een stellingname op het rechtsethische vlak van de
legitimiteit van het strafrechtelijk systeem als zodanig.

2 Tussen hermeneutiek en legalisme: Legaliteit

2.1 Het primaat van de wet

Legaliteit is wezenlijk een constitutioneel, en daarmee algemeen-publiekrechte-
lijk beginsel.20 Het legaliteitsbeginsel is voor wat betreft het materiële strafrecht
gepositiveerd in art. 1, eerste lid Sr, dat luidt: ‘Geen feit is strafbaar dan uit
kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.’ De overwegin-
gen die aan de prominente vooropstelling van deze bepaling in het Wetboek van
Strafrecht ten grondslag liggen, zijn overbekend. Het materiële strafrecht
definieert immers de omstandigheden waaronder individuen ter zake van door
hen verrichte gedragingen van overheidswege kunnen worden bestraft. De zeer
ingrijpende betekenis die de inmenging van het strafrechtelijk systeem in het
leven van individuen kan hebben, maakt het van groot belang, dat deze indivi-
duen weten, althans zichzelf redelijkerwijs ervan op de hoogte kunnen stellen,
in welke gevallen zij strafrechtelijke aandacht voor hun doen en laten riskeren.
De betekenis van het legaliteitsbeginsel is in het strafrecht om die reden scherper
en structureler dan in de andere rechtsgebieden.21 Burgers hebben het recht,
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1987, p. 108, 119; Ch.J. Enschedé, ‘Wetten en rechters’, in: P. Abas et al. (red.), Non sine causa
(G.J. Scholten-bundel), W.E.J. Tjeenk Willink 1979, p. 51-69, p. 56; J. de Hullu, Materieel straf-
recht. Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht,
Deventer: Kluwer 2006, p. 81-83; C. Kelk, Studieboek materieel strafrecht, Deventer: Kluwer 2005,
p. 75-82, 117. De scherpe en structurele betekenis van het legaliteitsbeginsel voor het strafrecht
blijkt ook uit de grondwettelijke positivering van dit beginsel; art. 16 Grondwet bevat een aan de
tekst van art. 1, eerste lid Sr gelijkluidende bepaling. Verdragsrechtelijke pendanten van het
strafrechtelijke legaliteitsbeginsel zijn te vinden in art. 7, eerste lid EVRM en art. 15 IVBP; de
strafvorderlijke pendant staat in art. 1 Sv: ‘Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet
voorzien.’

22 De term ‘wettelijk’ in art. 1, eerste lid Sr verwijst niet alleen naar producten van de formele wet-
gever. Het artikel bedient zich van een materieel wetsbegrip, zodat bijvoorbeeld ook in gemeen-
telijke verordeningen wettelijke strafbepalingen kunnen worden geformuleerd. Misdrijven kunnen
echter enkel opgetekend zijn in formele wetgeving. Zie De Hullu 2006, p. 63; Nijboer 1987, p. 125-
128.

23 M.S. Groenhuijsen, ‘Legaliteit als probleem’, NJB 1982, p. 277-287, p. 286. De relatie van het
legaliteitsbeginsel met de notie van vertrouwen stelt dit beginsel in verbinding met het probleem van
de legitimiteit van de strafrechtspleging als zodanig; over de verbinding tussen legaliteit en legitimi-
teit meer in subparagraaf 4.3 en paragraaf 5.

24 Zie reeds Groenhuijsen 1982; Nijboer 1987, p. 113.

gevrijwaard te blijven van leedtoevoeging door de overheid, indien de voor-
waarden waaronder sanctionering kan plaatsvinden, niet met een voldoende
mate van zekerheid door de burger uit de wet kunnen worden afgeleid.22

Legaliteit heeft om die reden alles te maken met rechtszekerheid, met
voorzienbaarheid, en uiteindelijk met vertrouwen.23 De burger moet erop kunnen
vertrouwen dat de in het materiële strafrecht geformuleerde voorwaarden voor
strafbaarheid en straffeloosheid niet ad hoc of naar willekeur worden gewijzigd
of verruimd. Hoewel deze omschrijving van de belangrijkste, globale functie
van het legaliteitsbeginsel binnen het materiële strafrecht nog altijd kan bogen
op consensus onder de verschillende schrijvers, vormt het beginsel zelf intussen
alles behalve een rustig bezit.24 In de eerste plaats dient te worden bedacht dat
het beginsel zich richt tot verschillende adressaten, en dat we dienovereenkom-
stig moeten onderscheiden tussen verschillende, uit het beginsel voortvloeiende
richtlijnen. De onderlinge verhoudingen tussen deze richtlijnen zijn niet onom-
streden. Daarnaast wordt de ‘klassieke’ conceptualisering van het legaliteitsbe-
ginsel op een fundamenteler, grondslagentheoretisch niveau geconfronteerd met
belangrijke moeilijkheden. Het besprokene in het voorgaande hoofdstuk heeft
de traditionele, klassieke opvattingen over het legaliteitsbeginsel in zekere mate
op losse schroeven gezet. In het kielzog van de hermeneutische wending in de
algemene rechtsvindingsleer, welke wending ook aan de strafrechtelijke dogma-
tiek omtrent wetsinterpretatie niet voorbij is gegaan, is tevens een belangrijke
verschuiving opgetreden in de wijze waarop in het strafrecht wordt gedacht over
het legaliteitsbeginsel.

Hieronder zal van het legaliteitsbeginsel in het materiële strafrecht een korte
omschrijving worden geboden, waarin aandacht uitgaat naar de verschillende
richtlijnen die uit dit beginsel worden geacht voort te vloeien en naar de ver-
schillende, meer specifieke functies van het legaliteitsbeginsel waarmee deze
richtlijnen verband houden. In de bespreking van deze functies en richtlijnen zal



Hoofdstuk IV180

25 S.A.M. Stolwijk, ‘Artikel 1, eerste lid en het legaliteitsbeginsel’, in: J.P. Balkema et al. (red.),
Gedenkboek. Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 159-170, p. 159.
Vgl. A.A. Franken, ‘Casuïstiek en legaliteit in het materieel strafrecht’, DD 2006, p. 949-958. Zie
ook de verschillende bijdragen in de bundel: P.C. Bogert & T. Kooijmans (red.), Over de grens van
het legaliteitsbeginsel, Arnhem: Gouda Quint 2000.

26 Groenhuijsen 1987, p. 10 en 26; vgl. Nijboer 1987, p. 119. Het strafrechtelijke schuldbeginsel vormt
een andere ‘hoeksteen’ van het materiële strafrecht. Dit beginsel, dat er mede toe strekt te waarbor-
gen dat niemand wordt bestraft die niet wist of kon weten dat wat hij deed of naliet bij strafwetge-
ving verboden was, kan zijn doel alleen bereiken indien de desbetreffende strafwetgeving inderdaad
voorhanden is op het moment waarop de ‘aspirant-verdachte’ een aan die wetgeving te toetsen
gedraging verricht. Zo bezien veronderstelt het schuldbeginsel dat aan (een belangrijk vereiste van)
het legaliteitsbeginsel reeds is voldaan. Aldus ook Van Haersolte 1984, p. 26. De accenten worden
overigens door andere auteurs ook wel verschillend gelegd. Zo meende Pompe dat het schuldbegin-
sel het belangrijkste beginsel vormt binnen het materiële strafrecht. Heijder meende dat het legali-

niet voorbij gegaan kunnen worden aan de hermeneutische wending binnen de
rechtsvindingsleer. Tegen de achtergrond van deze wending zal in de latere
paragrafen van dit hoofdstuk een opvatting over legaliteit worden verdedigd, die
een antwoord moet bieden op de aanslag die het beginsel uit de hoek van de
hermeneutische interpretatieleer te verduren heeft gekregen. In aansluiting
daarop kan in het volgende hoofdstuk worden gezocht naar oplossingen voor de
verschillende, nog nader te identificeren problemen die de normativering van
schuld in het leven roept. In de onderstaande bespreking van het legaliteitsbegin-
sel wordt een onderscheid aangehouden tussen twee probleemvelden. Het eerste
betreft de intern-juridische verdeeldheid die zich met name toespitst op de status
van de verschillende interpretatiemethoden. Binnen de dogmatische discussie
op dit eerste niveau kan slechts op zinnige wijze positie worden gekozen, indien
tegelijkertijd op een tweede, meer meta-juridisch niveau stelling wordt geno-
men. Dat tweede niveau betreft het probleemveld van de aard van de rechterlijke
interpretatie binnen het materiële strafrecht. Bij voorbaat zij genoteerd, dat de
bespreking die thans volgt een sterk schematisch karakter draagt. Het schemati-
sche overzicht heeft tot voornaamste doel, de posities te markeren die binnen de
op verschillende niveaus gevoerde dogmatische discussie kunnen worden
ingenomen, waarbij onmiddellijk moet worden aangetekend dat deze posities
door de feitelijke deelnemers aan de discussie vaak niet worden verdedigd op
dezelfde wijze als waarop zij in de komende subparagrafen worden gemarkeerd.

2.2 Het legaliteitsbeginsel naar de klassieke opvatting

Het legaliteitsbeginsel confronteert ons met een paradox. Het is gelet op zijn
functie in abstracto wellicht het belangrijkste, over de gehele wijdte van het
materiële strafrecht gespannen beginsel, maar tegelijkertijd is het ook het meest
controversiële beginsel van het materiële strafrecht als het gaat om de bepaling
van zijn inhoud en zijn toepassingsmogelijkheden in concreto.25 Ofschoon veel
auteurs de mening zijn toegedaan dat het legaliteitsbeginsel kan worden be-
schouwd als een soort ‘moederbeginsel’ in verhouding waartoe de overige
beginselen van het materiële strafrecht door een zekere afhankelijkheid worden
gekenmerkt,26 verandert de dogmatische consensus in een dissensus zodra men
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teitsbeginsel zou kunnen worden gemist, met dien verstande dat het schuldbeginsel de rechtsbescher-
mende en aansprakelijkheidsbeperkende functie van het oude legaliteitsbeginsel zou kunnen
vervullen. Zie W.P.J. Pompe, Handboek van het Nederlandse strafrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1959, p. 6-10; A. Heijder, ‘Nullum crimen sine lege?’, in: P. Abas et al. (red.), Non sine
causa (G.J. Scholten-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1979, p. 137-153. Voorts kan nog
worden gewezen op de opvatting van B.M. Taverne, die zich in zijn annotatie onder het Elektrici-
teitsarrest (HR 23 mei 1921, NJ 1921, 564) goed kon vinden in de naar zijn opvatting analogische
redeneermethode van de Hoge Raad in dat arrest.

27 F.A. Allen, The habits of legality. Criminal justice and the rule of law, New York etc.: Oxford UP
1996, p. 17.

28 Maar het gezag van de klassieke conceptualisering is al langere tijd aan het wankelen. Zie nader
hieronder, subparagraaf 2.3; zie ook Nijboer 1987, p. 114-116.

tracht de normatieve betekenis van het legaliteitsbeginsel nauwkeuriger te
definiëren. Men is het in grote lijnen eens over de belangrijkste functie van het
beginsel. Zojuist kwam al aan de orde dat het legaliteitsbeginsel waarborgt tegen
onvoorzienbare leedtoevoeging vanwege de overheid. Het legaliteitsbeginsel
bewaakt met andere woorden de kwaliteit van de communicatie van de inhoud
van het strafrecht aan hen, op wie het strafrecht betrekking heeft. De kwaliteit
van deze communicatie tussen overheid en rechtsgenoten bepaalt mede de mate
waarin rechtsgenoten vertrouwen stellen in hun overheid.27

Deze consensus blijkt bij een nadere beschouwing van de dogmatische
discussie over de betekenis van het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel
evenwel een tamelijk oppervlakkige consensus. Om zicht te krijgen op deze
dogmatische discussie is het dienstig de bespreking ervan op te delen in ver-
schillende niveaus, overeenkomstig de abstractieniveaus waarop de theorievor-
ming over het legaliteitsbeginsel zich voltrekt. Het eerste niveau is dat van het
positieve recht. Het tweede is het rechtstheoretische niveau waarop de implica-
ties voor het legaliteitsbeginsel van de ontwikkelingen binnen de theorievorming
over rechterlijke interpretatie worden beschreven. Op het niveau van het positie-
ve strafrecht heeft de dogmatische discussie voornamelijk betrekking op de
betekenis en de normatieve kracht die binnen de coördinaten van het klassieke
concept van het legaliteitsbeginsel aan dit beginsel kunnen worden toegewezen.
Dit klassieke of traditionele concept van het legaliteitsbeginsel wordt in het
vervolg van deze subparagraaf in korte trekken beschreven. Met de predikaten
‘klassiek’ en ‘traditioneel’ wordt beoogd de primair constitutionele betekenis
aan te duiden, die aan het legaliteitsbeginsel placht te worden toegeschreven
vóór de in de volgende paragraaf te bespreken ‘hermeneutische wending’, maar
die ook thans nog een tamelijk groot gezag geniet: de invulling van de verschil-
lende deelnormen die uit het legaliteitsbeginsel worden verondersteld voort te
vloeien, is ook thans veelal nog georiënteerd op de klassieke betekenis van het
beginsel.28 Het legaliteitsbeginsel ziet, zo werd reeds gesteld, op communicatie.
In die communicatie zijn verschillende partijen betrokken. Naast de rechtsgeno-
ten aan wie de inhoud van het strafrecht moet worden gecommuniceerd, kunnen
wij aan de overheidszijde onderscheiden tussen twee partijen door wie het recht
moet worden gecommuniceerd: de wetgever en de strafrechter. Het legaliteitsbe-
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29 Dit geldt ook voor wijzigingen in de redactie van wettelijke delictsomschrijvingen of wijzigingen
in de wettelijke regeling van algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid, zoals de
deelnemingsregeling, de regeling van de poging en de voorbereiding. Terugwerkende kracht wordt
niet als een probleem gezien indien veranderingen in strafrechtelijke regelgeving leiden tot een voor
de verdachte gunstigere rechtspositie. Art. 1, tweede lid Sr schrijft voor dat bij verandering van
wetgeving na het tijdstip waarop het feit is begaan, de voor de verdachte gunstigste bepaling moet
worden toegepast. Zie voor de jurisprudentiële uitwerking van deze regel Kelk 2005, p. 105-113.

30 HR 31 oktober 2000, NJ 2001, 14. De Hoge Raad bevestigde in dit arrest het oordeel van het EHRM
dat het lex certa-vereiste ook in art. 7, eerste lid EVRM besloten ligt. Deze vaststelling is van belang
in verband met de omstandigheid dat het de rechter niet is toegestaan formele wetgeving aan de
Grondwet te toetsen (het toetsingsverbod van art. 120 Gw). Wel kan wetgeving aan een ieder
verbindende bepalingen uit internationale verdragen worden getoetst. In formele wetgeving
neergelegde delictsomschrijvingen kunnen niet op grond van strijdigheid met het in art. 1, eerste lid
Sr en art. 16 Gw, maar wel op grond van strijdigheid met het in art. 7, eerste lid EVRM vervatte lex
certa-vereiste onverbindend worden verklaard. Bij lagere wetgeving speelt het toetsingsverbod geen
rol. Zie over het legaliteitsbeginsel van art. 7 EVRM J. de Hullu, ‘Het legaliteitsbeginsel in Straats-
burgs perspectief’, AA 1996, p. 508-514; en M.A. Loth, ‘Verloren zekerheid? Over vertrouwen en
rechtszekerheid in het strafrecht’, R&R 1999, p. 209-221.

ginsel kent dus verschillende adressaten. Uit het beginsel vloeien dan ook
verschillende richtlijnen of voorschriften voort.

Het legaliteitsbeginsel richt zich in de eerste plaats tot de wetgever. Op hem
rust allereerst de taak de verschillende normen van het strafrecht in de vorm van
geschreven formele of materiële regelgeving toegankelijk te maken voor alle
rechtsgenoten. Aan de verkeersopvattingen oftewel de gewoonte mag de rege-
ling van de vestiging van strafrechtelijke aansprakelijkheid niet worden overge-
laten (lex scripta). Aan strafbepalingen mag daarnaast door de wetgever geen
toepasselijkheid ex post facto worden toegekend: een justitiabele kan niet
strafrechtelijk worden aangesproken voor een gedraging die hij heeft verricht
vóór de inwerkingtreding van de strafrechtelijke regelgeving die de desbetref-
fende gedraging met zoveel woorden strafbaar stelt. Strafbaarstellingen met
terugwerkende kracht zijn dus uit den boze.29 De strafrechtelijke normen moeten
bovendien door de wetgever op een voldoende begrijpelijke en nauwkeurige
manier worden geformuleerd. Over dit zogenaamde, in art. 1, eerste lid Sr
besloten ‘bepaaldheidsgebod’, Bestimmtheitsgebot of lex certa-vereiste stipu-
leerde de Hoge Raad in 2000 dat ‘van de wetgever mag worden verlangd dat hij
met het oog daarop op een zo duidelijk mogelijke wijze delicten omschrijft.
Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat de wetgever soms met een
zekere vaagheid, bestaande in het bezigen van algemene termen, delicten
omschrijft om te voorkomen dat gedragingen die strafwaardig zijn buiten het
bereik van de delictsomschrijving vallen.’30

Het bezigen van ‘vage’ termen in delictsomschrijvingen kan onvermijdelijk
zijn, aldus de Hoge Raad, enerzijds doordat niet altijd is te voorzien op welke
wijze de te beschermen belangen in de toekomst zullen worden geschonden en
anderzijds omdat moet worden voorkomen dat delictsomschrijvingen te gede-
tailleerd zouden worden, hetgeen afbreuk zou doen aan de ‘algemene duidelijk-
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31 Zie het in de voorgaande voetnoot genoemde arrest. Ook in de literatuur wordt vrij algemeen
onderkend, dat de wetgever niet steeds kan voldoen aan het lex certa-vereiste. Zie bijvoorbeeld
J. Remmelink, Mr. D. Hazewinkel-Suringa’s Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht,
Deventer: Gouda Quint 1996, p. 486: ‘[D]e wetgever [kan] aan dit gebod niet altijd voldoen’; De
Hullu 2006, p. 90: ‘Soms is vaagheid inderdaad onvermijdelijk’; G.E. Mulder, ‘Vage normen.
Beschouwingen over het “Lex Certa” beginsel’, in: Ch.J. Enschedé et al. (red.), Naar eer en geweten
(Remmelink-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1987, p. 409-427; en Kelk 2005, p. 82.

32 A.A.G. Peters, Opzet en schuld in het strafrecht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1966, p. 34-49,
noemt de culpoze delicten daarom ‘open’. Culpoze delicten kunnen op talloze manieren worden
gepleegd. Het ontbreekt hun aan de ‘bepaaldheid’ die Peters wel voor de doleuze delictsomschrij-
vingen kenmerkend acht. Meest berucht is de culpoze strafbepaling van art. 5 WVW 1994, dat luidt:
‘Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan
worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.’
Kritisch over deze delictsomschrijving Groenhuijsen 1987, p. 17-18. Ook in de sfeer van de in
gemeentelijke verordeningen figurerende overtredingen komen vage delictsomschrijvingen geregeld
voor. Zie bijvoorbeeld HR 28 maart 2006, LJN: AV1613. De Hoge Raad hanteert het criterium dat
de in een delictsomschrijving neergelegde norm voldoende concreet moet zijn om de burger in staat
te stellen zijn gedrag daarop af te stemmen. Aan dit criterium blijkt snel te zijn voldaan.

33 Zoals ‘aanstotelijk voor de eerbaarheid’ in art. 240 Sr, ‘listige kunstgrepen’ in art. 326 Sr, ‘aan wiens
schuld te wijten’ in art. 307 en 308 Sr.

34 A. Kaufmann, Die Parallelwertung in der Laiensphäre. Eine sprachphilosophischer Beitrag zur
allgemeinen Verbrechenslehre, München: Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1982, p. 10-
11.

35 Wel is het mogelijk een verdachte op grond van ongeschreven recht vrijuit te laten gaan; zo is de
belangrijke schulduitsluitingsgrond ‘afwezigheid van alle schuld’ (avas) zonder enige basis in de wet
jurisprudentieel ontwikkeld. Het beginpunt van de ontwikkeling van het avas-leerstuk ligt in het
zogenoemde ‘Melk en water-arrest’ van de Hoge Raad: HR 14 februari 1916, NJ 1916, 681.

heid van de wetgeving’.31 Vage of open normen treffen wij aan in delictsom-
schrijvingen die een zogenaamd ‘normatief’ bestanddeel bevatten. Het bestand-
deel ‘ontuchtige handelingen’ van de wettelijke omschrijving van het delict
aanranding (art. 246 Sr) is daarvan een voorbeeld. Ook de culpa vormt een open
en normatief delictsbestanddeel.32 De omstandigheid dat sommige termen in
delictsomschrijvingen categorisch als ‘normatieve delictsbestanddelen’ geboek-
staafd zijn,33 laat evenwel onverlet dat het onderscheid tussen normatieve en
feitelijke bestanddelen eigenlijk slechts in concreto kan worden gemaakt. Alle
termen die de wet gebruikt ter aanduiding van strafbare feiten dragen een in
meer of mindere mate normatief karakter. Geen van deze termen is volkomen
feitelijk of volkomen normatief. Het samengestelde begrip ‘normatief delictsbe-
standdeel’ geeft zo bezien uitdrukking aan een tautologie. Een aan A. Kaufmann
ontleend voorbeeld moge dit duidelijk maken: de jager die zich vergist en in
plaats van een hert een mens neerschiet, dwaalt over het feitelijke delictsbe-
standdeel ‘een ander’, maar de moeder die haar juist ter wereld gekomen, zwaar
gehandicapte kind niet voor een ‘mens’ houdt en daarom om het leven brengt,
dwaalt over het normatieve delictsbestanddeel ‘een ander’ uit art. 287 of 289
Sr.34

In de tweede plaats richt het legaliteitsbeginsel zich tot de strafrechter. De
rechter moet het in wetten vastgelegde strafrecht toepassen op een wijze die
geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de communicatie die het legaliteitsbegin-
sel zoekt te waarborgen. De rechter is gebonden aan de geschreven wet: hij mag
een verdachte niet strafbaar verklaren op grond van ongeschreven recht.35 In het
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36 Kelk 2005, p. 93; zie ook Remmelink 1996, p. 488: ‘Kort gezegd komt het hierop neer, dat de
analogisten zich er niet toe beperken de betekenis van een regel uit te leggen binnen het polyseme
betekenisveld van de woorden (…), maar zo nodig bereid zijn een nieuwe regel (nieuw recht) te
ontwikkelen en te formuleren. Natuurlijk niet “zo maar”, maar bijv. binnen de grondgedachte, resp.
de ratio, van de andere juist niet toepasselijke bepaling.’

37 En gelet op het gestelde in hoofdstuk III, subparagrafen 2.3 en 3.2, kan zelfs worden gezegd dat
iedere vorm van interpretatie in wezen gedeeltelijk analogisch is. Zie ook B.M.J. van Klink,
‘Bedreigt rechtsvinding de rechtszekerheid? Een kritisch-hermeneutische visie op de rol van de
rechter in het materiële strafrecht’, DD 2001, p. 685-710, p. 704.

38 Vandaar ook dat uiteenzettingen van het leerstuk inzake de analogische interpretatie steeds nadruk-
kelijk aanknopen bij (beruchte) standaardgevallen uit de jurisprudentie, waaronder het ‘Elek-
triciteitsarrest’ van de Hoge Raad (HR 23 mei 1921, NJ 1921, 564, m.nt. B.M. Taverne) de kroon
spant. Zie Kelk 2005, p. 93-103; De Hullu 2006, p. 97-101; Groenhuijsen 1987, p. 19-23.

verlengde van deze eis wordt bovendien aangenomen dat het de rechter niet is
toegestaan eigenhandig lacunes in de strafrechtelijke bescherming van rechtsbe-
langen op te vullen. De rechter mag de strafwet met andere woorden niet ‘analo-
gisch’ toepassen. Analogie betekent volgens de door C. Kelk gegeven definitie
‘dat uit een wettelijk voorschrift een grondregel wordt gedestilleerd en toegepast
op een geval, dat letterlijk niet onder dit voorschrift valt maar dat niet essentieel
verschilt van een geval, waarvoor het voorschrift wel bedoeld is te gelden.’36

Een in de wet beschikbare delictsomschrijving mag derhalve niet zodanig
extensief door de rechter worden geïnterpreteerd, dat daarmee de toepasselijk-
heid wordt bereikt van de desbetreffende bepaling op gevallen die redelijkerwijs
niet geacht kunnen worden onder het betekenisbereik van de bepaling te vallen.
De analogische interpretatie markeert zo bezien het punt waarvoorbij de rechter-
lijke interpretatie te extensief wordt en niet langer kan worden geacht in over-
eenstemming te zijn met de eisen van het legaliteitsbeginsel.

Het voorgaande roept onmiddellijk de vraag op, aan de hand van welke
maatstaf het onderscheid tussen de ‘verboden’ analogische interpretatie en de
nog juist toegestane extensieve interpretatie kan worden gemaakt. Het antwoord
daarop luidt dat dit onderscheid niet in abstracto te maken is. Analogie is een
vorm van extensieve interpretatie en verschilt niet principieel van andere
vormen van extensieve interpretatie.37 Maar het ontbreken van dit principiële
verschil doet niet af aan het bestaan van een interpretatieve schaal, lopende van
strikt gebonden tot vrije, losse vormen van rechterlijke interpretatie. Ergens op
deze schaal plaatst het legaliteitsbeginsel kennelijk een bord met daarop de aan
de rechter gerichte mededeling: niet voorbij dit punt. Dat punt kan alleen in
concreto, dus casuïstisch worden gelokaliseerd, want de grens tussen analogi-
sche en niet-analogische interpretatie kan niet in algemene zin worden gesteld.38

Hoezeer deze problematiek ook wordt gekenmerkt door soms grillige casuïstiek,
gespeend van een sterk, algemeen houvast, duidelijk mag zijn dat het legaliteits-
beginsel wel degelijk de interpretatievrijheid van de strafrechter begrenst. De
imperatief volgens welke de interpretatie van de strafwet niet buiten bepaalde
grenzen treden mag, kan worden beschouwd als het aan de rechter geadresseerde
correlaat van het hierboven genoemde Bestimmtheitsgebot of lex certa-vereiste.

De begrenzing van de rechterlijke interpretatievrijheid manifesteert zich in
de dogmatisch uitgewerkte canon van gangbare interpretatiemethoden. Tot deze
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39 Zie Kelk 2005, p. 87-93; De Hullu 2006, p. 95-97; en Remmelink 1996, p. 73-79, die ook nog de
rationele, anticiperende, rechtsvergelijkende, creatieve, traditionalistische, harmoniserende en
doctrinaire interpretatiemethoden noemt. Ook wordt door verschillende auteurs het gebruik van een
zogenoemd functionele interpretatiemethode in sommige gevallen in de (vooral ordeningsstrafrech-
telijke) jurisprudentie gesignaleerd. De status van deze functionele methode, die de uitkomst van een
interpretatief probleem afstemt op overwegingen van praktische hanteerbaarheid en overeenstem-
ming met de functie die de desbetreffende strafbepaling vervult, is evenwel omstreden (zie de zojuist
gegeven verwijzingen).

40 Zie hoofdstuk III, subparagraaf 3.1. Vgl. De Hullu 2006, p. 95: ‘De bewoordingen van de strafbepa-
ling stellen daarom grenzen aan de interpretatiemogelijkheden (ook wel “Wortlautgrenze” ge-
noemd).’

41 Hierbij moet wel worden aangetekend, dat het gezag van de aan deze methode ontleende argumenten
veelal geacht wordt te verminderen naar gelang de ter interpretatie voorliggende wet van oudere
datum is. Zie De Hullu 2006, p. 96; M.J. Borgers, ‘Wetshistorische interpretatie in de strafrecht-
spraak’, in: M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink (red.), Glijdende schalen (De Hullu-bundel),
Nijmegen: Wolf Legal Publishers, p. 51-69; zie ook M.J. Borgers, ‘De grenzen van het Rijk in
Europa en de grenzen van de interpretatievrijheid van de strafrechter. Een reactie op twee annotaties
bij HR 20 november 2001, NJ 2003, 632’, DD 2004, p. 590-601.

canon zijn in ieder geval doorgedrongen de taalkundige of grammaticale, de
wetshistorische, de wetssystematische, en de teleologische interpretatiemetho-
de.39 De grammaticale interpretatiemethode wordt vaak geacht het materieel-
strafrechtelijke legaliteitsbeginsel doorgaans het best op zijn wenken te bedie-
nen. De rechter mag de producten van de wetgever niet te vrij, te los interprete-
ren, maar dient zich in beginsel zoveel mogelijk aan te sluiten bij de woorden
van de wet. Ofschoon wij in het voorgaande hoofdstuk hebben gezien, dat een
‘betekenisessentialistische’ opvatting geen houdbare positie is binnen de discus-
sie over de aard van juridische interpretatie, en dat een Wortlautgrenze daarom
niet voorhanden is,40 confronteert het legaliteitsbeginsel de rechter desalniette-
min met de opdracht, zijn interpretatie van de wet niet te ver te laten afdrijven
van de ‘kennelijke’ betekenis die vooral in de bewoordingen der wet verscholen
zou liggen. Door gevolg te geven aan deze opdracht, draagt de rechter bij aan
de voorspelbaarheid van de wetstoepassing en daarmee aan de rechtszekerheid.

Ook de wetshistorische interpretatiemethode dient dit doel. Door de interpre-
tatie van een wettelijke bepaling af te stemmen op de intenties van de wetgever,
dat wil zeggen: op de bedoelingen waarvan de tijdens het wetgevingsproces
geproduceerde stukken blijk kunnen geven, kan de rechtszekerheid worden
gediend en kan ook worden gewaarborgd dat de rechter blijft binnen de discreti-
onaire ruimte die hem op grond van de idee der machtenscheiding is toegewe-
zen.41 De wetssystematische interpretatiemethode houdt in dat voor een bepaalde
uitleg een beroep wordt gedaan op de plaatsing van een bepaling binnen de
systematiek van de regelgeving waarvan deze bepaling deel uitmaakt. Verwant
aan de wetshistorische en wetssystematische methode is tot slot de teleologische.
Wie zijn interpretatie van een wettelijke bepaling schraagt met argumenten,
ontleend aan de strekking van de bepaling, oftewel: aan het rechtsbelang ter
bescherming waarvan de bepaling in de wet is neergelegd, redeneert ‘teleolo-
gisch’.

Het staat de rechter in beginsel vrij, naar eigen goeddunken die interpretatie-
methode, of die combinatie van interpretatiemethoden, te gebruiken, die hem
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42 Zie Kelk 2005, p. 92-93; De Hullu 2006, p. 95; Remmelink 1996, p. 79-80.
43 Vgl. Groenhuijsen 1987, p. 19: ‘Met behulp van de klassieke criteria zal wel nooit overeenstemming

te bereiken zijn over de vraag of de genoemde arresten van de Hoge Raad nu wel of niet in strijd zijn
met het analogieverbod. Mijns inziens heeft het weinig zin om een nieuwe ronde in deze academi-
sche discussie te starten zonder een daaraan voorafgaande bezinning op de vraag of er in de huidige
tijd nog steeds behoefte bestaat aan dergelijke restricties voor de rechterlijke macht.’

44 Daarover Kelk 2005, p. 75-82; L. Dupont, Beginselen van behoorlijke strafrechtsbedeling. Bijdrage
tot het grondslagenonderzoek van het strafrecht (diss. Leuven), Antwerpen: Kluwer 1979, p. 49-55,
spreekt van de rechtspolitieke, de crimineel-politieke en de organisatorische dimensies van het
strafrechtelijke legaliteitsbeginsel.

45 P.A.M. Mevis, ‘Introductie: de betekenis van het legaliteitsbeginsel in de rechtsontwikkeling naar
een eigentijds strafrecht’, in: P.C. Bogert & T. Kooijmans (red.), Over de grens van het legaliteitsbe-
ginsel, Deventer: Gouda Quint 2000, p. 1-35.

46 Zie Groenhuijsen 1987, p. 30.
47 Mevis 1998; Mevis 2000, p. 4-6, 23-26, betoogt dat de wetgever de co-auteur is van het verhaal dat

zich afspeelt tussen maatschappij en recht, terwijl de rechter de auteur is van het verhaal dat zich
afspeelt tussen de feiten en omstandigheden van het concreet te beoordelen geval en de regels van
het recht.

voor het concreet te beoordelen geval het meest dienstig voorkomt. Hoewel de
dogmatiek van een lichte voorkeur voor de grammaticale en de wetshistorische
methode lijkt te getuigen, bestaat tussen de verschillende uitlegmethoden geen
afdwingbare rangorde.42 Dit verklaart ten dele de omstandigheid dat de dogmati-
sche discussie over de te prefereren methoden van strafrechtelijke interpretatie
onmogelijk lijkt te kunnen worden beslecht binnen de coördinaten van de zojuist
in korte trekken besproken klassieke conceptualisering van het materieel-
strafrechtelijke legaliteitsbeginsel.43 Het klassieke concept namelijk laat ruimte
voor uiteenlopende perspectieven op de functie van het legaliteitsbeginsel. De
wijze waarop de verschillende, in het klassieke legaliteitsconcept gecanoniseer-
de interpretatiemethoden worden gewaardeerd, is in hoge mate afhankelijk van
het perspectief van waaruit men het legaliteitbeginsel voornamelijk verkiest te
beschouwen. Zeer globaal kunnen drie dimensies van of perspectieven op dit
beginsel worden onderscheiden.44

Het eerste perspectief kan ook meteen als overkoepelend perspectief worden
gekenschetst: het constitutionele. Zoals aan het begin van deze paragraaf al werd
gesteld, vertegenwoordigt de notie van legaliteit een algemeen-publiekrechtelijk
beginsel dat de gebondenheid van het overheidshandelen aan op democratische
wijze tot stand gekomen wet- en regelgeving zoekt te waarborgen.45 Dit over-
heidshandelen vormt geen ongedeeld geheel van interventies door de staat in de
samenleving. De vereiste wettelijke grondslag differentieert de bevoegdheden
van de staat overeenkomstig het staatkundige model van de machtenscheiding,
de Trias Politica.46 Het is de wetgever die bij uitsluiting van ieder ander over-
heidsorgaan bevoegd is tot het optekenen van de voorwaarden voor strafrechte-
lijke aansprakelijkheid. Alleen de wetgever kan dus het recht tot straffen in het
leven roepen. De rechter daarentegen dient zich in zijn oordelen over individuele
gevallen slechts te baseren op de wetgever. In de niet door hem zelf geschreven,
maar hem door de wetgever ter beschikking gestelde wet moet hij het in concre-
to geldende recht ‘vinden’; dat recht mag hij niet zelf ‘vormen’.47 Tussen de
codificatie van recht en de toepassing van gecodificeerd recht valt, gelet op het
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48 Aldus R. Foqué, ‘Kwetsbaarheid aan het woord brengen. Tegen strafrechtelijk instrumentalisme’,
in: F. Verbruggen et al. (red.), Strafrecht als roeping (Dupont-bundel), Leuven: Universitaire Pers
Leuven, 2005, p. 1123-1142, p. 1134.

49 A.A.G. Peters, ‘Het rechtskarakter van het strafrecht’ (inaugurele rede Utrecht), in: M. Gunning,
C. Kelk & K. Schuyt (red.), Recht als kritische discussie. Een selectie uit het werk van A.A.G. Peters,
Arnhem: Gouda Quint 1993, p. 15-34; zie ook Groenhuijsen 1987, p. 31.

50 Stolwijk 1986, p. 159.
51 Dupont 1979, p. 49.
52 Zie nader Dupont 1979, p. 49-53, die in dit verband de relatie bespreekt tussen de rechtspolitieke

dimensie van het legaliteitsbeginsel en het sociaal-contractsdenken.
53 Zie R. Foqué & A.C. ’t Hart, Instrumentaliteit en rechtsbescherming. Grondslagen van een straf-

rechtelijke waardendiscussie, Arnhem: Gouda Quint 1990, die het strafrecht beschouwen als ‘een
vorm van gekanaliseerde machtsuitoefening’ waarin rechtsbescherming en instrumentaliteit elkaar
wederzijds veronderstellen, twee zijden van één medaille vormen. Op grond van deze zienswijze
menen deze auteurs dat Peters (zie hierboven, voetnoot 49) het legaliteitsbeginsel te absoluut in zijn
rechtsbeschermende dimensie opvat.

behandelde in het voorgaande hoofdstuk, weliswaar geen waterdicht schot te
plaatsen, maar beide activiteiten kunnen wel worden onderscheiden en worden
beschouwd als ‘tegenhangende’ machten die elkaar in evenwicht houden.48

Een volgend op het legaliteitsbeginsel beschikbaar perspectief is gelegen in
de rechtsbescherming. Het individu moet in staat zijn de mogelijke rechtsgevol-
gen van zijn doen en laten te berekenen of voorspellen.49 Die individu weet zich
dankzij een afdoende gewaarborgde mate van rechtszekerheid beschermd tegen
de mogelijkheid dat de overheid naar willekeur haar macht tegen hem aanwendt.
Die rechtszekerheid wordt geboden door de codificatie van de geldende normen,
de wet. Deze wet fungeert dan ‘als een buffer tussen een straffende overheid en
de strafbare burger.’50 Deze veronderstelling van de wet confronteert ons onmid-
dellijk tevens met het belang van het hierboven als belangrijk uitvloeisel van het
legaliteitsbeginsel aangemerkte lex certa-vereiste. Het legaliteitsbeginsel, zo
schrijft L. Dupont,51 heeft immers geen enkele beschermende werking, ‘wanneer
de toepassing van dit beginsel alleen maar voor gevolg zou hebben dat de
arbitraire machtsuitoefening verplaatst zou worden van de rechter naar de wet-
gever.’ Op dit punt kan, vooruitlopend op het onderwerp van de laatste paragraaf
van dit hoofdstuk, worden gewezen op een belangrijk intrinsiek verband tussen
het legaliteitsbeginsel en het vraagstuk betreffende de legitimiteit van het
strafrechtelijk systeem: het rechtsbeschermende perspectief op het legaliteitsbe-
ginsel maakt de vooronderstelling noodzakelijk dat de strafwet voldoet aan
enkele basale eisen van legitimiteit. Deze eisen worden vaak geacht onder meer
in te houden dat de strafrechtelijke wetgeving tot stand komt langs democra-
tisch-procedurele weg.52

Het derde perspectief op het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel
vormt de pendant van het rechtsbeschermende perspectief. Dit is het instrumen-
tele en generaal-preventieve perspectief. Het rechtsbeschermende en het instru-
mentele perspectief veronderstellen elkaar over en weer.53 De optekening van
strafbare feiten in de wet draagt niet alleen bij aan de rechtszekerheid, en
daarmee aan de bewaking van de rechtspositie van rechtsgenoten, maar geeft de
overheid tegelijkertijd instrumenten in handen om op te treden tegen hen, die de
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54 Aan deze naderhand minstens ten dele als fictief aangemerkte preventieve werking is vooral de naam
verbonden van de Duitse criminalist A. von Feuerbach (1775-1833) die het strafrechtelijk fundament
van het legaliteitsbeginsel uitwerkte in zijn leer van de ‘psychologische dwang’. Zie Groenhuijsen
1987, p. 29-30; Nijboer 1987, p. 112-113; voor een bespreking en amendering van de theorie van
de psychologische dwang zie Peters 1966, p. 146-192.

55 Zie N. Rozemond, ‘Legaliteit in het materiële strafrecht’, RM Themis 1999, p. 117-130, die pleit
voor een dialectiek tussen wat hij in navolging van R. Dworkin een ‘regelconceptie’ en een ‘rechten-
conceptie’ van legaliteit noemt. Terwijl de regelconceptie het belang van de bedoeling van de
wetgever en van een strikte, grammaticale interpretatie voorop stelt, valt in de rechtenconceptie de
nadruk op de rechtsgoed beschermende strekking van strafbepalingen. Zie ook N. Rozemond, ‘Waar
ligt de grens van het legaliteitsbeginsel?’, in: P.C. Bogert & T. Kooijmans (red.), Over de grens van
het legaliteitsbeginsel, Arnhem: Gouda Quint 2000, p. 37-64. Vgl. De Hullu 2006, p. 103: ‘Om
wiens rechtszekerheid moet het immers gaan? In de traditionele visie gaat het om de rechtszekerheid
voor de burger die later mogelijk als verdachte kan worden vervolgd voor zijn gedrag. Het strafrecht
wordt daarbij gezien als een gebied waarbij overheid en verdachte tegen over elkaar staan. In de
hedendaagse strafrechtspleging wordt echter tevens een aanmerkelijk belang toegekend aan het
slachtoffer. Hij verdient in strafrechtelijke zin bescherming en wordt steeds meer partij in het
strafgeding.’

wettelijk gecommuniceerde normen van het strafrecht niet naleven. Straffend
overheidsoptreden wordt immers geacht gelegitimeerd te zijn, indien het optre-
den beantwoordt aan de voorwaarden die zijn neergelegd in een wettelijke
grondslag. Bovendien wordt aan de codificatie van strafrechtelijke normen, die
als reactie op hun overtreding steeds een moedwillige leedtoevoeging in het
vooruitzicht stellen, een preventieve werking toegeschreven.54

De drie in het voorgaande besproken dimensies van of perspectieven op het
strafrechtelijke legaliteitsbeginsel zijn van grote invloed op de wijze waarop
men de verschillende, uit het beginsel voortvloeiende richtlijnen waardeert. Wie
het legaliteitsbeginsel primair vanuit een constitutioneel of rechtsbeschermend
gezichtspunt beziet, zal geneigd zijn de letterlijke betekenis van een wettelijke
delictsomschrijving en de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever als aan-
knopingspunten voor de interpretatie van de delictsomschrijving te prioriteren
boven andere mogelijke aanknopingspunten. Wie het legaliteitsbeginsel voorna-
melijk beziet vanuit het instrumentele of crimineel-politieke gezichtspunt zal
daarentegen wellicht eerder geneigd zijn om de interpretatie van een strafbe-
paling af te stemmen op de aard van het door die strafbepaling beschermde
rechtsgoed. De belangen van potentiële slachtoffers van strafbare feiten, daaron-
der begrepen de belangen van de door misdaad beschadigde samenleving of
rechtsorde als geheel, kunnen dan in voorkomende gevallen hoger worden
aangeslagen dan het belang van de potentiële dader bij een restrictieve rechterlij-
ke interpretatie van de eventueel op hem toepasselijke strafbepaling.55 De
moeilijkheid in de dogmatische discussie over het legaliteitsbeginsel schuilt nu
in het feit dat het klassieke of traditionele legaliteitsconcept uiteenlopende
gezichtspunten toestaat zonder ons te voorzien van een bevredigende maatstaf
aan de hand waarvan kan worden bepaald aan welk van de beschikbare perspec-
tieven de voorrang zou moeten worden gegeven boven de andere. Binnen de
coördinaten van het klassieke concept kan dus waarschijnlijk geen weg worden
gevonden uit de impasse waarin de academische discussie zich bevindt.
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56 Zie hierover ook K. Raes, ‘Legality and the mirror of language. Some remarks on law’s textuality’,
R&K 1991, p. 209-225; G.C.J.J. van den Bergh, ‘Rechtstaal en rechtsvinding’, in: J.A. Ankum,
G.C.J.J. van den Bergh & H.C.F. Schoordijk (red.), Plus est en vous. Opstellen over recht en cultuur
(Pitlo-bundel), Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1970, p. 87-108, die als alternatief voor de zijns
inziens naïeve en onhoudbare legistische denkwijze pleit voor een topische rechtsvindingsleer. Vgl.
voor een sociologische optiek A.M. Bos, ‘Over rechtsvinding en sociologie’, in: H.U. Jessurun
d’Oliveira, E. Fischer-Keuls & R. Drilsma (red.), ’t Exempel dwinght (Kisch-bundel), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1975, p. 27-36.

57 N. Rozemond, ‘De rechtsvindingsleemte in het strafrecht’, RM Themis 2008, p. 13-18, constateert
een gebrek aan belangstelling in de strafrechtsdogmatiek voor het rechtsvindingsvraagstuk. Een deel
van de verklaring voor deze leemte in de theorievorming over materieel-strafrechtelijke rechtsvin-
ding vindt hij in de omstandigheid dat de strafrechtelijke dogmatiek nog altijd wordt beheerst door
enkele hardnekkige ‘legistische leerstellingen’.

58 Zie nader hoofdstuk III, subparagrafen 3.1 en 3.2.
59 Zie hoofdstuk III, subparagraaf 2.6, over de aan J. Derrida en S.E. Fish ontleende notie van ‘iterabili-

teit’, oftewel de eigenschap op grond waarvan teksten en andere uitingen telkens opnieuw kunnen
worden ‘gelezen’ oftewel geïnterpreteerd en op grond waarvan zij, afhankelijk van de contextuele
positie van de interpretator, steeds weer van nieuwe betekenissen kunnen worden voorzien.

2.3 Legaliteit na de hermeneutische wending

In de voorgaande subparagraaf werden op een misschien wel erg schematische
wijze de posities gemarkeerd die in het dogmatische debat over het materieel-
strafrechtelijke legaliteitsbeginsel kunnen worden ingenomen op het niveau van
het positieve strafrecht. Dit debat bevindt zich in een impasse. De impasse wordt
veroorzaakt door de omstandigheid dat de traditionele of klassieke conceptuali-
sering van het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel geen antwoord biedt op wat we
de ‘hermeneutische wending’ binnen de rechtsvindingsleer kunnen noemen.56

Wij zullen verderop in dit hoofdstuk, in paragraaf 4, nog zien, dat het straf-
rechtssysteem uiteindelijk niet anders dan ‘legalistisch’ of ‘representationalis-
tisch’ kan denken. Wie, zich bezinnend op de aard van juridische interpretatie
en het beginsel van legaliteit, het positiefrechtelijke niveau niet transcendeert,
ontkomt niet aan de noodzaak, te denken volgens het legalistische patroon
waarin feiten slechts feiten zijn en normen slechts normen, en waarin de feiten,
zeker in de doorsnee gevallen, worden gesubsumeerd onder de gereedliggende
normen die op de één of andere wijze zelf hun toepasselijkheid aankondigen. Dit
patroon strookt niet met de uitgangspunten van de, in het voorgaande hoofdstuk
beschreven, op de moderne hermeneutiek georiënteerde rechtsvindingstheorie.57

Kort samengevat komen die uitgangspunten neer op het volgende.58 De
rechtsvinding is kentheoretisch gesitueerd voorbij zowel de ‘betekenisessen-
tialistische’ positie van het legisme, als de ‘regelsceptische’ positie van het
rechtsrealisme. Essentialistische of legalistische betekenisopvattingen, volgens
welke de taal onwrikbare grenzen stelt aan de bandbreedte van betekenismoge-
lijkheden van bijvoorbeeld een strafbepaling, zijn niet overeind te houden,
aangezien er niets ‘in’ een uiting is dat een correcte interpretatie ervan zeker,
waarschijnlijk of ook maar mogelijk maakt.59 Betekenis ligt niet op onverander-
lijke wijze opgesloten in het object van de interpretatie, maar wordt daaraan
toegewezen. Dit geeft geenszins aanleiding tot de subjectivistische conclusie, dat
iedere interpretatie geoorloofd zou zijn, of dat niet voorspeld zou kunnen
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60 Zie voor het begrip ‘interpretatieve gemeenschap’ S.E. Fish, Is there a text in this class? The
authority of interpretive communities, Cambridge, Mass.: Harvard UP 1980.

61 Aldus reeds P. Scholten, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burger-
lijk recht. Algemeen deel (aangevuld door G.J. Scholten), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1974; zie
nader C.E. Smith, Feit en rechtsnorm. Een methodologisch onderzoek naar de betekenis van de
feiten voor de rechtsvinding en legitimatie van het rechtsoordeel (diss. Leiden), Maastricht: Shaker
Publishing 1998.

worden welke interpretatie als een geldige betekenisverlening kan worden
aangemerkt. Welke interpretatie uiteindelijk door zal gaan voor de meest juiste,
hangt af van de kracht van de argumenten waarmee zij binnen het forum van de
rechtspleging ondersteund wordt. Die kracht is in laatste instantie vooral afhan-
kelijk van de mate waarin de argumenten feitelijk erkenning vinden onder de
leden van de juridische ‘interpretatieve gemeenschap’.60

Feiten kunnen wel worden onderscheiden, maar niet radicaal worden gesepa-
reerd van de normen die erop worden toegepast. De betekenis van normen vormt
als gezegd geen aan deze normen inherente eigenschap, maar schuilt in de wijze
waarop zij door de leden van de interpretatieve gemeenschap worden gebruikt.
In dat gebruik, in de toepassing dus, constitueren normen en feiten elkaar over
en weer. De interpretatie van de feiten wordt onwillekeurig afgestemd op de
interpretatie van de mogelijkerwijs toepasselijke normen, en vice versa. Rechts-
vinding bestaat in de aftastende, intuïtieve zoektocht naar een optimale beant-
woording van een rechtsvraag. Het uiteindelijk geleverde antwoord op de
gestelde rechtsvraag moet voorts wel gelegitimeerd, en daarmee intersubjectief
controleerbaar gemaakt kunnen worden. Precies op dit punt manifesteert zich de
relevantie van het legaliteitsbeginsel. Dit beginsel formuleert de randvoorwaar-
den waarbinnen normtoepassingen, oftewel: interpretaties van norm-feitcom-
plexen, gelegitimeerd kunnen worden. Men moet dan niet verwachten deze
randvoorwaarden te kunnen aantreffen in de norm die wordt aangeduid als het
legaliteitsbeginsel. De strekking van de hermeneutische interpretatieleer is nu
juist dat dergelijke essentialistische veronderstellingen niet juist zijn: de beteke-
nis van een norm openbaart zich niet eerder dan bij gelegenheid van zijn toepas-
sing op een set feiten.61

De eisen die het legaliteitsbeginsel stelt, vloeien voort uit de betekenis die
de juridische interpretatieve gemeenschap aan dit beginsel toewijst. Blijkens de
vorige subparagraaf is die betekenis geen erg eenduidige: afhankelijk van het
gekozen perspectief op de functie van het legaliteitsbeginsel, worden de grenzen
aan de interpretatievrijheid van de rechter, die uit het legaliteitsbeginsel geacht
worden voort te vloeien, verschillend gesteld. Doordat het dogmatische debat
over het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel binnen de coördinaten van
de klassieke conceptualisering van dit beginsel in hoge mate is gepreoccupeerd
door het vraagstuk van de betekenis van normen, namelijk van (bestanddelen
van) wettelijke delictsomschrijvingen, wordt geen rekenschap gegeven van het
hierboven aangeduide inzicht, te weten: dat binnen iedere interpretatieve act
sprake is van een niet overstijgbare wisselwerking tussen de feitelijke toedracht
oftewel het interpretandum enerzijds en de normen of regels die de interpretatie
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62 G.C.G.J. van Roermund, Recht, verhaal en werkelijkheid, Bussum: Coutinho 1993a.
63 Zie S.E. Fish, ‘With the compliments of the author: Reflections on Austin and Derrida’, in: S.E.

Fish, Doing what comes naturally. Change, rhetoric, and the practice of theory in literary and legal
studies, Oxford: Clarendon Press 1989a, p. 37-67; Allen 1996, p. 10-11.

64 Bovendien verdient opmerking, dat de schematische tegenoverstelling van twee theoretische
perspectieven op de verhouding tussen legaliteit en rechtsvinding aan alternatieve zienswijzen, die
eveneens zijn bepleit, voorbijziet. Vooral moet in dit verband worden gedacht aan de door A.C. ’t
Hart aan het strafrechtelijke rechtsvindingsdebat geleverde bijdrage die in verschillende opzichten
het midden houdt tussen de in de voorgaande subparagraaf besproken ‘klassieke’, strafrechtelijke
conceptualisering van het legaliteitsbeginsel en de ‘post-legalistische’ rechtsvindingstheorie. Zie
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daarvan sturen anderzijds.62 Dit inzicht in de aard van interpretatie, in het recht
en daarbuiten, wordt wel geassocieerd met wat veelal ‘taalscepticisme’ genoemd
wordt.63 Hoe men ook meent te moeten aankijken tegen deze sceptische denk-
wijze over communicatie en taal, duidelijk is wel dat het ons door de hermeneu-
tische rechtsvindingstheorie verschafte inzicht de klassieke idee van rechtszeker-
heid op losse schroeven zet. Het slaat in zekere zin de bodem weg onder de door
het recht hoog aangeslagen voorspelbaarheid van de wijze waarop zijn normen
worden toegepast. Als het waar is dat de betekenis van een rechtsnorm niet vast
ligt, maar noodzakelijkerwijs wordt geactualiseerd bij iedere toepassing ervan
op nieuwe feiten, dan staat het recht immers bloot aan het risico aan gezag in te
boeten.

Het verwondert daarom niet dat in de juridische dogmatiek pogingen zijn
ondernomen, de uitgangspunten van de hermeneutische rechtsvindingsleer te
verzoenen met de door het legaliteitsbeginsel gestipuleerde idealen van voor-
spelbaarheid en rechtszekerheid. De vraag is dan op welke wijze een strafrechte-
lijk oordeel nog houvast kan vinden in de wet zonder te vallen in de door de
hermeneutische rechtsvindingsleer gelogenstrafte ‘valkuil’ van het legalisme.
Grofweg laten zich op het aan het positieve recht ontstegen niveau van de
rechtstheorie twee benaderingen onderscheiden wier vertrekpunt is gelegen in
de erkenning van het feit dat juridische normen verschillende potentiële beteke-
nissen en toepassingen kennen. In het vervolg van deze subparagraaf zullen
beide benaderingen worden besproken. Wederom past de aantekening dat de
bespreking een wat schematisch karakter draagt en dienovereenkomstig niet kan
pretenderen recht te doen aan alle nuances waarvan de auteurs, wier werken hier
worden opgevoerd als representanten van één van beide benaderingen, hun
standpunten voorzien.64 Een eerste benadering kan worden aangeduid als een
constructivistische benadering. De betekenis van het legaliteitsbeginsel wordt
binnen deze benadering geconstrueerd vanuit een ‘rechtsethisch’, we zouden
ook kunnen spreken van een ‘natuurrechtelijk’, perspectief op het strafrechtelijk
systeem.65 Bezien vanuit dit rechtsethische, op het mensenrechtelijk discours
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georiënteerde perspectief is de strafrechter in zijn oordeelsvorming gebonden
aan twee idealen: het ideaal van de menselijke waardigheid die juist in een
strafrechtelijke context onder druk staat en derhalve ‘extra-bescherming’
verdient, en het ideaal van door rechtswaarden en rechtsbeginselen gedragen
ordehandhaving.

Het eerste, rechtsbeschermende ideaal waarop de rechterlijke oordeelsvor-
ming betrokken dient te zijn, houdt in dat ‘strafrechtelijke overheden hun
handelingen en beslissingen toetsen aan een complex samenspel tussen rechtsre-
gels, rechtsprincipes, en rechtswaarden. Hierdoor zouden hun beslissingen
gericht zijn op de bescherming van een rechtsethisch minimum, op het bieden
van extra-waarborgen voor de menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid,
alsook op het behoud en het bevorderen van de integriteit van de politieke
gemeenschap.’66 Gegeven de ‘open textuur’ van de bewoordingen waarin ju-
ridische normen zijn geformuleerd door de wetgever,67 is de rechter voor zijn
houvast, voor de juridische fundering van zijn oordelen, aangewezen op ver-
schijnselen die weliswaar geen kant en klare oplossingen voor interpretatieve
vraagstukken kunnen dicteren, maar wel een algemene, eerste richting wijzen
waarin de oplossing door de rechter gezocht moet worden: rechtsbeginselen.68

Het tweede, instrumentele ideaal houdt in dat ook politiek geformuleerde
waarden en beleidsdoeleinden moeten zijn geïntegreerd in het stelsel van
beginselen, normen en achterliggende waarden waarop de rechtsorde als zodanig
geacht kan worden gefundeerd te zijn en waarop de rechter zijn interpretaties in
concrete gevallen afstemt.69 De wijze waarop beide, uit het legaliteitsbeginsel
gedestilleerde idealen vanuit een constructivistisch gezichtspunt worden uitge-
werkt, toont een sterke verwantschap met de rechtstheoretische interpretatieleer
van R. Dworkin.70

Dworkin en andere ‘constructivisten’ huldigen de opvatting dat rechters zich
in de beoordeling van concrete gevallen laten leiden of zich althans zouden
moeten laten leiden door een algemene, ‘best denkbare theorie van het recht’.
Deze theorie kan niet als een onveranderlijk gegeven worden voorondersteld,
maar dient steeds opnieuw te worden geconstrueerd op grondslag van algemene
in het recht werkzame beginselen. Hoe beter en samenhangender deze algemene
theorie van het recht in abstracto, des te krachtiger de argumenten die daaraan
kunnen worden ontleend voor gebruik in particuliere zaken, en des te juister de
beslissing die in deze zaken op grondslag van deze argumenten wordt
genomen.71 Het is vrijwel onmogelijk gebleken om een dergelijke ‘beste theorie’
van het recht te formuleren op een voor ieder bevredigende wijze. Waarschijn-
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lijk kan alleen een ‘herculische’ rechter worden geacht daartoe in staat te zijn.72

Dit ‘empirische’ probleem doet evenwel geen afbreuk aan de normatieve
strekking van de constructivistische zienswijze: ook al kunnen wij niet verwach-
ten ooit de beschikking te krijgen over een alomvattende theorie van het recht,
of ook maar van een deelgebied van het recht, rechters zijn niettemin gehouden
steeds te zoeken naar een uitkomst die, naar zij aannemen, het best binnen het
rechtssysteem past en verenigbaar is met de beginselen en waarden die aan het
rechtssysteem ten grondslag liggen.

Een tweede benadering die een antwoord zoekt te formuleren op de vraag,
hoe een rechterlijk oordeel houvast kan vinden in de wet, richt de aandacht niet
zozeer op de normen van het recht, maar veeleer op de betekenis van de constel-
laties van feiten die ter beoordeling aan de rechter worden voorgelegd. Deze
benadering kan worden aangeduid als een casuïstisch of particularistisch
perspectief. Dit perspectief brengt tegen de constructivistische zienswijze in, dat
ook beginselen per definitie ambigue fenomenen zijn, met behulp waarvan de
rechterlijke interpretatievrijheid zich niet op een algemene wijze laat beteu-
gelen.73 Rechters laten zich in hun oordeelsvorming weliswaar leiden door ten
dele zeker ook theoretische stellingnamen, maar die stellingnamen zijn door-
gaans nauw verweven met de concrete feitenconstellatie van het voorliggende
geval. Hoe veel beginselen en waarden men ook opdelft uit het geldende recht,
juridische interpretatie blijft noodzakelijkerwijs aangewezen op een ‘sprong’ of
een keuze die in belangrijke mate wordt gemotiveerd door de professionele
intuïtie van de rechter. De maatstaf voor de juistheid van een juridische beslis-
sing wordt dan niet zozeer gezocht in de invoegbaarheid van de beslissing in het
bestaande systeem van rechtsregels en rechtsbeginselen, maar wordt veeleer
gezocht in de mate waarin de desbetreffende beslissing in concreto aanvaard-
baar, dat wil zeggen: redelijk en billijk is, in het licht van de feiten en omstan-
digheden van het geval en het resultaat van de toepassing van de ‘gevonden’
rechtsregel.74

De vraag die zich na deze overwegingen aandient, is of de verschillende, op
het rechtstheoretische niveau ondernomen pogingen, de moderne rechtsvin-
dingsleer met het ideaal van rechtszekerheid te verzoenen, ook echt slagen. Deze
vraag laat zich op grond van de noodgedwongen licht impressionistische en
schematische weergave van de beide besproken perspectieven niet goed beant-
woorden. Wél kunnen we vaststellen, dat de hermeneutische wending binnen de
juridische interpretatieleer ons met een nieuwe impasse lijkt te hebben gecon-
fronteerd. We bevinden ons midden in het labyrint van het taalscepticisme. In
dit labyrint staat een wegwijzer, maar die wijst twee tegengestelde richtingen
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uit: de wijzer voert ons óf naar abstracte en algemene beginselen, óf naar de
concrete feiten van te beoordelen gevallen. Vooralsnog beschikken wij niet over
een criterium aan de hand waarvan kan worden bepaald, welke richting we het
best in kunnen slaan om het labyrint te kunnen verlaten. Deze impasse is in
zoverre ook een problematische impasse, dat ons materiële strafrecht volgens
verschillende deskundigen in toenemende mate door een casuïstische inslag en
steeds minder door op eenvormigheid gerichte, dogmatische theorievorming lijkt
te worden gekenmerkt.75

Ofschoon deze ontwikkeling de flexibele toepasbaarheid van het strafrecht
op feiten in een snel veranderende samenleving waarschijnlijk ten goede komt,
liggen de gevaren van willekeur en onvoorspelbaarheid onmiskenbaar op de
loer. De vrees voor arbitraire bestraffing door de overheid versterkt van de
weeromstuit de behoefte aan voorspelbaarheid, rechtszekerheid, kortom: aan
legaliteit. De verhouding tussen het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel en de
moderne inzichten in de aard van de juridische interpretatie kunnen wij op basis
van de hierboven in korte trekken besproken perspectieven nog niet goed
duiden. De constructivistische benadering verwijt de particularistische benade-
ring dat zij ons uitlevert aan een onvoorspelbare, want niet op gevalsoverstijgen-
de wijze te legitimeren Einzelfallgerechtigkeit.76 Vanuit particularistisch pers-
pectief wordt tegen dit verwijt ingebracht, dat de constructivistische benadering
lijdt aan zelfoverschatting: in moeilijke gevallen kunnen abstracte rechtsbeginse-
len de rechter niet verder helpen.77 Wij zullen de beantwoording van de vraag,
op welke wijze de kool van de rechtszekerheid en de geit van de moderne
interpretatieleer kunnen worden gespaard, even moeten uitstellen. Eerst zullen
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we, in de twee thans volgende paragrafen, aandacht besteden aan de functie van
het strafrechtelijk systeem in de samenleving en aan de contrafactische aard van
de door het strafrecht gebezigde begrippen. De functie van het strafrecht wordt
in de thans volgende paragraaf besproken in nauwe aansluiting op de positie van
de rechter die in concrete gevallen een oordeel moet vellen over de strafrechte-
lijke aansprakelijkheid van de terechtstaande persoon. De daaropvolgende
paragraaf contrasteert deze positie met het ‘primaat van de wet’ dat in een
contrafactische gedaante wordt geherintroduceerd.

3 Tussen normativering en toerekening: Narrativiteit

3.1 De functie van het strafrecht

Het materiële strafrecht formuleert de voorwaarden waaronder en de gevallen
waarin het de overheid is toegestaan aan concrete personen maatregelen of
leedtoevoegende straffen op te leggen. Deze voorwaarden laten zich kennen als
normen, oftewel: verschijnselen die voor ons een reden constitueren of kunnen
constitueren om al dan niet bepaalde handelingen te verrichten, overtuigingen
te hebben, wensen te koesteren, emoties te beleven, enzovoort.78 In hoofdstuk
II is gebleken dat de normen die in het materiële strafrecht zijn geïncorporeerd,
een bonte verzameling vormen, behelzende niet alleen de strafrechtelijk geposi-
tiveerde gedragsvoorschriften in de verschillende wettelijke delictsomschrijvin-
gen, maar ook de beginselen en de normen binnen het algemeen deel van het
materiële strafrecht. Strafbepalingen of delictsomschrijvingen kunnen worden
opgevat als veroorlovende normen, gericht aan het adres van de strafrechter: zij
machtigen de rechter tot het bestraffen van hem, die zich heeft gedragen op een
wijze die beantwoordt aan alle bestanddelen van een delictsomschrijving, mits
de wederrechtelijkheid van de gedraging en de verwijtbaarheid van de dader niet
ontbreken. In meer fundamentele zin moeten strafbepalingen worden beschouwd
als de belichamingen van de aan de rechtsgenoten geadresseerde materiële
normen, die de nader door de bepalingen omschreven gedragingen verbieden en
met straf bedreigen.79

In hoofdstuk II is eveneens gebleken dat normen tenminste twee perspectie-
ven op zichzelf toelaten: een horizontaal of regulatief perspectief en een verti-
caal of imperatief perspectief. Het imperatieve perspectief is verbonden met de
prescriptieve functie die normen vervullen. Normen schrijven bepaald gedrag
voor; zij hebben de functie mensen aan te sporen zich conform een bepaalde, in
de norm neergelegde standaard te gedragen. Het regulatieve gezichtspunt is
verbonden met de intersubjectieve betekenisverlening aan menselijke gedragin-
gen. Gedragingen zijn voor hun zinvolheid aangewezen op de intersubjectieve
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ruimte waarbinnen zij worden verricht. Zij zijn als ‘bepaalde’, dus als betekenis-
geladen gedragingen slechts herkenbaar bij de gratie van de intersubjectief
toegankelijke normen aan de hand waarvan betekenissen worden toegeschreven
aan subjectieve verrichtingen. Ook de normen van het materiële strafrecht
worden door een imperatief en een regulatief aspect gekenschetst. Art. 287 Sr
verwijst naar een imperatieve norm, afkomstig van de wetgever, gericht aan alle
rechtsgenoten en toegepast door de rechter. Deze materiële gedragsnorm ver-
biedt het opzettelijk doden van een ander (en schrijft dus voor, dat men zich aan
deze gedraging niet bezondigt). Maar tegelijkertijd verwijst deze bepaling naar
de regulatieve normen op gezag waarvan het door de rechter te beoordelen
feitenmateriaal al dan niet onder het betekenisbereik van de woorden van art.
287 Sr kan worden geschaard.80

Van deze laatstgenoemde interpretatieve operatie is de in het voorgaande
hoofdstuk besproken normativerende methode een representant. Door middel
van de normativerende of objectiverende methode kan een subjectieve intentio-
nele verrichting met een objectief geldige betekenis worden getooid. De objecti-
viteit van de aan de uiting toegemeten betekenis steunt op de omstandigheid, dat
alleen intersubjectief toegankelijke, en dus in de uitwendigheid beschikbare
normen in de betekenisverlening worden betrokken. Subjectieve verrichtingen
zijn georiënteerd op de intersubjectieve ervaringswereld. Die ervaringswereld
is een symbolisch, want talig, geordende werkelijkheid, gefilterd door een raster
van impliciete en expliciete, globale en gedetailleerde opvattingen, normen en
aannames. Slechts bij de gratie van de abstraherende werking van dit normatieve
raster kan de werkelijkheid zich aan ons voordoen als een betekenisvolle
wereld.81 De gedeelde ervaringswereld is betekenisvol doordat zij bestaat in een
intersubjectieve Raum der Gründe,82 een universum van intersubjectief geldige
redenen, in termen waarvan individuele uitingen intersubjectief verstaanbaar
zijn. Op de sociaal gedimensioneerde leefwereld, behelzende een oneindige
hoeveelheid betekenisgeladen ervaringsbestanddelen, is het menselijk subject
steeds op onontkoombare wijze betrokken wanneer het zich uit, zich te verstaan
geeft, dat wil zeggen: wanneer het spreekt, schrijft, handelt.83
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De subjectieve uiting moet daarom niet worden beschouwd als een soort
unilaterale betekenisoverdracht van het subject op de intersubjectieve wereld,
alsof het zich te verstaan gevende subject de subjectieve betekenis van zijn
uiting dwingend aan de wereld kan opleggen. Intentionele gedragingen zijn
immers regelgeleid: wie intentioneel handelt, stemt zijn handeling, hoe onbe-
wust ook, af op een voorgegeven norm. Aan de door deze intersubjectieve norm
aan de uiting verbonden betekenis kan het subject zich niet licht onttrekken. Zijn
persoonlijke visie op de betekenis van zijn handeling is niet van grotere impor-
tantie dan de sociale normen uit kracht waarvan de handeling een uitwendig
waarneembare betekenis heeft, oftewel: in het maatschappelijk verkeer ‘geldt
als’ een bepaalde handeling. In het voorgaande hoofdstuk is betoogd dat hande-
lingen in dit verband vergelijkbaar zijn met teksten. Net als teksten emanciperen
handelingen van de concrete context waarbinnen zij ontstonden. Zodoende kan
worden betoogd dat de intersubjectieve betekenis van een handeling een andere
kan zijn dan de betekenis die het handelend subject zelf aan zijn handeling
toekent. De intersubjectieve of sociale betekenis is dus ook niet van de subjec-
tieve intentie van de handelende persoon afhankelijk. De sociale betekenis kan
worden vastgesteld met behulp van de intersubjectieve ervaringsnormen.
Normativering berust dan ook uiteindelijk, zo bleek in het vorige hoofdstuk, op
een ‘subjectloze semantiek’ van de handeling.

Het subject dat handelt, verschuift zodoende sterk naar de achtergrond.
Bezien in het licht van de functie van het strafrecht is die achtergrondpositie
evenwel niet zonder problemen. Het strafrecht is erop uit strafbare feiten toe te
rekenen aan personen die voor deze toerekening in voldoende mate ‘vatbaar’
zijn. Deze vatbaarheid voor toerekening verwijst naar de doorgaans door het
strafrecht vooronderstelde individuele verantwoordelijkheid voor verrichte,
strafrechtelijk gesanctioneerde gedragingen. De toerekening maakt het vervol-
gens mogelijk personen van overheidswege te bestraffen. De activiteiten die
bestaan in het benoemen van verantwoordelijkheid en het bestraffen van perso-
nen, bestrijken niet het exclusieve werkterrein van het strafrecht. Immers, in de
samenleving worden mensen voortdurend aangesproken op hetgeen zij al dan
niet werkelijk gedaan of nagelaten hebben; mensen worden voortdurend verant-
woordelijk gehouden voor allerlei voorvallen in de werkelijkheid en aan mensen
wordt ook buiten de juridische sfeer verdiend of onverdiend leed toegevoegd
door anderen. Maar het strafrecht streeft met deze activiteiten een bepaald doel
na, en in dit streven herkennen wij de functie die door geen ander systeem dan
het strafrechtelijk systeem wordt vervuld.

Het strafrecht straft mensen uiteraard niet in het wilde weg. De overheid
vervolgt en straft met het oog op de stabilisering van in de maatschappij levende
normatieve verwachtingen die het strafrecht in navolging van politieke besluit-
vorming de moeite van het beschermen waard vindt.84 Het strafrecht legt zich
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seert de tekortkomingen van de moraal en ontlast mensen van de last zélf een morele oplossing voor
een handelingsconflict te vinden. Vgl. daarnaast N. Luhmann, Law as a social system, Oxford:
Oxford UP 2004, p. 142-172. Vgl. ook Groenhuijsen 1987, p. 53; Nijboer 1987, p. 79; J. ter Heide,
Vrijheid. Over de zin van de straf (diss. Leiden), Den Haag: Bert Bakker 1965a, p. 107; en G.A. van
der Wal, ‘Recht en legitimiteit’, in: G.A. van der Wal, Recht met reden. Verzamelde opstellen,
Deventer: Kluwer 2003, p. 31-58, p. 36-37.

85 Maar vgl. hoofdstuk II, subparagraaf 3.2; en zie Y. Buruma, De dreigingsspiraal. Onbedoelde
neveneffecten van misdaadbestrijding, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005, p. 19-33, die
spreekt van de huidige tendens tot ‘miniaturisering van het strafrecht’. In Duitsland maakt men in
dit verband gebruik van een terminologisch onderscheid tussen Kernstrafrecht en Ordnungsstraf-
recht, respectievelijk betrokken op Straftaten en Ordnungswidrigkeiten. Zie bijvoorbeeld H.-H.
Jescheck & Th. Weigend, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, Berlijn: Duncker & Humblot
1996, p. 56-60.

86 Ricoeur 2000, p. 127-132, onderscheidt in dit verband tussen een korte- en een lange-termijnfunctie
van het recht: het recht is gericht op de beëindiging van een tussen strijdende partijen levende
rechtsonzekerheid en het is gericht op het bewerkstelligen van ‘sociale vrede’; zie nader hoofdstuk
I, subparagraaf 1.1 en hoofdstuk III, subparagraaf 3.3.

87 Zie Luhmann 2004, p. 162-165, die met betrekking tot dit punt de hechte relatie tussen het rechtssys-
teem en het politieke systeem (beleid) benadrukt. In het Nederlandse systeem van strafvordering is
dan ook geopteerd voor een zogenoemd ‘opportuniteitsbeginsel’ (art. 167 en 242 Sv) dat het het
Openbaar Ministerie mogelijk maakt om op gronden, aan het algemeen belang ontleend, af te zien
van vervolging, ook al zou vervolging op technische gronden wel haalbaar worden geacht. Zie, ook
over de ‘positieve interpretatie’ van het in art. 167 en 242 Sv strikt genomen negatief geformuleerde
opportuniteitsbeginsel, Corstens 2008, p. 55-56, 526-529.

88 Zie ook Kelk 2005, p. 1, die als één van de voornaamste functies van het publieke strafrecht
beschouwt: het voorkómen van ongerichte wraak en dus het voorkomen van eigenrichting. Vgl. ook
Peters 1966, p. 281-294, die de zelfstandige betekenis van het strafproces vooral ziet gelegen in de
mogelijkheden die het schept om publieke emoties en verontwaardiging te kanaliseren en te laten
wegebben. Zie ook C. Kelk, ‘Het “strafrechtelijke discours” ofwel: ieder vogeltje zingt zoals het
gebekt is’, in: P.J.A. ter Hoeven et al. (red.), Bezonnen hoop (Hulsman-bundel), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1986, p. 1-14, die in dit verband wijst op de rechtsbeschermende waarde die besloten
ligt in een gejuridiseerde wijze van oplossing van (publiek gemaakte) conflicten door middel van

in de kern85 toe op de bescherming van wat het aanziet voor de meest wezenlijke
rechtsgoederen of rechtsbelangen. Daartoe tekent het voorschriften op die de
daadwerkelijke (krenkingsdelicten) of potentiële aantasting (gevaarzettingsdelic-
ten) van deze rechtsgoederen bedreigt met straffen. Deze voorschriften of nor-
men kunnen niet zélf hun naleving afdwingen. In de dagelijkse ervaringswereld
worden de strafrechtelijke imperatieven dan ook herhaaldelijk doorkruist. Stelen
mag niet, maar het gebeurt dikwijls toch. Door in voorkomende gevallen van
krenking of gevaarzetting de in het vooruitzicht gestelde straffen metterdaad aan
schuldig bevonden personen op te leggen, bevestigt het strafrecht zijn normen
en komt het tegemoet aan wezenlijke verwachtingen van rechtsgenoten.86 De
bevestiging van normatieve verwachtingspatronen vereist niet noodzakelijker-
wijs dat het strafrechtssysteem het uitgangspunt hanteert, dat tegen álle norm-
schendingen moet worden opgetreden. Doet het dat wel, dan kan het recht alleen
maar in de ban raken van de beheersing van zijn eigen defecten.87

Door selectief te handhaven kunnen de normatieve verwachtingspatronen
worden gestabiliseerd, in dier voege dat zij worden geïmmuniseerd voor de
teleurstelling en de frustratie waarmee hun feitelijke doorkruising door misdaden
onvermijdelijk gepaard gaan.88 De empirische werkelijkheid kan nooit voldoen
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juridisch gecontroleerde punitieve praktijken; dergelijke praktijken zouden zich anders buiten het
strafrecht op on- of minder gecontroleerde wijze kunnen ontwikkelen.

89 Zie over de ‘ideaaltoestanden’ van normen en de ‘deontologisch volmaakte wereld’ van norminhou-
den G.H. von Wright, ‘Is and ought’, in: S.L. Paulson & B. Litschewski Paulson (red.), Normativity
and norms. Critical perspectives on Kelsenian themes, Oxford: Clarendon Press 1998, p. 365-382;
zie ook hoofdstuk II, subparagraaf 2.4. Over de contrafactische orde van het strafrecht handelt de
volgende paragraaf.

aan de ‘deontologisch volmaakte wereld’ van de strafrechtelijke normen. Door
de immunisering van deze normen voor de discrepanties tussen de ideaaltoestan-
den, oftewel de inhoud van strafrechtelijke normen, enerzijds en de empirische
werkelijkheid anderzijds schept het strafrecht zijn eigen stabiele, contrafactische
werkelijkheidsordening.89 De functie van het strafrecht, die dus bestaat in de
instandhouding van een zo breed mogelijk gedragen vertrouwen in intersubjec-
tieve, normatieve verwachtingspatronen, verdraagt zich uiteindelijk niet met een
handelingstheorie die het belang van het subject voor de betekenisverlening aan
diens verrichtingen elimineert. Het strafrecht vervult zijn functie door ‘opera-
ties’ die bestaan in de communicatie van oordelen van afkeuring over gedragin-
gen die niet beantwoorden aan normen. Op de grondslag van deze prescriptieve
oordelen worden aan individuele personen straffen opgelegd terzake van door
hen begane strafbare feiten. Indien de rol van het handelend subject bij voorbaat
wordt uitgesloten van de factoren die bij de bepaling van de juridische betekenis
van een gedraging een rol spelen, worden de communicatieve operaties van het
strafrechtelijk systeem gefrustreerd.

De subjectloze handelingssemantiek waarin de normativerende methode is
gefundeerd, biedt namelijk niet een voldoende grondslag voor de normatieve
operaties van het strafrecht. Normatieve evaluaties van gedragingen zijn niet
mogelijk op basis van alleen een objectieve beschrijving van een gedraging of
van een keten van gedragingen. Normatieve evaluaties veronderstellen dat de
gedraging in kwestie wordt opgevoerd binnen een ‘verhaal’ of ‘vertelling’, die
de gedraging eerst voor een ethische of morele waardering vatbaar maakt. Over
de betekenis van de narratieve overgangszone tussen objectieve beschrijvingen
van gebeurtenissen en de toerekening van door schuld gedragen strafrechtelijke
aansprakelijkheid handelen de beide volgende subparagrafen. Voordat we de rol
van het handelend subject aan een nadere beschouwing kunnen onderwerpen,
moet eerst kort aandacht worden besteed aan de context waarbinnen deze rol
door het subject gespeeld wordt. Daartoe wordt in het vervolg van deze subpara-
graaf stilgestaan bij een door iedere narratieve configuratie vooronderstelde
uitbreiding van het handelingsdomein dat door de beschrijvende normativering
wordt bestreken.

Binnen een verhaal maakt een gedraging onderdeel uit van een groter geheel.
Dit meeromvattende geheel kan worden omschreven in termen van een ‘hiërar-
chisch’ verband. Wie over een subjectieve verrichting vertelt, voert deze ver-
richting op binnen een verband dat onwillekeurig verwijst naar een handelings-
praktijk. Deze praktijken zijn te beschouwen als stabiele, in historische tradities
gewortelde handelingspatronen, waarin individuele gedragingen zijn ingebed.
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90 Ricoeur 1992, p. 153: ‘To have the concept of action match that of practice, is it not enough, on the
one end, to lengthen the chains of means and ends (…) and, on the other hand, to coordinate with
one another the segments of physical causality and intentional segments, formalized into practical
syllogisms, in a composite model, like the one proposed, for instance, by G. Von Wright in Explana-
tion and Understanding? One would then obtain long action-chains in which the passage from the
systemic point of view to the teleological point of view would be assured at each point in the chain
by the fact that the agent is capable of considering the effects of causation for the circumstances of
decision making, while, in return, the intended or unintended results of intentional actions would
become new states of affairs entailing new causal series. This intermingling of finality and causation,
of intentionality and systemic connections, is certainly constitutive of these long actions known as
practices. What is lacking, however, is the unity of configuration that sets apart a profession, an art,
or a game in these long action-chains. A second kind of connection helps to define practices as
second-order units. These are no longer linear relations like the ones we have just examined but
nesting relations.’

91 Een ‘inclusieve handeling’ is een handeling waarvan de beschrijving minstens één andere handeling
insluit (de handeling ‘bezoek binnenlaten’ bevat verschillende andere handelingen, bijvoorbeeld:
naar de deur lopen, de klink vastpakken en omdraaien, de deur openen, et cetera). Een ‘basishande-
ling’ is een handeling die geen enkele andere handeling insluit en bestaat steeds uit een lichaamsbe-
weging, bijvoorbeeld: het opsteken van de linkerhand. Zie voor het verschil tussen basishandelingen
en inclusieve handelingen A. van den Beld, Filosofie van het menselijk handelen. Een inleiding,
Assen: Van Gorcum 1982, p. 17-19; Ricoeur 1992, p. 153-154; zie verder hoofdstuk III, paragraaf 4.

92 Ricoeur 1992, p. 152-157; J.R. Searle, Speech acts. An essay in the philosophy of language,
Cambridge: Cambridge UP 1969, p. 33-42, 50-53; Peters 1966, p. 32-34. Zie nader hoofdstuk II,
subparagrafen 2.1-2.3.

93 Ricoeur 1992, p. 171-180; C.M. Korsgaard, ‘The authority of reflection’, in: C.M. Korsgaard et al.,
The sources of normativity (red. O. O’Neill), Cambridge: Cambridge UP 1996c, p. 90-130, p. 100-
113; R. Visker, Vreemd gaan en vreemd blijven. Filosofie van de multiculturaliteit, Amsterdam: Sun
2006, p. 206-213; zie ook hoofdstuk II, subparagraaf 3.3.

De inbeddingsrelatie impliceert dat praktijken hiërarchisch geconfigureerde
gehelen zijn.90 Zij onderscheiden zich van ‘losse’ gedragingen (basishandelin-
gen) en van ketens van gedragingen (inclusieve handelingen) doordat zij behept
zijn met immanente, evaluatieve standaarden waaraan de betekenis of kwaliteit
van een individuele gedraging of een keten van gedragingen kan worden afge-
meten.91 Een onderzoeker aan een universiteit maakt deel uit van de handelings-
praktijk van de academische professie. De verschillende gedragingen die de
onderzoeker binnen het kader van deze professie verricht, ontlenen hun beteke-
nis aan de evaluatieve standaarden die aan deze handelingspraktijk inherent zijn.
Het zelfde geldt bijvoorbeeld voor de kunstenaar, wiens uitingen worden
beoordeeld naar de standaarden van de praktijk van het kunstenaarschap.

De aan praktijken inherente standaarden hebben enerzijds een zuiver beteke-
nisbepalend aspect. Zij vormen de regels die de betekenis van een individuele
verrichting constitueren, oftewel: de regels in termen waarvan de verrichting
zich in ethisch neutrale termen laat beschrijven als een ‘bepaalde’, dus als een
betekenisgeladen gedraging. Krachtens de betekenisconstituerende regels
‘gelden’ subjectieve verrichtingen in de intersubjectieve ruimte ‘als’ gedragin-
gen met een bepaalde betekenis.92 Anderzijds hebben de standaarden binnen
handelingspraktijken ook een ethisch aspect.93 Iedere praktijk belichaamt ‘crite-
ria voor excellentie’ waaraan de prestaties van afzonderlijke personen die in de
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94 A. MacIntyre, After virtue. A study in moral theory, Londen: Duckworth 1985, p. 187: ‘By a
“practice” I am going to mean any coherent and complex form of socially established cooperative
human activity through which goods internal to that form of activity are realized in the course of
trying to achieve those standards of excellence which are appropriate to, and partially definitive of,
that form of activity, with the result that human powers to achieve excellence, and human concep-
tions of the ends and goods involved, are systematically extended.’ Zie nader MacIntyre 1985,
p. 204-225. De standards of excellence binnen praktijken kunnen in de strafrechtelijke sfeer worden
vergeleken met de notie van de Garantenstellung, die niet alleen bij de verschillende strafuitslui-
tingsgronden, maar ook bij de bewijsvoering van de culpa een grote rol speelt. Ook in de bewijsvoe-
ring van het opzet speelt een verwante maar beduidend minder ethisch of normatief geladen figuur
een rol: de zogenaamde criteriumfiguur. Zie over deze figuren Kelk 2005, p. 143, 186, 188, 212-216,
267-268, 291-292. Zie ook hoofdstuk VI, paragrafen 3 en 4.

95 In anticipatie op hoofdstuk VI kan worden gesteld dat de strafrechtelijke beoordeling van een
gedraging vereist dat de gedraging wordt gezien binnen het verband van een praktijk. Anders kan
terzake van doleuze delicten nooit de vraag worden beantwoord: zou een gemiddelde mens in de
voorliggende omstandigheden opzet hebben gehad, of, dezelfde vraag anders geformuleerd: geldt
de gedraging volgens de gemiddelde rechtsgenoot als een opzettelijke gedraging? En bij culpoze
delicten ziet men zich bijvoorbeeld voor de vraag gesteld: heeft verdachte zich als een ‘goede
verkeersdeelnemer’, een ‘goede verpleegster’, een ‘goede apothekersassistente’ gedragen? Zie
hoofdstuk VI, paragrafen 3 en 4.

96 Het handelingsdomein kan nog verder worden uitgebreid. Extensies van praktijken worden gevormd
door life plans en door narritive unities of a life. Zie Ricoeur 1992, p. 157-163. Maar het strafrecht
heeft met deze extensies van het handelingsdomein weinig te maken. Het strafrecht houdt zich niet
bezig met iemands levensidealen, laat staan met de vraag of iemands gehele leven ethisch wel
voldoende in de haak is (afgezien van momenten waarop het strafrecht niet ontkomt aan het in zijn
oordeel betrekken van een zogenoemde Lebensführungsschuld). Het strafrecht kan zich slechts
geroepen voelen zich in juridisch-normatieve zin uit te laten over een gedraging van een bijzonder
type: een strafbaar feit.

desbetreffende praktijk verenigd zijn, kunnen worden getoetst.94 Deze ethisch
geladen standaarden stellen ons in staat een arts te karakteriseren als een goede
arts, een wetenschappelijk onderzoeker als een bekwame onderzoeker, een
schaker als een goede schaker, et cetera. Individuele gedragingen zijn teleolo-
gisch georiënteerd op de waarden die binnen een handelingspraktijk worden
hooggehouden.95 De inbedding van individuele gedragingen in een teleologisch
geconfigureerde handelingspraktijk verschaft deze individuele gedragingen een
soort ‘pre-narratieve kwaliteit’. Praktijken vertegenwoordigen zo bezien een
belangrijke extensie van het handelingsdomein waarop de normativerende
methode betrokken is.96 Een ‘gedistantieerde’, oftewel: een van de bedoelingen
van het subject geëmancipeerde handeling wordt geplaatst binnen de context van
een praktijk. De in de volgende subparagrafen te bespreken narratieve structuur
tussen descriptie en prescriptie grijpt aan op deze context teneinde zicht te
krijgen op de narratieve identiteit van de persoon wiens doen en laten wordt
onderworpen aan een ethische of strafrechtelijke waardering. De narratieve
structuur is nodig om de normativerende methode verenigbaar te maken met de
functie van het strafrecht, de stabilisering van zijn contrafactische normen.
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97 De gedachten in deze en de volgende subparagraaf zijn in iets andere vorm eerder gepubliceerd:
F. de Jong, ‘Tussen schuld en waarheid: narrativiteit’, in: J.H. Crijns, P.P.J. van der Meij & J.M. ten
Voorde (red.), De waarde van waarheid. Opstellen over waarheid en waarheidsvinding in het
strafrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008a, p. 207-235.

98 C. Taylor, Sources of the self: The making of the modern identity, Cambridge: Cambridge UP 1989,
p. 4, 14-19, 20; P. Ricoeur, The just (vert. D. Pellauer), Chicago/Londen: University of Chicago
Press 2000, p. 147: ‘The term “evaluation” expresses the fact that human life is not morally neutral,
but, once it is examined, following the precept of Socrates, lends itself to a basic discrimination
between what is approved as the better and what is disapproved as the worse.’

99 H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen:
J.C.B. Mohr (1960) 1975, p. 356; zie hoofdstuk III, subparagraaf 2.4.

100 Het volgende hoofdstuk laat zien dat normativering daartoe de voor de betekenis van de gedraging
bepalende intentie tot haar daderextrinsieke moment reduceert.

3.2 Van descriptieve naar prescriptieve oordelen97

De zojuist in korte trekken besproken, teleologisch geconfigureerde handelings-
praktijken vormen zogezegd de ‘verstaanshorizonten’ tegen de achtergrond
waarvan een individuele verrichting zich laat begrijpen als een ‘bepaalde’, als
een met zin geladen verrichting. Deze horizonten omvatten niet alleen zuiver
betekenisbepalende en, zo bezien, ‘objectieve’ normen, maar ook aan waarden
gekoppelde ethische normen, aan de hand waarvan individuele verrichtingen
kunnen worden geëvalueerd in termen van ‘goed’ en ‘kwaad’.98 Iedere vorm van
betekenisverlening, objectief of ethisch, is afhankelijk van normen. De selectie
van de normen waarop de interpretator een beroep doet, hangt af van diens
interpretatieve doelstelling. Wie een bepaalde gedraging moreel wenst te
kwalificeren, maakt gebruik van andere normen dan wie dezelfde gedraging op
ethisch-neutrale wijze met een intersubjectief geldige betekenis wil tooien.
Afhankelijk van de interpretatieve doelstelling kan dan ook de verstaanshorizon,
oftewel: de context waarbinnen men de normen voor de interpretatie van een
bepaalde uiting zoekt, verschillend worden geconstrueerd. Een dergelijke
horizon kan niet volledig naar het eigen inzicht van de interpretator worden
gekozen: eenieder die wordt geconfronteerd met een niet op het eerste gezicht
voor hem duidelijke uiting (van een ander of van hemzelf), eenieder dus die
wordt geconfronteerd met de noodzaak tot interpretatie, is immers tot op zekere
hoogte overgeleverd aan de ‘vooroordelen’ binnen de horizon waarin hij nu
eenmaal zelf gesitueerd is.99 Maar deze gesitueerdheid verhindert niet dat de
interpretator in staat is een keuze te maken uit verschillende, hem ter beschik-
king staande interpretatieve normen en dat hij daartoe, afhankelijk van zijn
doelstelling, ook bevoegd is.

Wij hebben in het voorgaande hoofdstuk gezien dat de normativerende
methode wordt gebezigd in de gevallen waarin men zich ten doel stelt een
bepaalde, ter interpretatie voorliggende gedraging op een intersubjectief geldige
wijze te beschrijven. Deze descriptieve weergave grijpt aan op de objectieve
betekenis van de gedraging, oftewel: de betekenis die in het maatschappelijk
verkeer aan de gedraging wordt toegeschreven.100 Normativering abstraheert van
de subjectieve inzichten en bedoelingen van de handelende persoon wiens
verrichting voorwerp is van de interpretatie. In de mate waarin een gedraging
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101 Zie Ricoeur 1992, p. 56-87; zie ook P. Ricoeur, Reflections on the just, Chicago/Londen: University
of Chicago Press 2007a, p. 64-66.

102 Vgl. hoofdstuk III, subparagraaf 4.2.
103 Vgl. Hart 1949.
104 Ricoeur 1992, p. 293.

door een interpretator wordt geobjectiveerd of genormativeerd, in die zelfde
mate wordt het subject gereduceerd tot degene ‘over wie’ men het heeft en ‘aan
wie’ de geïnterpreteerde gedraging tenslotte wordt toegeschreven of geascri-
beerd.101 Gemeten aan de doelstelling die bestaat in een objectieve beschrijving
van een gedraging is deze abstractie gerechtvaardigd. In het strafrecht kan men
zich echter met een objectieve beschrijving van een gedraging alléén niet
tevreden stellen. De juridische toerekening (imputatie) van een gedraging aan
haar auteur strekt verder dan de loutere toewijzing van een intersubjectieve
betekenis aan die gedraging: toerekenen is immers verantwoordelijkheid toe-
schrijven. Deze normatieve strafrechtelijke operatie veronderstelt dat het hande-
lend subject in de juridische betekenisverlening wordt betrokken. Dit subject
kan niet enkel fungeren als degene ‘over wie’ men het heeft wanneer men de
door dit subject verrichte gedraging interpreteert met het oog op de beantwoor-
ding van de vraag of dat subject eventueel voor bestraffing door de overheid in
aanmerking kan komen.102

De imputatie van een gepleegd strafbaar feit aan een persoon kan niet
rechtstreeks worden gegrond op de ‘kale’ ascriptie van de intersubjectief ge-
waardeerde gedraging aan dat subject. De ascriptie of attributie heet ‘kaal’
omdat zij zich tevreden stelt met een interpretatie van een gedraging aan de hand
van objectieve, in de uitwendige ruimte beschikbare gegevens.103 De normative-
rende interpretatiemethode wordt binnen het strafrecht gebruikt binnen het kader
van de bewijsvoering van de delictsbestanddelen opzet en culpa, dus van
strafrechtelijke verbijzonderingen van wat in het algemeen ‘intentionaliteit’ kan
worden genoemd: normativering leidt tot een antwoord op de vraag of een
bepaalde subjectieve verrichting intersubjectief heeft te ‘gelden als’ een opzette-
lijke of culpoze gedraging. Binnen de context van de materieel-strafrechtelijke
rechtsvinding kan de normativerende methode evenwel niet radicaal worden
losgemaakt van de vraag naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de
terechtstaande persoon, door welke normatieve vraag de strafrechtspleging
immers van begin tot eind wordt beheerst. De strafrechtelijke imputatie is de
uitkomst van een procedure waarin een gedraging (een handelen of een nalaten)
die beschrijfbaar is onder de juridische categorieën ‘geoorloofd’ dan wel ‘weder-
rechtelijk’, wordt geplaatst onder de verantwoordelijkheid van een persoon, die
door de strafrechter ten slotte ‘schuldig’ dan wel ‘onschuldig’ kan worden
bevonden.104

De rol van het handelend subject kan derhalve niet bij voorbaat worden
uitgesloten van de factoren die bij de bepaling van de juridische betekenis van
een gedraging een rol spelen. Dit impliceert dat normativering of objectivering
in het strafrecht niet buiten een narratieve context plaats kan hebben. De beant-
woording van de vraag of een individuele verrichting in het maatschappelijk
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105 Afhankelijk van de selectie, belichting en waardering van de verschillende feiten waaruit een
strafrechtelijke casus is opgebouwd, kan met een beroep op (in veel gevallen niet nader geëxplici-
teerde of geproblematiseerde) ‘ervaringsregels’ of ‘feiten van algemene bekendheid’ of met een
impliciet beroep op een niet of nauwelijks nader geïndividualiseerde ‘criteriumfiguur’ bijna iedere
gewenste intentie aannemelijk worden gemaakt. Normativering kan in voorkomende gevallen zelfs
zo ver gaan dat de rechter ten aanzien van de bewijsvoering van het opzetbestanddeel niet eens meer
geïnteresseerd is in hetgeen in het hoofd van de verdachte is omgegaan op het moment waarop het
desbetreffende feit werd gepleegd, zoals in de bekende ‘inrijden op agent’-gevallen. Zie hierover
D.H. de Jong, ‘Het weten en willen van een “normaal mens” in het strafrecht’, DD 2004, p. 1050-
1069, in het bijzonder p. 1058-1059. In hoofdstuk VI wordt betoogd dat het gevaar van oeverloos-
heid in de toepassing van de normativerende methode moet worden getemperd door middel van
individualisering van de criteriumfiguur.

verkeer en voorts in de in het verlengde van deze maatschappelijke context
gelegen juridische sfeer heeft te gelden als een opzettelijke of culpoze gedra-
ging, vindt immers plaats binnen het narratieve verband van een strafrechtelijke
casus. Deze binnen het strafrecht onvermijdelijke narratieve context verhindert
echter niet dat normativering kan ‘doorschieten’: een casus kan op verschillende
manieren worden geconstrueerd, ook zó dat de te bewijzen intentie meer of
minder gemakkelijk kan worden afgelezen van de op een bepaalde wijze gepre-
senteerde gedraging.105 Normativering die ‘doorschiet’, schiet tegelijk voorbij
aan het doel van het strafrecht, met het oog waarop de normativerende methode
nu juist mede wordt ingezet: zodra in de bewijsvoering van opzet en culpa
iedere band met de subjectieve inzichten en bedoelingen van de handelende
persoon, en dus iedere band met het uiteindelijk eventueel aansprakelijk te
stellen subject wordt losgelaten, wordt het door het strafrecht gebruikte hande-
lingsbegrip geweld aangedaan en zal het strafrecht minder goed in staat zijn tot
het stabiliseren van de normatieve verwachtingen die mensen juist ten aanzien
van gedragingen koesteren.

Het voorgaande confronteert ons met de vraag op welke wijze de positie van
het subject gestalte kan krijgen binnen de materieel-strafrechtelijke rechtsvin-
ding. Voorop staat, dat de individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid,
oftewel: de schuld, die de materieel-strafrechtelijke rechtsvinding in het vizier
probeert te krijgen, een subjectieve gesteldheid is die zich niet in een onversne-
den descriptief en objectief begrippenkader laat vangen. De bewijsvraag van art.
350 Sv, waaronder ook de vraag naar de aanwezigheid van het opzet of de culpa
ressorteert, is ook reeds op de vaststelling van deze subjectieve dispositie
georiënteerd. Tussen de objectieve betekenisverlening die kan worden aan-
geduid als normativering of objectivering en de normatieve toerekening van op
individuele verantwoordelijkheid gebaseerde strafrechtelijke aansprakelijkheid
bestaat evenwel een tenminste gradueel verschil. Strafrechtelijke of morele
toerekening is op basis van een constatief-objectieve beschrijving van een
gedraging alléén niet mogelijk. Die toerekening vereist een transitie van de
wereld van descriptieve of alethische oordelen met betrekking tot de intersubjec-
tieve of sociale betekenis van gedragingen naar de wereld van prescriptieve,
deontisch-normatieve oordelen met betrekking tot individuele verantwoordelijk-
heid en schuld. Deze overgang is mogelijk dankzij de – hieronder nader te
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106 Ricoeur 2007a, p. 65: ‘To say something is true admits a polysemy correlative to the domain con-
sidered. (…) Action, on the contrary, is understood as the theme of a narrative. This is putting things
quickly, too quickly, but it brings me to my principal assertion, namely, that the truthful dimension
that has to do with those powers that specify the general idea of a human capacity is attestation.’ Zie
daarover J. Greisch, ‘Testimony and attestation’, in: R. Kearney (red.), Paul Ricoeur. The hermeneu-
tics of action, Londen etc.: Sage Publications 1996, p. 81-98; en zie hoofdstuk IV, subparagraaf 4.2.

107 J. Crijns & P. van der Meij, ‘Over de grenzen van de materiële waarheidsvinding’, in: R. Haveman
& H. Wiersinga (red.), Langs de randen van het strafrecht, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005,
p. 45-69.

verhelderen – narratief geconstrueerde overgangszone tussen descriptie en
prescriptie of tussen ascriptie en imputatie.106 Voordat de individuele verant-
woordelijkheid voor een objectief beschreven gedraging aan een individu kan
worden toegedicht, moet eerst het één en ander over die gedraging worden
‘verteld’. In dit onontbeerlijke verhaal is de gedraging hecht verbonden met haar
‘auteur’, de dader.

In de volgende subparagraaf wordt nagegaan, wat de constitutieve kenmer-
ken zijn van een dergelijk verhaal over gedraging en subject en welke verhou-
ding er binnen dat verhaal tussen gedraging en subject aanwezig is. In anticipa-
tie daarop moet allereerst enige aandacht worden besteed aan de verhouding
tussen de op de objectieve vaststelling van feiten gerichte waarheidsvinding en
de op toerekening gerichte rechtsvinding in het materiële strafrecht. Zoals in de
inleiding bij dit hoofdstuk werd betoogd, kan tussen waarheidsvinding en
rechtsvinding in ruimere zin immers worden onderscheiden. De term waarheids-
vinding kunnen we reserveren voor het onderzoek dat de in wettelijk erkende
bewijsmiddelen vervatte grondstoffen of bouwstenen voor het uiteindelijke
bewijs dient op te leveren. De rechter heeft tot taak om, binnen de door de
tenlastelegging toegestane bandbreedte, en in de mate waarin dit voor een juiste
toepassing van het materiële strafrecht nodig is, een zo objectief mogelijke
interpretatie te bieden van de voor de strafrechtelijke beoordeling relevante
feiten van het desbetreffende geval.107 De term rechtsvinding kan vervolgens
worden gebruikt ter aanduiding van het onderzoek naar de mogelijkheid om, op
grondslag van de door de waarheidsvinding verschafte bouwstenen voor het
bewijs, de op de (veronderstelling van de) persoonlijke verantwoordelijkheid
geveste strafechtelijke aansprakelijkheid toe te rekenen aan de ter verantwoor-
ding geroepen verdachte. Dit onderzoek is in hoge mate normatief geaard:
terwijl de waarheidsvinding is gericht op het aanleveren van de ‘onbewerkte’
grondstoffen voor het uiteindelijke bewijs, ‘bewerkt’ de rechtsvindingsfase deze
grondstoffen door deze op te nemen in een verband dat het mogelijk maakt te
beslissen over de schuld of onschuld van de terechtstaande verdachte. De vraag
waarop de theorievorming over de strafrechtelijke rechtsvinding antwoorden
zoekt te formuleren, is dan ook rechtstreeks verbonden met de theoretische
fundamenten onder ons materiële strafrecht.

Het legaliteitsbeginsel verordonneert onder andere, zo bleek in de voorgaan-
de paragraaf, dat de voorwaarden voor strafbaarheid zo duidelijk mogelijk door
de burger in wettelijke delictsomschrijvingen kunnen worden aangetroffen,
teneinde hem in staat te stellen zijn gedragingen af te stemmen op de verschil-
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108 Een bepaalde vorm van individuele verantwoordelijkheid geldt als vereiste voor de strafrechtelijke
aansprakelijkheid, niet alleen van ‘fysieke’ plegers of daders van strafbare feiten, maar tevens van
hen, die niet zelf of eigenhandig een delictsgedraging hebben verricht, zoals functionele daders,
opdrachtgevers en feitelijke-leidinggevers (art. 51 Sr). Volgens verschillende auteurs geldt het schuld-
beginsel ook ten aanzien van rechtspersonen; zie bijvoorbeeld J. Rense, ‘Rechtspersonen in het
strafrecht’, DD 2005, p. 272-298. De betekenis van het strafrechtelijke schuldbeginsel wordt op
uiteenlopende wijzen beschreven. In de kern gaat het er echter steeds om, dat de dader individueel
verantwoordelijk kan worden gesteld voor hetgeen hij heeft gedaan of nagelaten. Zie over de
verschillende aspecten van het schuldbeginsel en over de mate waarin deze aspecten in ons strafrecht
(jurisprudentieel) erkenning hebben gevonden bijvoorbeeld A.W.M. Mooij, Schuld in strafrecht en
psychiatrie (inaugurele rede Utrecht), Deventer: Gouda Quint 1997; en zie hoofdstuk II, paragraaf 3.

109 Zie ook G.A.M. Strijards, Aansprakelijkheidsgronden, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988, p. 7:
‘Elk strafrechtelijk begrip is er in beginsel op gericht inzichtelijk te maken, waarom iemand wel of
niet vatbaar wordt voor straf. Elk begrip functioneert als toerekeningscriterium, d.w.z. dat het zijn
betekenis ontleent aan het feit dat het de overheid wel of niet legitimeert tot (uiteindelijke) leedtoe-
voeging.’ V.T. Haket heeft in haar proefschrift aangetoond dat de verhalen van slachtoffers van
verkrachting na de aangifte gedurende het proces worden gemodificeerd en gepolijst op een wijze
waarop de slachtoffers zelf nauwelijks invloed kunnen uitoefenen. Ze noemt de aangifte dan ook een
vorm van ‘ghostwriting’; V.T. Haket, Veranderende verhalen in het strafrecht. De ontwikkeling van
verhalen over verkrachting in het strafproces (diss. Leiden) 2007, geraadpleegd op internet; zie ook
‘De aangifte als ghostwriting’, NRC Handelsblad 16 oktober 2007; en M. Malsch, V.T. Haket & J.F.
Nijboer, ‘De gevaren van het proces-verbaal’, NJB 2008, p. 2578-2582.

lende strafrechtelijk geobjectiveerde voorschriften, en hem te vrijwaren van
onvoorzienbare strafrechtelijke inmenging in zijn privéleven. Het schuldbeginsel
verbindt een inhoudelijke eis aan de voorwaarden voor strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid: strafbaar zijn slechts zij, die op enigerlei wijze persoonlijk verant-
woordelijk kunnen worden gehouden voor door hen verrichte of nagelaten
gedragingen.108 Welke precieze betekenis we ook aan het schuldbeginsel willen
toewijzen, vast staat dat deze grondslag van de strafrechtelijke toerekening het
onderzoek in iedere strafprocedure doet verschillen van het type onderzoek dat
zich ‘slechts’ ten doel stelt bepaalde feiten overeenkomstig de waarheid boven
tafel te krijgen. Sterker: het schuldbeginsel blokkeert iedere mogelijkheid voor
de strafrechtspleging de pretentie te voeren dat de ‘ware’, feitelijke toedracht uit
de empirische werkelijkheid zou kunnen worden vastgesteld om vervolgens
rechtstreeks, dat wil zeggen: zonder bemiddeling van een narratieve dimensie,
aan de werking van de verschillende, daarop toepasselijke normen te worden
blootgesteld. De gerichtheid van de strafrechtspleging op de vaststelling van de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid, dus van de schuld, van een persoon aan
een gepleegd strafbaar feit manifesteert zich al helemaal bij de aanvang van de
strafprocessuele keten: de politiefunctionaris die een proces-verbaal opmaakt
terzake van een vermoedelijk gepleegd strafbaar feit, doet dit reeds mede met
het oog op de finale beoordeling van de strafbaarheid van de (potentiële) ver-
dachte.109 Een dergelijke normatieve beoordeling laat zich niet in het keurslijf
persen van een zoektocht naar absolute zekerheid, hetgeen – zoals nog zal
worden toegelicht – zeker niet te betekenen heeft dat een dergelijke beoordeling
niet toch op een vorm van objectiviteit aanspraak zou kunnen maken.

Tegengeworpen zou intussen kunnen worden, dat iedere beslissing in een
strafrechtelijke procedure nog altijd moet worden geacht te zijn gebaseerd op
‘feiten’: een ‘klassiek’ opsporingsonderzoek kan bijvoorbeeld eerst een aanvang
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110 A.L. Melai, Het gezag van norm en feit in strafzaken (diss. Leiden), Arnhem: Gouda Quint 1968,
p. 132-133. Zie ook Luhmann 2004, p. 105-120, in het bijzonder p. 116-117.

111 In de wetenschappelijke literatuur over de rechtsvinding wordt veelal een onderscheid gemaakt
tussen een fase van heuristiek en een fase van legitimatie. Zie bijvoorbeeld Smith 1998, p. 31-38.
Zie nader hoofdstuk III, subparagraaf 3.2.

112 A.C. ’t Hart, ‘Strafrecht: De macht van een verhaalstructuur’, in: E. André de la Porte et al. (red.),
Bij deze stand van zaken (Melai-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1983, p. 181-218, p. 184-185.

nemen zodra sprake is van een uit concrete feiten en omstandigheden voortvloei-
ende verdenking, en een veroordeling kan eerst worden uitgesproken nadat de
in een tenlastelegging geformuleerde feiten overeenkomstig de bepalingen van
art. 338 en verder uit het Wetboek van Strafvordering door de rechter zijn be-
wezen verklaard. Toerekening van strafrechtelijke aansprakelijkheid is inder-
daad, als ieder strafrechtelijk oordeel, afhankelijk van feiten. Strafbaarheid kan
niet worden aangenomen zolang niet is komen vast te staan dat de aan de
verdachte verweten feiten beantwoorden aan hetgeen in de werkelijkheid is
voorgevallen. In deze voorstelling van zaken gaan de feiten en omstandigheden
van het geval in logische zin vooraf aan de toepassing van juridische normen en
aan de vaststelling van de juridische uitkomst. Op deze wijze wordt de strafrech-
telijke interpretatie in de strafrechtspraktijk, bijvoorbeeld in de motiveringen van
rechterlijke vonnissen en arresten, dan ook doorgaans gepresenteerd: het recht
wordt toegepast op de feiten, de feiten komen eerst.110

Maar met een dergelijke weergave van de strafrechtelijke interpretatie kan
de rechtswetenschap geen genoegen nemen. Deze weergave is namelijk onvolle-
dig. De aan rechtsregels onderworpen ‘feiten’ mogen niet worden vereenzelvigd
met de natuurlijke werkelijkheid. Wie zich verdiept in de recente literatuur over
(strafrechtelijke) rechtsvinding komt tot het inzicht dat de hiërarchische band
tussen feiten en normen allerminst vast ligt.111 In een eerder intuïtieve dan
formeellogisch gestructureerde zoektocht naar de beste oplossing van een
rechtsvraag worden mogelijke visies op de feiten en de normen voortdurend met
elkaar geconfronteerd, totdat zich een definitieve visie op de feiten, de normen
en de in het licht daarvan aangewezen uitkomst heeft uitgekristalliseerd. Normen
worden weliswaar toegepast op als voorafgaand voorgestelde feiten, maar
tegelijkertijd dwingt de toepassing van iedere norm een bepaalde interpretatie
van de feiten en de omstandigheden van het geval af. Normen produceren de
feiten van een geval daarom niet minder dan dat de feiten indiceren welke
normen op hen van toepassing kunnen zijn. Normen fungeren zogezegd als
zoekschema’s waarbinnen de betekenis van de feiten kan oplichten. De feiten
waarop een strafrechtelijke beslissing, bijvoorbeeld een bewezenverklaring of
een veroordeling, wordt geacht te zijn gebaseerd, gaan dus niet alleen vooraf aan
de interpretatie, zij vormen er veeleer het sluitstuk van.112

Op dit punt passen enige, bij uitstek voor het strafrecht onmisbare precise-
ringen. In de inleiding bij het voorliggende hoofdstuk werd reeds gesignaleerd
dat althans een aantal van de vragen die de rechter zich krachtens het bepaalde
in art. 350 Sv heeft te stellen, thematisch wordt begrensd door de vanwege het
Openbaar Ministerie geformuleerde tenlastelegging. Het Openbaar Ministerie
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113 A.L. Melai, ‘Het waarheidsprobleem in het strafproces’, Handelingen van de vereniging voor wijs-
begeerte des rechts 45 (eerste gedeelte), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1961, p. 43-69, p. 61.

114 Melai 1968, p. 116. Zie ook Nijboer 1987, p. 75 (onderstreping weggelaten): ‘De strafrechtspleging
vindt immers juist plaats terzake van vermeende strafbare gedragingen, die steeds scherper worden
omlijnd. In een door de legaliteitsgedachte beheerst systeem fungeert dientengevolge het strafbare
feit steeds als een – niet als hèt – Archimedisch punt voor strafvorderlijk optreden.’

115 Zie W. Schild, Die ‘Merkmale’ der Straftat und ihres Begriffs, Ebelsbach: Rolf Gremer 1979, p. 32-
33; Melai 1968, p. 103.

bepaalt de inzet van het strafgeding. De zogenoemde grondslagleer verhindert
de rechter voor wat betreft de beantwoording van de vragen naar het bewijs en
naar de kwalificatie van het bewezen verklaarde te treden buiten de grenzen die
door de tenlastelegging zijn uitgezet. De eerste vraag tot beantwoording waarvan
art. 350 Sv de rechter noodzaakt, betreft de vraag of bewezen is dat de verdachte
het hem ten laste gelegde feit of de hem ten laste gelegde feiten heeft begaan.
‘Bewijs’ impliceert een uitdrukking van ‘waarheid’ en rust op de veronderstel-
ling dat de toedracht ten aanzien waarvan bewijs verlangd wordt ‘uitdrukking
vindt in de voor zintuiglijke waarneming of menselijke ondervinding vatbare
werkelijkheid’.113 De in bewijsmiddelen gedocumenteerde zintuiglijke waarne-
mingen en menselijke ondervindingen vormen de grondstoffen waaruit het
uiteindelijk te presenteren bewijs van het ten laste gelegde wordt samengesteld.
Met nadruk zij opgemerkt, dat het door de tenlastelegging begrensde voorwerp
van de bewijsvraag niet is een geheel van onverdund feitelijke beweringen, doch
bestaat in een conglomeraat van feitelijke en normatieve aspecten. Wij zullen
in de volgende paragraaf zien, dat deze stand van zaken belangrijke implicaties
kent voor het waarheidsbegrip waarvan het strafrecht zich bedient. In de tenlas-
telegging zijn feitelijke en normatieve beweringen en waarderingen reeds sterk
verweven. De tenlastelegging is immers het resultaat van een op de imputatie
van een strafbaar feit ‘vooruitlopend denken’, met dien verstande dat iedere door
het Openbaar Ministerie nopens de vervolging genomen beslissing mede een
bewijsrechtelijk oordeel veronderstelt, zij het dat deze beslissing het karakter
draagt van een hypothese waarover het finale bewijsoordeel door de rechter nog
moet worden geveld.114

Het Openbaar Ministerie stelt uitsluitend belang in menselijke gedragingen
die vermoedelijk een inbreuk op de strafwet opleveren, gedragingen dus waar-
aan vermoedelijk de betekenis van een bepaald, in de wet omschreven strafbaar
feit kan worden toegekend. Tenlasteleggingen worden dan ook in nauwe aan-
sluiting met de door de wet gedefinieerde strafbare feiten geconcipieerd. De in
delictsomschrijvingen neergelegde strafbare feiten vormen betekeniseenheden
die als zodanig een normatieve, want imperatieve strekking hebben.115 Zoals ook
bij de aanvang van deze paragraaf werd opgemerkt, brengen delictsomschrij-
vingen de materiële gedragsnormen tot uitdrukking waaraan alle rechtsgenoten
behoren te voldoen. Aangezien de delictsomschrijving, die naar het vermoeden
van het Openbaar Ministerie is vervuld door een door hem aangewezen verdach-
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116 J.F. Nijboer & I.M. Abels, ‘Samenloop en vormen van telastelegging’, in: E. André de la Porte et
al. (red.), Bij deze stand van zaken (Melai-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1983, p. 325-349, p. 329.
Zie ook Pelser 1995, p. 107.

117 Melai 1968, p. 118-119: ‘Uit een oogpunt van interpretatie is de telastlegging dan ook een plaats,
waar de resultaten van verschillende denkprocessen zich verenigen: in de telastlegging ligt een
bewering opgesloten, die in feite is een kruispunt van beweringen, die elkaar op de achterhand – uit
een oogpunt van bewijs – versterken of verzwakken. De betekeniseenheid, die in de telastlegging
ligt opgesloten, berust op het interpretatieschema van de wet.’

118 Zie Pelser 1995, p. 108: ‘Het resultaat van de bewijsbeslissing, de bewezenverklaring, is wat betreft
inhoud en formulering in het algemeen vrijwel gelijkluidend aan de tenlastelegging.’ En op p. 50:
‘De processuele doorwerking van het materieelrechtelijke legaliteitsbeginsel brengt mee dat het
bewezen verklaarde slechts kan worden gekwalificeerd als alle bestanddelen van de toepasselijke
delictsomschrijving in de bewezenverklaring zijn verwerkt.’

119 Nijboer & Abels 1983, p. 329.
120 Melai 1968, p. 116-119; Pelser 1995, p. 111.
121 Melai 1968, p. XII-XIII, 116-119.
122 Bijvoorbeeld: ‘opzettelijk’ in art. 287 Sr, ‘wetende dat’ in art. 188 Sr, substantieven als ‘mishande-

ling’ in art. 300 Sr, werkwoorden als ‘binnendringen’ in art. 138 Sr, ‘aan wiens schuld (…) te wijten
is’ in art. 307 Sr, ‘onachtzaamheid’ in art. 199, derde lid Sr, et cetera.

te, dient als ‘oriëntatiepunt voor de inkleding van de telastelegging’,116 door-
dringt de normatieve betekenis van het desbetreffende strafbare feit de in de
tenlastelegging neergelegde beweringen.117 Met het oog op de beantwoording
van de op de bewijsvraag volgende kwalificatievraag moeten in de tenlasteleg-
ging alle relevante bestanddelen van de toepasselijk geachte delictsomschrijving
zijn opgenomen.118

Naast de hierboven vermelde omstandigheid dat de tenlastelegging is betrok-
ken op de normatieve betekenis van de strafbepaling die naar het oordeel van het
Openbaar Ministerie van toepassing is op de litigieuze feiten, verdient opmer-
king dat ook afzonderlijke bewoordingen in de tenlastelegging een normatieve
betekenis kunnen hebben. Het Openbaar Ministerie mag in het algemeen niet
volstaan met het overnemen in de tenlastelegging van termen uit de wettelijke
strafbepaling, maar dient de beschuldiging te formuleren in termen die zoveel
mogelijk zijn ontleend aan het dagelijks spraakgebruik.119 Voor zover de binnen
de desbetreffende wettelijke strafbepaling gebruikte termen ook buiten het
wettelijke verband de ter wille van verdachte, publiek en rechter vereiste duide-
lijkheid bieden, wordt tegen de opname van deze termen in een tenlastelegging
evenwel overwegend geen bezwaar gemaakt.120 Aspecten van de vraag naar de
kwalificeerbaarheid van het ten laste gelegde komen alsdan reeds binnen het
kader van de beantwoording van de bewijsvraag aan de orde. Sommige termen
in een tenlastelegging hebben bovendien, naast een eventuele, onmiddellijk aan
de strafwet ontleende betekenis, een normatieve, waarde-uitdrukkende beteke-
nis: formuleringen als ‘aanstotelijk voor de eerbaarheid’, ‘aan schuld te wijten’,
maar ook ‘opzettelijk’ zijn niet volkomen feitelijk. De tenlastelegging bestaat
als voorwerp van de bewijsvraag en de kwalificatievraag derhalve in een geheel
van beweringen waarin feiten en normen door elkaar heen lopen.121

De delictsbestanddelen opzet en culpa kunnen hetgeen in het voorgaande
werd overwogen illustreren. De termen waarin deze bestanddelen uitdrukking
vinden in wettelijke strafbepalingen,122 zijn vaak ook de termen waarvan de op
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123 Aangezien de term ‘schuld’ volgens de Hoge Raad meestal onvoldoende feitelijke betekenis heeft
in de zin van art. 261, eerste lid Sv, bedienen op culpoze delictsomschrijvingen toegesneden
tenlasteleggingen zich regelmatig van andere, meer ‘feitelijke’ termen dan die waarmee de desbetref-
fende wettelijke delictsomschrijving het schuldbestanddeel aanduidt; zie De Hullu 2006, p. 249;
Kelk 2005, p. 216-218. Overigens worden binnen op doleuze delictsomschrijvingen toegesneden
tenlasteleggingen ook niet altijd de bewoordingen gebruikt waarmee de wet het opzetbestanddeel
uitdrukt; zie Remmelink 1996, p. 210-211. In deze gevallen hebben de beantwoording van de
bewijsvraag en de beantwoording van de kwalificatievraag wat meer onderlinge zelfstandigheid. Zie
ook hoofdstuk V, subparagraaf 4.2.

124 Pelser 1995, p. 46-54. Zie ook hierboven, voetnoot 8.
125 Opzet en culpa zijn als voorwerpen van strafrechtelijk bewijs derhalve tegelijkertijd juridische én

aan de dagelijkse ervaringswereld ontleende begrippen. Deze ‘bivalentie’ wordt, in nauwe verbin-
ding met de gedachte dat de bewijsvoering van de wettelijke schuldvormen wordt begrensd door de
eisen van het legaliteitsbeginsel, in hoofdstuk VI uitgewerkt met behulp van de oude Duitse doctrine
onder de naam Parallelwertung in der Laiensphäre.

126 Melai 1961, p. 62. Aldus ook G.C.G.J. van Roermund, ‘Sprongen bij Scholten’, R&R 2000, p. 215-
228; en W. Nieboer, Schets materieel strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1991, p. 14.

deze bepalingen toegesneden tenlasteleggingen zich bedienen.123 Deze bestand-
delen vormen dan tegelijkertijd voorwerp van de bewijsvraag en van de kwalifi-
catievraag. De vraag die de rechter dient te beantwoorden, luidt bijvoorbeeld:
heeft de verdachte ‘opzettelijk’ een ander van het leven beroofd? Het antwoord
op deze vraag vormt een onderdeel van de beantwoording van de bewijsvraag
in haar geheel, maar anticipeert tevens op de beantwoording van een onderdeel
of aspect van de kwalificatievraag: acht de rechter bewezen dat de verdachte
opzettelijk handelde, dan zal de beantwoording van de kwalificatievraag van art.
350 Sv in ieder geval ten aanzien van het opzetbestanddeel geen problemen
ondervinden. Eén en ander impliceert dat in de bewijsvoering van het opzet of
de culpa de kwalificatievraag reeds meespeelt en dat binnen deze bewijsvoering
derhalve normen en feiten interpretatief op elkaar worden betrokken. Immers:
het oordeel van de rechter, dat bewezen is dat de verdachte een bepaalde hande-
ling ‘opzettelijk’ heeft gesteld, kan slechts worden geveld, indien de rechter
tevens van oordeel is dat is voldaan aan hetgeen de strafwet onder het juridische
begrip opzet verstaat. Aangezien de kwalificatiebeslissing in algemene zin kan
worden beschouwd als een door de rechter op de bewezenverklaring uitgevoerde
‘legaliteitstoets’,124 kan ten aanzien van het opzet en de culpa worden gesteld dat
de rechter reeds op het niveau van de bewijsvoering met de eisen van het
materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel wordt geconfronteerd.125

Het bovenstaande confronteert ons op algemener plan met het gegeven dat
binnen iedere vorm van interpretatie en kwalificatie normen en feiten geen
geïsoleerde betekenis hebben. In concrete gevallen zijn de inhoud en de beteke-
nis van normen en feiten niet buiten elkaars invloed te bepalen.126 De betekenis
van een norm, bijvoorbeeld een strafbepaling in het Wetboek van Strafrecht,
spat nu eenmaal niet van het papier af waarop ze gedrukt staat. De betekenis
staat niet vast, want is afhankelijk van de rechterlijke interpretatie waarin de
norm wordt betrokken op de feiten van het desbetreffende geval. Ook die feiten
van het geval kunnen hun strafrechtelijke betekenis slechts ontlenen aan de
confrontatie met de strafrechtelijke normen die mogelijkerwijs van toepassing
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127 Zie hierover uitvoerig Van Roermund 1993a.
128 Melai 1968, p. 126, 132-133.
129 Van Roermund 1993a, p. 132; zie ook Ricoeur 2006, p. 279; ’t Hart 1991, p. 39-45; Foqué & ’t Hart

1990, p. 344-369. In subparagraaf 4.2 wordt uitvoeriger op de problematiek voor het strafrecht van
het zogenoemde afbeeldingsdenken of funderingsdenken ingegaan.

130 Zie hierboven, paragraaf 2; en hieronder, subparagraaf 4.2.
131 G.C.G.J. van Roermund verklaart in zijn reeds eerder aangehaalde werk (1993a) een deel van de

hardnekkigheid van het legalistische of representationalistische denkschema uit de omstandigheid
dat de hermeneutische kennisleer, die met het legalisme heeft getracht af te rekenen, gepaard gaat
met voor vele juristen onaanvaardbare consequenties voor het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel: de
rechtszekerheid komt op losse schroeven te staan zodra erkend wordt dat rechtsvinding geen zuiver
logische operatie is waarin beslissingen doorgaans ondubbelzinnig steunen op normen met een vaste
betekenis. Zie hierover ook Van Klink 2001; en J.M. Broekman, Recht en antropologie, Brussel:
E. Story-Scientia 1991, p. 163-192.

zijn. De moderne, ‘hermeneutische’ rechtsvindingstheorie heeft onder benadruk-
king van deze inzichten radicaal willen breken met het legalistische interpreta-
tiemodel.127 Met de term ‘legalisme’ wordt in de eerste plaats gedoeld op het
tegenwoordig alom van de hand gewezen juridische denkpatroon, volgens
hetwelk de rechter de gereedliggende feiten van het geval doorgaans slechts
hoeft te subsumeren onder de gereedliggende normen van het toepasselijke
recht, waarna de juridische uitkomst welhaast ‘automatisch’ aan de oppervlakte
treedt. Gereed ligt er immers niets: feiten, normen en uitkomsten ‘zijn’ er geen
van alle zomaar. Vooruitlopend op de volgende paragraaf zij evenwel reeds
opgemerkt, dat het strafrecht aan de tegen deze legalistische denkwijze in-
gebrachte bedenkingen in zoverre geen boodschap heeft of zelfs maar kán
hebben, dat het niet kan ontsnappen aan de noodzaak om ‘contrafactisch’
normen van feiten te blijven onderscheiden: normen zijn de zoekschema’s in het
licht waarvan feiten worden opgehelderd en juridisch worden gewaardeerd.128

In de tweede plaats kan de term ‘legalisme’ worden gebruikt in de ruimere
betekenis van een bepaald patroon van vooronderstellingen over ‘juridische
kennis’. Dit patroon, dat buiten het juridische domein kan worden aangeduid
met de term ‘representationalisme’ of ‘afbeeldingsdenken’, houdt kort gezegd
in dat wij het denken niet anders kunnen zien ‘dan als een weergave, afbeelding,
spiegeling van een buiten het denken staande werkelijkheid.’129 Een bezwaar
tegen een representationalistische denkwijze binnen het recht schuilt in de
omstandigheid dat zij de weg waarlangs kennis van de rechtswerkelijkheid
verkregen wordt, reduceert tot het interpretatieve model waarbinnen de feiten
louter grondslag vormen voor, en dus voorafgaan aan de toepassing van normen.
Het afbeeldingsdenken is dan ook een vorm van funderingsdenken: de reductie
vooronderstelt de beschikbaarheid van een ongeïnterpreteerde, nog niet door de
begrippen van het strafrecht aangeroerde werkelijkheid, die tot op bepaalde
hoogte objectief kan worden opgehelderd teneinde vervolgens te worden onder-
worpen aan de regels en de dogmatiek van het strafrecht.130 Langs deze weg
wordt dan alsnog uitgegaan van de veronderstelling dat de normen van het recht
op de één of de andere wijze zélf hun betekenis en toepassingsbereik kunnen
aankondigen en dat de feiten van een geval niets méér doen dan zich de werking
van de toepasselijke normen laten welgevallen.131
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132 En indien we de in het voorgaande aangestipte en in paragraaf 3 van hoofdstuk III uitgebreid
besproken rechtsvindingsleer serieus nemen, behoort ook de cassatieprocedure erbij: recht kan niet
worden gevonden terwijl de feiten van het geval in bevroren toestand verkeren, hetgeen ook
tegenwoordig meer tot uiting komt in de omstandigheid dat de Hoge Raad het onderscheid tussen
recht en feiten niet meer zo strikt hanteert als voorheen.

133 Melai 1961, p. 64.
134 L.H.C. Hulsman, ‘Waarover beslist men eigenlijk in het strafrechtelijk systeem?’, in: J.W. Fokkens

& N. Keijzer (red.), Beginselen (G.E. Mulder-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1981, p. 107-116,
p. 115: ‘Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat er geen enkele garantie bestaat dat er
congruentie is tussen de gebeurtenissen waarop beslissingen binnen het strafrechtelijk systeem
betrekking hebben en de gebeurtenissen die tot de activiteiten van het strafrechtelijk systeem
aanleiding gaven.’ Zie ook Raes 1991, p. 213.

De feiten waarop het strafrecht pretendeert zijn uiteenlopende beslissingen
te funderen, zijn echter geenszins ongerepte, onmiddellijk uit de empirische
werkelijkheid gelichte gegevens; zij zijn al bij voorbaat door het interpretatieve
raster van de in aanmerking komende strafrechtelijke normen gehaald. In iedere
strafzaak vindt, tot aan het eventuele ogenblik waarop de zaak ter cassatie aan
de Hoge Raad wordt voorgelegd,132 onophoudelijk een onderzoek naar de feiten
plaats. Zoals hierboven al werd vastgesteld, geschiedt dit onderzoek steeds met
het oog op het uiteindelijke, normatieve oordeel van de rechter over de mate
waarin een verdachte schuld draagt aan een ter kennis gekomen strafbaar feit en
vatbaar is voor bestraffing door de overheid. Dit impliceert dat de voor een
strafprocedure relevante feitenrelazen, aan te treffen in bijvoorbeeld processen-
verbaal van politieambtenaren, getuigenverklaringen, verklaringen van de
verdachte et cetera, steeds van stond af aan in het teken staan van de normatieve
operatie waarop de strafrechtspleging wezenlijk gericht is: de toerekening van
strafrechtelijke aansprakelijkheid aan personen die voor deze toerekening in
voldoende mate ‘vatbaar’ zijn.

De verschillende materieel-strafrechtelijke normen, neergelegd in het alge-
meen deel van het Wetboek van Strafrecht en in de afzonderlijke wettelijke
delictsomschrijvingen en nader ingevuld in de jurisprudentie, aan de hand
waarvan de strafrechter deze operatie uitvoert, werpen hun invloedrijke schadu-
wen ver vooruit. Feiten zijn geen feiten voor het strafrecht zolang zij niet op
enigerlei wijze van belang zijn voor de opdracht die het strafrecht zich stelt, met
andere woorden: ‘De norm beheerst het rechtsbelang van een feit.’133 In het licht
van deze bevindingen kunnen bij het door het strafrecht gebezigde materiële
waarheidsbegrip enige voorlopige kanttekeningen worden geplaatst, die in de
volgende paragraaf nog nader zullen worden uitgewerkt. Ofschoon het strafrecht
zoveel mogelijk alleen het ‘werkelijk voorgevallene’ tot uitgangspunt van zijn
beslissingen probeert te nemen, is hetgeen in strafrechtelijke zin ‘werkelijk
voorgevallen’ heet te zijn, in de terminologie van L.H.C. Hulsman,134 niet zon-
der meer ‘congruent’ met de feiten zoals zij zich in de levensfeitelijke werkelijk-
heid hebben voorgedaan. Voor zover een dergelijke congruentie desalniettemin
wordt geacht in volkomen vorm te bestaan, vertegenwoordigt het materiële
waarheidsbegrip een naïef en ‘positivistisch’, namelijk aan de natuurweten-
schappelijke kentheorie ontleend element binnen een domein waar men zich
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135 ’t Hart 1983, p. 183: ‘[De] descriptieve taak van het recht wordt ondersteund door een opvatting over
taal, die hiermee parallel loopt: taal heeft tot taak om de werkelijkheidsweergave zo goed en zo
zuiver mogelijk te doen zijn. Dit in wezen positivistisch ideaal correspondeert in het rechtsdenken
weer met een ontologische rechtsopvatting en met een legistische grondhouding. In het strafrecht
wordt deze samenhang bijvoorbeeld duidelijk, doordat het materiële waarheidsbegrip de genoemde
descriptieve taalopvatting vooronderstelt (…).’

136 W. Witteveen, ‘Het verhaal in het recht’, in: F. Ankersmit, M.C. Doeser & A.K. Varga (red.), Op
verhaal komen. Over narrativiteit in de mens- en cultuurwetenschappen, Kampen: Kok Agora 1990,
p. 179-203.

137 In dit verband kan worden gewezen op de bij verschillende gerechten uitgevoerde PROMIS-
experimenten (Project motiveringsverbetering in strafvonnissen). De pilots PROMIS I en PROMIS
II bleken voldoende succesvol om te besluiten dat alle rechtbanken en gerechtshoven tot de nieuwe
vorm van bewijs- en strafmotivering zullen overgaan. Hierover Y. Buruma in zijn noot onder HR
15 mei 2007, NJ 2007, 387 en 388. Zie ook het Eindrapport Pilot PROMIS, Arnhem, 26 mei 2005.

138 Ricoeur 1992, p. 140, 163-168; Van Roermund 1993a, p. 26-29.

strikt genomen helemaal geen positivistische waarheidsaanspraken kan permitte-
ren.135

De strafrechtelijke toerekening roept vraagstukken in het leven die zich
vanwege hun onversneden normatieve signatuur niet in termen van volstrekte
zekerheid laten beantwoorden. Toewijzing van schuld, verwijtbaarheid of
verantwoordelijkheid is niet mogelijk langs de weg van een volstrekt objectieve
interpretatie, maar behoeft de bemiddeling van een narratieve dimensie: schuld
kan niet worden vastgesteld voordat één en ander is ‘verteld’ over de verschil-
lende omstandigheden waarin de schuld haar oorsprong heeft. Feiten worden
binnen het recht altijd gepresenteerd binnen het verband van een casus, en dus
als onderdelen van een verhaal.136 De verteller van het verhaal doet meer dan
alleen maar het presenteren van een verslag van feiten en gebeurtenissen zoals
zij zich volgens de verteller van het verhaal hebben voorgedaan. De verteller
rangschikt de verschillende feiten en gebeurtenissen zó, dat het geconstrueerde
verband waarin hij de verhaalselementen plaatst, steun biedt aan die interpretatie
die de verteller in rechte erkend wil zien. In een tenlastelegging of in een
requisitoir structureert de Officier van Justitie de relevante feiten op een wijze
die de schuld van de verdachte aannemelijk moet maken. De verdediging kiest
een configuratie waarvan wordt verwacht dat zij juist de onschuld van de
verdachte het meest overtuigend voor het voetlicht brengt. En de rechter die een
tenlastelegging bewezen verklaart, zet de verschillende feiten uiteindelijk in zijn
motivering in een verband waaruit moet blijken dat de schuld van de dader is
aangetoond.137

Verhalen dragen dan ook de eigenschap dat zij nooit volkomen ethisch
neutraal zijn, maar steeds geladen zijn met een immanente normatieve ‘pointe’,
een plot.138 Een verhaal doet niet louter verslag van gebeurtenissen en feiten uit
een als onafhankelijk van dat verhaal voorgestelde werkelijkheid, maar bevat
tevens een deze gebeurtenissen overstijgende, normatieve structuur die de
verschillende feiten en gebeurtenissen zinvol rangschikt. De narratieve structuur
of coherentie is bepalend voor de betekenisverlening aan de feiten en gebeurte-
nissen waarover wordt verhaald. Zij is niet alleen een constitutief kenmerk van
verhalen, maar vormt ook een noodzakelijke voorwaarde voor de mogelijkheid
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139 Ricoeur 2007a, p. 69-70 (cursivering toegevoegd): ‘The analysis of the penal judgment shows that
what we can call an application of the law consists in something other than the subsumption of a
particular case under a rule. In this regard, the practical syllogism consists in the didactic packaging
of a quite complex process of adapting to each other two parallel processes of interpretation: the
interpretation of the facts of what happened, which in the final analysis is of a narrative order, and
the interpretation of the norm with regard to the question of figuring out what formulation, at the
price of what extension, even what invention, is capable of “sticking” to the facts. This process
involves a back-and-forth movement between two levels of interpretation – the narrative of the facts,
the juridical reasoning about the law – to the point where what Dworkin calls a point of equilibrium
is produced, which we can characterize as a mutual “fit” between two processes of interpretation,
one narrative, the other juridical.’

140 Vgl. Melai 1968, p. 101-119, die een onderscheid aanhoudt tussen de vaststelling van ‘anormatieve’
ervaringsaspecten en normatieve aspecten.

om de feiten en gebeurtenissen te onderwerpen aan een ethische of normatieve
waardering. Aangezien het strafrecht wezenlijk gericht is op het vellen van een
normatief oordeel over bepaalde, binnen het verband van een casus opgevoerde
feiten en gebeurtenissen, is ook het strafrecht volledig op dit kenmerk van
narratieve coherentie aangewezen. Alleen een verhaal verleent aan feiten een
samenhang die de feiten vatbaar maakt voor normatieve verwerking.139 De wijze
waarop die samenhang tot stand komt, is onderwerp van de volgende subpara-
graaf.

Het voorgaande geeft intussen alvast aanleiding tot de verderop nader te
belichten gevolgtrekking, dat het materiële waarheidsbegrip dat het strafrecht
tot uitgangspunt neemt, niet is een in alle opzichten steeds ‘hard’ begrip van
waarheid. De vraag naar de ‘waarheid’ van de door het Openbaar Ministerie in
een tenlastelegging geformuleerde beweringen omtrent een bepaalde historische
gebeurtenis is sterk verweven met normatieve waarderingen die, ook binnen het
verband van de bewijsvraag, raken aan de persoonlijke verantwoordelijkheid en
schuld van de ter verantwoording geroepen verdachte. Descriptieve vragen naar
feitelijkheden zijn niet streng af te zonderen van prescriptieve vragen naar
verantwoordelijkheid, schuld en naar de mede daarop gebaseerde strafrechtelijke
aansprakelijkheid. Desondanks lijkt het verdedigbaar een begripsmatig vloeiend
onderscheid aan te houden tussen enerzijds de waarheidsvinding, gericht op de
objectieve vaststelling van de feitelijke toedracht die aan een ter beoordeling
voorliggende strafzaak ten grondslag ligt, en anderzijds de materieel-strafrechte-
lijke rechtsvinding in ruimere zin, gericht op de uiteindelijke imputatie van
strafrechtelijke aansprakelijkheid aan een persoon.140 De waarheidsvinding
bestaat in het onderzoek naar de grondstoffen waaruit het bewijs van het ten
laste gelegde moet worden samengesteld. Deze grondstoffen dienen naar
maatstaven van ‘materiële waarheid’ te worden opgehelderd.

Slechts onder de voorwaarde dat hun inhoud kan worden geacht overeen te
stemmen met hetgeen in ‘de werkelijkheid’ is voorgevallen, kunnen de door de
waarheidsvinding ‘onbewerkt’ aangeleverde grondstoffen vervolgens worden
‘bewerkt’, zó, dat zij vatbaar worden voor normatieve betekenisverlening. De
strafrechtelijke imputatie van een strafbaar feit aan een persoon kan, zo werd
hierboven reeds gesteld, louter op grondslag van een objectieve beschrijving van
een feitelijke toedracht niet plaats hebben. De beantwoording van de normatieve
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141 Ricoeur 2007a, p. 70: ‘What kind of truth is at issue here? It is no longer in terms of capacity that
we have to formulate it, but rather in terms of convention. It is a truth that fits, that is, a kind of
characteristic situational sense of what is obvious that merits being called a conviction, an inner
conviction, even if the decision is made in the judge’s chambers. Can we speak then of objectivity?
No, not in the constative sense of this term. It is a question rather of certitude that in this situation
this is the best decision, what has to be done. It is not a matter of constraint; the force of this
conviction has nothing to do with a factual determination. It is the sense hic et nunc of what
obviously fits, of what ought to be done.’ Zie over het kennistheoretisch statuut van de oordelen van
de strafrechter ook hoofdstuk III, paragraaf 3.

142 In dit verband zou eventueel ook van een ‘rechtswaarheid’ kunnen worden gesproken, maar een
dergelijke term werkt allicht wat verhullend. Ook het ‘materiële waarheidsbegrip’ is immers een
juridisch waarheidsbegrip. Het prefix ‘rechts-’ in de term rechtswaarheid zegt bovendien nog niets
over de inhoud van deze term. Die inhoud kan het beste worden aangeduid met het predikaat
‘narratief’. Alleen een narratieve dimensie maakt het mogelijk feiten en gedragingen normatief te
evalueren. De overgang tussen materiële waarheidsvinding en normatieve imputatie is daarmee
vloeiend. Er bestaat dan ook geen strikte scheiding tussen materiële waarheid en narratieve waarheid.
Wel is het mogelijk te stellen dat bij de materiële waarheidsvinding het accent ligt op de objectiviteit
in de materiële zin van ‘overeenstemming met de werkelijkheid’, terwijl bij de normatieve toereke-
ningsvraag het accent ligt op de objectiviteit in de zin van de ‘formele waarheid’ als deontologisch
geldige conclusie uit de toepassing van normen op een narratief geconstrueerde casus.

vraag naar de mogelijkheid tot strafrechtelijke imputatie veronderstelt een
narratieve context: de grondstoffen voor het bewijs moeten eerst worden ge-
plaatst binnen een narratief gestructureerd verband vooraleer ook maar enige
bewering kan worden gedaan over de (mate van) verdachtes persoonlijke
verantwoordelijkheid voor de ten laste gelegde feiten. De toerekening van de op
deze verantwoordelijkheid gebaseerde strafrechtelijke aansprakelijkheid is
afhankelijk van een waarheidsbegrip van een ander type dan het waarheidsbe-
grip waarop de materiële waarheidsvinding is gebaseerd.141 In plaats van een
materieel begrip is hier een narratief begrip van waarheid aan de orde.142 De
volgende subparagraaf is gewijd aan de kenmerken van een dergelijke narratieve
structuur die ‘feiten’ vatbaar maakt voor normatieve evaluatie.

3.3 Narrativiteit en narratieve identiteit

In de voorgaande subparagraaf werd gesteld dat een positivistisch opgevat
‘materieel’ waarheidsbegrip een problematisch begrip is binnen het normatieve
werkelijkheidsdomein waarover het strafrecht zijn oordelen velt. Wij zullen dan
ook moeten zoeken naar een concept van ‘waarheid’ dat wel met dit normatieve
werkelijkheidsdomein te verenigen is. De hypothese luidt dat het strafrecht
noodzakelijkerwijs werkt met een narratief waarheidsbegrip. Om deze hypothe-
se aannemelijk te maken, en aan het narratieve waarheidsbegrip inhoud te geven,
moet allereerst wat nauwkeuriger worden nagegaan welke betekenis we aan het
predikaat ‘narratief’ moeten toekennen. Tot nu toe zijn wij er slechts van
uitgegaan dat het strafrecht verhalen nodig heeft om zich te kwijten van zijn
normatieve taak. Gesteld werd dat de toewijzing van strafrechtelijke verant-
woordelijkheid een normatieve operatie is en dat de tussenkomst van een
narratieve dimensie daarvoor een noodzakelijke voorwaarde is. Tevens is erop
gewezen dat verhalen steeds behept zijn met een normatieve structuur, een plot,
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143 B. Williams, Truth and truthfulness. An essay in genealogy, Princeton, New Jersey: Princeton UP
2002, p. 238: ‘Any narrative, short or expansive, is contrasted with a chronicle, which is simply a
list of happenings in chronological order. A chronicle is held together by something; for instance,
they were happenings in a certain place, or which came as news to a certain place, in times when it
was not true that everything came as news to every place (…). A chronicle does not try to make
sense of anything (…).’

144 Van Roermund 1993a, p. 27-28; P. Ricoeur, Time and narrative. Volume I, Chicago/Londen:
University of Chicago Press 1984, p. 178; M. Bal, De theorie van vertellen en verhalen, Bussum:
Coutinho 1980, p. 14, spreekt niet van ‘plot’, maar van ‘verhaal’, in onderscheid van de ‘geschiede-
nis’ die wordt gedefinieerd als (p. 13): ‘een serie logisch en chronologisch aan elkaar verbonden
gebeurtenissen, die worden veroorzaakt of ondergaan door “acteurs”.’

145 Van Roermund 1993a, p. 28. Zie ook Ricoeur 2006, p. 243-244. De achtergrondkennis is geen
statisch geheel; het beïnvloedt de betekenisverlening aan teksten (en andere uitingen), maar raakt
zelf ook weer beïnvloed door uitingen van anderen en eigen levenservaringen. Zie Gadamer (1960)
1975, p. 289; en zie nader hoofdstuk III, subparagraaf 2.4.

die krachtens eisen van narratieve coherentie een bepaalde interpretatie van de
vertelde geschiedenis afdwingt.

Het is nu zaak na te gaan wat een verhaal tot een verhaal maakt. Deze
subparagraaf bespreekt daartoe een aantal kernnoties uit de narratologie. Een
verhaal is altijd méér dan een loutere opsomming, méér dan een temporeel
geordend relaas van feiten en gebeurtenissen.143 Een verhaal voegt aan een
feitenrelaas iets toe: een plot. De plot van een verhaal voert een narratieve
bewerking uit op de geschiedenis waarover het in het verhaal gaat. Terwijl die
geschiedenis zelf bestaat in een opeenvolging van verschillende feiten en
gebeurtenissen, is de plot bepalend voor de wijze waarop die feiten en gebeurte-
nissen binnen het verhaal worden gepresenteerd. De plot verwerkt een bepaalde
visie op de geschiedenis in het verhaal.144 Die visie wordt bij de lezer of toehoor-
der geactiveerd doordat binnen het verhaal op talrijke punten wordt verwezen
naar diens achtergrondkennis. Deze kennis bestaat in het geheel van impliciete
en expliciete, globale en gedetailleerde opvattingen en waarden die tezamen ‘het
raster vormen waardoor we de werkelijkheid ordenen.’145 Deze buitentekstuele
opvattingen en normen sturen de interpretatie van het verhaal doordat zij de
zinvolle verbanden tussen de verschillende feiten en gebeurtenissen articuleren
en hierdoor aan de vertelde geschiedenis een narratieve coherentie verlenen.

Narratieve coherentie is dus geen eigenschap die relazen van feiten en
gebeurtenissen reeds van nature bezitten; coherentie is een constructie. De
betekenisvolle samenhang tussen de verschillende elementen van een verhaal
vormt een noodzakelijke voorwaarde voor de betekenisverlening aan dat ver-
haal. Teneinde zicht te krijgen op de wijze waarop coherentie binnen een
verhaal of binnen een juridische casus wordt geconstrueerd, kunnen we te rade
gaan bij de Franse filosoof P. Ricoeur, die niet alleen een belangrijke theorie
over narrativiteit heeft ontwikkeld, maar tevens heeft gewezen op de noodzake-
lijke rol die verhalen spelen in het schakelgebied tussen objectieve waarheids-
vinding en normatieve, prescriptieve oordelen. Een verhaal dankt zijn interne
coherentie aan zijn plot, zo zagen wij al. Ricoeur omschrijft de plot als het
resultaat van het door de vertelinstantie geconfigureerde geheel van zogenoemde
‘concordante’ en ‘discordante’ verhaalselementen. Concordantie is het ordenen-
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146 Ricoeur 1984, p. 38-45; Ricoeur 1992, p. 141 en 147; Ricoeur 2006, p. 238-248; Mooij 2006, p. 215-
217, 219-220.

147 Ricoeur 1992, p. 142.
148 Objectieve of materiële waarheidsvinding is dus zeker geen onmogelijkheid. De grondstoffen voor

een casus zijn en blijven toetsbaar op waarheid, maar hun narratieve betekenis, dat wil zeggen: de
betekenis die afhankelijk is van de plot en die bepalend is voor het antwoord op normatieve vragen
naar schuld of verantwoordelijkheid, heeft met de materiële waarheid nog maar weinig te maken.
Dit betekent niet dat waarheid niet meer bestaat, wel dat zij naar de achtergrond is geschoven. Er
blijft een band tussen de door de plot gedicteerde, interne ‘waarheid’ van een verhaal (datgene waar
het in een verhaal ‘om’ gaat) en de buiten-narratieve waarheid (datgene waar het verhaal ‘over’
gaat). Deze ‘referentialiteit’ blijft behouden door de getuigenissen, documentatie, dossiervorming,
en het vertrouwen dat daarin gesteld wordt. Zie Ricoeur 2006, p. 248-261, 274-280; Williams 2002,
p. 239-240, 257-258; zie ook Mooij 2006, p. 217.

de principe dat de verhaalselementen volgens een bepaalde narratieve logica in
een synthetische en vloeiende opeenvolging plaatst; discordanties zijn de
verhaalselementen die dit vloeiende arrangement van feiten en gebeurtenissen
verstoren, bedreigen, en die daardoor aan de loop der dingen een onvoorziene
narratieve wending geven.146

De configuratie van de plot voegt de verschillende elementen van het verhaal
in een betekenisvolle samenhang. Deze samenhang stuurt, zoals we hierboven
zagen, de betekenisverlening door de lezer of toehoorder van de verhaalde
geschiedenis. De interpretatie sturende werkzaamheid van de narratieve cohe-
rentie vereist dat de ontologische status van de feiten en gebeurtenissen waar-
over het verhaal mededelingen doet, radicaal wordt gewijzigd. De feiten en
gebeurtenissen verliezen binnen de configuratie van een plot hun ‘fysische
contingentie’ en verkrijgen daarvoor in de plaats de eigenschap van ‘narratieve
noodzakelijkheid’.147 Niets wordt immers ‘zomaar’ verteld, – dat is althans de
uit het contract tussen lezer en verteller voortvloeiende vooronderstelling. Een
gebeurtenis kan, eenmaal ingeweven in het wandkleed van een verhaal, niet
langer worden geduid als een geïsoleerd, ‘toevallig’ voorval uit de empirische
werkelijkheid, maar is voor zijn betekenis afhankelijk van de geconfigureerde
plot van het verhaal. Geduid tegen de achtergrond van de concordante verhaal-
lijn, kan zo’n gebeurtenis bijvoorbeeld de narratief-noodzakelijke betekenis van
een ‘onverwacht’ of ‘noodlottig’ voorval verkrijgen.

De hierboven in grove trekken beschreven ontstaanswijze van de plot van
een verhaal levert de benodigde steun aan de eerder geformuleerde hypothese
dat verhalen altijd een visie bevatten, en daardoor nooit een volkomen neutraal
karakter dragen. Met de onderbouwing van het vervolg van deze hypothese,
namelijk dat verhalen een noodzakelijke schakel vormen tussen objectieve
waarheidsvinding148 en normatieve toerekening van op schuld of verantwoorde-
lijkheid geveste strafrechtelijke aansprakelijkheid, kan eerst nu een begin
worden gemaakt. Morele of juridische verantwoordelijkheid en schuld brengen
een betekenisvolle verhouding tot uitdrukking tussen een persoon, aan wie de
verantwoordelijkheid of de schuld wordt toegewezen, en de feiten en gebeurte-
nissen ten aanzien waarvan de verantwoordelijkheid of de schuld bestaat: er is
altijd iemand die verantwoordelijk is voor iets, iemand die schuldig is aan iets;
en er is altijd iets waarvoor iemand verantwoordelijk is, iets waaraan iemand
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149 Zie over de transformatie van personen in personages M. Bal 1980, p. 87-100.
150 Structurele verdelingen van ‘rollen’ staan centraal in het werk van V. Propp; zie P. Ricoeur, Time

and narrative. Volume III, Chicago/Londen: University of Chicago Press 1985, p. 33-38; Ricoeur
1992, p. 143-144.

151 M. Bal 1980, p. 33; J. van Luxemburg, M. Bal & W.G. Weststeijn, Over literatuur, Bussum:
Coutinho 1996, p. 179-182, spreken van ‘figuren’; Ricoeur (1992, p. 140-151) spreekt van charac-
ters.

152 Deze categorieën worden doorgaans in navolging van de structurele theorie van A.J. Greimas actants
genoemd: klassen van acteurs die een gemeenschappelijk functioneel kenmerk vertonen; zie Ricoeur
1985, p. 44-60; Ricoeur 1992, p. 145-146; en M. Bal 1980, p. 35. Een enkel persoon kan verschillen-
de actants vertegenwoordigen, en meerdere personen kunnen tezamen één actant vertegenwoordi-
gen.

schuld heeft. In dit verband moet erop worden gewezen, dat de configuratie van
een plot niet alleen betrekking heeft op de relaties tussen de verschillende feiten
en gebeurtenissen, de geschiedenis, de handelingen, waarover een verhaal
vertelt, maar evenzeer van toepassing is op de handelende personen.

Want ook de personen die binnen een verhaal optreden, zijn geconfigureerd.
Zij zijn personages.149 Verhalen bevatten een verdichting van de personages met
de vertelde handelingen die zij verrichten en met de handelingen en gebeurtenis-
sen wier werking zij ondergaan. De configuratie van een plot legt betekenisvolle
verbanden tussen enerzijds de verschillende elementen van de vertelde geschie-
denis, de feiten, de gebeurtenissen en de handelingen, en anderzijds de binnen
het verhaal optredende personages. Deze verbanden kunnen op uiteenlopende
wijzen worden beschreven en geïnterpreteerd. Zij kunnen bijvoorbeeld worden
bezien tegen de achtergrond van de rollen150 die de personages spelen of de
functies die zij binnen de vertelde geschiedenis uitoefenen. Functies zijn per
definitie teleologische kwaliteiten: dat een verhaalselement een narratieve
functie heeft, betekent immers dat dit element op de één of andere wijze ten
dienste staat van een bepaald doel of streven dat in het verhaal wordt gearticu-
leerd. Niet alleen personages zijn ‘functioneel’, ook andere verhaalselementen
hebben dikwijls een eigen functie binnen de vertelde geschiedenis. Personages
vormen dan ook een bijzondere klasse binnen een bredere groep van verhaalse-
lementen die in een verhaal gebeurtenissen veroorzaken of ondergaan.

Deze bredere groep verhaalselementen kan worden aangeduid met de neutra-
le term ‘acteurs’.151 De acteurs kunnen op grond van hun teleologische relatie
tot de vertelde geschiedenis in verschillende structurele categorieën worden
ingedeeld.152 Afhankelijk van de inhoud van het binnen het verhaal gearticuleer-
de doel of streven fungeren sommige acteurs als ‘subject’, dat wil zeggen: als
degene die streeft naar het desbetreffende doel, en andere als ‘object’, dat wil
zeggen: als degene die of datgene wat het subject tracht te verwerven (een
geliefde, roem, erkenning, et cetera). Sommige acteurs fungeren bovendien als
‘begunstiger’, dat wil zeggen als een macht (God, het kapitalisme, het noodlot)
die het mogelijk maakt dat het subject, de ‘begunstigde’, zijn doel bereikt. Een
volgende functionele onderscheiding betreft die tussen ‘helper’ en ‘tegenstan-
der’. Helpers en tegenstanders beïnvloeden op meer incidentele basis de doelge-
richte onderneming van een subject binnen een verhaal. Een verhaal kan ver-



Legaliteit en legitimiteit 219

153 Zie M. Bal 1980, p. 41-42; Ricoeur 1992, p. 145-146; Ricoeur 1985, p. 49-50.
154 Er bestaan uiteraard nog meer onderscheidingen; zie hiertoe M. Bal 1980, p. 33-46. Ik bedoel

overigens niet te betogen dat, laat staan hoe, de strafrechter door middel van de besproken catego-
rieën de krachtenverhoudingen onder een juridische casus zou moeten analyseren; een aanzet daartoe
geeft wel ’t Hart 1983. Ik wil in deze paragraaf alleen maar wijzen op hoe verhalen in elkaar zitten;
de strafrechtelijke relevantie van één en ander komt in de volgende paragraaf aan de orde.

155 M. Bal 1980, p. 87.

schillende van dergelijke doelgerichte ondernemingen in zich verenigen. Uit de
polemische verhouding tussen deze ondernemingen vloeit ten slotte het onder-
scheid voort tussen ‘subject’ en ‘anti-subject’.153 Terwijl een tegenstander een
subject slechts op een enkel moment in het verhaal tegenwerkt, en aan die
incidentele tegenwerking zijn structurele positie binnen de plot ontleent, streeft
een anti-subject zelfstandig een eigen object na en doorkruist hij het streven van
het eerste subject.

Deze functionele en structurele onderscheidingen stellen ons in staat de
krachtenverhoudingen te analyseren die aan een vertelde geschiedenis ten
grondslag liggen.154 Ze geven inzicht in de door de geconfigureerde plot aan-
gebrachte verbindingen tussen de handelingen, omstandigheden en gebeurtenis-
sen waarover het verhaal vertelt, en de acteurs, inclusief de personages, die
binnen het verhaal optreden. Hierboven werd gesteld dat de configuratie van een
plot de ontologische status van de verhaalselementen wijzigt. De plot verleent
aan de elementen van het verhaal een narratieve noodzakelijkheid, met dien
verstande dat ieder onderdeel op een bepaalde wijze bijdraagt aan, constitutief
is voor de betekenisverlening aan het verhaal als geheel. Die betekenis wordt
afgedwongen door de normatieve samenhang waarbinnen de verhaalselementen
aan de lezer of toehoorder worden gepresenteerd. Deze samenhang legt intrin-
sieke narratieve verbanden: zonder de vooronderstelling van betekenisvolle
verbanden tussen de verschillende verhaalselementen kan geen interpretatie van
het verhaal van de grond komen. Dit impliceert dat het onmogelijk is een
betekenis te verlenen aan een geïsoleerd verhaalselement. Binnen een verhaal
hangt alles met alles samen; ook een personage kan dus niet van de plot worden
losgezongen.

Een personage is een acteur met menselijke eigenschappen. Een personage
is een narratieve constructie en kan derhalve niet worden vereenzelvigd met een
menselijke persoon uit de feitelijke, empirische werkelijkheid. Zodra een
persoon binnen een verhaal wordt opgevoerd, en dus een personage wordt,
verandert zijn ontologische status, op de zelfde wijze als waarop ook iedere
gebeurtenis door de loutere inlijving binnen een verhaal een nieuwe ontologi-
sche status verkrijgt. De narratieve configuratie verleent aan het personage een
toegevoegde waarde; de lezer van het verhaal krijgt een bepaald beeld van, een
bepaalde visie op het personage voorgelegd.155 De lezer kan zich deze visie
alleen toe-eigenen na inschakeling van de buitentekstuele opvattingen en
gegevens die deel uitmaken van zijn achtergrondkennis. Dit door de lezers
ingeschakelde normatieve referentiekader, waarop de plot op talrijke plaatsen
een beroep doet, schept een patroon van verwachtingen ten aanzien van het
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156 Ricoeur 1992, p. 147: ‘The dialectic consists in the fact that, following the line of concordance, the
character draws his or her singularity from the unity of a life considered as a temporal totality which
is itself singular and distinguished from all others. Following the line of discordance, this temporal
totality is threatened by the disruptive effect of the unforeseeable events that punctuate it (encoun-
ters, accidents, etc.).’

157 Zie voor een uitgebreide theorie van de narratieve identiteit Ricoeur 1992, p. 113-168.
158 Vgl. J. Leest, Een redelijk ritueel. Bemiddelen tussen strafrecht en leefwereld (diss. Utrecht), Den

Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, p. 160-162, die de visie bepleit dat verhalen bronnen van
kennis voor de rechter zijn, die helpen emoties op te roepen en rationeel te verwerken.

159 Witteveen 1990, p. 179.

personage. Door de geconfigureerde plot kan aan deze verwachtingen worden
tegemoetgekomen, maar zij kunnen evenzogoed door het verhaal worden
doorkruist. Personages worden met andere woorden gekenmerkt door een
interne dialectiek tussen concordantie en discordantie.156 Een personage is
daarom te beschouwen als een sub-plot, een plot binnen de plot van het verhaal.

De zojuist genoemde interne dialectiek tussen concordantie en discordantie
is constitutief voor wat we de narratieve identiteit van het personage kunnen
noemen.157 De identiteit van een personage is met andere woorden afhankelijk
van het beeld dat de lezer van het verhaal zich van het personage vormt op
grondslag van de verschillende verwachtingen die de plot ten opzichte van het
personage oproept, waarmaakt en soms doorkruist. De plot van het verhaal doet
een beroep op de achtergrondkennis of het referentiekader van de lezer. De
achtergrondkennis stelt de lezer in staat de door de plot gearticuleerde verban-
den tussen de verschillende verhaalselementen te herkennen en te duiden. Op
deze wijze stuurt de plot de interpretatie van het verhaal. De plot is op dezelfde
wijze bepalend voor de normatieve of ethische beoordeling door de lezer van
een personage. Alleen een verhaal giet de feiten, de gebeurtenissen en de
handelingen, de acteurs en de personages, kortom: alles waarover het medede-
lingen doet, in een normatief kader dat het mogelijk maakt een personage aan
een normatieve waardering bloot te stellen. De mogelijkheid om een bewering
te doen over de ‘schuld’ van een personage aan bepaalde toestanden of hande-
lingen binnen het verhaal, bestaat dan ook slechts bij de gratie van de geconfigu-
reerde plot.

De conclusie is gewettigd dat een narratieve dimensie een noodzakelijke
schakel vormt tussen objectieve waarheidsvinding en normatieve en prescriptie-
ve oordelen. Dit impliceert dat de strafrechtspleging verhalen nodig heeft om
een antwoord te kunnen geven op de vraag die iedere strafprocedure van begin
tot eind beheerst: kan aan de verdachte de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor
een strafbaar feit worden toegerekend?158 We hebben in het voorgaande gezien
dat deze vraag wezenlijk een vraag is naar de (mate van) persoonlijke verant-
woordelijkheid of schuld van de verdachte. Verantwoordelijkheid en schuld
brengen een normatieve, een ethische relatie tot uitdrukking tussen personen en
door hen verrichte of nagelaten gedragingen. Deze relaties kunnen enkel beteke-
nis verkrijgen binnen de kaders van een narratief geconstrueerde casus oftewel
een verhaal.159 De ‘feiten’ waaruit een juridische casus is opgebouwd, vormen
niet alleen het beginpunt, maar ook het sluitstuk van de juridische interpretatie,
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160 Zie Kelk 2005, p. 1.
161 C.W. Maris, ‘Romantisch recht. Over strafrecht en literatuur’, NJB 1991, p. 887-898, p. 892; Von

Wright 1998. Het begrip contrafacticiteit speelt een centrale rol in de filosofie van J. Habermas, bij
wie dit begrip voornamelijk ziet op de richtinggevende betekenis van een theoretisch ideaal van
rationaliteit waaraan de praktijk nooit ten volle kan voldoen, maar op de verwezenlijking waarvan
de praktijk wel steeds anticipeert, doordat deelnemers aan communicatie de verwezenlijking van het

doordat de narratieve samenhang binnen een casus mede bepalend is voor de
juridische relevantie van de feiten. Feiten en normen constitueren elkaar over en
weer. In de volgende paragraaf moet worden onderzocht wat dit alles te beteke-
nen heeft voor de materieel-strafrechtelijke concepten van legaliteit en waarheid.

4 Tussen strafrecht en sociale realiteit: Contrafacticiteit

4.1 De betrekkelijke autonomie van het strafrecht

Aan het begin van de voorgaande paragraaf werd de voornaamste functie van het
materiële strafrecht omschreven als de stabilisering van de door de samenleving
als vitaal aangemerkte normatieve verwachtingspatronen. Het strafrecht canoni-
seert als rechtsbelangen of rechtsgoederen die waarden die het, op voorzet van
politieke besluitvorming, aanziet voor de meest wezenlijke samenlevingswaar-
den. Tegen alle feiten van de dagelijkse werkelijkheid in, die onze intersubjec-
tieve verwachtingspatronen weerstreven, verschaft het strafrecht op kunstmatige
wijze een symbolisch systeem van begrippen en normen, waarin het de belang-
rijkste van deze verwachtingspatronen inlijft en waarmee het deze verwachtings-
patronen als het ware ‘immuniseert’ voor de aanslagen die zij in de feitelijke
werkelijkheid steeds weer te verduren krijgen. De verwachtingen die mensen
jegens elkaar koesteren, worden door het strafrechtelijk systeem bevestigd. Het
strafrecht garandeert hiertoe niet dat tegen iedere doorkruising van zijn normen
wordt opgetreden, maar een belangrijke implicatie van zijn functie is wél, dat
het strafrecht garandeert dat de frequentie waarmee het in het geweer komt tegen
normschendingen volstaat om het intersubjectieve vertrouwen in de strafrechte-
lijke gedragsnormen in stand te houden. Het strafrecht handhaaft zijn normen
selectief, teneinde het voor het vredig samenleven noodzakelijke vertrouwen te
beschermen en teneinde te voorkomen dat de teleurstelling en frustratie, die door
delictueuze schending van het vertrouwen worden veroorzaakt, omslaan in
eigenrichting.160

Uit het bovenstaande blijkt reeds het contrafactische karakter van het straf-
recht. De materiële normen, tot naleving waarvan het strafrecht eenieder zoekt
aan te sporen, verwijzen naar een deontologisch ‘volmaakte wereld’, waarmee
de feitelijke ervaringswerkelijkheid nooit helemaal kan samenvallen. In deze zin
zijn normen en de daaraan verbonden verwachtingspatronen steeds contrafac-
tisch of tegen-feitelijk: zij worden in verhouding tot de feitelijke maatschappelij-
ke verhoudingen gekenmerkt door een ‘utopisch surplus’ dat berust op een
ideaalbeeld van deze verhoudingen.161 Het strafrecht is hierdoor tegelijkertijd
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ideaal steeds reeds impliciet vooronderstellen. Zie K. Raes, ‘Contrafacticiteit en geldigheid’, R&K
1994, p. 93-110. In deze zin is de notie van contrafacticiteit ook een belangrijk thema uit de
wijsgerige hermeneutiek als geheel. Zie bijvoorbeeld M. Heidegger, Zijn en tijd (1927, vert.
M. Wildschut), Nijmegen: Sun 1999, p. 198; en Gadamer (1960) 1975, p. 278, die het grote belang
benadrukt van de interpretatie sturende Vorgriff der Vollkommenheit. Zie ook A.W.M. Mooij,
Psychiatrie, recht en de menselijke maat. Over verantwoordelijkheid, Amsterdam/Meppel: Boom
1998, p. 203.

162 Van der Wal 2003, p. 36: ‘Het recht, zo kan men zeggen, heeft twee gezichten, het ene naar de
realiteit, het andere naar de idealiteit gekeerd. En de precaire verbinding van die beide facetten is
juist kenmerkend voor de bestaanswijze van het recht.’

163 Foqué & ’t Hart 1990, p. 138-140 (noot 38): ‘Hier in deze studie worden de termen contrafaktisch
en contrafakticiteit echter uitsluitend in een derde, grondslagentheoretische betekenis gebruikt.
Daarin staat de gedachte centraal dat de verhouding tussen empirische feitelijkheid en empirische
theorievorming over die feitelijkheid slechts dan verhelderd kan worden, wanneer een coherent
begrippenapparaat voorhanden is dat juist deze verhouding zelf tot object heeft. Dat betekent dat dit
begrippenapparaat niet rechtstreeks de empirische feitelijkheid zelf tot object heeft en in die zin dus

betrokken op twee werelden, namelijk op de feitelijke ervaringswereld van
alledag én op de daarbovenuit gestegen, utopische wereld van de strafrechtelijke
normen.162 Het strafrecht ‘leeft’ van de discrepanties tussen beide werelden en
dus van de contrafacticiteit van de wereld waarnaar het streeft. Hiermee is
eigenlijk niets bijzonders gezegd. Het strafrecht wordt geacht feiten te toetsen
aan normen. Betekent dit niet reeds, dat datgene wat het strafrecht voor ‘feiten’
houdt, de ingebouwde mogelijkheid moet bezitten, af te wijken van hetgeen het
strafrecht door middel van zijn normen aan de feiten voorschrijft? En is afwij-
king van feitelijke verhoudingen niet een wezenskernmerk van elke norm, of zij
nu van juridischen of van anderen huize is?

Op beide vragen moet het antwoord natuurlijk ‘ja’ luiden. Strafrechtelijke en
andere gedragsnormen normeren feiten en vallen niet met de wereld van de
feiten samen; daar zijn zij nu eenmaal ‘normen’ voor. Met deze tamelijk triviale
constatering hebben wij de betekenis van de contrafactische signatuur van de
strafrechtelijke normen en begrippen echter nog niet volledig in beeld. De
normen en de normatieve begrippen van het strafrecht worden, anders dan
normen die mensen in het dagelijks leven jegens elkaar in stelling brengen,
gekenmerkt door een nog diepere vorm van contrafacticiteit. De inhoud van de
normen en begrippen die tezamen de strafrechtelijke realiteit uitmaken, staat niet
alleen op afstand van de talloze feiten die tezamen de intersubjectief gedeelde
ervaringswereld vormen, maar staat in zekere zin ook op afstand van zichzelf.
Met andere woorden: de begrippen van het strafrecht zijn mede tegen zichzelf
gekeerd. Zij worden gekenmerkt door een innerlijke tegenstrijdigheid, in die zin
dat zij niet alleen de werkelijkheid ordenen naar het beeld van de geldende
normen, maar ook inhoudelijk worden gekenmerkt door het inzicht dat hun
‘ideaaltoestanden’ zich niet voor eeuwig en op een objectieve, voor eenieder
bevredigende manier laten optekenen. Door hun contrafactische aard bewaren
de begrippen van het strafrecht steeds een kritische distantie, niet alleen tegen-
over de alledaagse leefwereld, maar ook tegenover de bestaande ordening
daarvan, dus tegenover het op een bepaalde plaats en een bepaalde tijd gefixeer-
de, positieve strafrecht.163
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contrafaktisch genoemd kan worden. (…) Er zal een theoretische positie moeten ontstaan van
waaruit die verhouding tussen empirische feitelijkheid en theorie ook normatief gewaardeerd kan
worden.’ Zie ook Maris 1991, p. 892.

164 In paragraaf 3 van hoofdstuk VI wordt de verhouding tussen de contrafactische begrippenwereld van
het strafrecht en de levensfeitelijke ervaringswereld ten aanzien van het opzetbestanddeel verder
uitgewerkt onder de noemer van de zogenaamde Parallelwertung in der Laiensphäre.

Deze diepere laag binnen de contrafactische kwaliteit van de strafrechtelijke
begrippenwereld is niet zonder betekenis voor het in de eerste paragraaf in grote
lijnen besproken legaliteitsbeginsel. Het legaliteitsbeginsel blijkt zich onder
meer te manifesteren in de norm die voorschrijft dat de in strafwetgeving en
jurisprudentie vervatte dogmatische betekeniswereld van het strafrecht niet op
een te grote afstand mag komen te verkeren van de door de omgangstaal bemid-
delde, menselijke ervaringswereld.164 Het strafrecht brengt een ordening aan in
de sociale werkelijkheid, maar daartoe reduceert het die werkelijkheid. In die
noodzakelijke reductie verliest het strafrecht de onmiddellijke verbinding met
zijn sociale omgeving. Om ons een beeld te kunnen vormen van de wijze
waarop de begrippen van het materiële strafrecht uitdrukking geven aan hun
eigen gebrek aan algemeenheid, moeten wij eerst de verhouding tussen het
strafrechtelijk ‘systeem’ en de ‘omgeving’ daarvan nader onder ogen zien.
Vervolgens kunnen de implicaties voor het materieel-strafrechtelijke legaliteits-
beginsel aan de orde worden gesteld.

In wat thans volgt, wordt stilgestaan bij de wijze waarop het strafrecht zijn
onafhankelijkheid waarborgt ten opzichte van dat gedeelte van de sociale
werkelijkheid, dat het strafrecht aan zijn verschillende normen onderwerpt.
Teneinde zicht te krijgen op de manier waarop het strafrecht zich ‘dogmatisch
sluit’ voor de levensfeitelijke wereld zullen allereerst enige aspecten van de
systeemtheoretische visie op het recht van de Duitse (rechts)socioloog N. Luh-
mann onder de aandacht worden gebracht. De aansluiting bij enkele, hieronder
slechts lapidair te ontvouwen gedachten uit deze nogal functionalistische,
systeemtheoretische rechtsleer dient evenwel alleen maar ter verduidelijking van
de in het voorgaande reeds enkele malen genoteerde overweging, dat het straf-
recht ‘intrasystematisch’ is aangewezen op het koesteren van een zelfbeeld dat
op het niveau van de ‘extrasystematische’ rechtswijsgerige reflectie gemakkelijk
kan worden ontmaskerd als een noodzakelijk waanbeeld. Dit enigszins
‘instrumentele’ gebruik van de systeemtheorie zij derhalve voorafgegaan door
een voorbehoud: het onderstaande pretendeert niet een sluitende presentatie te
bieden die optimaal recht doet aan Luhmanns denkbeelden. Integendeel: be-
toogd zal worden dat de systeemtheoretische benadering neigt tot een uitvergro-
ting van de autonomie van het juridisch systeem, doordat zij de dwarsverbanden
tussen recht en samenleving al te unilateraal, dat wil zeggen: te zeer als een zaak
van alleen het recht, conceptualiseert.

Toch: met het bovengenoemde voorbehoud in ons achterhoofd kunnen we
het recht, en in het bijzonder ook het strafrecht, beschouwen als een ‘systeem’,
en wel als een sub-systeem van het meeromvattende ‘sociale systeem’. Een
belangrijke eerste veronderstelling van dit systeemtheoretische perspectief op
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165 Luhmann 2004, p. 78, over het rechtssysteem: ‘We mean by “system” a context of factually enacted
operations, which have to be communicated because they are social operations, whatever defines
them – and in addition to that – have to be communicated as legal communication.’

166 Het zelfconstituerend vermogen van een systeem wordt door Luhmann autopoiesis genoemd; zie
Luhmann 2004, p. 81; L.M.A. Francot-Timmermans, Normativity’s re-entry. Niklas Luhmann’s social
systems theory: Society and law (diss. Utrecht), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, p. 28-31; J.F.
Nijboer, De (straf)rechtspleging als lerend systeem. Essay, Deventer: Kluwer 2008, p. 29-44.

167 Luhmann 2004, p. 79-88.
168 Luhmann 2004, p. 91.

het recht is dat de gehele samenleving, waarbinnen het recht zijn normerende
activiteiten ontplooit, zich laat kennen als een systeem. Een systeem bestaat in
een context van feitelijk verrichte operaties, die aan de onderhorigen van het
systeem gecommuniceerd dienen te worden.165 De identiteit van dit systeem
schuilt in de wijze waarop het communiceert met zijn ‘omgeving’, oftewel: met
dat deel van de werkelijkheid dat zich aan gene zijde van de grenzen van het
sociale systeem ophoudt. Het sociale systeem is daarmee afhankelijk van
communicatie: zijn ‘operaties’ zijn communicatief en dus talig. De radicaal van
de omgangstaal afhankelijke communicatieve operaties bevestigen telkens de
identiteit van het sociale systeem. In en door zijn operaties houdt het systeem
zichzelf in stand, herbevestigt het zijn grenzen met de hem omzomende omge-
ving, en bestendigt het zijn identiteit tegenover die omgeving.

Een belangrijk kenmerk van systemen schuilt voorts in hun autonomie ten
opzichte van hun omgeving. Een autonoom systeem is bij machte zelfstandig
zijn grenzen met de hem omringende omgeving te definiëren. Systemen worden
gekenmerkt door wat Luhmann ‘operatieve geslotenheid’ noemt. De operatieve
geslotenheid staat borg voor de autonomie van het systeem. De operaties van het
systeem worden gekenmerkt door recursiviteit: zij verwijzen telkens opnieuw,
en dus steeds in het ‘nu’, naar eerdere operaties en naar mogelijke toekomstige
operaties van het systeem. De communicatieve operaties produceren aldus zelf
het verschil tussen het systeem en de omgeving van het systeem. Het sociale
systeem is ten behoeve van zijn zelfconstitutie voorzien van een interne struc-
tuur die de operaties van het systeem in de gelegenheid stelt, vast te stellen
welke communicatieve uitingen wel, en welke niet als operaties van het systeem
kunnen worden aangemerkt.166 Deze communicatieve zelf-referentialiteit van het
sociale systeem maakt het systeem operatief gesloten.167

De geslotenheid van het systeem impliceert niet dat het systeem voortdurend
aan zichzelf gelijk blijft. Het systeem is als een historische ‘machine’ die ook
zichzelf in elk van zijn operaties betrekt, waardoor het systeem met iedere
operatie zichzelf opnieuw, in een veranderde gedaante construeert.168 Iedere
operatie bevestigt de identiteit van het systeem, maar wijzigt die identiteit ook.
Het systeem is dus enerzijds steeds herkenbaar als het zelfde systeem, doordat
alle communicatieve uitingen van het systeem, om met J.F. Glastra van Loon te
spreken, kunnen worden opgevat als demonstraties van de voorgegeven totaliteit
van eerdere systeemuitingen. Maar anderzijds ondergaat het systeem inhoudelijk
veranderingen. Dienovereenkomstig kunnen zijn communicatieve uitingen
tevens worden beschouwd als representaties van de geactualiseerde gedaante
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169 Melai 1968, p. XIII. Op diezelfde pagina: ‘In deze toedracht schuilt de grond voor de stelling, dat
de functies van wetgeving en rechtspraak berusten op een complementaire relatie, met op de
achterhand het reilen en zeilen van de individuen, die in het proces van de rechtsvorming een eigen
fundamentele rol spelen.’

170 Deze normatieve kracht van het object maakt duidelijk, dat dit object tevens dienst doet als teken
voor zijn gewijzigde, maar altijd ‘voorlopige’ betekenis. Ieder nieuw ervaringsbestanddeel is
daardoor zowel een demonstratie (en daarmee een betekend object) van vooraf beschikbare
begrippen en betekenissen, alsook een representatie (een teken) van de gewijzigde begrippen en
betekenissen; teken en betekende zijn omkeerbaar. Zie J.F. Glastra van Loon, Norm en handeling.
Bijdrage aan een kentheoretische fundering der sociale wetenschappen (diss. Leiden 1956),
Groningen: Wolters-Noordhoff 1987, p. 80-84. Zie nader hoofdstuk II, paragraaf 5; en zie hoofdstuk
III, subparagrafen 4.1 en 4.2, waar de omkeerbaarheid van teken en betekend object wordt besproken
in verband met de normativerende rechtsvindingsmethode.

171 Dit brengt mee dat de samenleving niet regelrecht als de omgeving van het rechtssysteem kan
worden aangemerkt. Ten dele is de samenleving méér dan die omgeving, aangezien de communica-
tieve operaties van het juridische systeem zelf ook door het sociale systeem worden geherbergd. Ten
dele is de omgeving van het rechtssysteem groter dan de samenleving, doordat het recht zich bezig
houdt met de omgeving van het sociale systeem, en daarnaast met de mentale en fysieke condities
van mensen, en met nog weer andere standen van zaken die het recht juridisch relevant acht. Zie
Luhmann 2004, p. 89.

van het systeem en van het arsenaal aan operaties die daarbinnen mogelijk zijn.
Deze dialectiek tussen demonstratie en representatie is kenmerkend voor alle
vormen van betekenisverlening en communicatie, dus ook bijvoorbeeld de door
de rechter gevormde interpretatie van een delictueuze gedraging. ‘Aldus be-
schouwd,’ schrijft A.L. Melai, ‘ontleent een handeling niet alleen zijn betekenis
aan een toepasselijk geacht wettelijk voorschrift, maar wordt – door zijn veron-
derstelde toepasselijkheid – eo ipso een uitspraak over de draagwijdte van dat
voorschrift gedaan.’169 Een onder verwijzing naar voorgegeven begripsinhouden
betekend ervaringsbestanddeel heeft met andere woorden ook een eigen norma-
tieve kracht die de voorgegeven begripsinhoud wijzigt. Hierdoor wordt tegelij-
kertijd het gehele betekenissysteem gewijzigd, waarvan die begripsinhoud deel
uitmaakt.170

De voorgaande overwegingen betreffende het sociale systeem in algemene
zin zijn eveneens toe te passen op het rechtssysteem. Het recht is te beschouwen
als een systeem dat onderdeel uitmaakt van de samenleving en dat binnen de
samenleving zijn werkzaamheden verricht. Het recht is dan ook een subsysteem
van het sociale systeem.171 Dit betekent dat ook het recht autonoom is ten
opzichte van zijn omgeving. Het is net als het sociale systeem ‘operatief geslo-
ten’: alleen het recht zelf kan bepalen wat recht is, welke communicatieve
operaties wel, en welke niet als onderdelen van het juridische systeem te gelden
hebben. Het systeemkarakter van het recht confronteert ons derhalve met een
tautologie: recht is wat het recht voor recht aanziet. Dit tautologische kenmerk
van het recht kan worden herleid tot de zelf-referentiële context van zijn opera-
ties. Het recht communiceert met zijn omgeving door middel van zijn operaties.
Maar de inhoud van die operaties is een zaak van het recht zelf, en niet ook van
de buiten-juridische omgeving. Het rechtssysteem bepaalt zelf op welke termen
het met zijn omgeving communiceert. Het recht monopoliseert zodoende de



Hoofdstuk IV226

172 Zie Broekman 1991, p. 165; en N. Luhmann, ‘Closure and openness: On reality in the world of law’,
in: G. Teubner (red.), Autopoietic law: A new approach to law and society, Berlijn/New York:
Walter de Gruyter 1988, p. 334-348. Een markant voorbeeld van de ‘normatieve’ of ‘operatieve
geslotenheid’ van het strafrecht bieden de jurisprudentiële, tautologische criteria ten bewijze van de
deelnemingsvorm medeplegen (art. 47, eerste lid, onder 1e Sr): het moet gaan om een zodanig
bewuste, nauwe en/of volledige samenwerking, dat van medeplegen kan worden gesproken. Zie
bijvoorbeeld HR 12 februari 2002, NJ 2002, 351 (Bankkluisjes) en HR 18 maart 2008, NJ 2008, 209
(Rijswijkse stoeptegelmoord).

173 In die zin is het recht volgens Luhmann ook onafhankelijk van moraal of ethiek. Het morele systeem
kan niet voor het recht uitmaken welke normen juridische gelding moet toekomen. Dit neemt niet
weg dat het recht zich wel degelijk door moraal en ethiek kan laten inspireren. Wat door de moraal
wordt aangedragen, komt cognitief, dus als informatie, ter kennis van het rechtssysteem (als het zich
daar voor openstelt). Normen die binnen de omgeving van het recht – niet juridisch maar mo-
reel – gelden, komen tot het recht als ‘feiten’ die het cognitief kan verwerken, of niet. Zie Luhmann
2004, p. 107-108; anders: Habermas 1992, p. 580-591; vgl. Francot-Timmermans 2008, p. 5-6, 10-
17; zie ook hierna.

174 Zie Luhmann 2004, p. 76-141. Zie ook Broekman 1991, p. 72: ‘Recht dient bij te dragen tot reduktie
van de komplexiteit van sociale systemen. Slechts op die manier wordt de samenleving leefbaar,
overzichtelijk, voldoende betrouwbaar en voorspelbaar. (…) Het is één van de grondpijlers van de
juridische dogmatiek, dat “verwachting” tot basiselement van gedrag verklaard en als gerechtvaar-
digde of redelijke verwachting gejuridiseerd kan worden.’ Zie nader over dit juridisch ‘vooroordeel’
de volgende subparagraaf.

voorwaarden van de discussie: de omgeving heeft geen operatieve toegang tot
het systeem.172

Het rechtssysteem onderscheidt zich van het sociale systeem in de aard van
zijn operaties. De communicatieve operaties van het recht zijn normatieve
operaties. Zij communiceren normativiteit, oftewel: redelijke, intersubjectieve
verwachtingen, die door het recht tegen teleurstelling worden beschermd. Alleen
het recht zelf kan bepalen welke normen onderdeel uitmaken van het rechtssys-
teem, juridisch operatief zijn, rechtsnormen zijn.173 De operatieve geslotenheid
van het recht is daardoor een normatieve geslotenheid. Deze geslotenheid is een
noodzakelijke voorwaarde voor de mogelijkheid van het recht om zijn functie
binnen de samenleving te kunnen vervullen. De voornaamste functie van het
materiële strafrecht is, zoals eerder opgemerkt, de stabilisering van de door de
samenleving als vitaal aangemerkte normatieve verwachtingspatronen. Deze
stabilisering is alleen mogelijk indien het recht de uitermate complexe maat-
schappelijke realiteit ordent, overzichtelijk maakt, en daarmee: simplificeert. Het
systeem is daardoor afhankelijk van selectie.174 Het moet abstraheren van de
onuitputtelijke diversiteit aan gegevens uit zijn omgeving. Het systeem beschikt
daartoe over een binaire code die onderscheid maakt tussen overeenkomst en
niet-overeenkomst met het systeem. Hierdoor is het systeem tegelijkertijd in
staat zichzelf van die omgeving af te grenzen.

De allocatie van de juridische coderingen (opname in, of buitensluiting van
het systeem) vindt plaats op geleide van een structuur of programma. De interne
programma’s van het rechtssysteem vormen tezamen de regels van het recht die
bepalen in welke gevallen feiten geacht kunnen worden met de eisen van het
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175 Zie Luhmann 2004, p. 173-210, in het bijzonder p. 209: ‘Codes enable us to distinguish between
belonging to the system and not belonging to the system, while programmes, which attribute the
values legal/illegal, are the objects of judgements of valid/invalid. An observer can define them as
structures. Empirically, however, they occur only in the operations of the system.’

176 Zie uitgebreid hoofdstuk III, paragraaf 3.
177 Broekman 1991, p. 166.
178 Zie Luhmann 2004, p. 105-120; Luhmann 1988.
179 De operatieve of normatieve geslotenheid van het rechtssysteem betekent dan ook niet dat het

systeem ongevoelig is voor causale invloeden van buitenaf; zie Luhmann 2004, p. 80.
180 Vgl. hierover Foqué & ’t Hart 1990, p. 203-211.

recht overeen te stemmen.175 De normatieve operaties van het recht vinden plaats
binnen het door het rechtssysteem ontworpen schema dat onderscheidt tussen
normen en feiten. Het recht dwingt zichzelf dit onderscheid serieus te nemen en
strikt toe te passen. Slechts dan kan het recht voldoen aan zijn zelfbeeld volgens
hetwelk het aan de hand van zijn normen rechtsgevolgen toerekent aan feiten uit
zijn omgeving. Aldus werpt het rechtssysteem een contrafactische barricade op
tegen de op het niveau van de wijsgerige reflectie over het recht gedane consta-
tering, dat normen en feiten niet strikt te scheiden zijn, doordat zij elkaar over
en weer beïnvloeden.176 Het recht ontkomt er niet aan, uit te gaan van de tegen-
feitelijke vooronderstelling, dat het zijn universele normen toepast op individue-
le gevallen en kan het zichzelf niet toestaan, ook maar een duimbreed toe te
geven aan de hiertegen ingebrachte overweging dat iedere juridische casus, ieder
rechtsfeit, reeds een gejuridiseerde, en dus geïnterpreteerde realiteit is.

 Het recht werkt aldus vanuit het noodzakelijke vooroordeel dat ‘de realiteit
als een verzameling casussen gezien kan worden’,177 en kan zich niet werkelijk
rekenschap geven van de omstandigheid dat deze feitenconstellaties constructies
van de werkelijkheid vormen, resultaten zijn van juridische kwalificatie. Tussen
enerzijds de wereld van de juridische normen en anderzijds het werkelijkheids-
domein dat het recht beschouwt als het reservoir aan feiten die aan zijn normen
kunnen worden blootgesteld, bestaat een complexe relatie. Over deze verhou-
ding handelt de volgende subparagraaf. Voordat daaraan kan worden toegeko-
men, moeten eerst nog enige overwegingen worden gewijd aan de wijze waarop
het recht de wereld van de feiten tot zich toe kan laten. Het recht heet dan wel
‘normatief gesloten’ te zijn, dit neemt niet weg dat het recht ook openingen heeft
en moet hebben waardoorheen de buiten-juridische omgeving tot binnen het
rechtssysteem kan doordringen. Tegenover de normatieve geslotenheid plaatst
Luhmann de cognitieve openheid van het rechtssysteem.178

Een systeem is niet geïsoleerd van zijn omgeving.179 Het is wel operatief
gesloten, maar kan zich niet in alle opzichten van zijn omgeving verlossen. Een
systeem dat niet in voldoende mate leert van zijn omgeving, tred houdt met de
ontwikkelingen daarbinnen, is tot sterven gedoemd. Dit geldt ook voor het recht:
als het rechtssysteem zich teveel van zijn omgeving vervreemdt, zodat het zijn
volledig van de sociale werkelijkheid losgezongen begrippenwereld voor ‘de’
werkelijkheid kan houden, zal het op een zeker moment ineenzakken, oplossen
in het niets.180 Om te kunnen blijven functioneren, moet het recht dus zijn
compatibiliteit met de hem omgevende werkelijkheid bewaken. De functie van
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181 Luhmann 2004, p. 90: ‘In so far as it uses language to communicate, the legal system always
requires the link with operations outside the legal system. (…) Even if the legal system cannot talk
with society as a system, its boundaries are porous as far as communication is concerned.’ En op
p. 92: ‘The law remains embedded in general social arrangements, remains dependent on structures
that also serve other functions (for instance, the family or a religiously founded morality).’

182 Luhmann 1988, p. 339-341. Schild 1994, p. 32, spreekt in dit verband van de noodzaak tot de zorg
voor eine gelebte Rechtigkeit en ein lebendiges Recht.

183 Luhmann 2004, p. 93: ‘As complexity increases isomorphic (corresponding) similarities and
semantic congruencies decrease; the social reference of norms becomes abstract and can generally
no longer be identified by what they are supposed to regulate. However, the form of the solution
remains the same: the legal system becomes differentiated in order to be able to account for the
changing social structures on its own initiative, together with all the problems which follow from
a complete reconstruction of social relations through the provisions available within the legal
system.’ Zie ook Nijboer 2008, p. 36-44, 61-73.

het rechtssysteem kan niet louter betrokken zijn op zelfhandhaving: zijn functie
is een functie binnen het sociale systeem.181 Ofschoon het (straf)recht zich
bedient van een taal die afwijkt van de omgangstaal, is het vanwege zijn afhan-
kelijkheid van communicatie wél op deze omgangstaal aangewezen. De inhoud
van juridische begrippen kan dienovereenkomstig niet radicaal afwijken van de
betekenis die men in het maatschappelijk verkeer gewoon is aan de desbetreffen-
de termen te verbinden. Overeenkomstig de specifieke functie die het strafecht
binnen de samenleving dient, hecht het strafrecht aan sommige termen een
ruimere, aan andere termen een engere betekenis dan de omgangstaal doet. Maar
in wezen hebben beide systemen, het juridische en het sociale, het steeds over
‘hetzelfde’.182

Het voorgaande roept intussen wel de vraag op hoe het recht open kan staan
voor zijn omgeving. Dit kan alleen cognitief, dat wil zeggen: het recht kan zijn
omgeving alleen als cognitief te verwerken informatie, als wereld van feiten, tot
zich toelaten. Voor alle systemen geldt dat zij slechts onder de voorwaarde van
hun operatieve geslotenheid cognitief open kunnen zijn. Zo ook voor het rechts-
systeem. Om te kunnen leren van zijn omgeving, om de ontwikkelingen binnen
de steeds complexer wordende maatschappij te kunnen bijhouden, moet het
recht voortdurend een voldoende mate van openheid tot zijn omgeving garande-
ren. Het recht kan de veranderingen binnen en de groeiende complexiteit van
zijn omgeving niet intra-systematisch weerspiegelen, indien het zijn omgeving
op alle manieren niet-ontvankelijk verklaart. Maar het recht kan het zich niet
veroorloven zich voor de omringende wereld in heel zijn oneindig gediversi-
fieerde totaliteit open te stellen. In dat geval zou het recht door zijn omgeving
worden verzwolgen en zou het zich niet langer tegen de omgeving kunnen
afgrenzen. Precies om die reden is de cognitieve openheid van het recht afhan-
kelijk van de normatieve en operatieve geslotenheid ervan.183 Alleen het recht
zelf kan bepalen welke normen juridisch operatief zijn. Op basis van een intern
selectiecriterium bepaalt het recht zelf welke informatie het verwerkt en aan de
werking van zijn normen blootstelt.

In het bovenstaande werden enkele noties ontleend aan de systeemtheoreti-
sche benadering van het recht. Dit geschiedde met het doel, zicht te bieden op
het contrafactische werkelijkheidsbeeld dat het strafrecht in en door zijn begrip-
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184 Vooral zij gewezen op de soms harde kritiek van Habermas, die Luhmann bijvoorbeeld betichtte van
‘reductief sciëntisme’ en ‘radicaal objectivisme’; zie Habermas 1992, p. 11, 67, en in het bijzonder
p. 573-580. Volgens V.M. Bader, ‘Eenheid van de communicatieve rede, recht en complexe
maatschappijen. Een kritiek op Jürgen Habermas’ “Faktizität und Geltung”’, R&K 1994, p. 111-144,
berust deze kritiek voor een deel op een niet geheel adequate lezing van het werk van Luhmann. Zie
verder M. Sacher, ‘Systemtheorie und Strafrecht. Kritik der rollenbezogenen Zurechnungslehre’,
ZStW 2006, p. 574-619.

185 Zie Habermas 1992, p. 573-580; Leest 2007, p. 45-47.
186 Broekman 1991, p. 175.
187 Habermas 1992, p. 579-580. In subparagraaf 2.3 van dit hoofdstuk bezagen wij twee theoretische

perspectieven op het rechtsvindingsvraagstuk zoals dat sedert de ‘hermeneutische wending’ in de
interpretatietheorie voorligt: een constructivistisch en een casuïstisch of particularistisch perspectief.
Beide perspectieven kiezen weliswaar twee diametraal verschillende oplossingsrichtingen voor dit
vraagstuk, maar zij stemmen desalniettemin hierin overeen, dat door beide perspectieven een
intrinsieke band wordt voorondersteld tussen enerzijds de inhoud en de toepassing van het recht en
anderzijds de vraag naar de moraliteit van het recht. Constructivisten leggen de verbinding tussen
recht en moraal in hun referentie aan beginselen, die de rechter niet alleen aan politieke doeleinden,
maar ook aan de notie van het ‘rechtsethisch minimum’ van de menselijke waardigheid committeren.
Casuïsten of particularisten zien de begrenzing van de toepassingsmogelijkheden van rechtsregels
vooral gelegen in het geweten van de rechtsvindende rechter en de open maatstaven van redelijkheid
en billijkheid.

188 A.C. ’t Hart, ‘Autonomie van het strafrecht’, in: A.C. ’t Hart, Hier gelden wetten! Over strafrecht,
Openbaar Ministerie en multiculturalisme, Arnhem: Gouda Quint 2001a, p. 185-196, p. 190.

pen ontwerpt en in stand houdt. Het is intussen de vraag of op dit beeld niet een
ietwat te hel licht werd geworpen. De toepassing op het recht van de sociologi-
sche systeemtheorie is niet van hevige kritiek verschoond gebleven.184 Tot een
beredeneerde positiekeuze binnen de verschillende in dit verband gevoerde
polemieken acht ik mij niet bevoegd. Wél moet bij de voorgaande beschouwing
worden aangetekend, dat een overdrijving van de autonomie van althans het
juridische deelsysteem van het strafrecht niet zonder serieuze bedenkingen is.
Een te scherpe accentuering van de onafhankelijkheid van het strafrecht van de
sociale realiteit waarbinnen het zijn activiteiten ontplooit, en een te strenge
ontkoppeling van recht en moraal kunnen namelijk gemakkelijk leiden tot een
voorbijzien aan enige morele vraagstukken die op verschillende punten binnen
het strafrechtelijk systeem uitdrukking vinden.185 Een belangrijke verdienste van
het juridisch systeemdenken lijkt te zijn dat het ons het nauwelijks voor betwis-
ting vatbare inzicht verschaft, ‘dat er van buiten af géén recht in het recht kan
binnenkomen – simpelweg omdat er buiten het recht geen recht is!’186 Maar deze
tautologische bepaling van de grenzen van het rechtssysteem kan niet verhinde-
ren dat het recht, wil het aanspraak kunnen maken op legitimiteit, ertoe veroor-
deeld is een beroep te doen op politieke doelstellingen en morele beginselen.187

Het strafrecht mag dan autonoom zijn, niet alleen ten opzichte van andere
rechtsgebieden, ook ten opzichte van wat we de ‘omgeving’ van het strafrechte-
lijk systeem kunnen noemen, maar deze autonomie mag niet worden verward
‘met autarkie, met individualistische (“atomistische”) zelfgenoegzaamheid.’188

Het is daarom niet zo, dat morele vraagstukken het strafrecht slechts van buiten-
af bestoken, in reactie waarop het strafrecht dan zelf, in volkomen onafhan-
kelijkheid, zou kunnen besluiten deze vraagstukken al dan niet als juridische
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189 Zie ook A.L. Melai, ‘Macht en moraal als de belagers van het recht’, in: H. Philipse & A. Soeteman
(red.), Flores debitorum (Van Haersolte-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984, p. 87-97.

190 Foqué & ’t Hart 1990, p. 34 (cursivering toegevoegd): ‘Grondslagentheorie verwijst in deze opzet
dus enerzijds naar de onverbrekelijke samenhang van de ethisch-normatieve, de maatschappijtheore-
tische en de kennistheoretische dimensies in het recht en anderzijds naar de reconstructieve analyse
van de wijze waarop deze samenhang niet in de louter evenementiële ontwikkeling maar in de
wording van het denkkader van de hedendaagse rechtsorde verwezenlijkt is.’

191 G.C.G.J. van Roermund, ‘Dualisme en dualisme is twee’, in: G.C.G.J. van Roermund, M.S.
Groenhuijsen & W.J. Witteveen (red.), Symposium strafrecht. Vervolg van een grondslagendebat,
Arnhem: Gouda Quint 1993b, p. 265-289, p. 279: ‘Het lijkt raar: contrafactisch betekent klaarblijke-
lijk ook: tegen zichzelf verdeeld. (…) Als rechtsbegrippen in deze laatste, radicale zin contrafactisch
zijn, dan wil dat zeggen dat ze een soort van ingebouwde ontkenning hebben van hun eigen
absoluutheidsaanspraak op het ideaal van de rechtvaardige samenleving.’ Foqué & ’t Hart 1990,
p. 409: ‘Dit is dan ook de reden waarom het contrafaktische karakter van het strafrecht in deze
traditie de kern van het moderne rechtsdenken vormt: het articuleert de grondstructuur die tegelijker-
tijd ook de grondvoorwaarde is voor elke concrete machtsuitoefening of voor elke concrete
maatschappelijke ordening, zonder dat deze concretiseringen die grondstructuur uitputtend kunnen
bepalen.’

192 Vgl. P. Fuchs, Die Psyche. Studien zur Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt, Weilerswist:
Velbrück Wissenschaft 2005, p. 12-13.

vraagstukken te ‘coderen’.189 Het strafrecht is in zijn verschillende operaties
steeds mede op de ten dele moreel geaarde vraag naar de legitimiteit van de
strafrechtspleging georiënteerd. Deze voortdurende morele oriëntatie kan
worden verduidelijkt aan de hand van het ‘grondslagentheoretische’ begrip
contrafacticiteit.190 Aan het begin van deze paragraaf werd gesteld dat de begrip-
pen van het strafrecht een contrafactisch karakter dragen, met dien verstande dat
zij mede tegen zichzelf zijn gekeerd, dat wil zeggen: gekeerd tegen de door het
begrippensysteem waarvan zij deel uitmaken gevormde ordening.191 Bij wege
van deze contrafactische signatuur brengen de dogmatische begrippen van het
strafrecht een ‘voorbehoud’ tot uitdrukking bij deze door het strafrechtelijk
systeem in de sociale leefwereld aangebrachte ordening. Daarmee maken zij
deze ordening ontvankelijk voor kritiek van binnenuit. In de thans volgende
subparagraaf wordt stilgestaan bij de symbolische ordening van het strafrecht
en bij de implicaties daarvan voor het autonome zelfbeeld van het strafrecht.

4.2 Representationalisme, waarheid en interceptie

In de voorgaande subparagraaf werd het contrafactische karakter van het straf-
recht aan de orde gesteld. Het strafrecht abstraheert van de oneindig gediversi-
fieerde sociale werkelijkheid, door zich alleen te oriënteren op de door het
strafrecht zelf geselecteerde aspecten van de sociale realiteit. De term ‘aspect’
impliceert reeds dat het strafrecht noodgedwongen ‘af-ziet’ van een grote
hoeveelheid betekenissen in de sociale leefwereld.192 Het strafrecht codeert zijn
omgeving, oftewel: het selecteert en laat weg. De sociale leefwereld vertegen-
woordigt voor het strafrecht de voorgegeven intersubjectieve betekeniswereld
waarbinnen het zijn functie vervult. Deze voorgegeven betekeniswereld is een
symbolisch gestructureerd geheel. De sociale werkelijkheid kan dan ook niet
worden geacht samen te vallen met de fysieke, natuurlijke, aan vaste wetmatig-
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193 Zie ook hoofdstuk III, paragaaf 2.1; en hoofdstuk V, subparagraaf 3.1.
194 Zie P. Ricoeur, ‘Metaphor and the central problem of hermeneutics’, in: P. Ricoeur, Hermeneutics

and the human sciences. Essays on language, action and interpretation (red. J.B. Thompson),
Cambridge etc.: Cambridge UP 1989e, p. 165-181; E. Levinas, ‘Betekenis en zin’, in: E. Levinas,
Het menselijk gelaat. Essays, gekozen, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ad
Peperzak, Amsterdam: Ambo 2005b, p. 167-210; en zie Mooij 2006, p. 146-151; Visker 2006,
p. 268. Zie verder ook hoofdstuk II, paragraaf 5; en hoofdstuk V, subparagraaf 3.1.

195 Zie Mooij 2006, p. 146-151, 161-210. Zie ook Melai 1968, p. 108-116, 138-140, en p. 131: ‘Deze
opheldering is bovendien van belang om te doen inzien, dat een beroep op de “werkelijkheid” ter
ondersteuning van een theoretisch antwoord op een rechtsvraag misleidend is, voor zover het besef
ontbreekt dat de blik op de werkelijkheid zelf van aard op een (theoretische) opvatting berust, en
bijgevolg niet vrij is van vooronderstellingen – anders gezegd: van vooroordelen.’

196 De intentionele betrokkenheid van de mens op de sociaal gedimensioneerde leefwereld vormt één
van het uit drie lagen opgebouwde mensbeeld dat onder andere door het recht wordt voorondersteld.
De twee andere lagen bestaan in het niveau van het subject als oorsprong van handelen en centrum
van beleving en in het niveau van de reflectie en het vermogen tot het innemen van een excentrische
positie. Zie Mooij 2004a, p. 16-20, 50-61. Zie ook hoofdstuk II, subparagraaf 3.3.

heden onderworpen werkelijkheid buiten onszelf. De natuurlijke werkelijkheid
is het door objectieve noodzakelijkheid geregeerde ‘natuurrijk’. Zij wordt
gedetermineerd door een gesloten en universele natuurcausaliteit die de mens
niet kan beïnvloeden maar op natuurwetenschappelijke wijze wél tot op zekere
hoogte in kaart kan brengen.193 Deze natuurlijke werkelijkheid is een wereld van
‘brute’ feiten die als zodanig echter niet voor menselijke zingeving vatbaar zijn.

Zingeving of betekenisverlening is slechts mogelijk bij de gratie van de
werkzaamheid van een symbolische structuur. Deze symbolische structuur
transformeert de onmiddellijke, als zodanig niet als zinvol te ervaren werkelijk-
heid tot een betekenisvolle wereld die bestaat uit subjecten met wie en objecten
waarmee wij zinvolle verhoudingen kunnen aangaan. Onze waarneming van
ervaringsbestanddelen en van anderen wordt zo gestructureerd door een voorge-
geven, in traditie gewortelde en cultureel overgeleverde symbolisering die de
werkelijkheid op een bepaalde wijze aanduidt. De symbolische structuur is dus
een talige structuur. ‘Betekenis’ is geen eigenschap waarmee verschijnselen in
de fysische werkelijkheid reeds van nature begiftigd zijn. Betekenis vooronder-
stelt taal. De taal ís er nu juist om de aan onze waarneming gegeven ervaringsbe-
standdelen vanuit de totaliteit van de taal over te brengen (‘meta-foor’), te
transcenderen, náár de betekenis.194 De symbolische taal filtert de oneindige
fysische ruimte en tijd en laat als residu een gesubjectiveerde en geleefde,
oftewel: een sociaal gedimensioneerde ruimte en tijd achter. Juist dankzij de
sociale dimensionering kunnen wij ons tot de verschillende onderdelen van de
geleefde werkelijkheid op een zinvolle wijze verhouden.195

Mensen ervaren de wereld door het raster van de taal, zij nemen de wereld
waar, maar zijn er tegelijkertijd op betrokken. Op de sociaal gedimensioneerde
leefwereld, behelzende een oneindige hoeveelheid betekenisgeladen ervarings-
bestanddelen, is het menselijk subject steeds op onontkoombare wijze betrokken
wanneer het zich uit, zich te verstaan geeft, dat wil zeggen: wanneer het spreekt,
schrijft, handelt. Deze betrokkenheid is intentionaliteit.196 Intentionaliteit
impliceert wederkerigheid en dus: verkeer uit twee richtingen. Het menselijk
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197 Mooij 2006, p. 146-151, 161-210; Mooij 2004a, p. 50-59; zie ook Habermas 2005, p. 155-186.
198 Zie nader hoofdstuk II, subparagraaf 4.2; en hoofdstuk III, paragraaf 2.
199 Wat niet de mogelijkheid uitsluit voor de hermeneutiek zich toe te leggen op ‘kritisch’ onderzoek

naar eventuele ideologische vervormingen of valse voorstellingen van de leefwereld. Zie Th. de
Boer, ‘Hermeneutiek en ideologiekritiek’, in: H. Kunneman (red.), Wetenschap en ideologiekritiek,
Amsterdam/Meppel: Boom 1978, p. 96-134; P. Ricoeur, ‘Hermeneutics and the critique of ideolo-
gy’, in: P. Ricoeur, Hermeneutics and the human sciences. Essays on language, action and interpre-
tation (red. J.B. Thompson), Cambridge etc.: Cambridge UP 1989b, p. 63-100; en zie hoofdstuk III,
subparagraaf 2.5.

200 Zie Mooij 2006, p. 170-182.
201 Mooij 2006, p. 151: ‘Omdat wij onszelf op verschillende manieren kunnen uitleggen, zonder dat één

uitleg de ware zou zijn, is er een distantie tussen wat wij zijn en hoe wij onszelf zien of uitleggen.
Precies deze distantie maakt het mogelijk dat wij onszelf op deze of gene wijze zien en uitleggen en
zo ook een verhouding tot onszelf hebben. De symbolische functie van de taal maakt zo zelfreflectie

subject handelt en spreekt steeds opnieuw vanuit zijn subjectieve positie, maar
zijn uitingen zijn slechts verstaanbaar, en daarmee: als uitingen bestaanbaar, bij
de gratie van de voorgegeven intersubjectieve betekeniswereld. Die geïntendeer-
de wereld, oftewel de intersubjectief gedeelde ervaringswereld, vormt één van
de drie onderling afhankelijke kenmerken van wat we de ‘psychische realiteit’
kunnen noemen. De twee overige kenmerken daarvan zijn gelegen in de inten-
tionele betrokkenheid op die wereld en de zojuist besproken symbolische
structuur die de empirische, ongefilterde werkelijkheid omvormt tot een zinvolle
ervaringswereld.197

Eén en ander impliceert dat het betekenissysteem van de taal een afstand
schept tot de natuurlijke werkelijkheid. Over deze op afstand van de fysische
werkelijkheid gestelde, symbolisch gestructureerde ervaringswereld buigen zich
de hermeneutische wetenschappen en buigt zich ook de normatieve handelings-
praktijk van de strafrechtspleging.198 Dit gebeurt nadrukkelijk in het verlengde
van de menselijke ervaring van de wereld zelf.199 De wereld vormt de verzame-
ling objecten van onze ervaring. De wijze waarop wij de met betekenis geladen
wereld ervaren, is afhankelijk van de afstand die door de taal tot de ons omge-
vende werkelijkheid wordt aangebracht. Die afstand is meervoudig. De erva-
ringsbestanddelen in de wereld kunnen worden waargenomen doordat zij aan
ons verschijnen, niet binnen een oneindige, fysieke ruimte, maar binnen een
sociaal gedimensioneerde en dus tot voor mensen hanteerbare proporties terug-
gebrachte geleefde ruimte. Zij dienen zich bovendien niet in een kosmologische
en puur lineair verlopende tijd aan ons bewustzijn aan, maar in een gesubjecti-
veerde, in verleden, heden en toekomst gedimensioneerde tijdsbeleving.200 Ten
slotte brengt de symbolische ordening ook een separatie tot stand met de ander
en met onszelf. De ander en het eigen zelf zijn niet langer onmiddellijk aan het
zelf tegenwoordig. Tussen het zelf en de ander ligt een symbolisch tussenstuk
dat ons in staat stelt de uitingen van anderen te interpreteren. De symbolische
dimensie maakt het ons mogelijk afstand te nemen ook tot onszelf, onszelf te
zien als een ander wiens identiteit en wiens uitingen voorwerp van reflectie en
duiding kunnen worden. Op deze wijze is de door talige symbolisering gescha-
pen distantie constitutief voor onze vrijheid.201
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en daarmee vrijheid van handelen mogelijk.’ Zie ook Mooij 2004a, p. 58-59; Mooij 1998, p. 187-
188; en hoofdstuk II, subparagrafen 3.3 en 4.2.

202 Zie Foqué & ’t Hart 1990, p. 129-151; Van Roermund 1993b.
203 Deze eis werd in de eerste paragraaf beschreven als het aan de rechter geadresseerde correlaat van

het rechtstreeks aan het legaliteitsbeginsel verbonden Bestimmtheitsgebot of lex certa-gebod.
204 Zie Luhmann 1988, p. 339-341.
205 Van Roermund 1993a, p. 132; zie ook Foqué & ’t Hart 1990, p. 365-366; en ’t Hart 1991, p. 43: ‘In

de begrippelijkheid van het recht, dat die maatschappij wil afbeelden, is geen ruimte voor protest
dat niet blijft binnen het kader van die werkelijkheidsconstructie zelf. Want een alternatieve
werkelijkheidsinterpretatie wordt voor tegennatuurlijk en uiteindelijk voor ondenkbaar en onmoge-
lijk gehouden.’ En zie Ricoeur 2006, p. 279; Broekman 1991, p. 163-192. Vgl. ook Glastra van Loon
1978, p. 13-30, die in dit verband de relatie tussen twee typen van kentheorie bespreekt: de
‘correspondentie-theorie’ en de ‘compositie-theorie’ van het kennen.

De dagelijkse ervaringswereld vormt op de hierboven beschreven wijze een
symbolische werkelijkheid. Het strafrecht brengt, gelijk het recht in het alge-
meen, vervolgens binnen die sociale leefwereld weer zijn eigen symbolische
ordening aan, bovenop, of liever: in het verlengde van de door de omgangstaal
tot ervaringswereld omgevormde werkelijkheid. Het strafrecht is dus symbolisch
in de tweede graad, waarlijk ‘contrafactisch’.202 De onderdelen van de strafrech-
telijke ‘ervaringswereld’, zoals de dogmatiek van het ‘algemeen deel’ en de
bestanddelen van delictsomschrijvingen, hebben een logischerwijs juridische
betekenis. Het legaliteitsbeginsel eist echter onder andere dat het verschil tussen
de door de strafrechter aan termen in een delictsomschrijving verleende beteke-
nis enerzijds en de alledaagse, door de omgangstaal aan deze termen verbonden
betekenis anderzijds niet te groot mag zijn.203 De strafrechtelijke betekenis
vooronderstelt dus de alledaagse betekenis, maar wijkt van die alledaagse
betekenis ook af. Hiermee is eigenlijk niets bijzonders gezegd. De taal van het
(straf)recht, met al zijn jargon en begripsmatige onderscheidingen, is weliswaar
geen volkomen eigenstandige kunsttaal, maar wijkt wel af van de taal waarvan
men zich in het dagelijks leven bedient.204 Dit is ook onvermijdelijk, nu het recht
mede als functie heeft, te abstraheren van de onuitputtelijke diversiteit aan
voorvallen in het dagelijks leven, teneinde ditzelfde leven met een stelsel van
algemene regels te kunnen normeren.

Intussen roept het ‘dubbel symbolische’, oftewel: contrafactische karakter
van het strafrecht wel de vraag op, hoe wij de verhouding moeten zien tussen de
normen van het strafrecht enerzijds en datgene wat het strafrecht voor de
juridisch te waarderen ‘feiten’ houdt anderzijds. In de voorgaande subparagraaf
bleek dat feiten als cognitief te verwerken informatie uit de omgeving van het
strafrecht op het strafrechtelijk systeem toekomen. In de paragraaf daarvoor
kwam het begrip ‘representationalisme’ even aan de orde, waar het werd aan-
geduid als een vorm van funderingsdenken. Vanwege de normatieve gesloten-
heid van het rechtssysteem kan het recht niet anders dan ‘funderend’ denken; het
moet zijn beeld van de werkelijkheid beschouwen als een weergave of afbeel-
ding van een buiten het denken staande werkelijkheid.205 Het recht gaat daardoor
noodgedwongen uit van het interpretatieve model waarbinnen de feiten van een
casus louter grondslag vormen voor, en dus voorafgaan aan de toepassing van
zijn normen. Dit uitgangspunt vooronderstelt de beschikbaarheid van een on-
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206 Zie hierboven, paragraaf 2.
207 Zie Broekman 1991, p. 163-192. En zie hierboven, subparagrafen 3.2 en 4.1.
208 Crijns & Van der Meij, p. 52. Het materiële waarheidsbegrip van het strafrecht wordt veelal afgezet

tegen het formele of relatieve waarheidsbegrip zoals dat binnen het civiele recht zou worden
aangehangen: de door partijen overeengekomen waarheid die niet hoeft overeen te komen met de
materiële waarheid. Deze tegenstelling is relatief. Enerzijds benadrukken verschillende auteurs dat
ook in het civiele recht de materiële waarheid gezocht wordt, zij het op een andere wijze; zie Crijns
& Van der Meij 2005, p. 48-50. Anderzijds betoogt G. Knigge, ‘De schijn van waarheid’, in: N.J.M.
Kwakman (red.), Partijautonomie of materiële waarheid?, Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2006, p. 33-43, dat hetgeen in het strafrecht voor de materiële waarheid wordt gehouden, in veel
gevallen een formele of door partijen geconstrueerde waarheid betreft.

209 C.H. Brants et al., ‘Op zoek naar de grondslagen’, in: C.H. Brants et al. (red.), Op zoek naar de
grondslagen. Strafvordering 2001 ter discussie, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 1-27,
in het bijzonder p. 20-24.

geïnterpreteerde, nog niet door de begrippen van het strafrecht aangeroerde
werkelijkheid, die kan worden onderworpen aan de regels en de dogmatiek van
het strafrecht.206 Maar een dergelijke werkelijkheid staat het strafrecht niet
‘werkelijk’ ter beschikking: juridische feiten zijn in een zwakke zin reeds
gekwalificeerde en dus geïnterpreteerde feiten. Aan deze feiten is immers
juridische relevantie toegekend. De veronderstelling dat de normen van het
recht op de één of de andere wijze zélf hun betekenis en toepassingsbereik
kunnen aankondigen en dat de feiten van een geval niets méér doen dan zich aan
de werking van de toepasselijke normen onderwerpen, is voor het strafrecht
weliswaar onvermijdelijk, maar buiten het strafrecht niet houdbaar.207

Deze contrafactische juridische denkwijze weerspiegelt zich binnen het
domein van het strafrecht in de wijze waarop wordt aangekeken tegen de
zogenoemde ‘materiële waarheidsvinding’. Het wordt immers als een belangrijk
uitgangspunt van ons strafrecht beschouwd, dat het materiële strafrecht zoveel
mogelijk ‘dient te worden toegepast in overeenstemming met de werkelijkheid,
het werkelijk voorgevallene, met de materiële waarheid.’208 Dit wil niet te
betekenen hebben, dat de normen van het strafrecht eerst kunnen worden
toegepast zodra de ‘werkelijkheid’ als zodanig in alle objectiviteit is opgehel-
derd. Wél moet de rechter, binnen de door de tenlastelegging toegestane band-
breedte, en in de mate waarin dit voor een juiste toepassing van het materiële
strafrecht nodig is, een zo objectief mogelijke interpretatie bieden van de voor
de strafrechtelijke beoordeling relevante feiten van het desbetreffende geval. Het
uitgangspunt luidt, dat een veroordeling niet eerder kan worden uitgesproken
dan nadat de rechter heeft vastgesteld dat de in de tenlastelegging geformuleerde
‘feiten’ overeenkomen met hetgeen in de ‘werkelijkheid’ heeft plaats gevonden.
In deze voorstelling van zaken gaat de materiële waarheidsvinding derhalve
vooraf aan, vormt zij zelfs de enige legitieme grondslag voor de beoordeling van
de strafbaarheid van de terechtstaande persoon.209 Laatstbedoelde beoordeling
staat centraal binnen de materieel-strafrechtelijke rechtsvinding.

De waarheidsvinding is gericht op het aanleveren van de ‘onbewerkte’
grondstoffen voor het uiteindelijke bewijs. De rechtsvindingsfase ‘bewerkt’ deze
grondstoffen door hen op te nemen in een verband dat het mogelijk maakt te
beslissen over de schuld of onschuld van de terechtstaande verdachte. Slachtof-
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210 Ricoeur wijst op een overeenkomst tussen de historicus die een interpretatie geeft van voorbije
‘gebeurtenissen’ en de rechter die daarover zijn oordeel velt. Beiden worden geacht hun taak op een
waarheidsgetrouwe wijze te vervullen. Beiden baseren zich op gebeurtenissen die zijn overgeleverd
door middel van getuigenissen, documentatie en archivering. En voor beiden worden deze fasen van
testimony en documentation beheerst door het postulaat van vertrouwen. Zie Ricoeur 2006, p. 161-
181, 253-254, 278, 316.

211 Dat dit vertrouwen binnen ons systeem van strafvordering, in ‘normatieve’ zin, een noodzakelijke
voorwaarde is voor een legitieme strafrechtspleging, wil nog niet zeggen dat dit vertrouwen, in
‘empirische’ zin, altijd gerechtvaardigd is of gerechtvaardigd kán zijn. Zie ook subparagraaf 3.2,
voetnoot 109.

212 Met betrekking tot bijvoorbeeld de vraag naar de aannemelijkheid van strafuitsluitingsgronden is
de interpretatievrijheid van de rechter veel ruimer. Zie voor een nadere relativering van de strikte
grondslagleer Corstens 2008, p. 642-648.

213 Uiteraard mag niet uit het oog worden verloren dat bijvoorbeeld de toepassing van dwangmiddelen
geschiedt in dienst van, wat Corstens noemt: de waarheidsvinding ‘in ruime zin’, zodat men niet de
ogen mag sluiten voor omstandigheden die kunnen duiden op de onschuld van de verdachte.
Bovendien strekt de verbaliseringsplicht van de opsporende of vervolgende ambtenaar zich uit tot
alle bevindingen die relevant kunnen worden geacht voor de uiteindelijk door de rechter te beant-
woorden vragen. Zie Corstens 2008, p.267-268, 371. En zie, ook voor andere beperkingen van de
‘scope’ van de materiële waarheidsvinding Crijns & Van der Meij 2005, p. 52-53.

fers van delicten doen aangifte bij de politie; politieambtenaren constateren zelf
strafbare feiten; getuigen verklaren over wat zij hebben waargenomen; opspo-
ringsambtenaren passen dwangmiddelen en andere bevoegdheden toe; bevin-
dingen worden neergelegd in processen-verbaal; stukken worden toegevoegd
aan het dossier. In het dossier worden de producten van de waarheidsvinding
vastgelegd. De in het dossier gefixeerde herinneringen aan ondervindingen en
waarnemingen zijn binnen ons stelsel van strafvordering, waarin recht in hoge
mate ‘op stukken’ wordt gedaan, van grote betekenis. Het verwondert niet dat
aan de inhoud van het dossier een groot vertrouwen wordt gehecht.210 Het is,
gelet op onze strafprocesrechtelijke context, voor een legitieme strafrechtsple-
ging cruciaal dat in beginsel op de inhoud van het dossier kan worden ver-
trouwd.211 De hierboven genoemde grondstoffen moeten corresponderen met de
werkelijkheid, met de materiële waarheid. Indien zou moeten worden aangeno-
men dat de strafrechtelijke waarheidsvinding op geen enkele wijze tot werkelijk-
heidsgetrouwe resultaten kan leiden, dan zou ieder strafrechtelijk schuldoordeel
worden geperverteerd in zijn tegendeel: willekeurige leedtoevoeging.

Het voorgaande neemt niet weg dat de waarheidsvinding in het strafrecht op
verschillende wijzen is ingeperkt en dus niet ‘absoluut’ is. Zoals wij in de
voorgaande paragraaf hebben gezien, beperkt het onderzoek door de zittings-
rechter zich in eerste instantie tot een toetsing van de tenlastelegging. De
zogenoemde ‘grondslagleer’ maakt het de rechter in beginsel onmogelijk wat
betreft de beantwoording van de bewijsvraag buiten de kaders van de door het
Openbaar Ministerie opgestelde tenlastelegging te treden.212 Daarnaast is het
feitenonderzoek in die zin eenzijdig, dat het in hoofdzaak slechts gericht pleegt
te zijn op het leveren van het bewijs van de schuld van de verdachte en niet van
diens onschuld.213 Ten slotte moet er nog op worden gewezen dat ook algemene
wetenschapsfilosofische inzichten aan het strafrecht en aan de strafrechtsweten-
schap niet voorbij zijn gegaan: in de wetenschap is ‘kennis’ altijd voorlopig en
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214 Melai 1968, p. 129-140. Zie ook J.A.I. Wendt, ‘Popper en de rechtswetenschap; kanttekeningen bij
het huidige debat’, RM Themis 2005, p. 181-191; G.H. de Vries, ‘Wat is waarheid? Een filosofische
benadering’, JV 28 (2002) 2, p. 16-25. Sinds de verschijning van K.R. Popper, The logic of scientific
discovery, New York: Harper Torch (1959) 1986, wordt bovendien vrij algemeen onderkend dat alle
waarneming ‘theoriegeladen’ is en dus de werkelijkheid al bij voorbaat reduceert. Zie aldaar
bijvoorbeeld p. 32.

215 C.H. Brants et al. 2003, p. 20-24. Die publicatie reageert op het binnen het kader van het Onder-
zoeksproject Strafvordering 2001 gedane voorstel, de aspiratie binnen de strafrechtelijke waarheids-
vinding te beperken tot het vinden van ‘voldoende waarheid’; zie M.S. Groenhuijsen & G. Knigge,
‘Algemeen deel’, in: M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Het onderzoek ter zitting. Eerste
interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: Gouda Quint 2001, p. 1-55, p. 18.

216 Zie hoofdstuk III, paragraaf 3.
217 In de narratologie wordt de relatie tussen de in het verhaal weergegeven geschiedenis en de visie van

waaruit de geschiedenis wordt gepresenteerd ‘focalisatie’ genoemd. Zie M. Bal 1980, p. 108-121;
Van Luxemburg, Bal & Weststeijn 1996, p. 164-175.

hypothetisch. Nooit is met volstrekte zekerheid te zeggen, of ‘de’ waarheid
daadwerkelijk is gevonden, doordat iedere waarheidsaanspraak kan worden
blootgesteld aan pogingen tot falsificatie.214 Ondanks deze relativeringen van het
materiële waarheidsbegrip wordt dit begrip binnen het strafrecht nog immer
beschouwd als een belangrijk uitgangspunt voor een legitieme strafrechtsple-
ging: de absolute waarheid mag onvindbaar zijn, het streven blijft gericht op het
ontdekken daarvan.215 Dit streven dwingt ons tot een nadere bezinning op de in
de voorgaande paragraaf besproken narratieve dimensie tussen de descriptieve
oordelen van de waarheidsvinding en de normatieve, prescriptieve oordelen
waar de strafrechtelijke rechtsvinding in uitmondt.

De in de vorige paragraaf gevolgde gang langs enkele kernnoties uit de
narratieve theorie bleek steun te bieden aan de in het voorgaande hoofdstuk
gepresenteerde rechtsvindingsleer die verkondigt dat de feiten van een juridische
casus niet kunnen worden geïsoleerd van de normen aan wier werking zij
worden blootgesteld.216 Op soortgelijke wijze kan ook een vertelde geschiedenis
niet worden geïsoleerd van de normen die de interpretatie van het verhaal
beheersen. Een verhaal smeedt concordante en discordante verhaalselementen
samen tot een plot die aan het verhaal als geheel zijn innerlijke coherentie
verleent en die daardoor dit verhaal als geheel meer doet zijn dan de som van
zijn delen. Narratieve coherentie stelt eisen aan de interpretatie van de vertelde
feiten, gebeurtenissen, handelingen, en aan de relaties die de personages met
deze elementen van de vertelde geschiedenis onderhouden. We hebben gezien
dat de configuratie van een plot noodzakelijkerwijs gepaard gaat met een
drastische wijziging van de ontologische status van de verschillende onderdelen
van de vertelde geschiedenis. In navolging van Ricoeur werd gesteld dat feiten,
gebeurtenissen, handelingen en personen de eigenschap van ‘narratieve noodza-
kelijkheid’ verkrijgen zodra zij worden ingelijfd binnen een verhaal of binnen
een juridische casus.

Een plot verleent aldus een meerwaarde aan een slechts temporeel geordend
relaas van feiten en gebeurtenissen. Ieder verhaal, en dus ook iedere juridische
casus, is behept met een visie, een normatief beeld van de geschiedenis en de
personen waarover het verhaal vertelt.217 Dit normatieve beeld zit verpakt in de
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218 Van Roermund 1993a, p. 26-29.
219 Deze werkelijkheid kan de empirische werkelijkheid zijn, maar ook een fictieve werkelijkheid. Een

documentaire doet verslag van gebeurtenissen uit een werkelijkheid die de filmmaker doorgaans in
objectiviteit pretendeert te presenteren; een sprookje postuleert met de overbekende aanhef ‘Er was
eens…’ een gereedliggende fantastische werkelijkheid waaruit het sprookje verschillende elementen
licht en tot een verhaal smeedt.

wijze waarop de geschiedenis samenhangt. Verhalen presenteren en rangschik-
ken de onderdelen van de vertelde geschiedenis op een bepaalde wijze. De wijze
van presentatie activeert onwillekeurig de normatieve achtergrondkennis van de
lezer of toehoorder. Deze kennis stelt de lezer of toehoorder in staat om de
betekenisvolle verbanden tussen de verschillende onderdelen van de vertelde
geschiedenis te zien en te duiden. De narratieve coherentie binnen een verhaal
is bepalend voor de ‘pointe’ van het verhaal: verhalen gaan ergens ‘over’ maar
tegelijkertijd gaat het in verhalen altijd ergens ‘om’.218 De verschillende onder-
delen van de vertelde geschiedenis nemen hierdoor een nogal dubbelzinnige
positie in. Enerzijds hebben wij te maken met feiten en gebeurtenissen die
afkomstig zijn uit een van het verhaal onafhankelijk werkelijkheidsdomein en
vervolgens binnen het verhaal worden weer-gegeven, oftewel: gerepresenteerd.
Anderzijds moeten we erkennen dat die feiten en gebeurtenissen tevens de
narratief-noodzakelijke plaats bekleden die hun door de plot wordt toegewezen.

Deze dubbelzinnige status van verhaalselementen zal nog wat nader inzichte-
lijk moeten worden gemaakt. Dit kan worden gedaan door de twee constituenten
van narratieve coherentie scherper in het vizier te brengen. We zagen al dat de
achtergrondkennis van de lezer of toehoorder bepalend is voor de manier waarop
samenhang in een verhaal wordt geconstrueerd. Narratieve coherentie is dien-
overeenkomstig een normatief kenmerk van verhalen. De samenhang binnen een
verhaal komt tot stand op geleide van twee evenwaardige ‘hiërarchieën’ tussen
enerzijds de feiten en gebeurtenissen waarover het verhaal mededelingen doet,
en anderzijds de betekenis die deze feiten en gebeurtenissen binnen het verhaal
kunnen of moeten hebben. De eerste hiërarchie neemt de feiten en gebeurtenis-
sen tot uitgangspunt. Het verhaal vertelt over feiten en gebeurtenissen en stelt
deze feiten en gebeurtenissen voor als afkomstig uit een aan het verhaal vooraf-
gaande en van het verhaal onafhankelijke werkelijkheid.219 De tweede hiërarchie
neemt de door de narratieve coherentie afgedwongen betekenis van feiten en
gebeurtenissen tot uitgangspunt. De samenhang tussen de verschillende gebeur-
tenissen uit de verhaalde werkelijkheid wordt bij wege van de bemiddelende
achtergrondkennis van de lezer of toehoorder geladen met een normatieve zin
of betekenis. Die betekenis is waar het in het verhaal om gaat.

Iedere interpretatie van een verhaal is in gelijke mate afhankelijk van beide
hiërarchieën. De hiërarchieën gaan gepaard met ieder een eigen ‘interpre-
tatierichting’. Binnen de eerste hiërarchie komen de feiten uit de ongeïnter-
preteerde werkelijkheid op de eerste plaats en baseert de interpretatie zich op de
vooronderstelde werkelijkheid waarover het verhaal mededelingen verkondigt.
Een feitelijke toedracht, waarvan de oorsprong in een domein buiten het verhaal
wordt gelokaliseerd, verkrijgt binnen het verhaal gaandeweg een bepaalde
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220 Van Roermund 1993a, p. 31; J. Culler, ‘Story and discourse in the analysis of narrative’, in: M. Bal
(red.), Narrative theory. Critical concepts in literary and cultural studies. Volume I: Major issues
in narrative theory, Londen/New York: Routledge 2004 (1981), p. 117-131, p. 121. Zie ook Ricoeur
2006, p. 248-261, die, H. White ten dele volgend en ten dele amenderend, een vergelijkbare these
formuleert; vgl. de kritiek op White van Van Roermund 1993a, p. 36-41, en van Williams 2002,
p. 243-258.

221 M. Bal 1980, p. 19; Van Luxemburg, Bal & Weststeijn 1996, p. 57-75. Het voorlopige karakter van
interpretaties brengt uiteraard niet mee dat de ene interpretatie niet beter kan zijn dan de andere.

222 Van Roermund 1993a, p. 34, waar hij Culler citeert (citaat ook te vinden in Culler 2004, p. 122):
‘These two logics cannot be brought together in harmonious synthesis; each works by the exclusion
of the other; each depends on a hierarchical relation between story and discourse which the other
inverts. In so far as both these logics are necessary to the force of the play, they put in question the
possibility of a coherent, noncontradictory account of narrative.’ Vgl. ook A.W.M. Mooij, Taal en
verlangen. Lacans theorie van de psychoanalyse, Meppel: Boom, p. 108, 125-127.

betekenis. Binnen de tweede hiërarchie wordt de prioritering van de feiten boven
de betekenisverlening echter omgedraaid: onderkend wordt dat de feiten alleen
maar afkomstig kunnen zijn uit een reeds bij voorbaat geïnterpreteerde werke-
lijkheid. De feitelijke toedracht waarnaar binnen een verhaal wordt verwezen,
is het product van de verschillende discursieve krachten die binnen het verhaal
werkzaam zijn.220 De feiten schikken zich noodgedwongen naar de door het
verhaal opgeroepen normatieve betekenissen buiten de tekst van het verhaal. Het
verhaal giet de feiten in de per definitie normatieve mal van zijn eigen coheren-
tie, zodat zij niet zozeer het onafhankelijke beginpunt, maar veeleer het sluitstuk
vormen van de interpretatie.

De dialectiek tussen de twee hierboven beschreven, tegengestelde hiërar-
chieën tussen feiten en normen, of tussen de feitelijke toedracht en de narratief-
noodzakelijke betekenis van die toedracht, kan onmogelijk worden overstegen:
er bestaat geen hoger standpunt van waaruit zij met elkaar zouden kunnen
worden verzoend. Er bestaat geen vaste rangorde tussen een vertelde geschiede-
nis en de interpretatie daarvan. De prioritering van de aan het verhaal vooraf-
gaande, in het verhaal weergegeven geschiedenis boven de interpretatie van de
geschiedenis, en de daaraan tegengestelde prioritering van de interpretatie boven
de geschiedenis wisselen elkaar onophoudelijk af. Er is om die reden geen
laatste interpretatie van een verhaal; iedere interpretatie is voorlopig en kan weer
worden vervangen door een nieuwe.221 G.C.G.J. van Roermund duidt de voort-
durende dialectiek tussen beide interpretatierichtingen aan met de term
‘interceptie’, onderschepping: ‘Het verhaal vooronderstelt én onderschept de
verwijzing naar een onafhankelijke werkelijkheid, door juist van die werkelijk-
heid het sluitstuk van de interpretatie te maken, en tenslotte ook die onderschep-
ping weer terug te nemen. De hiërarchie van interpretatie en gebeuren, van
denken en werkelijkheid, wordt onbeslisbaar en zwevend gehouden.’ 222

Beide hiërarchieën hebben met andere woorden een gelijkwaardig statuut.
Slechts de vooronderstelling van hun gelijktijdige werkzaamheid kan de tot-
standkoming van de betekenisverlenende samenhang binnen een verhaal verkla-
ren. Die vooronderstelling vormt derhalve tevens een noodzakelijke voorwaarde
voor onze mogelijkheid om kennis te nemen van de betekenis of betekenissen
van een verhaal. Dit betekent dat geen van beide verhoudingen tussen de feiten
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223 Zie Foqué & ’t Hart 1990, p. 360, voetnoot 62.
224 ’t Hart 1983, p. 185-188.
225 Vgl. ’t Hart 1983, p. 199: ‘Gelet op dit voortdurend proces van interpreterende selectie kan reeds niet

meer de voorstelling worden onderschreven, dat het in het strafproces zou gaan om het over het
voetlicht krijgen van een stukje historie, in de zin dat gestreefd wordt naar materiële of zelfs
“absolute” waarheid, waarbij alleen door onvermijdelijke imperfecties wel eens met iets minder
genoegen moet worden genomen.’

226 Vgl. hierboven, subparagraaf 2.3.
227 Broekman 1991, p. 185: ‘Het legalisme reduceert rechtsvorming tot rechtstoepassing. In dat proces

overheerst een objektivistisch waarheidsbegrip en is er binnen de juridische aktiviteit geen ruimte
voor een onderzoek naar het feitelijkheidskarakter van de juridische feiten.’

en de betekenis van de feiten, tussen de vertelde geschiedenis en de plot, ten
koste van de andere mag worden verabsoluteerd. Wie dit toch doet, bezwijkt
voor de verleiding van wat hierboven ‘representationalisme’ werd genoemd.223

Zoals we hebben gezien, gebeurt dit noodzakelijkerwijs tot op zekere hoogte in
het recht: door het recht worden de feiten en omstandigheden van een geval
voorgesteld als de grondslag voor de toepassing van zijn normen. In de juridi-
sche voorstelling van zaken gaan de feiten in logische zin vooraf aan de normen
die rechtsgevolgen aan de feiten toerekenen. Deze voorstellingswijze blijkt
duidelijk in de rechterlijke motivering van vonnissen en arresten. In motiverin-
gen wordt de uitkomst gepresenteerd als de juridisch-logische gevolgtrekking
uit de onderwerping van een objectief vastgestelde, feitelijke toedracht aan de
toepasselijke rechtsnormen.

Het strafrechtelijke, materiële waarheidsbegrip sluit naadloos bij deze
representationalistische denkwijze aan. Door te pretenderen dat persoonlijke
verantwoordelijkheid niet wordt aangenomen dan nadat het ‘werkelijk voor-
gevallene’ naar objectieve maatstaven is vastgesteld, onttrekt het strafrecht met
een scherm van contrafacticiteit de simultane werkzaamheid van beide hiërar-
chieën tussen feiten en normen aan het zicht.224 Ieder materieel-strafrechtelijk
oordeel krijgt gestalte tegen de achtergrond van de vraag naar de persoonlijke
verantwoordelijkheid, de schuld van de verdachte. Die vraag laat zich alleen
beantwoorden na tussenkomst van het domein van de narrativiteit waarbinnen
voor harde objectieve waarheidsaanspraken alleen een plaats op de achtergrond
is ingeruimd.225 De feiten en omstandigheden die voor de toewijzing van schuld
en verantwoordelijkheid van belang zijn, spelen binnen dit domein een dubbel-
rol: zij zijn niet alleen feiten, afkomstig uit een aan de toerekeningsoperatie zelf
voorafgaande, buitenjuridische werkelijkheid, zij vormen van deze operatie
tegelijkertijd het sluitstuk. Hoewel de in het voorgaande hoofdstuk behandelde
hermeneutische rechtsvindingsleer inmiddels ook binnen de strafrechtsweten-
schap de dominante interpretatietheorie lijkt te zijn,226 valt het strafrecht, door
vast te houden aan zijn contrafactische zelfbeeld en aan zijn materiële waar-
heidsbegrip, dan ook alsnog in de ‘valkuil’ van het legalisme.227 Aan het slot van
de voorgaande subparagraaf werd evenwel genoteerd dat de contrafactische aard
van de strafrechtelijke begrippen en van het door deze begrippen gevormde en
in stand gehouden werkelijkheidsbeeld van het strafrecht niet alleen een vorm
van strijdigheid met ‘de feiten’ impliceert, maar ook meebrengt dat de mogelijk-
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228 Ricoeur noemt dit de korte-termijndoelstelling van het recht en van de rechtspraak; Ricoeur 2000,
p. 127: ‘I shall distinguish a short-term end, in virtue of which judging signifies deciding, with an
eye to ending uncertainty; to this I shall oppose a long-term end, undoubtedly more concealed
– namely the contribution of a judgment to public peace.’ Zie ook Ricoeur 2006, p. 314-333; en
Y. Buruma, ‘Rechtspreken in de dramademocratie’, DD 2006, p. 1077-1088.

229 De veronderstelling van de zinvolheid en de coherentie van het recht vormt zogezegd een noodzake-
lijk attribuut bij de rechtersrol. Een (kritische) wetenschapper staat het vrij om het recht te ontmaske-
ren als een van iedere samenhang gespeende lappendeken van onverzoenbare ideologische tegenstel-
lingen, een rechter heeft – als rechter – deze vrijheid niet. Zie ook hoofdstuk III, subparagraaf 3.1.

heid wordt geschapen van binnenuit de door het strafrechtelijk systeem aan-
gebrachte ordening te bekritiseren.

4.3 Een niet ophefbaar legitimatietekort
 
Het is in dit verband dan ook de vraag of het beeld dat het strafrecht van zichzelf
koestert nu wel zo bezwaarlijk is. Het is zelfs de vraag of het legalisme wel echt
kan worden aangeduid als een onder alle omstandigheden door het strafrecht te
vermijden ‘valkuil’. Het recht kan toch niet dulden dat het gesteggel over de
juiste interpretatie van een complex van rechtsfeiten tot in de eeuwigheid wordt
voortgezet. Sterker: het wordt als één van de voornaamste functies van het recht
beschouwd, dat het op gezaghebbende wijze een einde maakt aan een tussen
strijdende partijen bestaande juridische onzekerheid (litis finiri oportet).228 Dit
verklaart ten dele waarom de producten van de rechtspraak worden gepresen-
teerd als de juridisch-logische afleidingen uit de confrontatie tussen rechtsfeiten
en rechtsnormen. En daarmee is niets mis, integendeel: het recht ontleent zijn
gezag aan de mate waarin deze presentatie succes heeft. De rechter motiveert
zijn uitspraken – althans als en voor zover hij dat doet – door zoveel mogelijk
aan te sluiten bij het bestaande dogmatische systeem, zodat zijn uitspraken
intersubjectief controleerbaar worden en daarmee aanvaardbaar worden voor
zoveel mogelijk rechtsgenoten. Juridische dogmatiek bestaat per definitie in een
samenhangend geheel van normen; de rechter ontkomt er niet aan de beschik-
baarheid van deze normatieve coherentie van het recht te vooronderstellen.229

Maar deze normatieve coherentie is een product van narratieve configuratie.
Tussen dogmatiek en maatschappelijke realiteit laat zich geen ‘is gelijk-teken’
plaatsen; juridische dogmatiek is, zoals we in de voorgaande subparagrafen
hebben gezien, contrafactisch.

Juridische logica blijft met andere woorden voor haar erkenning aangewezen
op het ‘verhaal’ dat het recht omtrent zichzelf vertelt. Slechts vanuit het eigen
verhaal van de juridische dogmatiek kan het recht aanspraak maken op objecti-
viteit in de wijze waarop het zijn oordelen over de rechtswerkelijkheid velt. In
de contrafactische taal van de dogmatische begrippen wordt noodzakelijkerwijs
geabstraheerd van de singuliere eigenschappen van de feitelijke toedracht die
een juridische casus vormt. Het gebruik van de juridische begrippen gaat dus
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230 Van Roermund 1993a, p. 122: ‘Conceptuele taal kan tot uitdrukking brengen dat er iets gebeurde,
wat er gebeurde, hoe het gebeurde en waarom het gebeurde, maar altijd ten koste van de onherleid-
bare enkelvoudigheid van dat specifieke “iets”. (…) Het enkelvoudige blijft achter als een onverteer-
bare rest die in de begripsvorming en het begripsgebruik wordt vergeten.’

231 Van Roermund 1993a, p. 123: ‘(…) juist omdat we “werkelijkheid” niet zien als een soort hypostati-
sche rotsbodem wordt kennis een zaak van het stichten of maken van coherentie, zonder dat er een
apriori garantie is voor de absolute juistheid van deze samenhang of een laatste criterium voor wat
geldt als samenhang.’

232 Nogmaals: dit alles wil niet zeggen dat waarheid en waarheidsgetrouwheid geen enkele betekenis
hebben binnen de strafrechtspleging. Het strafrecht maakt noodzakelijkerwijs gebruik van verhalen.
Zonder verhaal kan geen schuld worden vastgesteld. Maar verhalen worden gekenmerkt door
‘referentialiteit’: zij verwijzen naar een werkelijkheid. Een juridische casus wordt geacht uiteindelijk
naar de levensfeitelijke werkelijkheid te verwijzen; en deze verwijzing is geworteld in allerhande
vormen van gedocumenteerde getuigenissen (verklaringen van de verdachte, van getuigen, deskundi-
gen, en opsporingsambtenaren, waarnemingen van de rechter, et cetera). De naïviteit van het
positivistisch opgevatte materiële waarheidsbegrip schuilt evenwel in het feit dat het niet alleen de
‘grondstoffen’ die de waarheidsvinding in relatief onbewerkte vorm aanlevert, maar ook het
narratieve verband waarin zij door de rechtsvinding worden verwerkt, wil laten corresponderen met
‘de’ werkelijkheid. Zie Ricoeur 2007a, p. 63-71; vgl. Williams 2002, p. 240.

gepaard met een verlies.230 De ‘werkelijkheid’ waarop het recht zijn normen van
toepassing verklaart, is dan ook altijd een reeds geïnterpreteerde werkelijkheid,
een werkelijkheid die zich heeft moeten schikken naar de categorieën van het
verhaal van de juridische dogmatiek. Contrafacticiteit veronderstelt zo bezien
narrativiteit. Deze bevinding geldt niet alleen het recht en de juridische dogma-
tiek in het algemeen, zij betreft ook de waarheidsvinding in het materiële
strafrecht. De waarheid waarnaar de strafrechter op zoek is, teneinde daaraan
overeenkomstig de geldende normen rechtsgevolgen toe te rekenen, is geen
absolute, ‘materiële’ waarheid. Er is geen maatstaf voorhanden waarmee het
juridische beeld van de werkelijkheid op absolute geldigheid kan worden
getoetst.231 In de voorgaande paragraaf werd betoogd dat de materieel-strafrech-
telijke rechtsvinding met ‘objectieve feiten’ alléén niets kan aanvangen. De
strafrechtelijke rechtsvinding is een normatieve operatie, gericht op de toereke-
ning van strafrechtelijke aansprakelijkheid aan personen voor door hen gepleeg-
de strafbare feiten. Voordat het strafrecht conclusies kan trekken over de schuld
van diegenen die het ter verantwoording roept, moeten de feiten van het geval
eerst, op het ‘microniveau’ van de strafrechtelijke rechtsvinding in afzonderlijke
gevallen, worden geplaatst binnen het verband van een verhaal.

Waarheid in het strafrecht is dus uiteindelijk een narratieve waarheid. Dit
betekent dat zij tegelijkertijd zowel grondslag is voor, als product is van juridi-
sche interpretatie. Een positivistisch opgevat materieel waarheidsbegrip binnen
het strafrecht kan in het licht van het voorgaande een naïef concept worden
genoemd.232 Het getuigt van een naïef geloof in de mogelijkheden van het
strafrecht, de pretentie te voeren dat de feitelijke toedracht in een bepaalde
strafzaak in alle objectiviteit zou kunnen worden vastgesteld, om vervolgens de
eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid toe te rekenen aan een verdacht
persoon. Het materiële waarheidsbegrip kan daarnaast tot op zekere hoogte als
een misleidend concept worden beschouwd, en wel voor zover dit waarheidsbe-
grip in zijn positivistische gedaante geen ruimte laat voor het besef dat de
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233 Dit dogmatische verhaal is impliciet vervat in het door beginselen en uitgangspunten gestructureerde
geheel van strafrechtelijke norminhouden. Normen verwijzen naar een ideologisch volmaakte, maar
in de empirische werkelijkheid niet als zodanig aan te treffen wereld. De beschikbaarheid van een
systematisch geordend, recursief geheel van ‘ideaaltoestanden’ is een vanuit het interne gezichtspunt
van de rechter noodzakelijke vooronderstelling. Dit impliceert evenwel niet, dat over de vormgeving
van dit impliciete verhaal van het strafrecht consensus zou bestaan, of zelfs maar zou kúnnen
bestaan. Zie ook hoofdstuk III, subparagraaf 3.1, in het bijzonder voetnoot 62.

234 Wat niet uitsluit, dat het soms heilzaam kan zijn om inzicht te bieden in de fallibilistische grondslag
van de strafrechtspleging. Zie over de fallibilistische grondslag hoofdstuk III, subparagraaf 3.3; vgl.
ook ’t Hart 1983, p. 183-184: ‘Het is nauwelijks voor te stellen hoe de strafrechtspleging er uit zou
zien als van dit instrumentalistisch taaldenken zou worden afgestapt: met welk gezag zou het
strafrecht dan nog spreken?’

235 Broekman 1991, p. 189 (cursivering verwijderd): ‘Legalisme is geen rechtstheorie, maar een
rechtstheoretisch ideaaltype dat in alle rechtstheorieën konkreet funktioneert. (…) Ten aanzien van
het geheel der rechtstheorieën geldt, dat geen juridisch gedrag inzichtelijk gemaakt kan worden
zonder dit ideaaltype.’

strafrechtelijk relevante waarheid zelf ten dele het product is van de discursieve
krachten van de strafrechtelijke dogmatiek. Ook op het ‘macroniveau’ van de
strafrechtelijke dogmatiek is het strafrechtssysteem immers aangewezen op het
in die dogmatiek vervatte ‘verhaal’ dat steeds minstens impliciet dienst doet als
referentiepunt voor de interpretatie en toepassing van normen.233 Het gelijkelijk
door contrafacticiteit en narrativiteit gekenmerkte strafrecht kan geen garantie
afgeven voor de absolute juistheid van zijn interpretaties.

De vraag die zich in dit verband dwingend aandient, is wat wij ons in prakti-
sche zin zouden moeten of kunnen voorstellen bij een strafrechtssysteem dat zelf
institutioneel uitdrukking geeft aan het besef van zijn voortdurend tekortschie-
tende pogingen, zijn interpretaties af te stemmen op de ‘materiële waarheid’.
Kan het strafrecht iets aanvangen met het hierboven geformuleerde, wijsgerige
inzicht dat geen enkele juridische normering in verhouding tot concrete indivi-
duen en omstandigheden ooit volkomen kan worden gelegitimeerd? Het straf-
recht kan het zich in ieder geval niet veroorloven, dit nooit ophefbare legitima-
tietekort prominent in het zicht te stellen van zijn omgeving. Sterker: het gehele
strafrechtssysteem zou zichzelf obsoleet verklaren indien het de inherente
‘fallibiliteit’ van al zijn operaties te sterk zou beklemtonen.234 Recht moet
gedáán worden, beslissingen moeten worden genomen. Die beslissingen vergen
nu eenmaal abstractie. Feiten zijn geen feiten voor het recht als zij niet, over-
eenkomstig het selectiecriterium van het rechtssysteem zelf, passen binnen het
verhaal dat het recht omtrent zichzelf vertelt. Juridische feiten of rechtsfeiten
zijn daarmee altijd ten dele reeds geïnterpreteerde feiten, sluitstukken van
interpretatie oftewel normtoepassing. Het recht kan dan ook zijn eigen contra-
facticiteit niet opheffen. Het is immers normatief ‘gesloten’. Precies daarom kan
het recht ook niet zijn onvermogen articuleren, zijn normatieve operaties volko-
men te legitimeren in verhouding tot concrete individuen en omstandigheden.235

Het vanuit wijsgerig oogpunt identificeerbare, permanente legitimatiegebrek
dat wordt veroorzaakt door de omstandigheid dat geen enkele juridische norme-
ring in verhouding tot concrete individuen en omstandigheden ooit volkomen
kan worden gelegitimeerd, maakt het vanuit dit zelfde wijsgerige perspectief
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236 Van Roermund 1993a, p. 208: ‘Van rechtvaardigheid is pas sprake als een politieke ordening
gestalte geeft aan het besef dat zij haar identiteit niet restloos kan legitimeren, dat zij iets tegen zich
moet laten gelden, ook als er niets of niemand is die deze zelf-relativering kan afdwingen. (…) Een
minimum aan rechtvaardigheid in politiek opzicht is: zichzelf de rechtvaardigheid van de eigen
maatschappij-ordening principieel niet voorbehouden; of: eigener beweging een voorbehoud maken
bij elke aanspraak op objectiviteit.’ Het bedoelde tekort of gebrek manifesteert zich niet slechts in
juridische ordeningen, maar is een effect van alle door regels en waarden gevormde verbanden; zie
Visker 2006, p. 96: ‘Er blijft een rest die zich ook uit in het feit dat wij anderen, net zo min als zij
ons, niet met argumentatieve middelen kunnen overtuigen van de juistheid of de superioriteit van
de waarden die ons nochtans maken tot wie we zijn.’ Zie ook aldaar, p. 239-257.

237 ‘Noodzakelijkerwijs’ want: de rechter komt er niet onderuit de resultaten van zijn rechtsvindingsar-
beid te presenteren op een wijze die voldoet aan de eisen van de juridische logica. Alleen onder die
voorwaarde kan de in zijn vonnis gepresenteerde redenering onder de leden van de ‘interpretatieve
gemeenschap’ van juristen, en daarnaast onder de overige rechtsgenoten, als juridische en voorts als
juridisch aanvaardbare redenering worden erkend. Zie voor het begrip ‘interpretatieve gemeen-
schap’ Fish 1980. Zie nader hoofdstuk III, paragraaf 3.

238 Vgl. Broekman 1991, p. 174-175.
239 Zie ook hoofdstuk III, subparagraaf 3.3. Vgl. Broekman 1991, p. 190-192. Zie ook W.H. Nagel, ‘Het

strafrecht en de onmens’, in: Y. Buruma (red.), 100 jaar strafrecht. Klassieke teksten van de
twintigste eeuw, Amsterdam: Amsterdam UP 1999, p. 59-81, p. 77-81, die binnen strafrechtsweten-
schap en criminologie een ‘Nieuwste Richting’ bepleitte die wordt gekenmerkt door een ingebouwde
(maatschappelijke) ideologiekritiek; vgl. De Boer 1978, p. 114-121.

240 Van Roermund 2000, p. 222.
241 Ricoeur 2000, p. 153.

noodzakelijk dat iedere aanspraak van het recht op de gelding van zijn normen
gepaard gaat met een voorbehoud.236 Maar dit noodzakelijke, eeuwige voorbe-
houd laat zich in praktisch-juridische termen niet rechtstreeks institutionaliseren.
Motiveringen van strafvonnissen bijvoorbeeld zijn noodzakelijkerwijs237 vorm-
gegeven naar het beeld van het juridisch subsumptieschema: eerst waren er de
feiten, die feiten bezitten juridische relevantie, de normen van het recht rekenen
aan die rechtsfeiten de nodige rechtsgevolgen toe.238 Een rechter die zich in de
motivering van een vonnis zou laten ontvallen dat hij de dader heeft veroordeeld
voor feiten die niet kunnen worden geacht te zijn ‘bewezen’, zou daarmee zijn
eigen positie onhoudbaar maken. Toch staat dit alles niet volledig in de weg aan
de mogelijkheid voor het strafrecht om gevolg te geven aan het ongemakkelijke
besef van de noodzaak, bij iedere door het strafrecht gemaakte aanspraak op de
gelding van zijn normen een voorbehoud te maken. Het door de rechter gehan-
teerde redeneerschema mag geen naïef schema zijn. Het ‘voorbehoud’ kan
indirect een praktische werkzaamheid krijgen, en wel in de attitude oftewel de
prudentie waarmee de functionarissen van het recht, rechters voorop, justitiabe-
len bejegenen.239 Het legitimatietekort zadelt de strafrechter immers op met een
permanent ‘kwaad geweten’ dat hem ertoe aanspoort in de toepassing van de
abstracte, contrafactische begrippen van het strafrecht steeds oog te houden voor
het singuliere en voor de nuance.

In het vorige hoofdstuk werd betoogd dat dit ‘geweten’ van de rechter beslist
niet moet worden opgevat als een volkomen subjectieve en irrationele instantie,
maar juist als een boven subjectiviteit uitstijgende, ‘sociaal gevormde en sociaal
beproefde toetssteen’.240 Het geweten verwijst naar de innerlijke overtuiging die
de rechter heeft op het ogenblik waarop hij zijn oordeel velt.241 De overtuiging
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242 Zie C. Kelk, ‘De rechter en de kunst van het luisteren’, in: M. Moerland et al. (red.), De menselijke
maat (Hoefnagels-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1992, p. 29-42; C. Kelk, ‘Tolstoi’s “Opstanding”;
het strafrechtssysteem en “le vrai grand monde”’, in: C. Kelk, Afgeschreven. l’Homme perdu. Zes
beschouwingen rond het thema ‘misdaad en straf(recht)’, verlucht met zes schilderijen van Constant,
Arnhem: Gouda Quint 1990a, p. 46-63; J. Gaakeer, Tijdelijk recht (inaugurele rede Rotterdam), Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2005, p. 15-19. Het voorbehoud kan wellicht het best worden
gemaakt in een strafprocedure met een overwegend contradictoir karakter; zie Peters 1993, p. 21:
‘Het contradictoire proces veronderstelt – en bevestigt – de belangen- en handelingsbetrokkenheid
van ideeën. Het is een assumptie dat de versie van een gepleegd delict van politie of openbaar
ministerie, veelal een andere zal zijn dan die van de verdachte, en dat die kan worden tegengespro-
ken door de verdachte vanuit zijn belang en subjectieve werkelijkheid en vanuit zijn rechtsbegrip.’
In dit verband kan ook worden gewezen op de discussie over openbaarmaking van dissenting
opinions; zie W. Thomassen, ‘Het geheim van de raadkamer en de dissenting opinion’, NJB 2006,
p. 686-690.

243 Vgl. C. Kelk, ‘Het strafrecht in de tang van het instrumentalisme’, in: G.C.G.J. van Roermund, M.S.
Groenhuijsen & W.J. Witteveen (red.), Symposium strafrecht. Vervolg van een grondslagendebat,
Arnhem: Gouda Quint 1993, p. 3-83, p. 56: ‘Het strafrecht zal vooral – om Remmelink’s rake
karakterisering te gebruiken – een “wat tobberig strafrecht” moeten blijven.’ In het strafprocesrecht
zijn overigens verschillende elementen aan te wijzen die iets van het besef tot uitdrukking brengen,
dat het strafrechtssysteem, vanwege het niet ophefbare rechtvaardigingstekort, voortdurend iets aan
de samenleving heeft uit te leggen. Men denke aan het beginsel van (externe) openbaarheid, de
controle- en explicatiefunctie van de motivering, de mogelijkheden die de procedure biedt tot hoor
en wederhoor, en het onmiddellijkheidsbeginsel.

van de rechter komt niet op irrationele wijze tot stand, maar vormt zich over-
eenkomstig de vorm van rationaliteit, waarin de rechter uit hoofde van zijn
lidmaatschap van de ‘interpretatieve gemeenschap van het recht’ deelt. Die
rationaliteit is ‘praktisch’, want is gericht op het stellen van een handeling, en
eist van de rechter een bepaalde attitude. In de toepassing van normen op feiten
door de rechter moet voortdurend een waakzaamheid actief zijn, een waakzaam-
heid tegen de neiging tot verabsolutering van de eigen geldigheidsaanspraken
van het recht. Deze waakzaamheid kan voor een deel worden geactiveerd in een
ontvankelijkheid voor de verschillende verhalen of narratio’s waarmee de
rechter in een concreet geval geconfronteerd wordt.242 De rechtspleging biedt
een forum aan verschillende stemmen in de samenleving. De door de rechtsple-
ging gegenereerde, publieke rationaliteit moet voldoende aansluiting behouden
bij de verschillende werkelijkheidsopvattingen die door deze stemmen worden
uitgedragen. Van makkelijke, overzichtelijke oplossingen kan hier geen sprake
zijn.243

5 Uitleiding: Van legaliteit naar legitimiteit en terug

In de voorgaande subparagraaf werd gewezen op een niet ophefbaar gebrek in
de rechtvaardigbaarheid oftewel legitimiteit van willekeurig welke politiek-
juridische ordening. Het eeuwig tekort in de mogelijkheden tot rechtvaardiging
van een gegeven strafrechtelijke ordening en van ieder daarop gebaseerd,
individueel strafrechtelijk oordeel ligt in het verlengde van de in paragraaf 2 van
dit hoofdstuk geconstateerde tekortkoming van het materieel-strafrechtelijk
legaliteitsbeginsel, dat immers na de ‘hermeneutische wending’ in de (strafrech-



Legaliteit en legitimiteit 245

244 Van der Wal 2003, p. 31-34. Aldus begrijp ik ook C. Kelk, ‘De rechter en diens identiteit’, in:
C. Kelk, Afgeschreven. l’Homme perdu. Zes beschouwingen rond het thema ‘misdaad en straf
(recht)’, verlucht met zes schilderijen van Constant, Arnhem: Gouda Quint 1990b, p. 64-70, p. 67:
‘Het is wel duidelijk dat behalve een aantal situaties, waarop de toepassing van niet of nauwelijks
voor verschillende interpretatie vatbare wetsregels geïndiceerd is, de rechter altijd wel tot enige
interpretatie wordt genoopt. In zoverre doet zich reeds dan een legitimatiebehoefte voor. Naarmate
de gebezigde methode van rechtsvinding vrijer is en meer indruist tegen aanvaarde beslissingspatro-
nen en de gevestigde betekenis van de wettekst, zal deze legitimatiebehoefte, ook bij de rechter zelf,
urgenter zijn.’

245 Zie hierboven, subparagraaf 2.1.
246 Zie bijvoorbeeld Hart (1961) 1994, p. 94-95, die betoogt dat rechtssystemen afhankelijk zijn van

zogenaamde rules of recognition, dat wil zeggen: regels op grond waarvan de materiële regels of
primary rules van een rechtssysteem kunnen worden geïdentificeerd, en uit kracht waarvan de
materiële regels gezag toekomt. Vgl. Ph. Nonet & Ph. Selznick, Law and society in transition.
Towards responsive law, New Brunswick/Londen: Transaction publishers 2001, p. 11-13; Nijboer
2008, p. 8-9.

telijke) rechtsvindingstheorie niet langer kan worden verondersteld spijkerharde,
algemene grenzen te kunnen stellen aan de rechterlijke interpretatievrijheid.
Iedere toepassing van een gegeven norm is afhankelijk van een interpretatie
waarin de norm wordt betrokken op de ter juridische waardering voorliggende
feiten van een geval. Vanwege deze afhankelijkheid van interpretatie legt de
norm in de toepassing op een nieuwe set feiten ook zijn eigen betekenis en
toepassingsbereik in de waagschaal. Hierdoor wordt de abstracte betekenis van
de norm geactualiseerd telkens wanneer zij wordt toegepast in concrete gevallen.
Deze betekenisactualisering doet geen afbreuk aan de gelding en het gezag van
de norm, maar slaat wel de theoretische bodem weg onder een legalistisch
denkpatroon volgens hetwelk normen vastliggende betekenissen hebben,
waaronder te beoordelen feiten zich in doorsnee gevallen eenvoudig laten
rangschikken. Dit denkpatroon is te machinaal en dus niet adequaat: de beteke-
nis van een norm ligt niet vast, zij ligt zelfs niet in de norm besloten. Dit impli-
ceert dat aan de eisen van het legaliteitsbeginsel nooit volledig kan worden
voldaan.

De altijd onvolkomen verwezenlijking van het ideaal waarmee het legaliteits-
beginsel de strafrechtspleging confronteert, vloeit voort uit de omstandigheid dat
uiterlijke overeenstemming van het interpretatieve handelen van de strafrechter
met de betekenis van de door het strafrecht geëtableerde regels nooit geheel kan
worden gerealiseerd. Deze onvolkomenheid op het systeemimmanente vlak van
de legaliteit hangt samen met de vraag naar legitimiteit, die strikt genomen
extrasystematisch is, want verwijst naar de buiten de door het strafrechtelijk
systeem gevormde orde gesitueerde vraag naar de rechtvaardiging of rechtvaar-
digbaarheid van die rechtsorde.244 In de eerste plaats moet erop worden gewezen
dat het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel uiteindelijk ten dienste staat
van de waarborging van het vertrouwen van de rechtsgenoten in hun vervolgen-
de, straffende en straffen ten uitvoer leggende overheid.245 Dit vertrouwen in de
strafrechtspleging vormt een uitdrukking van de legitimiteit van die strafrechts-
pleging.246 In de tweede plaats valt te wijzen op een symmetrische relatie tussen
de legitimiteit van een gegeven strafrechtelijk systeem enerzijds en het legali-
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247 Habermas 1992, onder andere p. 134, 138-139, 142, 187-207, 210, 599. De zienswijze van Haber-
mas is op een aantal punten controversieel. Een belangrijk punt van kritiek concentreert zich op de
vraag of (en de mate waarin) Habermas ‘het bestaande’ verdedigt en van een theoretische rationalisa-
tie voorziet, en wellicht te gemakkelijk voorbijziet aan allerlei institutionele gebreken binnen de
politiek-democratische ordening van westerse samenlevingen, door te betogen dat zijn zienswijze
rust op normatief-contrafactische uitgangspunten die eenieder steeds noodzakelijkerwijs vooronder-
stelt, zonder dat duidelijk wordt in hoeverre deze vooronderstellingen ook ‘empirisch’ gerealiseerd
zouden zijn. Zie Raes 1994, p. 94, 105-109; Bader 1994, p. 113-114, 119-120, 138-143. Nonet &
Selznick (2001) bespreken het vraagstuk van de legitimiteit van het recht minder in procedurele,
maar eerder in ‘communitaristische’ termen: zij zoeken de grondslag voor de legitimiteit vooral in
de mate waarin het recht in staat is als ‘responsief’ en betrokken systeem rekening te houden met
de grote variëteit aan belangenconflicten in de samenleving. Zie ook de bijdragen in J.W. de Keijser
& H. Elffers (red.), Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter. De wisselwerking tussen
rechter en samenleving, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004. Rozemond (2008, p. 14-16)
problematiseert de idee van democratische legitimatie. Zie ook Leest 2007, p. 47-60.

248 P.L. Bal, ‘Remoralisering van het strafrecht: Een discourstheoretische benadering’, in: P.L. Bal,
E. Prakken & G.E. Smaers (red.), Veiligheid of vergelding? Een bezinning over aard en functie van
het strafrecht in de postmoderne risicomaatschappij, Deventer: Kluwer 2003, p. 3-31, p. 13-25; Raes
1994, p. 95-99. In dit verband benadrukt Habermas dat recht en moraal niet van elkaar kunnen
worden geïsoleerd: het recht heeft een moreel fundament. Dit betekent tevens dat de autonomie van
het recht zich niet louter systeemtheoretisch laat verklaren. Tegen de benadering van Luhmann
brengt Habermas in, dat die autonomie mede afhangt van de mate waarin binnen het juridisch
systeem de idealen van democratische besluitvormingsprocessen verwezenlijkt zijn, en dus van de
mate waarin het juridisch systeem gekenmerkt wordt door een morele, procedurele rationaliteit. Dit
betekent overigens niet dat recht en moraal zouden samenvallen. Het recht vult de moraal eerder aan:
de institutionalisering van intersubjectieve verwachtingspatronen, die gepaard gaat met de aan de
staat toegekende mogelijkheid tot sanctionering, compenseert de tekortkomingen van de moraal en
ontlast mensen van de last zélf een morele oplossing voor een handelingsconflict te vinden. Zie ook
hierboven, subparagrafen 3.1 en 4.1.

teitsideaal met betrekking tot de gebondenheid van rechterlijke oordelen aan de
strafwet anderzijds. De legitimiteit van het strafrecht wordt vaak primair geacht
te schuilen in de democratisch-procedurele herkomst van de geldende strafwet-
geving. Als correlaat van deze legislatieve bron van legitimiteit geldt dan dat de
rechtspraak zich zoveel mogelijk op de wet dient te baseren.

Zo betoogt Habermas dat de formele rationaliteit, die schuilt in de democrati-
sche en rechtsstatelijke, op communicatietheoretische leest geschoeide besluit-
vormingsprocessen en wetgevingsprocedures, een onmisbare voorwaarde vormt
voor de legitimiteit van een juridische ordening.247 Wetgevingsprocessen worden
beheerst door een zogenoemd Begründungsdiskurs waarbinnen juridische
normen worden geformuleerd naar de maatstaf van hun ‘universaliseerbaarheid’:
de legitimiteit van het geheel aan geldende wettelijke normen is afhankelijk van
de mate waarin de wetgevingsprocedure waarborgt dat zoveel mogelijk rechts-
genoten zich met deze normen kunnen verenigen.248 Het correlaat van deze
voorwaarde voor legitimiteit is evenwel het door de rechter op te brengen
respect voor de wet. Wetgeving en rechtspraak vervullen ten aanzien van de
vraag naar legitimiteit dan ook een complementaire functie. De rechterlijke
argumentatieprocessen worden beheerst door een Anwendungsdiskurs waarbin-
nen normen op feiten worden betrokken naar de toetssteen van Angemessenheit.
De rechtspraak is niet gericht op het vinden van ‘gedecontextualiseerde ant-
woorden op gedecontextualiseerde vragen’; de rechter is niet zoals de wetgever
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249 Raes 1994, p. 98; P.L. Bal 2003, p. 30.

op zoek naar een antwoord op de vraag wat wij allen zouden kunnen willen als
algemene wetgeving. Wél wordt de rechter geconfronteerd met de opdracht op
evenwichtige wijze rekening te houden met alle relevante aspecten van een
probleemsituatie en van de geldende rechtsregels.249

In het rechterlijke interpretatieproces moet dus worden gezocht naar een
optimale oplossing voor een juridisch probleem, waarbij de uiteindelijk gevon-
den oplossing bovendien voldoende houvast moet vinden in de wet. In het
voorgaande hebben wij gezien dat dit wettelijk houvast van rechterlijke oordelen
binnen het strafrecht, op grond van het legaliteitsbeginsel, wordt beschouwd als
een fundamentele eis, te stellen aan ieder strafrechtelijk systeem dat zichzelf
‘legitiem’ wil noemen. We hebben eveneens gezien dat aan deze eis nooit
volledig kan worden voldaan. Deze onvolkomenheid is chronisch omdat zij de
prijs is die moet worden betaald voor de betrekkelijk autonome positie van het
strafrecht ten opzichte van de samenleving. De autonomie van het strafrechtelijk
systeem veronderstelt een legalistische of representationalistische denkwijze.
Het strafrecht ontkomt er niet aan, uit te gaan van een afbeeldingsrelatie tussen
de wereld van de feiten waarover het zijn oordelen velt enerzijds en de wereld
van normen die de oordelen mogelijk maken anderzijds. Tegelijkertijd leert de
moderne rechtsvindingstheorie dat normen en feiten geen voorgegeven groothe-
den zijn, maar dat zij voor hun betekenis afhankelijk zijn van de wijze waarop
zij op elkaar worden betrokken, zodat het syllogistische model waarbinnen
feiten worden gesubsumeerd onder normen niet langer adequaat kan heten.
Iedere toepassing van een norm is een ‘demonstratie’ van de voorgegeven norm
die gepaard gaat met een normwijziging, althans een normactualisering, zodat
in de toepassing tevens de norm in zijn geactualiseerde gedaante wordt ‘gerepre-
senteerd’. Op het microniveau van de strafrechtelijke rechtsvinding in concrete
gevallen kan aan de eisen van het legaliteitsbeginsel hierdoor nooit volkomen
worden voldaan. Deze onvolkomenheid herhaalt zich op het macroniveau van
de strafrechtelijke dogmatiek: de strafrechtelijke ordening als geheel laat zich,
op grond van de contrafactische en legalistische zelfopvatting dat voor deze
ordening constitutief is, niet volkomen legitimeren.

Tegen de achtergrond van deze symmetrische relatie tussen de vraag naar
legaliteit en de vraag naar legitimiteit tekent zich een fundamentele aporie af.
Kennelijk bestaat er een spanning tussen de uit het legaliteitsbeginsel voortvloei-
ende eisen en het zelfbeeld van het strafrecht enerzijds en de door de hermeneu-
tische rechtsvindingsleer benadrukte oneindige wisselwerking tussen normen en
feiten, interpretans en interpretandum anderzijds. Thans kunnen wij ons op-
nieuw buigen over de vraag waarvan de beantwoording aan het einde van
paragraaf 2 van dit hoofdstuk werd uitgesteld: in welke zin vindt het oordeel van
de strafrechter nog houvast in de wet, oftewel: welke betekenis moeten wij
toekennen aan het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel? In paragraaf 2.3
zijn twee rechtstheoretische perspectieven, een constructivistische en een casuïs-
tische, in grove trekken besproken, die beide een antwoord zoeken te formuleren
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250 Dworkin 1986; Dworkin 1985, p. 119-177; Claes 2003a, p. 70-74, 303-339.
251 Deze kanttekening geldt ook het pleidooi van Rozemond (1999; 2000, p. 46-50) voor een ‘rechten-

conceptie’ van het legaliteitsbeginsel waarbinnen een EVRM-conforme (c.q. op de jurisprudentie
van het EHRM afgestemde) interpretatie van nationale delictsomschrijvingen centraal zou kunnen
staan. Wat is immers verdragsconform? Valt men met deze richtlijn niet automatisch weer in de
legalistische valkuil, die men in zijn verzet (1999, p. 120-121) tegen de traditionele, zogenoemde
‘regel-conceptie’ van legaliteit juist zegt te willen vermijden? De van Straatsburg afkomstige
richtsnoeren kunnen niet dan op straffe van een legalistische denkwijze worden geacht de rechterlij-
ke interpretatievrijheid binnen aanvaardbare grenzen gevangen te kunnen houden. Vgl. Van
Roermund 1993a, p. 136: Het lost niets op ‘om de “interpretatie” van regels te doen steunen op
nieuwe regels (c.q. een laatste regel), al dan niet met een beroep op zgn. meta-niveaus. Zo’n strategie
is een typisch voorbeeld van “begging the question”.’

252 Smith 1998, p. 71-122; Fish 1989d, p. 361-368; en zie hoofdstuk III, subparagraaf 3.1.

op de door deze spanningsverhouding opgeroepen aporie. Het constructivisme
probeert de kool van de hermeneutiek en de geit van de rechtszekerheid te
sparen, maar in feite wordt de kool aan de geit gevoerd: in de normatieve
overweging dat de rechterlijke interpretatievrijheid in toom moet worden
gehouden door invoeging van het rechterlijk oordeel in een steeds opnieuw te
construeren, consistent systeem van rechtsnormen, rechtsbeginselen en rechts-
waarden (law as integrity)250 ligt een premisse besloten die het constructivisme
nu juist beweert af te wijzen. De ‘integriteit’ van het recht kan niet als een
gehypostaseerde constructie enige ‘grens’ stellen waarachter de oordeelsvor-
ming van de rechter zich moet blijven ophouden.251

Tegelijkertijd moet worden vooropgesteld dat de rechtsvindende rechter niet
kan ontkomen aan de noodzaak zich te oriënteren op het door beginselen
gestructureerde, coherente rechtssysteem. Alleen langs die weg kan de rechter
zijn oordelen vatbaar maken voor intersubjectieve erkenning en controle. Zijn
rolopvatting brengt onvermijdelijk met zich mee, dat hij uitgaat van de beschik-
baarheid van een richtinggevend en coherent normensysteem, waaraan wel
degelijk bindende antwoorden kunnen worden ontleend op de verschillende
rechtsvragen waarmee hij in de dagelijkse praktijk te maken krijgt. De coheren-
tie of ‘integriteit’ van het recht vormt derhalve een noodzakelijke vooronderstel-
ling voor iedere rechter. Deze vooronderstelling vormt, bezien vanuit het interne
gezichtspunt van de rechter, een niet afschudbaar attribuut bij de rol die juristen
zich gedurende opleiding en praktijkervaringen hebben toegeëigend. Rechters
zijn als rechters immers veroordeeld tot de herculische taak, steeds de ‘beste’
interpretatie te bieden van het recht en van de feiten waarop dit recht moet
worden toegepast. Het regulatieve ideaal van de integriteit van het recht spoort
de rechter dus aan tot iets dat hij noodzakelijkerwijs, ‘van nature’, reeds doet,
althans meent te doen; het ideaal biedt geen additioneel hulpmiddel in de
rechterlijke interpretatiewerkzaamheid.252

De casuïstische of particularistische benadering, waarin wordt vooropgesteld
dat juridische oordelen in moeilijke gevallen zich uiteindelijk niet op een
gevalsoverstijgende wijze laten legitimeren, zodat de rechter zou moeten zoeken
naar een uitkomst die redelijk en billijk is in het licht van de concrete feiten van
het te beoordelen geval, vormt in zekere zin het spiegelbeeld van het constructi-
visme. In de casuïstische benadering dreigt het belang van de rechtszekerheid
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253 Zie Smith 1998, p. 31-38, 151-156.
254 De hoofdtekst getuigt wellicht van een wat normatief beeld van de strafrechterlijke motivering. In

de literatuur dienaangaande wordt veelal kritisch geoordeeld over de mate waarin de strafrechtsprak-
tijk aan de normatieve betekenis van het motiveringsvereiste voldoet. Wel kan worden opgemerkt
dat de zogenaamde explicatieve functie van de motivering meebrengt dat de strafrechter het in zijn
vonnis neergelegde oordeel uitlegt en daarmee legitimeert tegenover procesdeelnemers en derden.
Zie W.H.B. Dreissen, Bewijsmotivering in strafzaken (diss. Maastricht), Den Haag: Boom Juridische
uitgevers 2007, p. 390-392, 398-402; C.M. Pelser, ‘Motivering en openbaarheid’, in: A. Beijer et
al. (red.), Openbare strafrechtspleging, Deventer: Kluwer 2002, p. 45-65, p. 46-48; Nijboer 2008,
p. 64-67.

255 Zie hierover Foqué 2005.

te worden opgeofferd aan het belang, recht te doen aan de feiten en omstandig-
heden. Dit roept de vraag op, of het particularisme – in deze weergave daar-
van – wel een mogelijke optie vertegenwoordigt voor de rechter die over een aan
hem voorgelegde zaak een oordeel moet vellen. Kan hij dat oordeel afstemmen
enkel op hetgeen in het licht van de concrete feiten als redelijk en billijk is aan
te merken, zonder zich daarbij gecommitteerd te achten aan de abstracte, dus
gevalsoverstijgende normen en beginselen van het recht? Dit is voor de rechter
geen mogelijke positie, hetgeen ook door de vertegenwoordigers van de als
‘casuïstisch’ bestempelde benadering wordt beklemtoond.253 Het is waar dat het
rechterlijk oordeel niet het product is van een syllogistische machine die feiten
onderwerpt aan gereedliggende normen. Maar het is ook waar dat de rechter zijn
uiteindelijke oordeel aan de rechtsgenoten moet kunnen uitleggen, oftewel: hij
moet motiveren. In de motivering legitimeert de rechter zijn oordeel door aan
te sluiten bij het verleden: bij de historisch ontwikkelde set aanvaarde uitgangs-
punten, normen en beginselen van het recht.254

De constructivistische en de casuïstische perspectieven verschillen bij nader
inzien niet hemelsbreed. Bij deze stand van zaken kunnen we het legaliteitsbe-
ginsel niet anders dan als een door eisen van legitimiteit gestuurd contrafactisch
beginsel aanmerken. Het is geen beginsel dat praktisch volkomen afdwingbare
eisen stelt aan de operaties van het strafrechtelijk systeem. Het is een beginsel
dat aan de wereld van het strafrecht idealen voorhoudt die zich in de werkelijk-
heid nooit volledig kunnen verwezenlijken. De symbolische orde van het
strafrecht vormt een abstractie van de concrete ervaringswereld en de hande-
lingspatronen binnen de samenleving.255 De abstractie die de symbolische orde
van het strafrecht aanbrengt, gaat noodzakelijkerwijs gepaard met een verlies:
aan de onuitputtelijke diversiteit aan voorvallen in de weerbarstige menselijke
ervaringswereld kan door een systematisch geheel van normen nooit volledig
recht worden gedaan. Dat besef, het besef dat pogingen om onze oordelen in
absolute termen te rechtvaardigen altijd tekortschieten, maakt de kern uit van de
contrafactische gerichtheid van het legaliteitsbeginsel op de eeuwige vraag naar
de legitimiteit van strafrechtelijke oordelen. Het beginsel brengt, in de hier
bepleite betekenis, tot uitdrukking dat rechterlijke interpretaties met betrekking
tot normatieve kwesties als verantwoordelijkheid en schuld nooit kunnen
worden geacht volstrekt congruent te zijn met de ‘materiële waarheid’. Wél is
en blijft het legaliteitsbeginsel een ideaal, uitgestegen boven de feitelijke
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256 Vgl. W. Hassemer, Tatbestand und Typus. Untersuchungen zur strafrechtlichen Hermeneutik (diss.
Saarbrücken), Keulen etc.: Carl Heymanns Verlag 1967, p. 58: ‘Recht ist nicht das, was in früheren
(richtigen) Entscheidungen vorfabriziert zu Tage liegt, sondern etwas, das es für diesen zur Entschei-
dung stehenden Fall neu zu finden gilt. (…) Wenn Recht lebendig ist, wenn es sich dynamisch
entwickelt, dann nicht sprunghaft, sondern gebunden, in hermeneutischer Verantwortung und
Kontingenz der entwickelnden Schritte, unter der regulativen Idee der Rechtssicherheit.’

werkelijkheid, maar richtinggevend voor de strafrechtelijke werkelijkheid die
zich eraan committeert.256 In de twee volgende hoofdstukken wordt nagegaan,
wat deze bevindingen impliceren voor de materieel-strafrechtelijke inhoud van
de begrippen opzet en culpa en voor de formeel-strafrechtelijk gereguleerde
wijze waarop zij worden of kunnen worden vastgesteld.



1 E. Levinas, ‘Betekenis en zin’, in: E. Levinas, Het menselijk gelaat. Essays, gekozen, vertaald, inge-
leid en van aantekeningen voorzien door Ad Peperzak, Amsterdam: Ambo 2005b, p. 167-210, p. 176.

2 R. Visker, Vreemd gaan en vreemd blijven. Filosofie van de multiculturaliteit, Amsterdam: Sun
2006, p. 207.

Hoofdstuk V

Intentionaliteit en intersubjectiviteit

Wij zijn geen subject van de wereld en deel van de wereld vanuit twee
verschillende gezichtspunten, maar in de uitdrukking zijn wij tegelijkertijd
subject en deel. Waarnemen is: door een soort prolepsis tezelfdertijd ontvan-
gen en uitdrukken. Door het gebaar zijn wij in staat het zichtbare na te
bootsen en op kinesthetische wijze samen te vallen met het geziene gebaar:
in de waarneming is ons lichaam tegelijk de ‘afgevaardigde’ van het Zijn.1

Maar als verantwoordelijkheid, zoals Levinas het zo graag zegt, ‘ouder’ is
dan de vrijheid, dan moet er nog een andere knoop zijn. Een die ik niet kan
ontwarren, omdat ik hem niet zelf heb gelegd. Een knoop in een net dat ik
niet zelf geweven heb en waaruit ik mij niet kan terugtrekken. Hoe ik ook
spartel, ik blijf verstrikt in een weefsel dat eigenlijk zozeer met mij vervloch-
ten is dat de poging me daaruit los te rukken eigenlijk zou neerkomen op een
zelfamputatie. En dat weefsel is de intersubjectiviteit. Niet alleen omdat ik
niet alleen op de wereld ben, maar omdat die wereld die ik met anderen deel,
zonder die anderen volkomen gedesoriënteerd zou zijn: ik zou er het enige
centrum van vormen. Een precair centrum.2

1 Inleiding: Strafrecht en leefwereld

In het voorgaande hoofdstuk werd uitvoerig aandacht geschonken aan de
verhouding tussen een tweetal zowel samenhangende als van elkaar te onder-
scheiden werelden: de wereld van de feiten en de wereld van het strafrecht en
zijn normen. De normen van het strafrecht hebben het één en ander ‘te zeggen’
over bepaalde feiten in de menselijke ervaringswereld. Wat het strafrecht in
voorkomende gevallen precies te zeggen heeft, hangt af van de inhoud van zijn
normen en de aard van de feiten die op deze normen worden betrokken. De
inhoud oftewel het semantisch potentieel van de strafrechtelijke normen wordt
intrasystematisch begrensd door het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel,
en wel met het oog op de extrasystematische legitimering van de afzonderlijke,
door toepassing van deze normen gevelde strafrechtelijke oordelen. Het voor-
gaande hoofdstuk mondde voor de lezer misschien uit in een wat teleurstellende
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3 Het begrip buitenwereld heeft betrekking op het ervaringsdomein van de natuurwetenschappen of
empirisch-analytische wetenschappen. E. Husserl heeft benadrukt dat de wereld van de natuurweten-
schappen met haar object uiteindelijk geënt is op, en een derivaat vormt van de leefwereld (Lebens-
welt). De leefwereld heeft zo bezien het primaat. Het strafrecht heeft alleen te maken met de
menselijke leefwereld. Zie E. Husserl, Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die trans-
zendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie (red. W. Bie-
mel), Den Haag: Martinus Nijhoff 1962, p. 48-54 (‘Die Lebenswelt als vergessenes Sinnesfunda-

conclusie: wij hebben gezien dat de rechtvaardiging van juridische normtoepas-
singen nooit volmaakt is, althans dat geen hogere-ordestandpunt beschikbaar is
van waaruit de legitimiteit van juridische oordelen kan worden gegarandeerd.
Deze niet ophefbare onvolmaaktheid vloeit voort uit de complexe verhouding
tussen het strafrechtelijke systeem en de omgeving daarvan zelf. Het strafrecht
vormt, zo werd in het voorgaande hoofdstuk betoogd, een contrafactische
realiteit: het wordt gekenmerkt, niet alleen door het feit dat de inhoud van zijn
normen op afstand staat van de sociale realiteit – die immers aan de deontische
waarde dier normen nooit volledig tegemoet kan komen – doch ook door het
besef van dit feit, het besef dus dat het strafrecht feiten uit de sociale leefwereld
toetst aan een in de strafrechtelijke normen en begrippen verankerde, geïdeali-
seerde abstractie van de sociale leefwereld. Volledige eensgezindheid met
betrekking tot de vormgeving van dit abstracte ideaalbeeld kan niet worden
gegarandeerd.

In het voorliggende hoofdstuk wordt de verhouding tussen de normatieve
werkelijkheidssfeer van het strafrecht en de feitelijke werkelijkheidssfeer van
de intersubjectieve maatschappelijke verhoudingen opnieuw ter sprake gebracht.
Waar het voorgaande hoofdstuk zich voornamelijk concentreerde op de diver-
gentie van deze werkelijkheidssferen, wordt thans evenwel de aandacht gericht
op het punt waar zij elkaar kruisen en waar zij elkaar dus ook zouden kunnen
ontmoeten. Dit punt, dat eigenlijk geen punt is, maar veeleer een betrokkenheid
of gerichtheid, kan worden aangeduid met de term: intentionaliteit. Het opzet en
de culpa vormen strafrechtelijke specificaties of verbijzonderingen van een
bepaalde klasse van ‘intenties’, dat wil zeggen: van bepaalde vormen van
intentionele betrokkenheid tussen een met een bewustzijn begiftigd subject en
een object of ervaringsbestanddeel in de intersubjectieve wereld, meer bepaald
de leefwereld. Mensen gaan intentioneel door het leven: al denkend, waarne-
mend, sprekend en handelend zijn zij voortdurend intentioneel betrokken op
verschillende ‘geïntendeerde objecten’ in de hun omgevende ervaringswerkelijk-
heid. De term ‘intentionaliteit’ wordt gebruikt ter aanduiding van het abstracte
en formele principe volgens hetwelk het menselijk subject in heel algemene zin
door gerichtheid op de (leef)wereld wordt gekenmerkt. Mensen geven zich in
de dagelijkse ervaringswerkelijkheid te verstaan in hun uitingen, die wijd
uiteenlopende vormen aannemen: mensen spreken, schrijven, handelen, en in
voorkomende gevallen kan ook van uitingen worden gesproken waar mensen
nalaten te handelen, schrijven, spreken. De term ‘intentie’ duidt dan ook op een
begrip met een uitzonderlijk wijde ‘extensie’: het fungeert als de verzamelnaam
voor alle wijzen waarop subjecten zich tot de buitenwereld verhouden.3
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ment der Naturwissenschaft’); zie ook D. Welton, The other Husserl. The horizons of transcendental
phenomenology, Bloomington: Indiana UP 2000, p. 336-339. Zie nader hoofdstuk III, paragraaf 2.

4 P. Ricoeur, Husserl. An analysis of his phenomonology (vert. E.G. Ballard & L.E. Embree),
Evanston, Ill.: Northwestern UP 2007b, p. 6.

5 Zie hoofdstuk I, subparagraaf 1.2.

De leefwereld behelst de verzameling betekenisgeladen objecten van het
subjectieve, intentionele bewustzijn: ieder bewustzijn impliceert een bewustzijn
van iets, van een object of ervaringsbestanddeel. Geïntendeerde objecten vormen
dan ook de objectieve correlaten van het subjectieve bewustzijn. Het bewustzijn
heet intentioneel, aangezien de uiteenlopende acten van het bewustzijn bewegen
naar betekenis.4 Intentionaliteit is het kenmerk van het psychische dat ons in
staat stelt een geïntendeerd object op een intersubjectief verstaanbare wijze aan
te duiden, te ‘betekenen’, oftewel: te vatten in een voorgegeven ‘zin’. Op deze
wijze is het intentionele bewustzijn begiftigd met een zinstichtende functie:
subjectieve gewaarwordingen worden door het bewustzijn opgevat of
‘geappercipieerd’ in een voorgegeven betekenis. Met de term ‘intentie’ hebben
wij het oog op de meer concrete manifestatie van de intentionele betrokkenheid
in een subjectieve bewustzijnsact. Het uitermate wijde domein van de intentio-
nele betrokkenheden van menselijke subjecten op hun door talloze ervaringsbe-
standdelen bevolkte leefomgeving wordt op verschillende punten door het
strafrecht gespecificeerd en daarmee gejuridiseerd. Intentionaliteit vindt bijvoor-
beeld op een zeer basale wijze uitdrukking in de strafrechtelijke begrippen
daderschap en plegerschap. Een nader en enger omgrensde klasse van intenties
vindt zijn strafrechtelijke verbijzondering in de begrippen opzet en culpa.5 Het
type intenties waarop in dit verband wordt gedoeld, is de intentionele betrokken-
heid die zich materialiseert in het menselijk intentioneel handelen. De hypothese
die in het voorliggende hoofdstuk en het hierop volgende hoofdstuk wordt
onderzocht, luidt dat de delictsbestanddelen opzet (of dolus) en schuld (of
culpa), als strafrechtelijke verbijzonderingen van bepaalde vormen van ‘intentio-
naliteit’, dienen als de scharnierpunten tussen enerzijds de abstracte, normatieve
en dogmatische werkelijkheidssfeer van het strafrecht en anderzijds de concrete,
sociale leefwereld van de justitiabelen, aan wier adres de materiële strafrechtelij-
ke gedragsnormen zijn gericht.

Ook het strafrechtelijk systeem ‘uit’ zich, geeft zich te verstaan. De wetgever
formuleert voorschriften en bedreigt de overtreding van deze voorschriften met
straffen. Deze strafbepalingen moeten worden opgetekend in de wet, opdat zij
vervolgens kunnen worden toegepast door de rechter. Het strafrecht geeft zich
te verstaan in zijn wettelijke strafbepalingen en in de daarop gebaseerde woor-
den van de rechter. In wat volgt wordt nagegaan hoe de wijze waarop individue-
le personen zich in de sociale leefwereld te verstaan geven in verbinding kan
worden gesteld met de wijze waarop het strafrecht zich in zijn delictsomschrij-
vingen en andere aansprakelijkheidsregels te verstaan geeft. Bij deze vermelding
van de inzet van dit hoofdstuk past een voorbehoud. Dit hoofdstuk stelt zich ten
doel, te komen tot een begripsbepaling van het vóór-juridische concept van de
intentionaliteit. Dit vóór-juridische begrip verdient onze aandacht aangezien de
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6 Vgl. hoofdstuk III, paragraaf 2.
7 Zie ook hoofdstuk I.

in het volgende hoofdstuk te behandelen delictsbestanddelen opzet en culpa,
oftewel: de strafrechtelijk gespecificeerde of ‘herschreven’ intenties waarmee
een subject een gedraging heeft of wordt geacht te hebben verricht, zijn ingebed
in het bredere veld van de intentionaliteit. Ofschoon het voorliggende hoofdstuk
dus beoogt de grondslag te bieden voor het in het hierop volgende hoofdstuk te
verrichten onderzoek, niet alleen naar de betekenis van de ‘schuldvormen’ opzet
en culpa naar huidig recht, maar tevens naar de wijze waarop in concrete
gevallen die betekenis aan de strafrechtelijk te waarderen objecten wordt of
dient te worden verleend, wordt niet – en kan niet worden – gepretendeerd, dat
in het onderstaande een alles omvattende theorie van de intentionaliteit wordt
blootgelegd. De onmogelijkheid van zoiets vloeit reeds voort uit wat we de
centrale gedachte van de hermeneutiek zouden kunnen noemen: wij zitten te
dicht op onze praktijk, wij zijn te zeer ‘in-de-wereld’ en ook in de wereld van
het strafrecht, dan dat wij daar afdoende afstand van zouden kunnen nemen om
onze positie daarbinnen voor eens en voor altijd objectief te kunnen begrijpen
en beschrijven.6

Evenals in de voorgaande hoofdstukken, wordt in het onderstaande het
zoeklicht hoofdzakelijk gericht op de vooronderstellingen die schuilen in of
onder de wijze waarop wij de termen opzet en culpa in het strafrecht gebruiken.7

Opzet en culpa zijn bijzondere bestanddelen van wettelijke strafbepalingen, in
dier voege dat zij een bijzondere waarde verlenen aan hun object, dat wil
zeggen: aan datgene waarop zij als vormen van intentionele betrokkenheid
gericht zijn. Opzet drukt een betekenis uit van een gedraging, van een handelen
of nalaten. De culpa doet dit eveneens, zij het op een andere wijze. Daarnaast
waarderen de delictsbestanddelen opzet en culpa het subject van deze gedraging,
oftewel: de als verdachte aangemerkte persoon. Zoals wij hieronder nog herhaal-
delijk zullen zien, laten opzet en culpa zich kennen als ‘bivalente’ delictsbe-
standdelen. De verhoudingen tussen het handelend subject, intentionaliteit,
gedraging en interpreterende derde worden in dit en het volgende hoofdstuk
onderzocht. Voordat op de delictsbestanddelen zelf zal worden ingegaan, moet
eerst het handelingsbegrip in algemene zin onder de loep worden gelegd. Dit
hoofdstuk vangt daarom aan met een beschouwing, gewijd aan het dogmatische
begrip van het strafbaar feit en aan het daarin geïmpliceerde handelingsbegrip
(paragraaf 2). Daarna zal, in aansluiting op een bespreking van het begrip
intentionaliteit in algemene, vóór-juridische zin (paragraaf 3) en in anticipatie
op het volgende hoofdstuk, aandacht worden besteed aan de specifieke
‘ervaringswereld’ van het strafrechtelijk systeem (paragraaf 4). Het strafrecht is
immers zelf een intentioneel systeem, in de zin dat zich in zijn verschillende
‘operaties’ een gerichtheid manifesteert op de imputatie of toerekening van als
strafbaar aangemerkte gedragingen aan de strafrechtelijk ter verantwoording
geroepen ‘auteurs’ daarvan. Deze door een oriëntatie op imputatie gekenmerkte
ervaringswereld leidt tot een juridische specificatie van het intentionaliteitsbe-
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8 Zie J. Habermas, ‘Freiheit und Determinismus’, in: J. Habermas, Zwischen Naturalismus und
Religion. Philosophische Aufsätze, Frankfurt: Suhrkamp 2005, p. 155-186; A.W.M. Mooij, Toereke-
ningsvatbaarheid. Over handelingsvrijheid, Amsterdam: Boom 2004a, p. 45-108. Zie nader
hoofdstuk II, paragrafen 3 en 4.

9 Het gaat niet om de empirische vaststelbaarheid van dat vermogen; het gaat erom dat mensen in hun
doen en laten veronderstellen en ervaren met dit vermogen begiftigd te zijn; zie C.M. Korsgaard,
‘The authority of reflection’, in: C.M. Korsgaard et al., The sources of normativity (red. O. O’Neill),
Cambridge: Cambridge UP 1996c, p. 90-130, p. 93; Habermas 2005, p. 158-164. Zie nader hoofd-
stuk II, paragrafen 3 en 4.

grip in het strafrecht. In dit verband zal blijken dat het opzet en de culpa nog
door een tweede vorm van bivalentie worden gekenmerkt: zij zijn enerzijds
onderdeel van de normatieve, strafrechtelijke betekeniswereld, maar grijpen
anderzijds aan op de door de omgangstaal symbolisch geordende, vóór-juridi-
sche leefwereld.

2 Strafbaar feit: De delictueuze gedraging

2.1 De gedraging in strafrechtelijke en vóór-strafrechtelijke zin

Over het fenomeen van ‘de’ gedraging zijn wijd uiteenlopende theorieën in
omloop. In deze paragraaf wordt in kort bestek de verhouding geschetst tussen
het algemene, handelingsfilosofische handelingsbegrip enerzijds en het straf-
rechtelijke handelingsbegrip anderzijds. Het strafrecht en de strafrechtsweten-
schap opereren met een handelingstheorie die afwijkt van de theorieën die
binnen andere praktijken en wetenschappen worden aangehangen. De soms
grote verschillen tussen de disciplinair variabele visies op de menselijke gedra-
ging hangen in hoge mate samen met de specifieke vraagstelling waarmee
verschillende praktijken naar delen van de werkelijkheid kijken. Het strafrecht
blijkt bij nader inzien helemaal niet geïnteresseerd te zijn in ‘de’ menselijke
gedraging. Het strafrecht matigt zich ook niet aan daarover uitspraken te doen
of oordelen te vellen, maar houdt zich slechts bezig met bepaalde aspecten of
momenten van wat we het algemene, overkoepelende concept van de menselijke
gedraging kunnen noemen. Voordat wij de strafrechtelijke verbijzondering van
het vóór-juridische handelingsbegrip aan een nader onderzoek kunnen onder-
werpen, zouden wij ons eerst dit algemene handelingsbegrip weer voor de geest
moeten halen. Zoals wij hebben gezien in hoofdstuk II, kan dit algemene of
wijsgerig-antropologische begrip van de menselijke handeling heel in het kort
worden omschreven in termen van een ‘door redenen gebonden wilsbesluit’ of
van een ‘rationele zelfbepaling in gebonden vrijheid’.8 Een handeling is het
resultaat van een succesvolle aanwending van het vermogen dat ons in staat stelt
te reflecteren.9 ‘Reflectief succes’ veronderstelt een subjectieve capaciteit,
namelijk het vermogen om ‘afstand te nemen’ van onze impulsen en strevingen,
teneinde deze voor te houden aan onze wil. Deze distantie impliceert een vorm
van innerlijke beraadslaging, waarin doelen en middelen tegen elkaar worden
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10 A.W.M. Mooij, ‘Handelingsvrijheid’, DD 1999b, p. 840-850. M.A. Loth, Handeling en aansprake-
lijkheid in het recht (diss. Leiden), Arnhem: Gouda Quint 1988, p. 213, stelt het begrip intentie gelijk
met het begrip opzet. Zie ook Wittgenstein (1953) 2002, § 611-621, p. 243-245.

11 J.L. Austin, ‘Three ways of spilling ink’, in: J.L. Austin, Philosophical papers (red. J.O. Urmson &
G.J. Warnock), Londen etc.: Oxford UP 1970, p. 272-287, p. 284-285.

12 Het loutere bestaan van intenties en bedoelingen noodzaakt nog niet tot de veronderstelling van de
vrijheid van de wil (opgevat als de individuele bekwaamheid om in onafhankelijkheid de richting
van de wil te bepalen). In literatuur van deterministische signatuur wordt dan ook deze wilsvrijheid
bestreden. Vgl. bijvoorbeeld A. Schopenhauer, De vrijheid van de wil (1839; vert. H. Driessen),
Amsterdam: Wereldbibliotheek 1996, p. 51: ‘Het is beslist geen metafoor, noch een hyperbool, maar
de gortdroge en letterlijke waarheid, dat netzomin als op het biljart een biljartbal in beweging raakt
zonder dat hij aangestoten wordt, een mens van zijn stoel kan opstaan, zonder dat hij aangetrokken
of gedreven wordt door een motief.’ Autonome vorming van intenties en bedoelingen veronderstelt
daarentegen wél wilsvrijheid.

13 M.S. Moore, Law and psychiatry. Rethinking the relationship, Cambridge: Cambridge UP 1984,
p. 13; Mooij 1999b, p. 843; Loth 1988, p. 214: ‘In een praktische redenering van een dader figureren
enkele van diens wensen en overtuigingen als redenen om te handelen. De redenering resulteert in
een intentie te handelen en – behoudens bijzondere omstandigheden – in een handeling.’

14 J. Raz, Engaging reason. On the theory of value and action, Oxford/New York: Oxford UP 2001,
p. 67: ‘Aspects of the world are normative in as much as they or their existence constitute reasons
for persons, that is, grounds which make certain beliefs, moods, emotions, intentions, or actions
appropriate or inappropriate.’ Omwille van de leesbaarheid zal ik in het vervolg meestal slechts

afgewogen in het licht van tot op zekere hoogte contingente omstandigheden en
hindernissen.

Het voorgaande impliceert dat een menselijke handeling, als uiterlijk waar-
neembaar, fysisch verschijnsel, per definitie innerlijk verbonden is met een
intentie. Een intentie bestaat in de eerste plaats in een vaag of minder vaag
besef, een soort rudimentair handelingsplan, dat nog niet welomlijnd behoeft te
zijn, maar wel richting geeft aan subjectieve verrichtingen.10 De intentie is wel
vergeleken met de lamp op het voorhoofd van een mijnwerker, die doorgaans
maar een korte afstand en slechts een beperkte doorsnede van de omgeving
verlicht.11 Intentioneel handelen impliceert in de tweede plaats dat de handelen-
de persoon meer specifiek een bepaalde bedoeling voor ogen staat. De vorming
van de intentie veronderstelt het bestaan van een zekere mate van wilsvrijheid.12

Deze vrijheid ligt besloten in de bekwaamheid tot ‘praktisch redeneren’. In een
praktische redenering worden doelen geformuleerd, alsmede de middelen tot
deze doelen geselecteerd.13 In het uit deze innerlijke beraadslaging voortvloeien-
de besluit om op een bepaalde wijze te handelen manifesteert zich echter nog
niet de vrijheid om eventueel ook ánders te kunnen handelen. Die vrijheid komt
eerst in het vizier, zodra wij de aandacht vestigen op de intrinsieke verbinding
van handelingen met redenen. Een reden moeten wij in dit verband in een nogal
wijde zin opvatten, en wel als een maatstaf, aan de hand waarvan wij in bepaal-
de, gegeven omstandigheden op een intersubjectief geldige wijze kunnen
onderscheiden tussen correcte en incorrecte, aangewezen en niet aangewezen
typen van handelingen, overtuigingen, wensen, emoties, enzovoort. De redenen
die wij aan hetgeen wij doen en nalaten ten grondslag leggen, heten ‘normatief’,
omdat zij ons op de één of andere wijze moveren. Zij zetten aan tot handelingen,
tot het hebben van overtuigingen, koesteren van wensen en beleven van
emoties.14 Bovendien maken alleen redenen en redengevingen menselijk
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reppen van ‘redenen voor handelen’, waaronder mede te verstaan zal zijn: redenen voor het hebben
van overtuigingen, wensen, gevoelens, intenties, gemoedsgesteldheden, enzovoort (die immers in
bepaald opzicht eveneens als redenen voor ‘handelingen’ zouden kunnen worden begrepen). Zie ook
M. Klatt, ‘Semantic normativity and the objectivity of legal argumentation’, ARSP 2004, p. 51-85,
p. 53; zie nader hoofdstuk II, paragraaf 2.

15 Habermas 2005, p. 162. Zie paragraaf 2 van hoofdstuk III voor meer over de hermeneutiek in het
algemeen, en paragraaf 4 van hoofdstuk III voor een belangrijke empirisch-hermeneutische theorie
over het menselijk handelen (het ‘tekstmodel’ van Ricoeur).

gedrag ‘begrijpelijk’ en daarmee principieel vatbaar voor intersubjectieve eva-
luatie.

Redenen hebben zo bezien dus zowel een subjectief als een intersubjectief
aspect. Het subjectieve aspect bestaat hierin, dat van redenen op de één of
andere wijze een normatief appèl uitgaat op individuele personen; zij bewegen
personen tot een individuele, subjectieve stellingname die het resultaat is van de
hierboven reeds genoemde, innerlijke deliberatie. De waarde die de daarin af te
wegen doelen en middelen voor het subject hebben, zijn van bepalende invloed
op het verloop van deze deliberatie, en dus op het normatieve resultaat daarvan:
de reden die het subject aan zijn handeling ten grondslag legt en in termen
waarvan hij naderhand zijn handeling zal kunnen (trachten te) ‘rechtvaardigen’.
Maar dit betekent niet, dat waarden en daarop betrokken redenen uitsluitend
onder subjectief beheer staan. De mate van reflectief succes wordt afgemeten
aan een standaard of norm die verschilt van context tot context, en die dus nu
eens strenger en dan weer soepeler kan zijn. Die standaard is intersubjectief
bepaald. Ook het intersubjectieve aspect van redenen komt tot uitdrukking in de
intrinsieke verwantschap tussen redenen en waarden en in de wijze waarop
redenen, in deze waardebetrokkenheid, subjecten tot handelen bewegen. Juist
de betrokkenheid op waarden koppelt redenen en redengevingen aan normen,
waaraan wij niet alleen onszelf maar ook elkaar wensen te houden. Aspecten
van de werkelijkheid worden door ons altijd beoordeeld tegen de achtergrond
van de waarde die wij aan die aspecten toekennen. Waarden stellen ons in staat
om in een eindeloze reeks van intersubjectieve samenhangen ‘goed’ van ‘slecht’
te onderscheiden en om ons op geleide van deze onderscheidingen in de wereld
te oriënteren.

Normen en redenen bevolken aldus bezien publieke, intersubjectief gedeelde
ruimten waarbinnen wij ons als subjecten voortbewegen. Gebeurtenissen kunnen
wij niet als ‘onze’ handelingen, laat staan als ‘vrije’ handelingen begrijpen,
zolang wij deze gebeurtenissen niet retrospectief met het ‘universum van
intersubjectief geldige redenen’, met het Raum der Gründe, in verband kunnen
brengen.15 Bovendien maken alleen redenen een handeling, retrospectief en
intersubjectief, begrijpelijk. Bij deze stand van zaken kunnen wij de gedraging
aanduiden als een bivalente betekeniseenheid, of, zoals M.A. Loth schrijft, als
een ‘januskop’: ‘Enerzijds kan van de gedraging worden gezegd dat zij een
sociaal bepaalde betekenis heeft. Langs deze lijn is die gedraging verbonden met
gewoontes, regels, praktijken en andere contextuele factoren. We zouden dit de
sociale of intersubjectieve dimensie van de gedraging kunnen noemen. Ander-
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16 M.A. Loth, ‘Zeven stellingen over de gedraging in het strafrecht’, in: M.S. Groenhuijsen, G.E.
Mulder & J. Remmelink (red.), De Schets nader bekeken. Beschouwingen naar aanleiding van de
Schets materieel strafrecht van W. Nieboer, Arnhem: Gouda Quint 1992, p. 21-31, p. 30-31.

17 Pure reflexbewegingen vallen dan ook buiten het bereik van het strafrecht; zie De Hullu 2006,
p. 146; en zie hoofdstuk I, subparagraaf 1.2.

18 In dit verband is misschien Wittgensteins concept van de ‘familiegelijkenissen’ verhelderend: in de
dagelijkse taal, die niet alleen verwijst naar de werkelijkheid maar evenzeer actief vorm en inhoud
geeft aan de werkelijkheid, hebben de begrippen handeling, vrij(willig)heid, intentionaliteit en
causaliteit allemaal een verschillende ‘kernbetekenis’. Desalniettemin vertonen de afgeleide, maar
daarom niet minder belangrijke, overige betekenissen van deze begrippen, naast verschillen, talrijke
overeenkomsten en overlappingen. Zie L. Wittgenstein, Filosofische onderzoekingen (1953; red.
M. Derksen & S. Terwee), Amsterdam: Boom 2002, § 65-67, 164, p. 73-75, 118-119; en Loth 1988,
welk proefschrift voor een belangrijk deel op dit concept is gebaseerd.

zijds is de gedraging verricht door een dader, die haar wellicht in een bepaalde
betekenis heeft bedoeld. Langs deze lijn is de gedraging verbonden met inten-
ties, capaciteiten en andere persoonsgebonden factoren. Laten we dit de indivi-
duele of subjectieve dimensie van de gedraging noemen. De beide dimensies
kunnen alleen in samenhang een verklaring bieden voor zoiets algemeens als
sociale interactie.’16 In haar algemene, vóór-juridische betekenis is de gedraging
derhalve een bivalent, want zowel subjectief als intersubjectief, fenomeen. Zoals
in de volgende paragraaf nog uitvoerig zal worden beschreven, is deze bivalentie
tevens kenmerkend voor een, met name ook voor het strafrecht wel zeer relevant
aspect van de betekeniseenheid van de gedraging: de intentionaliteit.

Handelingen zijn eerst handelingen in de volle, handelingsfilosofische zin
van dit woord, indien zij geacht kunnen worden met een bepaalde reden, ofte-
wel: intentioneel door het handelend subject te zijn verricht.17 Menselijke
gedragingen worden intersubjectief verklaard in termen van redenen, en deze
redenen geven uitdrukking aan de intentie waarmee het subject heeft of kan
worden geacht te hebben gehandeld. Het concept van de menselijke handeling
vooronderstelt derhalve een intrinsiek verband tussen enerzijds de handeling die
in de uitwendigheid plaatsvindt en daar ook bepaalde gevolgen heeft of effecten
sorteert, en anderzijds een bepaald besef en een bepaalde bedoeling van het han-
delend subject. In het handelingsfilosofische begrip van de menselijke gedraging
hangt de gedraging derhalve intrinsiek samen met inzichten en bedoelingen. De
door het besef en de bedoeling van het subject gevormde intentie verleent aan
de subjectieve verrichting een bepaalde intersubjectief verstaanbare strekking.
In deze strekking schuilt de zogenoemde ‘finaliteit’ van menselijke gedragingen:
menselijke gedragingen zijn begiftigd met een inherente doelgerichtheid, die de
sociale betekenis van de desbetreffende gedraging mede constitueert. De finali-
teit of doelgerichtheid van een handeling is niet enkel maatgevend voor de
sociale of intersubjectieve betekenis die aan de desbetreffende verrichting kan
worden verleend, als strafrechtelijk relevant beoordelingscriterium hangt zij
tevens ten nauwste samen met de binnen ons strafrecht gehuldigde theorieën
inzake schuld, handelingsvrijheid en wilsvrijheid.18

Tussen een in de uitwendigheid identificeerbare gedraging enerzijds en het
subject dat deze gedraging heeft verricht anderzijds kan, indien aan bepaalde
voorwaarden is voldaan, het normatieve verband van de schuld worden aangeno-
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19 J. Remmelink, Mr. D. Hazewinkel-Suringa’s Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht,
Arnhem: Gouda Quint 1996, p. 15: ‘Ons komt het derhalve voor, dat een in de normatieve sfeer
fungerend schuldstrafrecht met een deterministisch uitgangspunt niet te rijmen valt, hetgeen ook in
overeenstemming is met de levenswerkelijkheid, waarin wij er allemaal van uitgaan dat wij niet
gedetermineerd zijn.’ Zie ook J.M. Reijntjes, ‘Het aantonen van opzet. Over de verhouding tussen
vorm en materie in het strafrecht’, in: M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink (red.), Glijdende
schalen (De Hullu-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003, p. 473-490, p. 490: ‘Geen
wereldbeeld is zo somber als het deterministische! We rekenen de verdachte het bewezenverklaarde
in beginsel toe, omdat we uitgaan van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.’ Zie verder
hoofdstuk II, paragraaf 4.

20 J. ter Heide, Vrijheid. Over de zin van de straf. Een bijdrage tot de ontwikkeling van een klinische
criminologie (diss. Leiden), Den Haag: Bert Bakker/Daamen 1965a, p. 52-63, betoogt dat (sociale)
vrijheid valt op te vatten als de mate waarin mensen in staat zijn op een adequate wijze de diverse
functionele ‘rollen’ te spelen die zij in de samenleving innemen. Vrijheid bestaat dienovereenkom-
stig bij de gratie van een harmonieuze onderlinge afstemming tussen het individuele handelingsplan
en het ‘samenhandelingsplan’.

21 A.W.M. Mooij, ‘Wilsvrijheid’, DD 2003, p. 493-516. Het cartesiaans dualisme komt tot uitdrukking
in het door Descartes aan het menselijk subject toegedachte statuut. De mens is een ‘subject’ in de
letterlijke zin van: datgene wat onderwerpt en dus op zichzelf staat, datgene waarvan al het andere
afhankelijk is. Zie Th.C.W. Oudemans, Echte filosofie, Amsterdam: Bert Bakker 2008a, p. 81: ‘De

men. Het schuldverband tussen subject en gedraging vindt voor een belangrijk
deel uitdrukking in de intentionaliteit, oftewel: in de inwendige relatie tussen de
gedraging en de inzichten en bedoelingen die zich in deze gedraging materialise-
ren. Over de aard van de intentionaliteit, in algemene en in strafrechtelijke zin,
handelt de volgende paragraaf. Op dit punt verdient opmerking dat voor het
strafrecht, geïnteresseerd als het is in het vellen van een oordeel over de schuld
of verwijtbaarheid en daarmee: de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een
persoon, een volledig tot de intersubjectieve of sociale dimensie gereduceerd
begrip van de menselijke gedraging bepaald ongeëigend is. Het strafrecht
formuleert immers de voorwaarden waaronder tussen gedraging en subject het
verband van schuld kan worden aangenomen en waaronder dus aan dit subject
strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden toegerekend. Het strafrecht, in de
gestalte die het Verlichtingsdenken daaraan heeft gegeven, bestaat dan ook bij
de gratie van zijn schuldbegrip, en de schuld als sociaal-ethische notie is afhan-
kelijk van de houdbaarheid van een goeddeels indeterministische oriëntatie. Ons
strafrecht is op het klassieke indeterministische uitgangspunt gestoeld, dat
mensen over het algemeen in vrijheid kunnen handelen.19 Het gaat weliswaar om
een beperkte, situationeel gebonden vrijheid, maar toch: vrijheid om de wil te
kunnen bepalen en vrijheid om zich in het handelen naar die wil te richten.20

Vooral voor de aanvaarding van die wilsvrijheid is daarnaast een vorm van
dualisme nodig. Met de, veelal met de filosoof R. Descartes in verband gebrach-
te term dualisme wordt bedoeld dat geloof wordt gehecht aan het bestaan van
een fysisch en een psychisch gebied, als twee afzonderlijke werelden, terwijl
geen van beide tot de ander kan worden herleid, of overwegend van de ander
afhankelijk kan worden gesteld. Ofschoon beide uitgangspunten, het indetermi-
nistische en het dualistische, in het huidige tijdsgewricht onder druk staan,
worden zij in de vigerende strafrechtelijke handelingsleer nog overwegend
onderschreven.21 Dit impliceert dat in het strafrecht het algemene, handelingsfi-
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dingen hebben geen identiteit vanuit zichzelf, waaraan het kennen zich aanpast. Het is omgekeerd:
er moeten primair vaste en ware oordelen gegeven worden. Dat geeft de richting aan het vernuft en
daarmee aan wat een object genoemd mag worden. Dat betekent geenszins dat het subject nu
subjectief bepaalt hoe de wereld in elkaar zit. Wel dat er aan het vernuft geen limieten gesteld
zijn – net zomin als de zon wordt begrensd door de dingen die hij beschijnt.’ Deze idealistische
strekking van het dualistisch denkkader wordt niet langer houdbaar geacht; zie hierover subparagraaf
3.1 hieronder. Dit betekent evenwel niet dat iedere dualistische conceptualisering van de verhouding
tussen lichaam en geest zou moeten worden afgewezen; zie hiertoe Mooij 2003; en Mooij 2004a,
p. 88-90.

22 Het strafrecht mag de conceptualisering van de gedraging als een ‘gewilde spierbeweging’ hebben
laten varen, dit laat onverlet dat de verwevenheid van de wil met de gedraging ook in het strafrecht
nog altijd voorondersteld wordt. Van psychische of relatieve overmacht (art. 40 Sr) is bijvoorbeeld
geen sprake in gevallen waarin een van buiten komende ‘drang’ dermate overweldigend was dat
betrokkene zijn wil ten aanzien van die drang in het geheel niet heeft kunnen bepalen (vis absoluta).
In dergelijke gevallen pleegt het ervoor te worden gehouden, dat er eenvoudigweg geen (strafrechte-
lijk relevant) daderschap is geweest; zie C. Kelk, Studieboek materieel strafrecht, Deventer: Kluwer
2005, p. 265.

23 W. Schild, ‘Die Vielheit der Handlungslehren und die Einheit des Handlungsbegriffs’, in: V. Zsifko-
vits & R. Weiler (red.), Erfahrungsbezogene Ethik (Messner-bundel), Berlijn: Duncker & Humblot
1981, p. 241-292; J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrechtelijke
aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2006, p. 143-144; Loth 1992, p. 27-30;
Remmelink 1996, p. 161: ‘Wij wijzen derhalve de oude natuurkundige, of causale handelingsleer
af, en opteren voor een sociaal verstaan van de (weliswaar in oorsprong, psycho-fysieke) menselijke
handeling die in een maatschappelijke context functioneert, waarvoor derhalve allerlei sociale
factoren als gewoonten, regels, verwachtingspatronen van belang zijn, kortom voor een sociale
handelingsleer.’

24 Schild 1981, p. 289: ‘Er [dat wil zeggen: het onderzochte, FJ] wird durchaus von außen – durch die
Anwendung einer Methode – herausgearbeitet, ist die Antwort auf eine bestimmte Fragestellung und
abhängig von dem Erkenntnisinteresse und den eingesetzten Untersuchungsmethoden. Jedenfalls
bedeutet “Aspekt” methodische Abstraktion.’ En op p. 291-292: ‘Die Handlung als freiheitliche
Selbstbestimmung des Menschen wird von jener Einzelwissenschaft vorausgesetzt und nicht selbst

losofische begrip van de gedraging steeds wordt voorondersteld: iedere als
‘strafbaar feit’ aangemerkte gedraging is een verschijnsel met zowel een inter-
subjectieve of sociale, als een subjectieve of individuele ‘dimensie’. Een straf-
baar feit is weliswaar een fysisch, uitwendig verschijnsel waaraan een bepaalde,
strafrechtelijke betekenis wordt verleend, maar de strafrechtelijke kwalificatie
verwijst steeds onontkoombaar naar een als strafbaar aangemerkt subject, ofte-
wel: een subject, vatbaar voor de toerekening van aansprakelijkheid voor de
strafrechtelijk betekende gedraging. Ofschoon het algemene begrip van de
gedraging dus binnen het strafrecht wordt voorondersteld, fungeert zij toch niet
als zelfstandig object van strafrechtelijke aandacht.22 Het strafrechtelijke concept
van de gedraging wordt gedomineerd door wat wel de ‘sociale handelingsleer’
wordt genoemd: de gedraging wordt beschouwd als onderdeel van een maat-
schappelijk patroon of ‘samenspel’. Het strafrecht interesseert zich dienover-
eenkomstig alleen voor de gedraging voor zover zij als ‘sociaal betekenisvol
handelen’ kan worden gekarakteriseerd.23

Het strafrecht kijkt met eigen ogen naar de menselijke gedraging en geeft aan
dit concept een invulling die dus op punten afwijkt van het algemene hande-
lingsfilosofische begrip. Het strafrecht zoomt in op alleen die aspecten van het
algemene concept van de menselijke gedraging die van onmisbare betekenis zijn
voor de taak die het strafrecht zich stelt.24 Deze ‘strafrechtelijke reductie’ maakt
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thematisiert. Die Wissenschaft interessieren nur bestimmte Einzelaspekte an ihr, die sie methodisch
so exakt wie möglich untersucht. (…) Auch die Strafrechtswissenschaft will eine “Handlungslehre”
aus einem bestimmten praktischen Interesse heraus; und damit interessiert sie stets nur ein Aspekt
der Handlung selbst.’

25 Zie ook hoofdstuk II, subparagraaf 2.5, in het bijzonder voetnoot 41.
26 Zie voor dit onderscheid bijvoorbeeld De Hullu 2006, p. 143-148, 195-206.
27 Welke aspecten wel en welke niet onder de objectieve, respectievelijk subjectieve zijde van het

begrip strafbaar feit worden begrepen, is ten dele een kwestie van definitorische aard. In enge zin
ziet het begrip strafbaar feit op de verzameling ‘bestanddelen’ waaruit een wettelijke delictsom-
schrijving is opgebouwd; zie De Hullu 2006, p. 65-66. Wordt het begrip strafbaar feit in ruimere zin
gebezigd, dan heeft men het oog op de verzameling voorwaarden waaraan moet zijn voldaan, wil
strafrechtelijke aansprakelijkheid kunnen worden aangenomen. Onder deze voorwaarden vallen niet
alleen de verschillende bestanddelen uit de delictsomschrijving in de wet, maar tevens de (door-

de vraag relevant, hoe wij ons de verhouding moeten voorstellen tussen het
fundamentele en het strafrechtelijke begrip van de menselijke gedraging. Om
deze vraag te beantwoorden, is het nodig dat wij nog eens duidelijk voor ogen
nemen de vraagstelling, onder het gezichtspunt waarvan het strafrecht, met in
zijn kielzog de strafrechtswetenschap, de menselijke gedraging waardeert. Die
vraagstelling oriënteert zich op de reeds genoemde toerekening of imputatie van
strafrechtelijk gesanctioneerd wederrechtelijk gedrag, dus van strafbare feiten,
aan personen die voor deze toerekening voldoende ‘vatbaar’ zijn. Deze straf-
rechtelijke oriëntatie op imputatie verschaft het strafrecht dus ontegenzeggelijk
een normatieve focus, normatief in de sterke, deontologische betekenis van dat
woord: het strafrecht bestaat uit een geheel van normen uit kracht waarvan een
uitspraak kan worden gedaan over de schuld van een persoon en daarmee over
de vatbaarheid van deze persoon voor strafoplegging door de overheid.25 Het
strafrecht is afhankelijk van een zekere mate van begripsmatige schematisering
teneinde deze normen ter vaststelling van strafrechtelijke aansprakelijkheid
toegankelijk te maken voor een wijze van toepassing die zoveel mogelijk recht
doet aan de eisen van voorspelbaarheid en rechtszekerheid, de eisen dus die,
zoals wij in het voorgaande hoofdstuk hebben geleerd, het materieel-strafrechte-
lijke legaliteitsbeginsel uit hoofde van zijn rechtsbeschermende functie stipu-
leert. Het strafrecht behoeft dan ook schematisering: het deelt zijn belangrijkste
object van aandacht, het strafbaar feit, op in verschillende lagen of zijden.

De belangrijkste, althans meest in het oog springende onderscheiding die
door het begrip strafbaar feit heen loopt, is de dichotomie tussen wat wel de
‘objectieve’ en de ‘subjectieve zijde’ van het delict wordt genoemd.26 Onder de
objectieve zijde van het strafbaar feit worden gewoonlijk geschaard het leerstuk
inzake de wederrechtelijkheid van het ter strafrechtelijke beoordeling voorlig-
gende handelen of nalaten van een persoon, het leerstuk inzake het causale
verband tussen bepaalde, strafrechtelijk relevante gevolgen enerzijds en de
gedraging van een persoon anderzijds, en voorts het leerstuk inzake die gedra-
ging zelf. Onder de subjectieve zijde van het strafbaar feit, oftewel de zijde van
dit begrip die op de persoon van de dader is betrokken, worden daarentegen
begrepen de vraag naar de intentie waarmee het subject zijn gedraging heeft
verricht, de vraag naar de schuld van het subject aan de door hem verrichte
gedraging.27 De normatieve signatuur van de strafrechtelijke vraagstelling blijkt



Hoofdstuk V262

gaans) niet in de wettelijke omschrijving van delicten opgenomen ‘elementen’ wederrechtelijkheid
en verwijtbaarheid. Deze ruimere betekenis van het strafbaar feit klinkt door in de dogmatisch
gangbare definitie: een strafbaar feit is een menselijke gedraging, die valt onder een delictsomschrij-
ving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten; zie bijvoorbeeld Ch.J. Enschedé/M. Bosch,
Beginselen van strafrecht, Deventer: Kluwer 2008, p. 28. Kelk 2005, p. 49, spreekt in dit verband
van het ‘juridisch strafbaar feit’. Onder de objectieve zijde van dit begrip vallen ook nog de vragen
naar de tijd en de plaats van het strafbaar feit; zie bijvoorbeeld De Hullu 2006, p. 185-193. Zie over
de verhouding tussen ‘bestanddelen’ en ‘elementen’ de volgende subparagraaf.

28 Zie De Hullu 2006, p. 146: ‘In de eerste plaats verdient opmerking dat gedrag en wil een zekere
samenhang vertonen; de objectieve en de subjectieve zijde van het delict zijn niet los van elkaar te
zien. Strafrechtelijk gezien zijn slechts gedragingen relevant die in een zeker verband staan met de
wil en met het bewustzijn.’ Zie ook Ch.J. Enschedé, ‘Wetten en rechters’, in: P. Abas et al. (red.),
Non sine causa (G.J. Scholten-bundel), W.E.J. Tjeenk Willink 1979, p. 51-69, p. 58-59.

29 In wat volgt zullen steeds de termen ‘normativering’ en ‘normativerende methode’ worden gebruikt,
ondanks de sterke dubbelzinnigheid die deze termen kenmerkt. Normativering kan immers ook in
een prescriptieve of deontologische betekenis worden gebruikt. Hier staat tegenover dat alternatieve
termen, zoals ‘objectivering’ en ‘objectiverende methode’, uiteindelijk niet minder dubbelzinnig
zijn. Zie nader hieronder, hoofdstuk VI, subparagraaf 3.1, in het bijzonder voetnoten 127 en 147.

30 Hier is natuurlijk vooral een verwijzing op haar plaats naar de dissertatie waarin voor het eerst
uitvoerig de stelling werd verdedigd dat het opzet en de zogenaamde bewuste culpa integraal tot de
gedraging behoren: A.A.G. Peters, Opzet en schuld in het strafrecht (diss. Leiden), Deventer:
Kluwer 1966. Zie ook reeds J.M. van Bemmelen, ‘De psychologie en de begrippen opzet en schuld’,
TvS 1952, p. 89-121. Ook tegenwoordig vinden aspecten van de normativerende methode weer-
klank; zie bijvoorbeeld Y. Buruma, De dreigingsspiraal. Onbedoelde neveneffecten van misdaadbe-
strijding, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005, p. 68-75. Over het strafrechtelijk opzetbegrip
en de normativering daarvan handelen de paragrafen 2 en 3 in het volgende hoofdstuk.

duidelijk uit de verhouding tussen het strafrechtelijke schuldbegrip en het
strafrechtelijke begrip van de menselijke gedraging. Voor de misdrijven geldt
immers dat zij slechts strafrechtelijk kunnen worden toegerekend, indien zij
opzettelijk of eventueel culpoos zijn gepleegd. Bovendien wordt toerekening
van strafrechtelijke verantwoordelijkheid uiteindelijk slechts op haar plaats
geacht, indien de verdachte van zijn gedrag redelijkerwijs (en veronderstellen-
derwijs) een verwijt valt te maken. De verwijzing naar de strafrechtelijke schuld,
en de verschillende verwevenheden tussen de schuld en de gedraging, tonen aan
dat het hierboven kort en grof omschreven algemene concept van de menselijke
gedraging, waarin gedraging en wil sterk samenhangen, ook in het strafrecht
inderdaad steeds ‘mee functioneert’, ook al doet het dat op de achtergrond.

De verwevenheden laten ook zien dat de in de strafrechtelijke dogmatiek
aangebrachte dichotomie tussen de gedraging en de schuld, waarbij de gedraging
de objectieve, en de schuld de subjectieve zijde van het basisbegrip strafbaar feit
vertegenwoordigt, weliswaar overzichtelijk, maar uiteindelijk theoretisch niet
of moeilijk te funderen is.28 De onmogelijkheid van een strikte boedelscheiding
tussen het strafrechtelijke concept van de gedraging en het strafrechtelijke
schuldconcept kan worden beargumenteerd met behulp van nog weer een ander
strafrechtelijk concept: dat van de normativering.29 Van de strafrechtelijke
‘schuldvormen’ opzet en culpa kan worden beweerd dat zij ‘normativerend’
worden vastgesteld: de bewijsvoering van de schuldvormen geschiedt met een
beroep op sociale of ‘betekenisbepalende’ normen, in het licht waarvan een
strafrechtelijk relevante gedraging al dan niet als een opzettelijke of culpoze
gedraging wordt aangemerkt.30 Normativering veronderstelt dan ook een nauwe
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31 Dit noemt Loth de ‘rechtvaardigende redenen van de situatie’; zie Loth 1988, p. 214-215. Zie ook
Moore 1984, p. 12, die het heeft over ‘reason-giving explanations’ en ‘nonexplanatory justifica-
tions’.

32 De betekenis van het culpoos handelen is in dit verband moeilijk te fixeren. In paragraaf 4 van dit
hoofdstuk zal worden betoogd dat het strafrechtelijk culpabegrip een voornamelijk ‘privatief’
karakter draagt: in verhouding tot het positieve begrip opzet brengt de culpa een strafrechtelijk
relevant tekort aan intentie tot uitdrukking. Dit neemt evenwel niet weg dat ook de culpa een zekere
mate van intentioneel handelen veronderstelt: de culpa is tevens een elliptisch begrip, in dier voege
dat iedere vorm van culpoos of roekeloos handelen de schending van een onderliggende, door de
culpoze delictsomschrijving zélf doorgaans niet geëxpliciteerde gedragsnorm veronderstelt.

33 Mooij 1999b, p. 842; Loth 1988, p. 288; Loth 1992, p. 30.

samenhang tussen gedraging en schuld of intentie. Belangwekkend is in dit
verband dat de bedoeling, waarmee elke intentionele handeling intrinsiek
verbonden is, zich uitdrukt in de handeling. De inwendige zijde van een hande-
ling, de bedoeling, materialiseert zich in de handeling, veruitwendigt zich met
die handeling, en wordt mitsdien in zekere zin uiterlijk ‘zichtbaar’. De strafrech-
telijke handelingsfilosofie maakt precies op dit punt inzichtelijk dat het opzet en
de schuld zich wel degelijk tot op een bepaalde hoogte laten normativeren en
objectiveren. Het opzetbestanddeel heeft tot object wat de verdachte in de
sociale werkelijkheid heeft gewild en geweten, of, anders geformuleerd: het
heeft tot object de wijze waarop de concrete dader zich tot de sociale, intersub-
jectieve leefwereld heeft verhouden.

Deze feitelijke vraag heeft betrekking op de zogenaamde ‘verklarende
redenen’ van de handelende persoon. Daarmee is niet in tegenstrijd, dat het
opzet, de subjectieve bedoeling van de verdachte, voor een deel wordt vastge-
steld aan de hand van de vraag naar hetgeen de verdachte in het licht van de
objectieve omstandigheden heeft moeten willen en weten.31 Toch is evenzeer
duidelijk dat een te verregaande normativering of een te verregaande objective-
ring, waarin alleen maar uitwendigheden voor beoordeling van het opzet of de
schuld in aanmerking komen, niet toelaatbaar is. Immers, intentioneel handelen
is altijd verbonden met inzicht, besef en een bedoeling.32 Een benadering waarin
volledig van deze begrippen wordt geabstraheerd leidt daarom tot een opheffing
van het handelingsbegrip dat, zoals het voorgaande heeft beoogd aan te tonen,
noodzakelijkerwijs door het strafrecht wordt voorondersteld.33 De rest van het
voorliggende hoofdstuk alsmede het volgende hoofdstuk zijn aan juist dit
probleem gewijd. In wat volgt zullen wij hierop dus nog uitvoerig terugkomen.
In het volgende hoofdstuk wordt onderzocht op welke wijze en in welke zin het
strafrechtelijke opzetbegrip niet alleen aanhaakt bij het vóór-juridische begrip
intentionaliteit, maar van dit algemene begrip tevens een vertekening te zien
geeft. In de voorlaatste paragraaf van het volgende hoofdstuk wordt de aandacht
verlegd van het ‘positieve’ begrip opzet naar het ‘negatieve’ begrip culpa.
Voordat wij aan dit alles kunnen toekomen, moet eerst in kort bestek een aantal
nadere overwegingen worden gewijd aan enige verschuivingen die sinds de
inwerkingtreding van ons Wetboek van Strafrecht in 1886 zijn opgetreden
binnen de coördinaten van het rechtstheoretisch schema van het strafbare feit.
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34 Vgl. S.I. Politoff & F.A.J. Koopmans, Schuld, Arnhem: Gouda Quint 1991, p. 48-49; D. Roef,
‘Strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de risicomaatschappij’, in: P.L. Bal, G.E. Smaers &
E. Prakken (red.), Veiligheid of vergelding? Een bezinning over aard en functie van het strafrecht
in de postmoderne risicomaatschappij, Deventer: Kluwer 2003, p. 33-56, p. 46.

35 Nog daargelaten, dat het oude begrip van de vergelding in de strafrechtelijke dogmatiek allerminst
een vaste en eenduidige, laat staan onomstreden betekenis heeft, verdient opmerking dat de imputatie
van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor een gepleegd strafbaar feit niet, althans niet noodzakelij-
kerwijs louter de schuld van de bedrijver van dit feit vergeldt. Vergolden wordt immers daarnaast
de ernst van het strafbare feit en in voorkomende gevallen tevens de door Vrij zo genoemde
‘subsocialiteit’. Zie M.P. Vrij, ‘Ter effening. Het subsociale als het derde element van het delict’,
in: E.J. Anneveldt et al. (red.), Professor mr. M.P. Vrij. Verzameling uit zijn geschriften op het
gebied van strafrecht en criminologie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1956c, p. 285-307. Toch kan
mijns inziens worden verdedigd dat de schuld aan de daad het voornaamste object van de vergelding
kan heten, waarbij zij aangetekend dat deze schuld, analoog aan het semantisch potentieel van het
begrip vergelding, verschillende betekenissen kent, waarover aanstonds meer.

2.2 Verschuivingen binnen het rechtstheoretisch schema van het strafbaar feit

Ons strafrecht werkt met een schuldbegrip dat ertoe strekt, zowel om strafrechte-
lijke aansprakelijkheid te vestigen, alsook om, vanuit het klassieke oogpunt van
de individuele rechtsbescherming, strafrechtelijke aansprakelijkheid te beper-
ken – en wel tot die gevallen, waarin niet alleen objectief kan worden vastge-
steld dat de dader het strafbare feit heeft begaan, maar waarin bovendien kan
worden beredeneerd dat deze dader een subjectief, zij het in het recht geworteld,
verwijt treft.34 Het strafrecht vergeldt immers. Aangezien strafrechtelijke vergel-
ding haar voornaamste35 object heeft gevonden in de schuld van hem, die dat-
gene heeft uitgericht wat de strafwet met zoveel woorden heeft verboden, is deze
schuld behangen met het vermogen strafrechtelijke aansprakelijkheid te vesti-
gen. De keerzijde van de strafbaarheid vestigende functie is de aansprakelijk-
heidsbeperkende functie van het schuldbegrip, die in zijn algemeenheid treffend
wordt verwoord in het klassieke adagium ‘geen straf zonder schuld’ en in het
geldende strafrecht in verschillende velden meer of minder concreet is geïmple-
menteerd. Zo bestaat er pas gelegenheid voor de overheid om terzake van een
misdrijf te veroordelen, zodra wettig en overtuigend bewezen is verklaard, dat
de betrokkene, afhankelijk van het delict, opzettelijk of onachtzaam heeft
gedaan wat verboden, dan wel nagelaten wat geboden is. Soms wil het gebeuren
dat, ondanks vervulling van de delictsomschrijving, nochtans de verwijtbaarheid
in het geheel blijkt te hebben ontbroken, of van een te geringe schuld sprake
blijkt te zijn geweest, dan dat daarmee een strafoplegging zou kunnen worden
gelegitimeerd. De uitzonderlijke omstandigheden, waarvan dan sprake moet zijn
geweest, worden geformuleerd door de schulduitsluitingsgronden.

De functie van een begrip zegt nog weinig over zijn inhoud. In algemene zin
vertegenwoordigt ons begrip schuld een hoogst diffuus mengsel van uiteenlo-
pende wijsgerig-antropologische, psychologische en sociaal-ethische connota-
ties. Onder dit algemene, uiterst heterogene begrip schuld ressorteert ook het
strafrechtelijke schuldbegrip. Strafrechtelijke schuld is inhoudelijk bezien een
betekenis die met behulp van materieel-rechtelijke criteria wordt verleend aan
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36 In vergelijkbare zin C. Bronkhorst, ‘Over de z.g. subjectieve en objectieve bestanddelen van het
strafbare feit’, AA 1967, p. 123-128; J.F. Nijboer, ‘Schuldbegrip en schuldbeginsel als oriëntatiepun-
ten in het strafrecht’, R&K 1989, p. 363-383, p. 376.

37 W.H.A. Jonkers, ‘Het strafrechtelijk schuldverwijt’, in: J.P. Balkema et al. (red.), Gedenkboek.
Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 227-241, onderscheidt schuld
als daderschap, schuld als een generiek begrip dat de zogenaamde wettelijke ‘schuldvormen’ opzet
en culpa omvat, schuld in enge zin in de betekenis van culpa, en als vierde ‘schuld als vrije zelfbepa-
ling’, ook wel met ‘verwijtbaarheid’ of ‘straffunderingsschuld’ aangeduid. Verschillende schrijvers
onderscheiden daarnaast nog een vijfde betekenis van schuld, te weten de ‘straftoemetingsschuld’.
Zie Kelk 2005, p. 167-170. Zie ook A.W.M. Mooij, Schuld in strafrecht en psychiatrie (inaugurele
rede Utrecht), Arnhem: Gouda Quint 1997, die een onderscheid maakt tussen drie betekenisvelden
waarbinnen de term schuld kan worden gebezigd: de schuld kan bestaan in een daad- of oorzaak-
schuld, in een faalschuld en in een vereveningsschuld.

38 Wittgenstein (1953) 2002, § 64-67, p. 73-75.
39 Vgl. Wittgenstein (1953) 2002, § 164, p. 118-119.
40 Nijboer 1989, p. 374. De gedachte dat het strafrecht langs de weg van zijn schuldbegrip is geaard

in de intersubjectieve, vóór-juridische leefwereld wordt nader uitgewerkt in het volgende hoofdstuk,
voornamelijk in subparagraaf 3.3 onder verwijzing naar het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbe-
ginsel en naar een oude Duitse doctrine, genaamd: Parallelwertung in der Laiensphäre.

bepaalde juridisch te waarderen verschijnselen.36 Het schuldbegrip houdt met
andere woorden verband met een min of meer specifiek strafrechtelijke methode
van interpretatie van de rechtswerkelijkheid. De criteria die in deze betekenis-
verlening besloten liggen, zijn niet als zodanig in de strafwetgeving gecatalogi-
seerd, doch laten zich afleiden uit rechtspraak en dogmatiek. Dat dit laatste
zeker geen eenvoudige aangelegenheid is, kan worden toegeschreven aan het
‘open’ karakter van het strafrechtelijke schuldbegrip. Dit open, en bijgevolg wat
vage karakter houdt in de eerste plaats verband met de nogal uiteenlopende
betekenissen die het begrip schuld in het Nederlandse strafrecht kan hebben.37

Anders gezegd: de strafrechtelijke schuld bestaat niet, alleen een verzameling
van verschillende strafrechtelijke schuldbegrippen, die gedeeltelijk onafhan-
kelijk, goeddeels echter in afhankelijkheid van elkaar een eigen inkleuring
krijgen. In de terminologie van L. Wittgenstein: het woord ‘schuld’ gebruiken
we voor een familie van gevallen. Deze gevallen zijn onderling op vele
verschillende manieren verwant, evenwel zonder dat zij noodzakelijkerwijs één
specifiek kenmerk delen, dat maakt dat wij voor alle gevallen hetzelfde woord
gebruiken.38 De strafrechtelijke schuld is een caleidoscopisch begrip. Onder
verschillende omstandigheden worden verschillende criteria toegepast om uit te
maken of iemand ‘schuld’ heeft.39

Het diffuse karakter van het schuldbegrip houdt in de tweede plaats verband
met zijn nu eenmaal sterk normatieve bepaaldheid. Met J.F. Nijboer kan de
strafrechtelijke schuld worden beschouwd als de ‘levende vezel’ in de aarding
van het strafrecht in de Nederlandse samenleving.40 Zoals het recht zich in het
algemeen nogal wat gelegen moet laten liggen aan de in de maatschappij
levende overtuigingen, zo moet eveneens ons strafrecht bij de invulling van het
schuldbegrip een zekere aansluiting behouden bij de steeds veranderende
maatschappelijke normen. In dit opzicht is de strafrechtelijke schuld derhalve,
ondanks haar eigenstandige rol als strafrechtelijke betekenis, een normatief, in
de zin van ethisch geladen, begrip. De inhoud van dit begrip is alleen daarom al
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41 Ook de wederrechtelijkheid is een element, en vormt dus evenals de verwijtbaarheid een algemene
voorwaarde voor strafbaarheid. Daarnaast figureert de wederrechtelijkheid in verschillende delicts-
omschrijvingen als bestanddeel.

42 De Hullu 2006, p. 66; G. Knigge, Strafuitsluitingsgronden en de structuur van het strafbare feit
(preadvies voor de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland),
Den Haag: z.u. 1993, p. 4.

43 Hierbij moet worden aangetekend dat het bewijs van opzet wordt geacht nog geen oordeel in te
houden over de schuld in de zin van de verwijtbaarheid van het opzettelijk begane feit aan de dader.
Bewijs van opzet staat dan ook niet in de weg aan (de honorering van) een beroep op een schulduit-
sluitingsgrond. Bij de culpa ligt dit anders; de culpa wordt geacht te bestaan in een verwijtbare
aanmerkelijke onvoorzichtigheid. Dit betekent dat de verwijtbaarheid – doorgaans ongeschreven
element van het strafbaar feit in ruimere zin – bij de culpoze delicten onderdeel is van de bestandde-
len van het delict. Meer hierover in paragraaf 4 van hoofdstuk VI.

44 Zie de art. 338-344a Sv; G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2008,
p. 663-703.

niet onomstreden. Van de verschillende betekenissen van de schuld, in het
strafrecht onderscheiden, zullen we ons in het vervolg van dit hoofdstuk voorna-
melijk bezighouden met de ‘schuldvormen’ opzet en culpa. De ‘straffunderende’
verwijtbaarheid komt meer zijdelings aan de orde. Opzet en culpa zijn voorbeel-
den van ‘bestanddelen’. Dit zijn onderdelen uit de wettelijke omschrijvingen van
strafbare feiten, die steeds door het Openbaar Ministerie moeten worden gesteld
en die moeten worden bewezen, opdat zij door de rechter op voet van de eerste
vraag van art. 350 Sv kunnen worden bewezen verklaard. Verwijtbaarheid, daar-
entegen, is een ‘element’ welks aanwezigheid na bewezenverklaring van de
bestanddelen doorgaans wordt verondersteld en niet behoeft te worden bewe-
zen.41 In de meerderheid van de gevallen worden de elementen wederrechte-
lijkheid en verwijtbaarheid terecht aanwezig geacht, maar uitzonderingen zijn
mogelijk en in deze uitzonderingen wordt door het recht voorzien met de figuur
van de wettelijke of buitenwettelijke, algemene of bijzondere strafuitsluitings-
grond. Strafuitsluitingsgronden vergen geen wettig en overtuigend bewijs; om
het effect van straffeloosheid te sorteren behoeven zij slechts aannemelijk te
worden gemaakt.42

De elementen wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid vergen, indien en voor
zover deze elementen niet in delictsbestanddelen zijn verwerkt, geen bewijs;
behoudens aanwijzingen voor het tegendeel worden wederrechtelijkheid en
verwijtbaarheid, als gezegd, verondersteld.43 Het dogmatisch gangbare onder-
scheid tussen de bestanddelen van het wettelijk geformuleerde strafbare feit
enerzijds en de in beginsel buitenwettelijke elementen van het strafbare feit in
ruimere zin anderzijds hangt samen met de wijze waarop ons bewijsstelsel is in-
gericht. Wij kennen een zogenaamd negatief-wettelijk bewijsstelsel, hetgeen
kort gezegd impliceert dat een feit slechts kan worden bewezen verklaard, indien
de rechter zijn overtuiging dat de dader het desbetreffende feit heeft gepleegd,
kan doen steunen op tenminste een door de wet bepaald minimum aantal wettige
bewijsmiddelen.44 Deze uit ons bewijsrecht voortvloeiende regels gelden de
bestanddelen; de elementen zijn hieraan niet onderworpen. Deze stand van
zaken vindt uitdrukking in een gelede vraagstelling: eerst nadat is bezien of kan
worden bewezen dat de verdachte het hem ten laste gelegde feit daadwerkelijk
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45 Voorbeelden van rechtvaardigingsgronden zijn de overmacht-noodtoestand (art. 40 Sr) en de
noodweer (art. 41, eerste lid Sr); voorbeelden van schulduitsluitingsgronden zijn de ontoerekenbaar-
heid (art. 39 Sr), de psychische overmacht (art. 40 Sr), het noodweerexces (art. 41, tweede lid Sr).
Daarnaast bestaat een onderscheid tussen de algemene en de bijzondere strafuitsluitingsgronden
(bijvoorbeeld art. 280, tweede lid Sr). Zie De Hullu 2006, p 276-279. Zie over de zin van het
onderscheid tussen rechtvaardiging en schulduitsluiting nader paragraaf 4 van hoofdstuk VI.

46 Zie Knigge 1993, p. 5. Art. 348 Sv bevat de formele vragen of voorvragen naar respectievelijk: de
geldigheid van de dagvaarding, de bevoegdheid van de rechter, de ontvankelijkheid van het
Openbaar Ministerie en de redenen tot schorsing der vervolging. Art. 350 Sv bevat de vier materiële
vragen of hoofdvragen naar respectievelijk: het bewijs van het ten laste gelegde feit, de strafbaarheid
van het feit, de strafbaarheid van de dader en de straf en/of maatregel die moet worden opgelegd.

47 De uitwerking van de schuldbestanddelen resulteerde in de verschillende dogmatische schakeringen
van het opzet en de culpa. Zo onderscheidt men binnen het opzet de aspecten van het willen en het
weten, terwijl het begrip opzet zelf pleegt te worden opgedeeld in opzet als bedoeling, als zeker-
heids- of noodzakelijkheidsbewustzijn, als waarschijnlijkheidsbewustzijn en als kansbewustzijn
(voorwaardelijk opzet). Daarnaast onderscheidt men binnen de culpa tussen bewuste en onbewuste
culpa.

48 Zie voor het begrip ‘interpretatieve gemeenschap’ S.E. Fish, Is there a text in this class? The
authority of interpretive communities, Cambridge, Mass.: Harvard UP 1980; zie nader hoofdstuk III,
subparagraaf 3.1.

49 De afhankelijkheid van het strafrechtelijk systeem van communicatie met zijn omgeving werd in het
voorgaande hoofdstuk uitvoerig belicht in termen van de complexe verhouding tussen legaliteit en
legitimiteit.

heeft gepleegd, kunnen eventuele exceptionele omstandigheden onder ogen
worden gezien, die de strafbaarheid van feit of dader zouden kunnen uitsluiten.
Deze exceptionele omstandigheden worden geformuleerd door de strafuitslui-
tingsgronden, die dogmatisch worden onderverdeeld in enerzijds de rechtvaardi-
gingsgronden, de strafbaarheid van het feit betreffende, en anderzijds de schuld-
uitsluitingsgronden, de strafbaarheid van de dader betreffende.45 Het onder-
scheid tussen bestanddelen en elementen houdt verband met deze gelede vraag-
stelling en weerspiegelt de in de art. 348 en 350 Sv gecodificeerde structuur van
de rechterlijke beraadslaging.46 Deze ‘werklastverdeling’ maakt begrijpelijk, dat
de schuldbestanddelen van oudsher dankbare voorwerpen van dogmatische
bezinning en categorisering hebben gevormd. Zij moeten in elke strafzaak
opnieuw, met het oog op de bewezenverklaring van de termen waarin zij zijn ten
laste gelegd, ten gronde worden behandeld, terwijl de elementen alleen bij
uitzondering ten tonele verschijnen, onder de vigeur bovendien van een minder
strikt bewijsregime.47

De in het voorgaande in korte trekken besproken dogmatiek rond de verhou-
ding tussen de bestanddelen en de elementen van het strafbaar feit is op het
eerste gezicht een tamelijk eenduidige. De uit art. 350 Sv voortvloeiende gelede
vraagstelling die de op de toerekening of imputatie van strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid georiënteerde, materieel-strafrechtelijke rechtvinding structureert,
beantwoordt aan een belangrijke behoefte van het strafrechtelijk systeem. De
structurering van de materieel-strafrechtelijke rechtsvinding maakt de resultaten
ervan beter vatbaar voor intersubjectieve controle binnen de juridische ‘interpre-
tatieve gemeenschap’.48 Bovendien kan ook de communicatie van het strafrech-
telijk systeem met zijn ‘omgeving’ gebaat zijn bij een dergelijke structurering.49

Het rechterlijk beslissingsschema vervat in art. 350 Sv is immers gekoppeld aan
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50 Krachtens het bepaalde in art. 358, derde lid jo. 359, tweede lid Sv moet de rechter zijn beslissingen
tot verwerping van bepaalde verweren en de beslissingen waarin hij (bepaaldelijk) afwijkt van
uitdrukkelijk ingenomen standpunten met redenen omkleed in het vonnis opnemen. Deze verplich-
ting betreft verweren die betrekking hebben op de beantwoording van de tweede en derde materiële
vraag van art. 350 Sv, dat wil zeggen: de verweren waarin een beroep wordt gedaan op de omstan-
digheid dat een bewezen verklaard feit niet kan worden gekwalificeerd als een strafbaar feit, en
verweren waarin een beroep wordt gedaan op een rechtvaardigingsgrond of een schulduitsluitings-
grond. Ook de zogenaamde straftoemetingsverweren, dat wil zeggen: de verweren die zich richten
tegen een bepaalde beantwoording van de vierde materiële vraag van art. 350 Sv, kunnen alleen
gemotiveerd door de rechter worden verworpen. De motiveringsverplichting geldt voorts uitdrukke-
lijk onderbouwde standpunten die geregeld de bewijsvraag, oftewel de eerste materiële vraag van
art. 350 Sv betreffen. Zie, mede voor een kritische beschouwing van de jurisprudentiële uitwerking
van deze voorschriften, W.H.B. Dreissen, Bewijsmotivering in strafzaken (diss. Maastricht), Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2007; J.F. Nijboer, De (straf)rechtspleging als lerend systeem.
Essay, Deventer: Kluwer 2008.

51 W. Schild, Die ‘Merkmale’ der Straftat und ihres Begriffs, Ebelsbach: Rolf Gremer 1979, p. 33: ‘Die
mangelnde Selbständigkeit bringt ein Ergebnis mit sich: Jedes Moment kann nur begriffen werden
unter der Voraussetzung aller anderen Momente (was nichts anderes bedeutet als: begriffen werden
im Ganzen).’ En op p. 37: ‘Es wird damit [namelijk met de term “Aspekt”, FJ] zum Ausdruck
gebracht, daß jede Verselbständigung zu einem Teil (Element usw.), jede Substantialisierung,
unzulässig ist. Ein auf diese methodische Weise erarbeitetes Merkmal kann nur als Moment des
Gegenstandes in seinem Ganzen und bezogen auf seine Einheit aufgefaßt werden.’ Zie ook A.L.
Melai, Het gezag van norm en feit in strafzaken (diss. Leiden), Arnhem: Gouda Quint 1968, p. 103.

de regels die zien op de inrichting van het vonnis en aan de verschillende
voorschriften met betrekking tot de vraag, in welke gevallen de rechter gehou-
den is gemotiveerd te responderen op verweren zijdens de verdediging of op
‘uitdrukkelijk onderbouwde standpunten’, ingenomen door de verdachte of de
Officier van Justitie.50 Uit een oogpunt van een zo groot mogelijke inzichtelijk-
heid van de wijze waarop de strafrechter zijn normatieve oordelen velt, is het
derhalve een goede zaak dat het grondbegrip van het strafbaar feit is uiteen-
gelegd in een dogmatische compositie waarbinnen verschillende bestanddelen
en elementen elk een eigen functie en betekenis hebben. Toch moet hierbij niet
uit het zicht worden verloren, dat de onderscheiding tussen de verschillende
bestanddelen en elementen onverlet laat dat het grondbegrip strafbaar feit
wezenlijk een ondeelbaar normatief betekenisgeheel vormt: aan het strafbaar feit
kunnen verschillende ‘momenten’ of ‘aspecten’ worden onderscheiden, maar
deze momenten of aspecten laten zich niet als zelfstandige betekenis bezittende
compartimenten van het strafbaar feit losknippen.51

Dit brengt mee dat de verschillende aan het strafbaar feit onderkende eigen-
schappen hun betekenis niet louter aan zichzelf, doch steeds mede aan het
betekenisgeheel waarvan zij onderdeel uitmaken, ontlenen. Bestanddelen en
elementen ontlenen hun betekenis aan de holistische betekeniseenheid van het
strafbaar feit. Dit betekent dat ook aan de delictsbestanddelen opzet en culpa
niet een volledig van het rechtstheoretische begrip strafbaar feit losgezongen, en
dus een volledig eigenstandige betekenis kan worden verleend. Opzet en culpa
hebben strafrechtelijk betekenis als delictsbestanddelen en dus ook als voorwer-
pen van strafrechtelijke bewijsvoering en kwalificatie, welke interpretatieve
operaties weer in de sleutel zijn gezet van de algemene strafrechtelijke oriëntatie
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52 Aangezien de imputatie van een strafbaar feit aan een strafbare dader een normatieve aangelegenheid
is waarin de subjectieve sfeer van de dader met de objectieve sfeer van de wederrechtelijke gedra-
ging verbonden wordt, wordt in de volgende paragrafen betoogd dat het opzet en de culpa, als de
strafrechtelijke verbijzonderingen van het algemene, vóór-juridische intentionaliteitsbegrip, niet
alleen door een intersubjectief of subjectextrinsiek, maar tevens door een subjectief of subjectintrin-
siek moment worden gekenmerkt.

53 Zo ook De Hullu 2006, p. 214 en 262. Zie nader hieronder, paragraaf 4, en hoofdstuk VI, paragrafen
3 en 4.

54 Th.W. van Veen, ‘Het stelsel der excepties’, in: J.P. Balkema et al. (red.), Gedenkboek. Honderd
jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 349-361. Zie ook G.E. Mulder,
‘Strafrechtelijke schuld’ (bijdrage aan Handelingen voor de vereniging voor wijsbegeerte des rechts
52 (eerste gedeelte) 1968), in: G.E. Mulder, Om het recht. Verzamelde geschriften, Arnhem: Gouda
Quint 1984, p. 21-50.

55 Van Veen 1986; I.M. Abels, aant. 21 op art. 350 Sv, suppl. 32 (maart 1981), in: A.L. Melai/M.S.
Groenhuijsen (red.), Het Wetboek van Strafvordering, Deventer: Kluwer (losbladig), p. 40. Ophef-
fing der wederrechtelijkheid ontneemt aan het feit zijn strafbaarheid, terwijl opheffing van de ver-
wijtbaarheid de strafbaarheid van de dader wegneemt. Zie R. Frank, Über den Aufbau des Schuldbe-
griffs, Giessen: Alfred Töpelmann 1907, die het begrip schuld expliciet opvat in de betekenis van

op imputatie.52 De delictsbestanddelen opzet en culpa heten niet zonder reden
‘delictsgebonden’ te zijn: hun betekenis hangt af, niet alleen van de dogmatisch
en jurisprudentieel uitgewerkte ‘algemene’ en abstracte inhoud van deze begrip-
pen, maar ook van de betekenis van de desbetreffende bestanddelen uit de
‘bijzondere’ en concrete delictsomschrijvingen waarop zij als bestanddelen zelf
zijn gericht.53 Ook de betekenis van de elementen wederrechtelijkheid en
verwijtbaarheid is afhankelijk van het betekenisgeheel van het strafbaar feit.
Gelet op de in het voorgaande gesignaleerde nauwe verbinding tussen het
strafrechtelijke schuldbegrip in zijn verschillende betekenissen enerzijds en het
begrip van het strafbaar feit anderzijds is het dienstig thans enige overwegingen
te wijden aan enkele nauw verweven ontwikkelingen in het materiële strafrecht
die gedurende de afgelopen eeuw hun invloed hebben doen gelden op het
strafrechtelijke schuldbegrip. Deze ontwikkelingen dragen een complex karak-
ter, in de eerste plaats vanwege hun onderlinge verknooptheid, maar daarnaast
vanwege hun vaak onmiddellijke verbinding met verschuivingen binnen het
rechtstheoretische schema van het strafbare feit. Hieronder volgt een nogal
grove en schematische omschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen.

Een eerste ontwikkeling voltrok zich tussen grofweg 1880 en 1920. Binnen
het oorspronkelijke stelsel van de wetgever bestond er een kloof tussen de
materiële voorwaarden voor het strafbare feit en die voor de strafuitsluitings-
gronden.54 De algemene strafuitsluitingsgronden, alle in het wetboek opgeno-
men, konden weliswaar worden verdeeld in inwendige en uitwendige gronden
voor ontoerekenbaarheid, maar verder reikte hun stelselmatigheid niet. Strafuit-
sluitingsgronden formuleerden slechts de categorieën van uitzonderlijke omstan-
digheden, bij gebleken aannemelijkheid waarvan diende te worden afgezien van
bestraffing. Zij stonden dan ook geheel los van de structuur van het (wettelijke)
strafbaar feit. Deze kloof werd na verloop van tijd gedeeltelijk overbrugd. De
strafuitsluitingsgronden werden mede onder invloed van dogmatische ontwikke-
lingen in Duitsland ingebed in het rechtstheoretische schema van het strafbare
feit.55 Zij werden onderscheiden in rechtvaardigingsgronden en schulduitslui-
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verwijtbaarheid, die mag worden verondersteld indien sprake is van: ‘1. eine normale geistige
Beschaffenheit des Täters, die wir Zurechnungsfähigkeit nennen. (…) 2. eine gewisse konkrete
psychische Beziehung des Täters zu der in Rede stehenden Tat oder doch die Möglichkeit einer
solchen, so daß er entweder deren Tragweite übersieht (Vorsatz), oder doch übersehen könnte
(Fahrlässigkeit). (…) 3. die normale Beschaffenheit der Umstände, unter welchen der Täter handelt.’

56 Zie D. Simons, ‘Het schuldbegrip bij overtredingen’, Themis 1884, p. 550-584 (deel I en II) en
Themis 1885, p. 25-62 (deel III). Hierover: M.P. Vrij, ‘Behoort in het Wetboek van Strafrecht een
algemeen beginsel te worden opgenomen waarbij de strafbaarheid wordt uitgesloten bij gebreke van
schuld?’ (preadvies Nederlandse juristen vereniging 1930), in: E.J. Anneveldt et al. (red.), Professor
mr. M.P. Vrij. Verzameling uit zijn geschriften op het gebied van strafrecht en criminologie, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1956a, p. 202-268, p. 205-206.

57 HR 14 februari 1916, NJ 1916, 681. Zie W.H. Vellinga, Schuld in spiegelbeeld. Afwezigheid van alle
schuld (diss. Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1982, p. 23-36.

58 M.P. Vrij, ‘Ontwikkeling van het schuldbegrip in een halve eeuw Strafwetboek’, in: E.J. Anneveldt
et al. (red.), Professor mr. M.P. Vrij. Verzameling uit zijn geschriften op het gebied van strafrecht
en criminologie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1956b, p. 269-284, p. 279-281.

59 Een strafbaar feit is een menselijke gedraging (1), die valt onder een wettelijke delictsomschrijving
(2), wederrechtelijk is (3) en aan schuld te wijten (4). Zie Enschedé/Bosch 2008, p. 28; Mulder 1984,
p. 24.

60 H.J. Smidt/J.W. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht. Eerste deel, Haarlem: H.D.
Tjeenk Willink 1891, p. 84.

61 Daarbij teruggrijpend op het aloude privaatrechtelijke onderscheid tussen de culpa levis, ter bepaling
waarvan de meest voorzichtige mens als maatstaf geldt, en de culpa lata, waar de gemiddelde mens

tingsgronden, al naar gelang zij geacht werden voornamelijk het element weder-
rechtelijkheid dan wel verwijtbaarheid op te heffen. Groeiende onvrede in de
dogmatiek met de ten aanzien van de overtredingen vigerende doctrine van het
fait materiel heeft de weg voor deze ontwikkeling in belangrijke mate bereid.56

Aan de dogmatische onvrede werd door de Hoge Raad in 1916 tegemoetgeko-
men in zijn arrest ‘Melk en Water’, waarin werd bepaald dat ook bij de overtre-
dingen schuld, in de zin van verwijtbaarheid, een voorwaarde vormt voor
strafbaarheid.57 Nadien volgde al snel extrapolatie van het uitzonderingsbeginsel
‘geen straf bij afwezigheid van alle (strafrechtelijk relevante) schuld’ tot alle
strafbare feiten. De misdrijven kregen er derhalve een extra schuldvereiste bij,
bovenop het in de delictsomschrijving vervatte vereiste van opzet of culpa.58 Een
tweede factor van gewicht is geweest de ontwikkeling van de zogenaamde vier-
lagendoctrine,59 verantwoordelijk voor de dogmatische onderscheiding tussen
de geschreven bestanddelen van het wettelijke strafbaar feit en de ongeschreven
elementen van het strafbare feit in ruimere zin.

Een andere ontwikkeling, die zich al snel na de eerste voordeed, betreft de
verhouding tussen het bestanddeel culpa en het element verwijtbaarheid. Ge-
deeltelijk onder invloed van het binnen de geledingen van het dogmatische of
juridische strafbare feit opgenomen element verwijtbaarheid kreeg het culpabe-
grip allereerst gaandeweg een steeds normatievere invulling. Door de wetgever
werd de onachtzaamheid nog kwalitatief ontleed in verschillende culpabegrip-
pen. In de Memorie van Toelichting werd het wezen van de culpa samengevat
in de bekende opsomming ‘verzuim, nalatigheid, onvoorzichtigheid, gebrek aan
voorzorg enz.’60 In meer kwantitatieve zin werd het begrip culpa gereserveerd
voor aanmerkelijke fouten.61 De Memorie van Toelichting vermeldt bovendien
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het criterium vormt. Alleen om de laatste moest het in het strafrecht gaan. Zie de kritiek hierop van
J.M.A.V. Moons, ‘Het schuldgehalte van het culpoze misdrijf’, TvS 1969, p. 148-176.

62 Vrij 1956b, p. 274: ‘Het “nodige” nadenken of beleid is dát nadenken of beleid, hetwelk de dader
behoort (rechtens verplicht is) te presteren. In dit normatief karakter der culpa is het zwaartepunt der
culpa-leer komen te liggen.’ Zie ook Vellinga 1982, p. 39-41.

63 Remmelink 1996, p. 239-241, spreekt van een (vermoedelijk tijdelijke) ‘fusie’ tussen deze beide
schuldbegrippen; vgl. A.J.M. Machielse, ‘Wederrechtelijkheid en schuld bij het culpoze delict’, in:
V.H. Davelaar-van Tongeren, N. Keijzer & U. van de Pol (red.), Strafrecht in perspectief, Arnhem:
Gouda Quint 1980, p. 215-233, p. 217-219; en Jonkers 1986, p. 230; W. Nieboer & G.A.M.
Strijards, ‘Culpa – Is er een weg terug?’, in: A.C. ’t Hart et al. (red.), Strafrecht in balans (Geurts-
bundel), Arnhem: Gouda Quint 1983, p. 175-196, p. 187, hebben het over ‘verethisering van de
culpa’. Zie nader paragraaf 4 van hoofdstuk VI.

64 Van Bemmelen 1952. Peters (1966, p. 50-88) heeft de normativering van het opzetoordeel, voor een
deel in lijn met de zogenaamde finale Handlungslehre van H. Welzel, theoretisch uitgewerkt. Voor
deze leer zie H. Welzel, Das Deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstellung, Berlijn: Walter
de Gruyter 1969, p. 33-42; H. Welzel, Das neue Bild des Strafrechtssystems. Eine Einführung in die
finale Handlungslehre, Göttingen: Otto Schwartz 1961. Op de finale handelingsleer wordt hier niet
nader ingegaan. Deze handelingsleer is ten onzent nooit aanvaard en wordt in Duitsland ook reeds
geruime tijd niet meer aangehangen; zie H.-H. Jescheck & Th. Weigend, Lehrbuch des Strafrechts.

uitdrukkelijk, dat bewust niet is getracht een algemeen geldige maatstaf voor de
culpa te introduceren, opdat de rechter in dit opzicht geheel vrij in zijn waarde-
ring zou worden gelaten. Dientengevolge is men de feitelijke vraag, of de
verdachte aanmerkelijk onachtzaam, onnadenkend, nalatig enzovoorts heeft
gehandeld, in toenemende mate gaan opvatten als een normatieve vraag, luiden-
de: is de verdachte aanmerkelijk tekortgeschoten ten aanzien van de mate van
nadenkendheid, zorgvuldigheid, beleid enzovoorts, die in de gegeven omstan-
digheden rechtens van hem moest worden verlangd? Door deze normatieve
inkleuring zijn de culpa en de verwijtbaarheid elkaar dicht genaderd.62 De fusie
van de culpa met de verwijtbaarheid,63 althans de toenadering tussen beide
schuldbegrippen, had in de vroege jaren 1960 al discussies tussen W.P.J. Pompe
en J.M. van Bemmelen teweeggebracht over de mate waarin een beroep op
schulduitsluitingsgronden is te verenigen met een bewezen culpa. In de daarop-
volgende decennia heeft onder invloed van de in paragraaf 4 van hoofdstuk VI
nader te onderzoeken leer van de ‘totaalschuld’ in toenemende mate de opvat-
ting ingang gevonden, dat met de bewezenverklaring van de culpa tevens de
wederrechtelijkheid én de verwijtbaarheid vast staan, zodat vervolgens een
beroep op een strafuitsluitingsgrond in de meeste gevallen vergeefs, zelfs
onzinnig is.

In een derde ontwikkeling verschoven de voorwaarden voor vaststelling van
het delictsbestanddeel opzet. Het opzet ziet op wat de verdachte ten tijde van het
plegen van het delict heeft gewild en geweten, ten bewijze van welke beide
aspecten strikt genomen feitelijk-psychologische maatstaven zouden gelden. In
de bewijsvoering van het opzet zijn deze maatstaven evenwel hoe langer hoe
meer verdrongen door objectiverende, of objectief-normativerende maatstaven.
In veel gevallen worden de psychische aspecten van het opzet bewezen geacht,
omdat ervan wordt uitgegaan dat ieder normaal mens in de gegeven omstandig-
heden de litigieuze gevolgen domweg wel moést hebben gewild en geweten.64
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Allgemeiner Teil, Berlijn: Duncker & Humblot 1996, p. 209-217, 220-222. Zie wel hieronder,
voetnoot 151; en zie hoofdstuk VI, voetnoten 141 en 179.

65 De ‘objectieve’ en de ‘sociaal-ethische’ betekenissen van normativering zijn daarom nauw met
elkaar verweven. Zie F. de Jong, ‘Onbeschermde seks, op de grens tussen opzet en onachtzaamheid’,
DD 2003, p. 830-849, p. 833-837; W. Nieboer, Wetens en willens (inaugurele rede Tilburg),
Arnhem: Gouda Quint 1978, p. 19. Zie ook De Hullu 2006, p. 265; D.H. de Jong, ‘Het weten en
willen van een “normaal mens” in het strafrecht’, DD 2004a, p. 1050-1069. Zie voor een uitvoerige
bespreking van de semantische oprekking van het strafrechtelijke opzetbegrip en de normativerende
bewijsvoering van het opzet het volgende hoofdstuk.

66 Door de ontwikkeling van de in paragraaf 2 van het volgende hoofdstuk nader te bespreken
voorwaardelijk-opzetconstructie kan opzet worden bewezen indien kan worden aangenomen dat de
dader willens en wetens een aanmerkelijke kans op strafrechtelijk relevant onheil heeft aanvaard.
Indien het opzet in deze termen is ingekleed, zou kunnen worden gespeculeerd dat daardoor de uit
het opzetbewijs geboren vooronderstelling van verwijtbaarheid minder vatbaar wordt voor correctie
in de sfeer van de schulduitsluitingsgronden. Zie ook Roef 2003, p. 44. Vgl. ten aanzien van de culpa
D.H. de Jong, ‘Het strafrechtelijke schuldbegrip: ontwikkeling of ontbinding’, DD 1999a, p. 1-6;
D.H. de Jong, ‘Verantwoordelijkheid en schuld’, DD 1999b, p. 827-839.

67 Vrij 1956b, p. 272.
68 Zie voor het onderscheid tussen het regulatieve en het imperatieve perspectief op normativiteit

hoofdstuk II, paragraaf 2.

De bewijsvoering van het opzet wordt gekoppeld aan de interpretatie van de
gedraging aan de hand van ‘betekenisbepalende’ sociale normen: uit kracht van
dergelijke intersubjectieve normen ‘gelden’ gedragingen als gedragingen met
een intersubjectief bepaalde betekenis, bijvoorbeeld als een opzettelijke levens-
beroving, oftewel als doodslag. Deze normativering van het opzet is intussen
verder geïntensiveerd, vooral door de semantische oprekking van dit begrip met
behulp van de voorwaardelijk-opzetconstructie. In de bewijsvoering van het
opzet wordt niet langer slechts gekeken naar de ‘objectieve’ sociale betekenis
van de gedraging (‘geldt’ de handeling in het maatschappelijke verkeer ‘als’ een
opzettelijke handeling?), doch gaat de aandacht in voorkomende gevallen
evenzeer uit naar de ethische normen waaraan de rechter de verdachte onder de
gegeven omstandigheden gebonden acht.65

De zelfstandige betekenis van het element verwijtbaarheid binnen het
rechtstheoretische schema van het strafbare feit is door deze ontwikkelingen
allicht enigszins gerelativeerd. De verregaande objectivering en normativering
van het opzet hebben de betekenis van het element verwijtbaarheid bij de
doleuze misdrijven iets gereduceerd. De onvermijdelijke normatieve inkleuring
van het culpabegrip, gecombineerd met de in de jurisprudentie dikwijls toege-
paste totaalschuld, heeft de verwijtbaarheid als afzonderlijk vereiste en extra
voorwaarde voor strafbaarheid terzake van de culpoze misdrijven in feite
betekenisloos gemaakt.66 Het lijkt erop dat de grond voor strafoplegging steeds
meer is komen te liggen in ‘het enkel sociaal verantwoordelijk gesteld
worden’.67 Opzet en culpa zijn in zoverre dan ook van de psychische gesteldhe-
den die zij althans in naam waren, getransformeerd tot normatieve begrippen.
Bij hun vaststelling geven regulatieve en imperatieve normen de doorslag.68 In
de besproken ontwikkelingen manifesteert zich een belangrijke verschuiving:
stond de strafrechtelijke betekenis van de begrippen opzet en culpa vroeger
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69 Zie bijvoorbeeld J.M. van Bemmelen & W.F.C. van Hattum, Hand- en leerboek van het Nederlandse
strafrecht. Deel I: Algemene leerstukken, Arnhem: Gouda Quint 1953, p. 127-128.

70 W. Nieboer, ‘Causaliteit en aansprakelijkheid’, in: J.P. Balkema et al. (red.), Gedenkboek. Honderd
jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 215-225, p. 219.

71 Een belangrijk voorbeeld van het laatste vormt het zogenoemde voorwaardelijk opzet. Overigens
vertegenwoordigt de gewenste graad van precisie en abstractie van de strafrechtstaal een ideaal dat
niet ten volle kan worden verwezenlijkt, zoals de discussie over de betekenis van het voor het
voorwaardelijk opzet centrale begrip ‘aanmerkelijke kans’ laat zien. Zie over dit begrip, en over het
voorwaardelijk opzet in het algemeen, hoofdstuk VI, paragraaf 2. In de vorige paragraaf zagen wij
dat ook het begrip van de menselijke gedraging door het strafrecht overeenkomstig zijn ‘eigen eisen’
wordt gespecificeerd.

primair onder de vigeur van het schuldbeginsel,69 thans is het vooral het
materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel dat grenzen stelt aan de dogmati-
sche en jurisprudentiële invulling van het begrip opzet en, zij het in iets mindere
mate, van het begrip culpa. Deze gedachte wordt nader uitgewerkt in de twee
volgende paragrafen en in het volgende hoofdstuk.

3 Intentionaliteit: Tussen subjectiviteit en objectiviteit

3.1 Intentionele betrokkenheid

‘Het recht is geen psychologie,’ schreef W. Nieboer in 1986, ‘en stelt zo z’n
eigen eisen.’70 De plausibiliteit van deze stelling blijkt duidelijk in de strafrech-
telijke invulling van de begrippen opzet en onachtzaamheid of culpa. Het
strafrecht verschaft deze begrippen langs twee wegen een aan zijn ‘eigen eisen’
beantwoordende invulling. In de eerste plaats biedt het strafrecht aan de
materieel-rechtelijke ‘objectzijde’ een juridische specificatie van de inhoud van
de begrippen opzet en culpa. Wat het strafrecht inhoudelijk onder deze termen
verstaat, is dan ook niet zonder meer congruent met de betekenis of betekenissen
die de omgangstaal aan deze of equivalente termen pleegt te verlenen, laat staan
met hetgeen de psychologie – of, zo kunnen wij toevoegen: de sociologie, de
neurowetenschappen, of willekeurig welke andere discipline – over de inhoud
of over aspecten van die inhoud eventueel te zeggen heeft. Het strafrecht vormt
zijn begrippen naar de mal van zijn behoeften. Dit geldt voor de strafrechtelijke
conceptualisering van de gedraging net zo goed als voor de op het strafrechtelij-
ke ervaringsdomein afgestemde verbijzonderingen van wat in algemene zin
‘intentionaliteit’ kan worden genoemd. Deze verbijzonderingen zijn ook nodig,
gelet op het vaak sterk polysemantische en daardoor diffuse karakter van de
termen waarvan men zich in het dagelijkse intersubjectieve verkeer bedient. Het
recht heeft behoefte aan precieze en eenduidige begrippen en is daardoor
aangewezen op een zekere mate van abstractie: het ziet af van een hoeveelheid
semantische nuances die bepaalde termen in het niet-juridische spraakgebruik
aankleven, het accentueert daardoor andere, voor het strafrecht wél relevante
nuances, en het voegt in voorkomende gevallen ook eigen betekenissen aan
termen toe.71
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72 Over deze verwarring: Peters 1966, p. 54-57, 80-85; W. Schild, ‘Der strafrechtliche Vorsatz
zwischen psychischem Sachverhalt und normativem Konstrukt’, in: R. Jakob, M. Usteri & R. Wei-
mar (red.), Psyche, Recht, Gesellschaft (Rehbinder-bundel), Bern: Stämpfli 1995, p. 119-140.

73 J.F. Glastra van Loon, Norm en handeling. Bijdrage aan een kentheoretische fundering der sociale
wetenschappen (diss. Leiden 1956), Groningen: Wolters-Noordhoff 1987, p. 80-84. Zie nader
hoofdstuk II, paragraaf 5; en zie hoofdstuk III, subparagrafen 4.1 en 4.2; en hoofdstuk IV, subpara-
graaf 4.1.

74 Om die reden ben ik het niet geheel eens met de bewering van A.A. van Dijk, Strafrechtelijke
aansprakelijkheid heroverwogen. Over opzet, schuld, schulduitsluitingsgronden en straf (diss.
Groningen), Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2008, p. 235-236, dat de materieel-rechtelijke vraag naar
de inhoud van het opzetbegrip kan worden gesepareerd van de vraag naar de jurisprudentiële
omgang met dit begrip, welke omgang zich veeleer op het processuele vlak zou bevinden.

In de tweede plaats biedt het strafrecht ook langs de ‘methodologische weg’
van de procesrechtelijk gereguleerde bewijsvoering een eigen invulling aan de
begrippen opzet en culpa. Weliswaar dienen wij, waar mogelijk, de contexten
van het materiële strafrecht en het formele strafrecht uit elkaar te houden, opdat
wij ons niet onnodig bezondigen aan de beruchte verhaspeling van ‘voorwerp
van waardering’ en ‘waardering van voorwerp’,72 maar dit betekent niet dat de
wijze waarop een bepaald ‘voorwerp’ wordt gewaardeerd op de inhoudelijke
betekenis van dit ‘voorwerp’ generlei invloed doet gelden. Dit werd ook reeds
duidelijk in de bespreking van de aard van interpretatie in algemene zin: beteke-
nis is niet een aan termen of ervaringsbestanddelen inherente eigenschap, een
‘essentie’ die bij wege van een soort introspectie zou kunnen worden opgedol-
ven en blootgelegd. De betekenissen van termen schuilen in hun gebruik, dat wil
zeggen: uit de intersubjectieve omgang met termen blijken de betekenissen die
aan deze termen worden verleend. Die betekenissen moeten, willen zij über-
haupt kúnnen fungeren als object van intersubjectieve toewijzing of ‘verlening’,
wel op een bepaalde wijze aan ons ter beschikking staan. Met andere woorden:
de betekenis of de begripsinhoud moet voorgegeven zijn. Iedere betekenisverle-
ning aan een concreet object of ervaringsbestanddeel vooronderstelt en ‘demon-
streert’ de voorgegeven begripsinhoud, maar actualiseert haar eveneens, waar-
door iedere betekenisverlening ook een representatie biedt van de gewijzigde,
althans geactualiseerde begripsinhoud.73 In de voorgaande hoofdstukken hebben
wij gezien dat het strafrecht voor de implicaties van dit algemene inzicht aller-
minst immuun is. Men moet zich dus hoeden voor de indruk, als zou het straf-
recht allereerst een materieel-rechtelijke betekenis aan een bepaald begrip
toedelen, om pas vervolgens de vraag onder ogen te komen, op welke wijze dit
aldus inhoudelijk bepaalde begrip zich eventueel voor strafrechtelijke bewijs-
voering zou kunnen lenen. De vraag naar bewijs vooronderstelt de vraag naar
bewijsbaarheid; beide vragen zijn bij voorbaat van invloed op de beantwoording
van de vraag naar de begripsinhoud oftewel de betekenis van dat waarvan bewijs
verlangd wordt.74

In het vervolg van deze paragraaf, gewijd aan het vóór-juridische opzetbe-
grip, wordt de voortdurende dialectiek tussen betekenis en betekenisverlening
tot uitgangspunt van beschouwing genomen. In een eerste beweging wordt ten
behoeve van een inhoudelijke karakterisering van het opzetbegrip voornamelijk
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75 Vgl. P. Fuchs, Die Psyche. Studien zur Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt, Weilerswist:
Velbrück Wissenschaft 2005, p. 62: ‘Die Schwierigkeit ist altbekannt: Auch Unjekte und non-
entities treten sprachlich nominalisiert auf. Die Sprache selbst nötigt zu Substantialisierungen und
ist damit evolutionär sehr erfolgreich gewesen. Umso diffiziler ist der Versuch, jene Nominalisie-
rungen befristet rückgängig zu machen, also für das Gedächtnis Stützen einzuziehen, die immerzu
daran erinnern: das Bewußtsein sei kein besichtigungsfähiges Objekt oder Subjekt, so wenig wie die
Gesellschaft oder das System. Selbst wenn man sagt, das Bewußtsein sei Prozessualität, unterliegt
man noch derselben Hypostasierung. Und jeder Versuch, ein Zeichen einzuführen, verräumlicht die
Vor-Stellung, die man sich von diesem “etwas” macht, das kein “etwas” ist.’

aansluiting gezocht bij de algemene, door de omgangstaal vooronderstelde
betekenis van de term opzet. In dit verband wordt aandacht besteed aan een
belangrijke, vooral door vertegenwoordigers van de fenomenologische denkrich-
ting bestudeerde symmetrische relatie tussen de begrippen betekenis en intentie.
In het verlengde van deze beschouwing en in anticipatie op het volgende hoofd-
stuk gaat tevens enige aandacht uit naar de vraag of het opzet als een in hoofd-
zaak ‘feitelijk’ of ‘mentaal’, dan wel juist als een ‘normatief’ of ‘objectief’
begrip moet worden beschouwd. Na deze eerste beweging hebben wij evenwel
nog slechts een deel van de betekenis van het strafrechtelijk opzet in het vizier
gebracht. In de volgende paragraaf wordt, in een tweede beweging, onderzocht
in welke zin het strafrecht het vóór-juridische opzetbegrip overeenkomstig zijn
eigen behoeften nader specificeert. In de tweede paragraaf van het volgende
hoofdstuk wordt, in een derde beweging, de materieel-rechtelijke betekenis van
het strafrechtelijke opzetbegrip, aan de hand van rechtspraak en literatuur,
blootgelegd. In de daarop volgende paragraaf, ten slotte, wordt ingegaan op wat
in hoofdstuk III de normativering van het opzet werd genoemd en wordt deze
normativering geconfronteerd met de postulaten van het in het vorige hoofdstuk
besproken legaliteitsbeginsel.

In de thans te voltrekken eerste beweging moeten wij het algemene, vóór-
juridische begrip opzet (oftewel de vorm van intentionele betrokkenheid die zich
manifesteert in het menselijk handelen) belichten, waarbij wij voorlopig dus nog
goeddeels afzien van de verschillende ‘vervormingen’ die het strafrechtelijke
systeem langs de twee hierboven genoemde wegen aanbrengt teneinde het
opzetbegrip tot zijn opzetbegrip te maken. De term ‘belichten’ werd gebruikt om
tot uitdrukking te brengen dat met de uiteenzetting die volgt, niet wordt gepre-
tendeerd dat het algemene intentionaliteitsbegrip daarin op volkomen en eendui-
dige wijze wordt ontleed. De intentionaliteit vormt een onderwerp dat zich
voortdurend lijkt te verzetten tegen onze pogingen, daarover een volledige
begripsmatige controle te verwerven. Het onderwerp is er één temidden van
andere onderwerpen, een begrip binnen een veld van begrippen wier onderlinge
verhoudingen steeds weer aan onze greep lijken te ontsnappen. De moeilijkheid
wordt voor een deel al meteen veroorzaakt door de termen waarmee wij deze
begrippen of onderwerpen gewoon zijn te benoemen. De termen intentie of
intentionaliteit, opzet of opzettelijkheid en bewustzijn suggereren een
‘dingmatigheid’ die in wezen juist niet kenmerkend is voor de onderwerpen die
wij met deze termen zoeken aan te duiden.75



Hoofdstuk V276

76 E. Husserl, Logische Untersuchungen. Zweiter Band: Untersuchungen zur Phänomenologie und
Theorie der Erkenntnis. I. Teil, Tübingen: Max Niemeyer Verlag (1901) 1968, p. 378: ‘Wir werden
also den Ausdruck psychisches Phänomen ganz vermeiden, und wo immer Genauigkeit erforderlich
ist, von intentionalen Erlebnissen sprechen. (...) Das determinierende Beiwort intentional nennt den
gemeinsamen Wesenscharakter der abzugrenzenden Erlebnisklasse, die Eigenheit der Intention, das
sich in der Weise der Vorstellung oder in einer irgend analogen Weise auf ein Gegenständliches
Beziehen.’

77 Husserl (1901) 1967, p. 378-379.
78 Zie hoofdstuk II, subparagrafen 3.3, 4.2 en 4.3; en hoofdstuk IV, subparagraaf 4.2.
79 A.W.M. Mooij, De psychische realiteit. Psychiatrie als geesteswetenschap, Amsterdam: Boom

2006, p. 66-68, 146-151.

De term ‘intentionaliteit’ wordt gebruikt ter aanduiding van het abstracte en
formele principe volgens hetwelk het menselijk subject in heel algemene zin
door betrokkenheid bij of gerichtheid op de (leef)wereld wordt gekenmerkt.76 De
leefwereld behelst de verzameling betekenisgeladen objecten van het subjectie-
ve, intentionele bewustzijn: ieder bewustzijn impliceert een bewustzijn van iets,
van een object of ervaringsbestanddeel. Met de term ‘intentie’ hebben wij het
oog op de meer concrete manifestatie van de intentionele betrokkenheid in een
subjectieve bewustzijnsact.77 Bij wijze van een voorlopige karakterisering
kunnen wij nu stellen dat het opzet, als een strafrechtelijke verbijzondering van
een bepaalde ‘intentie’, geen ‘ding’ is, maar veeleer een betrokkenheid, een
gerichtheid, een verhouding. Een dergelijke kwalificatie van het opzet leidt
voorts naar het inzicht dat aan het opzet geen vaste standplaats kan worden
toegewezen; het is niet definitief ‘ergens’ lokaliseerbaar, doch houdt zich op
tussen minstens twee grootheden of ‘polen’. Teneinde de bovenstaande, nog
weinig nauwkeurige karakteristiek van het opzetbegrip nader te preciseren, kan
allereerst een in eerdere hoofdstukken reeds besproken conceptueel onderscheid
in herinnering worden geroepen: het onderscheid tussen de verschillende
niveaus waaruit de ‘psychische realiteit’ is opgebouwd.78 Als wij de aard van het
opzet of van het brede veld van de intentionaliteit, waarin het opzet ligt ingebed,
willen begrijpen, dan moeten wij allereerst in meer algemene zin iets begrijpen
van het ‘psychische’. De intentionaliteit vertegenwoordigt één van de drie
onderling afhankelijke niveaus die aan de psychische realiteit te onderkennen
vallen. Dit kenmerk van het psychische bestaat in een subjectieve gerichtheid
op de intersubjectieve wereld.79 Intentionaliteit vooronderstelt dus om te begin-
nen twee verschijnselen waartussen deze gerichtheid zich manifesteert. Ener-
zijds moet een subjectieve positie worden onderkend, een positie vanwaar het
subject zich op één of andere wijze verhoudt tot de hem omgevende leefwereld.
Anderzijds is er deze leefwereld waartoe het subject zich verhoudt en die het
‘objectieve’ correlaat vormt van de intentionaliteit.

De intersubjectieve leefwereld levert ons het tweede kenmerk van of het
tweede niveau binnen de psychische realiteit. Krachtens dit kenmerk kan het
psychische niet worden beschouwd als een in zichzelf besloten binnenwereld,
maar moet het psychische of mentale juist worden gekarakteriseerd als een
binnenwereld die principieel voor de buitenwereld openstaat. Op deze sociaal
gedimensioneerde buitenwereld, behelzende een oneindige hoeveelheid beteke-
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80 De intentionele betrokkenheid van de mens op de sociaal gedimensioneerde leefwereld vormt één
van de drie lagen waaruit het mensbeeld dat onder andere door het recht wordt voorondersteld, is
opgebouwd. De twee andere lagen bestaan in het niveau van het subject als oorsprong van handelen
en centrum van beleving en in het niveau van de reflectie en het vermogen tot het innemen van een
excentrische positie. Zie Mooij 2004a, p. 16-20, 50-61. Zie ook R.A.V. van Haersolte, ‘De stratifica-
tie van straf en strafbaarstelling’, in: R.A.V. van Haersolte, De mens en het zijne, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1984, p. 17-38; en zie hoofdstuk II, subparagraaf 3.3.

81 Zie Visker 2006, p. 216-220.
82 Zie ook hoofdstuk II, subparagraaf 2.4; en hoofdstuk III, subparagraaf 2.1.
83 A.W.M. Mooij, Taal en verlangen. Lacans theorie van de psychoanalyse, Meppel: Boom 1983,

p. 144-147; Mooij 2006, p. 146-151, 161-210; Mooij 2004a, p. 50-59; zie ook Habermas 2005. Zie
over het begrip symbolische orde ook Visker 2006, p. 268, voetnoot 9: ‘[M]et “symbolisch” wordt
niet iets bedoeld wat in de plaats komt van het echte waarnaar het verwijst (zoals in de uitdrukking
“een symbolische schadevergoeding”) maar iets dat actief vorm geeft aan, zich inschrijft in iets
anders waarin het niet vervat is. In die zin spreekt men van symbolische orde en bedoelt daarmee
niet een orde die een reeds gegeven orde weerspiegelt, maar een orde die zelf de orde die zij in zich
draagt instelt.’

84 Zie P. Ricoeur, ‘Metaphor and the central problem of hermeneutics’, in: P. Ricoeur, Hermeneutics
and the human sciences. Essays on language, action and interpretation (red. J.B. Thompson),
Cambridge etc.: Cambridge UP 1989e, p. 165-181; Levinas 2005b; en zie Mooij 2006, p. 128-129,
146-151. Zie verder ook hoofdstuk II, paragraaf 5; en hoofdstuk IV, subparagraaf 4.2.

nisgeladen ervaringsbestanddelen, is het menselijk subject steeds op onont-
koombare wijze betrokken wanneer het zich uit, zich te verstaan geeft, dat wil
zeggen: wanneer het spreekt, schrijft, handelt. Deze betrokkenheid is, zoals
eerder reeds gesteld, intentionaliteit.80 Intentionaliteit impliceert wederkerigheid
en dus: verkeer uit twee richtingen. Het menselijk subject handelt en spreekt
steeds opnieuw vanuit zijn subjectieve positie, maar zijn uitingen zijn slechts
verstaanbaar, en daarmee: als zinvolle uitingen bestaanbaar, bij de gratie van de
voorgegeven intersubjectieve betekeniswereld waarin het menselijk subject
‘geïnscribeerd’ is.81 Die geïntendeerde betekeniswereld, oftewel de intersubjec-
tief gedeelde ervaringswereld, moet niet worden verward met de werkelijkheid
‘op zich’. De sociale leefwereld kan niet worden geacht samen te vallen met de
fysieke, natuurlijke, aan vaste wetmatigheden onderworpen werkelijkheid buiten
onszelf, oftewel: het door objectieve noodzakelijkheid geregeerde ‘natuurrijk’
van de ‘brute feiten’ die de mens niet kan beïnvloeden en die als zodanig zelfs
niet voor menselijke zingeving vatbaar zijn.82

Zingeving of betekenisverlening is slechts mogelijk bij de gratie van de
werkzaamheid van een symbolische structuur, het derde kenmerk van, of het
derde niveau binnen de psychische realiteit. Deze symbolische structuur trans-
formeert en ‘ordent’ de onmiddellijke, als zodanig niet als zinvol te ervaren
werkelijkheid tot een betekenisvolle wereld die bestaat uit subjecten met wie en
objecten waarmee wij zinvolle verhoudingen kunnen aangaan.83 Onze waarne-
ming van ervaringsbestanddelen en van anderen wordt gestructureerd door een
voorgegeven, in traditie gewortelde en cultureel overgeleverde symbolisering
die de werkelijkheid op een bepaalde wijze aanduidt. De symbolische structuur
is dus een talige structuur. ‘Betekenis’ is derhalve geen eigenschap waarmee
verschijnselen in de fysische werkelijkheid reeds van nature begiftigd zijn.
Betekenis vooronderstelt taal.84 De symbolische taal filtert de oneindige fysische
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85 Zie Mooij 2006, p. 146-151, 161-210. Vgl. ook Melai 1968, p. 108-116, 138-140.
86 Mooij 2006, p. 170; zie ook Visker 2006, p. 90-91: ‘Opdat er wereld zou zijn, moeten de dingen uit

elkaar kunnen liggen, naar elkaar kunnen verwijzen, op een of andere manier samenhoren of
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uitleg de ware zou zijn, is er een distantie tussen wat wij zijn en hoe wij onszelf zien of uitleggen.
Precies deze distantie maakt het mogelijk dat wij onszelf op deze of gene wijze zien en uitleggen en
zo ook een verhouding tot onszelf hebben. De symbolische functie van de taal maakt zo zelfreflectie
en daarmee vrijheid van handelen mogelijk.’ Zie ook Th. de Boer, ‘Het ik als gevangene’, in: Th. de
Boer, Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit, Amsterdam: Boom 1993c, p. 133-
144; Mooij 2004a, p. 58-59; Mooij 1998, p. 187-188; en hoofdstuk II, subparagrafen 3.3 en 4.2.

ruimte en tijd en laat als residu een gesubjectiveerde en geleefde, oftewel: een
sociaal gedimensioneerde ruimte en tijd achter. Juist dankzij de sociale dimen-
sionering kunnen wij ons tot de verschillende onderdelen van de geleefde werke-
lijkheid op een zinvolle wijze verhouden.85

Mensen ervaren de wereld door het raster van de taal, zij nemen de wereld
waar, maar zijn er tegelijkertijd op betrokken. De symbolische taal is de voor-
waarde waaronder deze betrokkenheid mogelijk is. Het betekenissysteem van
de taal schept een afstand tot de natuurlijke werkelijkheid. Als effect van deze
separatie verschijnt de leefwereld als de verzameling objecten van onze erva-
ring.86 De wijze waarop wij de met betekenis geladen wereld ervaren, is afhan-
kelijk van de afstand die door de taal tot de ons omgevende werkelijkheid wordt
aangebracht. Die afstand is meervoudig. De ervaringsbestanddelen in de wereld
kunnen worden waargenomen doordat zij aan ons verschijnen, niet binnen een
oneindige, fysieke ruimte, maar binnen een sociaal gedimensioneerde en dus tot
voor mensen hanteerbare proporties teruggebrachte geleefde ruimte. Zij dienen
zich bovendien niet in een kosmologische en puur lineair verlopende tijd aan ons
bewustzijn aan, maar in een gesubjectiveerde, in verleden, heden en toekomst
gedimensioneerde tijdsbeleving.87 Ten slotte brengt de symbolische ordening
ook een separatie tot stand met de ander en met onszelf. De ander en het eigen
zelf zijn niet langer onmiddellijk aan het zelf tegenwoordig. Tussen het zelf en
de ander ligt een symbolisch tussenstuk dat ons in staat stelt de uitingen van
anderen te interpreteren. De symbolische dimensie maakt het ons mogelijk
afstand te nemen ook tot onszelf, onszelf te zien als een ander wiens identiteit
en wiens uitingen voorwerp van reflectie en duiding kunnen worden. Wij vallen
dankzij onze capaciteit tot reflectie en tot het innemen van een ander perspectief
niet samen met onszelf. Op deze wijze is de door talige symbolisering geschapen
distantie constitutief voor onze vrijheid.88

De drie in het voorgaande onderscheiden niveaus binnen de psychische
realiteit hangen nauw samen. De niveaus kunnen op conceptueel niveau wel
worden onderscheiden, maar zij kunnen niet radicaal van elkaar worden geschei-
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89 Zie Mooij 2006, p. 67, 163, 194.
90 Hierbij moet de door de taal gestichte symbolische ordening overigens niet worden opgevat als een

in alle opzichten ‘absoluut’ gegeven: dát de symbolische structuur een noodzakelijke voorwaarde
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91 Th. de Boer, Van Brentano tot Levinas. Studies over de fenomenologie, Amsterdam/Meppel: Boom
1989, p. 54; F. Brentano, Psychology from an empirical standpoint (1874, red. O. Kraus), Londen:
Routledge & Kegan Paul 1973, p. 77-100, in het bijzonder p. 88-91. Deze en de volgende subpara-
graaf zijn gebaseerd op een eerdere publicatie: F. de Jong, ‘Intentionaliteit en interpretatie. Fenome-
nologische en hermeneutische vooronderstellingen’, in: F. Koenraadt & I. Weijers (red.), Vrijheid
en verlangen (Mooij-bundel), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009, p. 37-52.

den.89 Het niveau van de subjectieve intentionaliteit veronderstelt de ‘gesitueerd-
heid’ van het subject binnen de intersubjectieve ervaringswereld. Het subject is
zogezegd ‘geworpen’ in een wereld en een traditie waaraan het in eerste instan-
tie volledig overgeleverd is, maar waarbinnen het gaandeweg leert zich bewust
te oriënteren. De talige symbolisering vervult de ‘transcendentale functie’ die
het subject tot deze bewuste oriëntatie in staat stelt.90 Bij wege van zijn toetre-
ding tot de symbolische orde van de taal is het subject in staat tot het afstand
nemen van zichzelf en van anderen, teneinde zelf een wereld van zinvolle
verhoudingen met objecten en met andere subjecten te ‘ontwerpen’. Nu de
belangrijkste structuurkenmerken van wat wij de psychische realiteit kunnen
noemen in nogal grove trekken zijn beschreven, is het wellicht dienstig om op
dit tussenstation op onze route naar een begripsbepaling van het strafrechtelijke
opzet een nader oponthoud in te lassen. De voorgaande uiteenzetting heeft nog
voldoende onduidelijkheid laten bestaan om een langer oponthoud te rechtvaar-
digen. Zo is onduidelijk gebleven, hoe wij de intentionele betrekking tussen het
subject en de objecten in de leefwereld precies dienen te begrijpen. Teneinde de
aard van deze betrekking nauwkeuriger in het vizier te brengen, worden thans
enige overwegingen gewijd aan de ontwikkeling binnen het denken over het
thema van de intentionaliteit, dat blijkens het voorgaande één van de drie
hoofdkenmerken is van de psychische realiteit.

3.2 Fenomenologische en hermeneutische vooronderstellingen

Het moderne begrip van de intentionaliteit danken wij aan F. Brentano die de
intentionaliteit beschouwde als hét kenmerk van al hetgeen psychisch is, dat wil
zeggen: als het principium divisionis tussen de psychische verschijnselen en de
fysische verschijnselen.91 Krachtens dit kenmerk van de intentionaliteit zijn
psychische verschijnselen uit hun aard betrokken op een object. Intentionaliteit
duidt derhalve op een intramentale gerichtheid op een extramentaal ervaringsbe-
standdeel. Deze mentale betrokkenheid of deze intentionaliteit van het psychi-
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92 Brentano ontleent aan de scholastiek de idee van de ‘mentale in-existentie’, oftewel: de idee dat het
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p. 92-94, 97-98; en A.W.M. Mooij, ‘Intentionaliteit en causaliteit. De inzet van de fenomenologie’,
in: J.A. den Boer, G. Glas & A.W.M. Mooij (red.), Kernproblemen van de psychiatrie, Amsterdam:
Boom 2008, p. 46-82, p. 54.

93 De Boer 1989, p. 55-56.

sche kan op verschillende wijzen worden verstaan. Brentano meende dat de
intentionele betrokkenheid van de psychische binnenwereld op de werkelijkheid
daarbuiten niet in die zin mag worden verstaan dat de extramentale werkelijk-
heid als zodanig binnen de menselijke geest tegenwoordig wordt gesteld.
Brentano verzette zich op dit punt tegen de premoderne, scholastische zienswij-
ze volgens welke de buitenwereld zich dankzij de eigenschap van intentionaliteit
rechtstreeks in de psychische binnenwereld zou weerspiegelen. Tegen deze
zienswijze brengt Brentano in, dat wij de werkelijkheid niet kennen zoals zij
‘is’, maar slechts zoals zij aan ons verschijnt. De gaping tussen binnenwereld en
buitenwereld verhindert evenwel geenszins dat dit bewustzijn is betrokken op
een object. Het object waarop het bewustzijn, de psychische binnenwereld, is
gericht, is een binnen het bewustzijn aanwezig fenomeen. Het geïntendeerde
object is een immanent object.92 Ons bewustzijn ‘ontmoet’ de werkelijkheid niet
en blijft opgesloten binnen zijn eigen grenzen. Het geïntendeerde object is en
blijft een intrapsychisch, subjectief fenomeen, dat weliswaar verwijst naar de
extramentale werkelijkheid, maar in deze verwijzing nooit uitstijgt boven zijn
hoedanigheid van teken dat aanduidt dát achter het fenomeen een werkelijkheid
schuilgaat, terwijl die werkelijkheid zelf onbereikbaar blijft.

De door Brentano beklemtoonde geslotenheid van de psychische binnenwe-
reld, op grond waarvan aan deze binnenwereld streng iedere toegang tot de
extramentale werkelijkheid wordt ontzegd, wijst op een cartesiaans denkkader,
waarbinnen de mens is opgesloten in de innerlijke wereld van zijn bewustzijn.93

E. Husserl, leerling van Brentano, breekt deze door Brentano aan het intentione-
le bewustzijn toegeschreven eigenschap van geslotenheid open. Ook bij Husserl
wordt de intentionaliteit gekenmerkt door de gerichtheid op een object. De
intentionele gerichtheid of betrokkenheid wordt echter door Husserl niet, zoals
Brentano doet, gesitueerd binnen het door het subjectieve bewustzijn omgrensde
domein van onze voorstellingen, doch verstaan als een principiële openheid of
ontvankelijkheid van het subjectieve bewustzijn voor de objectieve leefwereld
aan gene zijde van de psychische binnenwereld. In deze opvatting van intentio-
naliteit wordt de leefwereld dan ook geacht wél onbemiddeld voor het bewust-
zijn toegankelijk te zijn. Husserl keert zich in dit verband tegen de in zijn dagen
gangbare empiristische en naturalistische theorie van het bewustzijn, die dit
bewustzijn beschouwde als een passieve instantie die externe en vooralsnog
‘zinloze’ gewaarwordingen, prikkels of sense data eerst opvangt en vervolgens,
als een soort ‘black box’, transformeert tot met betekenis geladen, mentale
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97 Mooij 2006, p. 146-148; E. Husserl, Arbeit an den Phänomenen. Ausgewählte Schriften (red.
B. Waldenfels), Frankfurt: Fischer 1993, p. 70-88.
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representaties.94 Tegen deze zienswijze brengt Husserl in dat het bewustzijn niet
moet worden beschouwd als een soort identificeerbaar ‘ding’ of als een substan-
tie, maar veeleer als een activiteit. In deze activiteit wordt een voorshands
betekenisloze prikkel of gewaarwording omgevormd tot een opvatting van een
object.95 Intentionaliteit bestaat precies in deze act van ‘apperceptie’ waarin en
waardoor de van buiten komende gewaarwording wordt getranscendeerd of
overschreden en waardoor het intentionele subject een betrekking aangaat met
een geïntendeerd, dat wil zeggen: met een in een bepaalde betekenis gevat
ervaringsbestanddeel.

Een voorshands betekenisloos gegeven wordt door het intentionele bewust-
zijn opgevat en aldus van een betekenis voorzien. Uit hoofde van deze werk-
zaamheid kan aan het bewustzijn een zinstichtende functie worden toegedicht.
Het bewustzijn is dan ook niet een psychische binnenwereld die zich hermetisch
voor de buitenwereld heeft afgesloten; bewustzijn impliceert altijd het bewust-
zijn van iets en dus het gericht-zijn op iets.96 Deze wisselwerking tussen subject
en object, voor welke wisselwerking de term intentionaliteit de algemene
aanduiding vormt, kan begripsmatig op verschillende wijzen nader worden
geanalyseerd. De met bepaalde methodologische beginselen gereguleerde
analyse van deze wisselwerking tussen het intentionele subject en het geïnten-
deerde object vormt de taak waarop de fenomenologie zich wezenlijk toelegt.
Daartoe worden verschillende analytische onderscheidingen geïntroduceerd. In
de eerste plaats wordt onderscheiden tussen twee grondvormen van intentionali-
teit: de cognitieve en de affectieve vorm.97 Wie zich intentioneel te verstaan
geeft, door bijvoorbeeld te spreken, te schrijven of te handelen, is in zijn uiting
cognitief en affectief gericht op een object in de leefwereld. Het subject geeft
een bepaald inzicht of besef en een bepaalde bedoeling te kennen. De uiting
drukt beide vormen van intentionaliteit uit en is er aldus intern mee verbonden.98

In de tweede plaats wordt een onderscheid geïntroduceerd tussen verschillen-
de kwaliteiten van intentionele acten, die corresponderen met verschillende
intentionele objecten. Men kan op verschillende wijzen intentioneel gericht zijn
op een object, of intentioneel ‘aanwezig zijn’ bij een object. De kwaliteit van
een intentionele act heeft betrekking op de vraag of het geïntendeerde object
intentioneel tegenwoordig is als bijvoorbeeld gewenst, gevraagd, geponeerd
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102 De Boer 1989, p. 16.
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enzovoorts.99 De kwaliteit brengt dan ook een bepaalde ‘geloofswijze’ met
betrekking tot het geïntendeerde object tot uitdrukking: een object kan op
verschillende wijzen worden geïntendeerd als werkelijk bestaand (waarnemen,
zich herinneren), maar ook als louter voorgesteld en als niet werkelijk zijnde
(fantaseren).100 Bij gelegenheid van een bezoek aan een museum ziet men
bijvoorbeeld in één van de museumzalen een schilderij aan de wand hangen.
Een dag later kan men zich dit schilderij herinneren. Daarnaast kan men bijvoor-
beeld fantaseren over een bepaald schilderij, zonder het wellicht ooit daadwerke-
lijk te hebben gezien.

In de derde plaats onderscheidt men het aspect van de materie van de inten-
tionele act. De materie van een intentionele act heeft betrekking op de wijze
waarop een bepaald object in de intersubjectieve leefwereld door een subject
wordt geïntendeerd: subjectieve gewaarwordingen worden door een objective-
rende, intentionele act ‘bezield’ en daarmee opgevat in een bepaalde, intersub-
jectief beschikbare betekenis. De materie van een intentionele act duidt derhalve
aan in welke betekenis, in welke intentie, het geïntendeerde bewustzijnscorrelaat
wordt geappercipieerd.101 De materie en de kwaliteit van intentionele acten
kunnen onafhankelijk van elkaar variëren: een bepaalde materie of inhoud laat
zich combineren met verschillende kwaliteiten van het bewustzijn, en een
bepaalde kwaliteit kan betrekking hebben op verschillende inhouden van het
geïntendeerde object.102 Daarnaast kan een object ‘leeg’ maar ook ‘vol’ of
‘intuïtief’ worden geïntendeerd. De betekenis waarin een ervaringsbestanddeel
wordt gevat, kan zich voordoen als een ‘lege’ intentie. Dat is het geval wanneer
een object puur symbolisch, significatief, dus op grond van taaltekens wordt
geïntendeerd, zonder dat dit object zelf op het moment van intenderen wordt
waargenomen. Wordt het desbetreffende object vervolgens wél waargenomen,
dan wordt de intentionele relatie tussen het intenderend subject en het geïnten-
deerde object gerealiseerd, vervuld: de lege betekenisact wordt door een corres-
ponderende aanschouwelijke act vervuld (Erfüllung).103

Aan de hand van deze wezensmomenten van de ‘objectiverende act’ van het
subjectieve bewustzijn en hun verschillende combinatiemogelijkheden kunnen
de verschillende wijzen waarop het bewustzijn is gericht op een object worden
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beschreven en kunnen zeer vele verschillende vormen of typen van intentionele
betrokkenheid systematisch worden onderscheiden en onderzocht.104 Al naar
gelang de intentionele act een verschillende kwaliteit heeft (zien, zich herinne-
ren, fantaseren, etc.), kan aan het geïntendeerde object ook eventueel een
verschillende materie of inhoud worden toebedeeld.105 Een visueel waargeno-
men schilderij is een object met een materie die kan verschillen van de inhoud
of materie van een herinnerd schilderij, ook al fungeren beide geïntendeerde
objecten steeds als teken voor één en hetzelfde reële ‘ding’ dat zich in de
empirische werkelijkheid bevindt aan een bepaalde muur van een bepaalde
ruimte in een bepaald museum. Het punt is nu dat men volgens Husserl deze
laatste vooronderstelling nadrukkelijk moet prijsgeven: wij moeten weerstand
bieden tegen onze ‘natuurlijke’ neiging te vooronderstellen dat we bij de beide
zojuist genoemde bewustzijnskwaliteiten inderdaad met hetzelfde schilderij van
doen hebben. De fenomenologie is uit op een getrouwe en wetenschappelijk
zuivere beschrijving van psychische fenomenen, die uit kracht van hun eigen-
schap van intentionaliteit, ondanks hun grote onderlinge verscheidenheid, steeds
met elkaar gemeen hebben, dat zij bestaan in acten die ‘bewegen naar beteke-
nis’.106 Het zojuist genoemde streven dwingt de fenomenoloog naar de opvatting
van Husserl tot een voortdurende volharding in een ‘tegennatuurlijke’ instelling
waarin hij afziet van enig oordeel over het bestaan van de extramentale werke-
lijkheid. In plaats van de blik naar buiten te richten, moet de fenomenoloog de
blik exclusief naar binnen, dat wil zeggen: op het bewustzijn gericht houden,
teneinde zich een zo nauwkeurig mogelijk beeld te vormen van de verschillende
wijzen waarop dit bewustzijn constitutief is voor de betekenissen die wij aan
objecten in de leefwereld hechten. Deze tegennatuurlijke strategie wordt wel
aangeduid als de fenomenologische of transcendentale reductie en gaat gepaard
met een zogenoemde epochè, oftewel: een radicale beperking ‘tot wat zich
feitelijk in, aan of voor het bewustzijn voordoet.’107

Op deze wijze wordt de ‘wereld’, of liever gezegd: worden alle beschikbare
interpretaties van de wereld tussen haakjes geplaatst, opdat een zo onbemiddeld
mogelijk zicht kan worden verkregen op wat deze interpretaties eerst mogelijk
maakt.108 Dit ‘wat’ is volgens Husserl het intentioneel bewustzijn. Na de voltrek-
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king van het ‘ervaringsexperiment’, waarin alle oordelen en denkbeelden over
de werkelijkheid die wij er in het alledaagse leven op nahouden, zijn opgeschort,
verschijnt dan ook het bewustzijn als onbetwijfelbare, want zelf niet verder
reduceerbare bron van alle waarneming.109 Aan het intentioneel bewustzijn
verschaft Husserl dus een onherleidbaar statuut: het predikaat ‘intentioneel’
dient als aanduiding voor de zinstichtende werkzaamheid van het bewustzijn.
Afgezet tegen de naturalistische en empiristische stromingen die door Husserl
werden bestreden, culmineerde diens fenomenologie aldus in een copernicaanse
draai in het denken over de verhouding tussen waarneming en werkelijkheid.
Waar het naturalisme en het empirisme ervan uitgaan dat het bewustzijn is
gefundeerd in de ‘materie’, gaat de husserliaanse fenomenologie uit van een
omgekeerde funderingsrelatie: de materie is een afhankelijk bewustzijnscorre-
laat.110 De gehele fenomenale wereld of leefwereld (Lebenswelt) wordt gescha-
pen door, en is aldus gezien relatief aan het subjectieve bewustzijn.111 Een
onbemiddelde, dat wil zeggen: niet door enige interpretatie vertekende blik op
het bewustzijn in zijn transcendentale gedaante verschaft ons volgens Husserl
het archimedisch punt van waaruit zich in beginsel een onbetwijfelbare filosofie
van de werkelijkheid kan ontvouwen.112

Deze idealistische strekking113 van de husserliaanse fenomenologie is
naderhand, voornamelijk door vertegenwoordigers van de hermeneutische
denkrichting, bekritiseerd. Tegen de idealistische variant van de fenomenologi-
sche theorie van het bewustzijn is ingebracht dat zij lijdt aan een vorm van
subjectivisme: onder verwijzing naar de vóór-reflexieve verwevenheid van het
menselijk subject met culturele tradities en historische praktijken, wordt dit
idealisme als een overmoedige en ongerechtvaardigde hypostasering van de
subjectieve positie aangemerkt.114 Het subject is veeleer ‘geworpen’ in een reeds
bestaande, cultureel bemiddelde, historische wereld, dan dat het die wereld
geheel eigenstandig, dankzij zijn bewustzijn, intentioneel voor zichzelf tegen-
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woordig zou kunnen stellen. Het is dus niet zo, dat het subject allereerst de
ervaringswereld ‘schept’, om haar vervolgens interpretatief te ordenen en toe te
eigenen. De waarneming is, als iedere vorm van intentionele gerichtheid, zélf
reeds interpretatief van aard. Tegen de idealistische prioritering van het subjec-
tieve bewustzijn boven zijn correlaat, dus boven de wereld van de objecten,
wordt door de hermeneutiek met kracht ingebracht, dat de tegenoverstelling van
het zogenaamd ‘autonome’ subject en het daaraan relatieve object voorbijziet
aan een op dieper plan aanwezige relatie van insluiting die subject én object
omvat.115 De subject-objectrelatie, de betrokkenheid daartussen die de naam
‘intentionaliteit’ draagt, kan niet eenzijdig en als het ware ‘uit het niets’ door het
subjectieve bewustzijn worden gesticht, doch wordt gedragen door een funda-
mentele, vóór-reflexieve ervaring van ‘toebehoren’ of ‘in-de-wereld-zijn’.116

Het hermeneutische begrip ‘toebehoren’ (Zugehörigkeit) duidt op de dragen-
de bodem van het bestaan waarin ieder ‘zijnde’ onwillekeurig is ingevoegd. Op
dit toebehoren rust een ontologische prioriteit boven iedere vorm van actieve
betekenisverlening of objectconstitutie door een subject. In relatie tot de vóór-
reflexieve gesitueerdheid heeft het subject dan ook hoogstens een afgeleid
statuut. Voordat de mens subject is, is hij al ‘in-de-wereld’, dat wil zeggen: op
vóór-reflexieve wijze gebonden aan tradities, aan een cultureel overgeleverde
historische en intersubjectieve omgeving, waarbinnen hij zijn ‘subject-zijn’
gaandeweg moet zien te verwezenlijken. Dat het menselijke ‘in-de-wereld-zijn’
vóór-reflexief is, met andere woorden: dat het ‘in-de-wereld-zijn’ voorafgaat
aan, en zelfs de mogelijkheidsvoorwaarde vormt voor alle vormen van subjectief
bewustzijn, neemt niet weg dat de ervaring van toebehoren gepaard gaat met een
uitleg of een verstaan. Anders dan de dingen, is het menselijk zijnde begiftigd
met een ‘zijnsverstaan’, een verstaan dat hem toestaat, zichzelf te kennen als een
zijnde temidden van andere zijnden. Dit besef ontbeert in eerste instantie iedere
epistemologische, en dus ook iedere psychologische relevantie, en mag daarom
niet worden opgevat als een instrument waarmee de mens een ander al of niet
menselijk zijnde leert kennen.117 Het vóór-reflexieve zijnsverstaan is veeleer een
eigenschap van de mens, krachtens hetwelk hij zijn relatie met, en zijn positie
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binnen de intersubjectieve wereld waarin hij ‘geworpen’ is, leert begrijpen.118

Dit begrijpen wordt mogelijk gemaakt door de horizon van cultureel overgele-
verde vooronderstellingen of ‘vooroordelen’.

Zoals wij zagen, beklemtoonde Husserl reeds dat bewustzijn altijd een
bewustzijn van iets, een gericht zijn op iets impliceert. Maar waar Husserl aan
deze vaststelling de consequentie verbond, dat dit ‘iets’ zonder meer intentioneel
door het transcendentale bewustzijn wordt geproduceerd, corrigeert de herme-
neutiek deze zienswijze door te benadrukken dat ieder bewustzijn van iets op
zijn beurt gedragen wordt door een anticipatoir, vóór-reflexief verstaan van dit
iets als iets.119 Dit ‘als’ vooronderstelt dat dit ‘iets’, dit object dat door een
subjectief bewustzijn kan worden geappercipieerd, op fundamenteler plan reeds
‘beschikbaar is als iets wat zich laat uitspreken’.120 Begrip van onze positie
binnen de niet door ons geschapen leefwereld is daarmee afhankelijk van een
‘structuur van anticipatie’, een structuur van voor-oordelen die vooruit grijpen
op de objecten of zijnden in de intersubjectieve leefwereld die voor ons een
betekenis kunnen hebben.121 Juist de eigenschap die maakt dat objecten voor ons
een betekenis kúnnen hebben of verkrijgen, vooronderstelt een anticipatoire,
vóór-reflexieve structuur van vooroordelen waaraan mensen in eerste instantie
volledig zijn overgeleverd. Aan de hand van deze structuur zullen mensen zich
allereerst in de hen omgevende wereld moeten leren oriënteren, vooraleer zij
zich het statuut kunnen aanmeten van een min of meer autonoom subject dat zijn
eigen bestaan ‘ontwerpt’. De structuur waarin mensen tijdens hun ontwikkeling
tot subject worden ingewijd, draagt een talig of dialogisch karakter. De overge-
leverde vooroordelen stellen ons in staat iets te verstaan als iets, en voegen ons
dus in in een, zoals P. Ricoeur het noemt, gesprek dat al gaande is: ‘Wij vallen
in zekere zin midden in een gesprek dat reeds is begonnen en waarin wij ons
trachten te oriënteren teneinde, op onze beurt, onze bijdrage ertoe te kunnen
leveren.’122

Eerst dankzij de zojuist in korte trekken besproken hermeneutische ‘correc-
tie’ op de idealistische variant van de fenomenologie kon de ‘cartesiaanse’ wijze
van denken over de verhouding tussen subjectief bewustzijn en objectieve
buitenwereld, waaraan ook Husserl zich nog niet heeft kunnen onttrekken,123

worden overwonnen. Husserl bestreed weliswaar de door Brentano beklemtoon-
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le fenomenologie niet anders is dan een door de transcendentale epoché gereinigde descriptieve
psychologie, geeft Husserl zich niet kritisch rekenschap.’ Zie nader H.J. van Eikema Hommes, ‘De
betekenis van Edmund Husserls transcendentale fenomenologie voor de rechtswetenschap’,
Handelingen van de vereniging voor wijsbegeerte des rechts 50 (eerste gedeelte), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1966, p. 5-32.

125 Mooij 2008, p. 57. Deze ‘kaders’ kunnen in wisselende graden door waanvoorstellingen of ‘ideolo-
gieën’ vervormd of vertekend zijn. Vanwege de onvermijdelijkheid van het ‘voorverstaan’, en dus
van de werkzaamheid van vooroordelen bij iedere vorm van subjectief bewustzijn, is enige vorm van
ideologie ook onontkoombaar. Om die reden ziet Ricoeur binnen de door hem bepleite ‘hermeneuti-
sche fenomenologie’ nadrukkelijk ruimte voor ideologiekritische analyse. Zie Ricoeur 1981, p. 27-
30; P. Ricoeur, ‘Hermeneutics and the critique of ideology’, in: P. Ricoeur, Hermeneutics and the
human sciences. Essays on language, action and interpretation (red. J.B. Thompson), Cambridge
etc.: Cambridge UP 1989b, p. 63-100; en zie hoofdstuk III, subparagraaf 2.5.

de geslotenheid van de psychische realiteit, op grond waarvan de psyche geen
toegang zou hebben tot de extramentale werkelijkheid, maar ook Husserl maakt
van de psychische realiteit in zekere zin een gesloten realiteit, zij het dat Husserl
de toegangsdeur aan de andere zijde afsluit dan Brentano had gedaan: de extra-
mentale werkelijkheid dringt niet door in het bewustzijn, want het bewustzijn
constitueert deze werkelijkheid.124 De hermeneutiek maakt bezwaar tegen dit
door de idealistische fenomenologie gepostuleerde uitgangspunt van het primaat
van het subject, door te benadrukken dat niet alleen de waarneming of het
bewustzijn zelf interpretatief van aard is, maar dat ‘ook de kaders die het veld
van een bepaald type van waarneming inkaderen’, alleen interpretatief, duidend,
te achterhalen zijn.125 In het licht van de menselijke conditie van ‘geworpen-
heid’, oftewel: de relatie van ‘toebehoren’ van de mens aan een historische
wereld van tradities, vooroordelen en gebruiken, wordt zichtbaar dat pogingen
tot het blootleggen van een ‘laatste, onbetwijfelbaar fundament’ onder iedere
vorm van betekenisverlening of objectconstitutie slechts op straffe van een naïef
en overmoedig subjectivisme kunnen worden ondernomen.

3.3 Intentionaliteit en interpretatie

Nu in het bovenstaande de hermeneutische kritiek op de subjectivistische
tendensen binnen de fenomenologie is uiteengezet, zijn wij weer aanbeland op
het punt waar wij dit theoretische ‘oponthoud’ hebben ingelast. Aan de boven-
staande beschouwing van de ontwikkeling in het denken over het thema inten-
tionaliteit binnen fenomenologie en hermeneutiek ging een uiteenzetting vooraf
over de drie niveaus binnen de psychische realiteit: het niveau van de intentiona-
liteit zelf, oftewel: het niveau van de gerichtheid van een subject op een object,
daarnaast het niveau van de geïntendeerde leefwereld, en ten slotte het voor-
waarde dragende niveau van de talige symbolisering. Op grond van het voor-
gaande kunnen nu enkele meer definitieve conclusies worden getrokken over de
aard van de intentionele betrokkenheid tussen een met een psychische realiteit
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126 Zie Mooij 1983, p. 134-147, 202-210; Mooij 2006, p. 146-151.
127 Overigens heeft beslist niet alleen de hermeneutische denkrichting ons dit inzicht bijgebracht. Ook

denkers uit de psychoanalytische denkrichting hebben veel aandacht geschonken aan het fundamen-
tele belang van de orde van de taal. Dit geldt ook voor latere fenomenologen als M. Merleau-Ponty
en E. Levinas. Zie bijvoorbeeld Mooij 1983; De Boer 1993d; Oudemans 2008a, p 83-84; en De Boer
1993f.

begiftigd subject enerzijds en een geïntendeerd object anderzijds. De door de
taal gestichte, symbolische structuur transformeert de vóór-sociale, natuurlijke
werkelijkheid tot een op menselijke maat gesneden leef- of ervaringswereld,
bevolkt door objecten waarmee en subjecten met wie de mens zinvolle verhou-
dingen kan aanknopen. De transcendentale functie van de symbolische structuur
schuilt hierin, dat zij het menselijk subject tot het aangaan van deze zinvolle
verhoudingen in staat stelt. Dankzij de symbolische ordening van de taal is het
subject in staat zich bewust, intentioneel, binnen de leefwereld waarop het zowel
cognitief als affectief betrokken is, te oriënteren. Maar deze bewuste oriëntatie
vooronderstelt dat het menselijk subject zich heeft moeten onderwerpen aan de
al bestaande symbolische structuur.

Zonder deze onderschikking van de mens aan de historisch gegroeide, in
cultuur en tradities verklonken symbolische ordening van de taal kan de mens
zelfs niet tot subject uitgroeien, dat wil zeggen: zich ontwikkelen tot een vol-
waardige ‘oorsprong van handelen’ die voor dat handelen ook verantwoordelijk-
heid kan dragen en die dus in zekere zin vrij of autonoom is.126 Ieder ontwerp
van het subjectieve bestaan vooronderstelt een vóór-bewuste gesitueerdheid of
‘geworpenheid’ die dwingt tot een onderwerping aan de binnen de historische
ervaringswereld aanwezige symbolische structuur. Dit betekent dat ook iedere
intentionele gerichtheid op een zich in de ervaringswereld bevindend ervarings-
bestanddeel wordt gedragen, wordt mogelijk gemaakt door deze structuur, die,
zoals we zojuist zagen, talig en dialogisch van aard is. Dit dragende fundament
onder de intentionaliteit, waarop de twintigste-eeuwse hermeneutiek met kracht
de aandacht heeft gevestigd,127 leert ons niet alleen dat het aanvankelijk aan het
subject toegedachte ‘primaat’ moet worden vervangen door een ‘gedecentreer-
de’ of afgeleide positie, maar ontsluit tevens een belangrijke potentie: het bereik
van de intentionaliteit wordt er in aanzienlijke mate door vergroot. Intentionali-
teit bestaat immers niet langer in een activiteit waarover het subject de exclusie-
ve voogdij voert. Deze activiteit is gelegen in de hierboven reeds genoemde
‘apperceptie’ waarin een met bewustzijn begiftigd subject een bepaald object of
ervaringsbestanddeel verstaat als een object met een bepaalde betekenis, dat wil
zeggen: ‘opvat’ in een bepaalde, intersubjectief beschikbare betekenis.

De intentionaliteit kan daarmee nog altijd worden beschouwd als een door
een subjectief bewustzijn ingestelde relatie van betrokkenheid tussen een subject
en een object, maar de polen waartussen deze relatie gespannen is, kunnen niet
langer definitief ten opzichte van elkaar worden afgebakend. Aan de zijde van
het subject valt te wijzen op het door de symbolische orde van de taal gevormde
fundament waarzonder een subject tot geen enkele act van apperceptie in staat
zou zijn; dit zelfde fundament stelt aan de zijde van het geïntendeerde object de
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128 Gadamer (1960) 1975, p. 279.
129 Gedeeltelijk, want het interpretatieve tussenstuk tussen het subject en het object waarop het

intentioneel gericht is kan (en mag) nooit definitief worden gedicht. De separatie, die voortvloeit uit
de talige symbolisering, is constitutief voor de mogelijkheid tot intentionele betrokkenheid én voor
de vrijheid van het subject, want alleen dankzij de afstand van het subject tot objecten in de
leefwereld en ook tot zichzelf is het subject in staat tot reflectie of ‘overleg’. Zie Mooij 1983, p. 128-
133, 141-147; Mooij 2006, p. 128-130, 150-151.

130 Zie hoofdstuk III, subparagraaf 2.3; Ricoeur 1981, p. 29. Volgens Gadamer gaat interpretatie
gepaard met een versmelting van horizonten: wij interpreteren iedere aanvankelijk onbegrepen uiting
altijd vanuit een radicale gesitueerdheid, die uitdrukking vindt in de anticipatoire structuur van onze
vooroordelen, die de horizon vormt waarbinnen wij leven en van waaruit wij de wereld, en alles en
iedereen daarbinnen, tegemoet treden; zie ook hoofdstuk III, subparagraaf 2.4.

mogelijkheid open, dat de aan dit object toewijsbare ‘zin’ of betekenis ontsnapt
aan de intentionele voogdij van het subject. Deze verbreding van het bereik van
de intentie kan nader inzichtelijk worden gemaakt door enige overwegingen te
wijden aan het begrip ‘distantie’ of ‘vervreemding’ (Verfremdung). Dit begrip,
dat vooral van H.-G. Gadamer afkomstig is, vormt binnen diens denken het
dialectisch correlaat van het reeds besproken begrip ‘toebehoren’ (Zugehörig-
keit).128 Onze manier van toebehoren aan of participatie in een historische
traditie impliceert tegelijkertijd een zekere afstandelijkheid, een afstand tot al
datgene waarop een subject intentioneel gericht kan zijn. De intentionele
gerichtheid vooronderstelt met andere woorden allereerst het bestaan van een
soort leemte of tussenruimte die vervolgens gedeeltelijk129 door interpretatie kan
worden overbrugd. Interpreteren komt immers neer op een dichterbij brengen
van wat in bepaalde opzichten ‘veraf’, vreemd of onvertrouwd is.130

Dit impliceert dat de intentionaliteit naar twee zijden toe werkzaam is.
Enerzijds ‘bezielt’ een subject, in en door de intentionele act van apperceptie,
een object met een bepaalde, voorgegeven betekenis. Anderzijds brengt de
afstand tussen subject en object een verzelfstandiging van het object met zich:
het object heeft een betekenispotentieel dat nooit kan worden uitgeput door de
betekenis waarin dit object door een subject gevat wordt, dus nooit kan worden
uitgeput door de wijze waarop een subject zich intentioneel tot het object
verhoudt. Om dit te verduidelijken kunnen wij een ogenblik de aandacht richten
op een belangrijk, want exemplarisch voorwerp van interpretatie: tekst. Tekst
wordt geschreven of uitgesproken door een subject. Het subject ‘laadt’ zijn tekst
tijdens het schrijven of spreken met een betekenis die schuilgaat in zijn intentie
bij dit schrijven of spreken. Aldus geeft het subject zich op een bepaalde wijze
te verstaan in het intersubjectieve verkeer. Maar de intentie waarmee het
subject, de auteur, zijn tekst heeft geschreven, gaat vanaf het moment waarop
deze tekst aan de wereld wordt prijsgegeven, een eigen leven leiden, een leven
dat losbreekt uit de intentionele greep van het subject. Met andere woorden: de
‘zin’ waarmee de auteur zijn tekst heeft geladen, wordt autonoom ten opzichte
van de intentie van de oorspronkelijke auteur van de tekst. Deze autonomie of
onafhankelijkheid weekt de tekst los van de situatie waarin hij is ontstaan, dus
ook van de auteursintentie, en opent daardoor een veelheid aan interpretatiemo-
gelijkheden.
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131 P. Ricoeur, ‘The model of the text: Meaningful action considered as a text’, in: P. Ricoeur, Herme-
neutics and the human sciences. Essays on language, action and interpretation (red. J.B. Thomp-
son), Cambridge etc.: Cambridge UP 1989g, p. 197-221. Zie hoofdstuk III, paragraaf 4.

132 Geschreven tekst emancipeert in vier opzichten van gesproken tekst: de betekenis wordt in de tekst
gefixeerd; de betekenis emancipeert van de bedoeling van het subject; niet-tonende verwijzingen
worden ontplooid; en het publiek verkrijgt een universele omvang. Analoog aan deze ‘distantiatie’
van het schrift verzelfstandigen ook menselijke handelingen op vier wijzen ten opzichte van de
situatie waarin zij oorspronkelijk zijn verricht: de betekenis van de handeling wordt ‘sociaal
geïnscribeerd’; de betekenis van de handeling verzelfstandigt ten opzichte van het handelende
subject; de ‘pertinentie’ en het ‘belang’ van de individuele handelingen stijgen uit boven de
handelingen zelf; en de handeling wordt een ‘open werk’. Zie uitvoeriger hoofdstuk III, paragraaf
4; zie ook Mooij 2006, p. 113-118.

133 Ricoeur 1981, p. 26-27. Vgl. hierover ook Ter Heide 1965a, p. 34-63.
134 Ricoeur 1981, p. 26-27; zie nader Gadamer (1960) 1975, p. 284-290.

De voorgaande overwegingen zijn ook van toepassing op handelingen, die
immers, zoals wij in het derde hoofdstuk hebben gezien, in belangrijke opzich-
ten eveneens een ‘tekstkarakter’ dragen.131 Ook handelingen ‘distantiëren’ van
de context waarin zij oorspronkelijk waren verricht en emanciperen daardoor
van de subjectieve inzichten en bedoelingen van het handelend subject.132 De
autonomie van de tekst en van de ‘gedistantieerde’ handeling, oftewel: het
kenmerk krachtens hetwelk de objectieve zin van een tekst of een handeling een
andere kan zijn, dan de zin die in de oorspronkelijke, subjectieve intentie van de
auteur of actor geïmpliceerd is, confronteert ons met het gegeven dat iedere
vorm van interpretatie plaats vindt binnen een domein dat aan de ene zijde wordt
gemarkeerd door een vertrouwdheid of toebehoren en aan de andere zijde wordt
gemarkeerd door een vreemdheid of distantie. De directe dialogische situatie,
waarbinnen twee of meer gesprekspartners van aangezicht tot aangezicht
tegenover elkaar staan, kan met Ricoeur worden beschouwd als een ‘korte’
intersubjectieve relatie, die op haar beurt wordt omzoomd door verscheidene,
door historische tradities gedragen ‘lange’ intersubjectieve relaties. Deze lange
relaties tussen subjecten worden bemiddeld door verschillende sociale institu-
ties, sociale rollen en sociale praktijken.133 Doordat een dialoog tussen twee
mensen nooit volstrekt ‘onbemiddeld’ kan plaats vinden, maar altijd is ingebed
binnen een langer intersubjectief verband, ondergaat iedere vorm van intersub-
jectieve communicatie de ‘werking van de geschiedenis’.134 Op grond van deze
werking verkrijgt een subjectieve uiting een betekenispotentieel dat ruimer is
dan de subjectieve intentie die erachter schuil is gegaan. 

Een voorbeeld moge het voorgaande illustreren. Als ik, achter mijn werktafel
gezeten, mij bedenk dat ik voor het afschrijven van een passage in het proef-
schrift waaraan ik bezig ben te werken, een bepaald boek nodig heb, waarvan
ik weet dat het in de bibliotheek aan de overzijde van de straat te vinden is, dan
vormt zich in mij een bepaalde intentie. Men kan nu zeggen: dit voor de voltooi-
ing van het proefschrift volstrekt onmisbare boek vormt het object van mijn
intentie, waarvan ikzelf het subject ben. Mijn subjectieve gerichtheid op het
‘geïntendeerde’ boek heeft een bepaalde ‘vorm’. Ik wil dit boek binnen handbe-
reik hebben, teneinde het te kunnen raadplegen, ervan te leren, eruit te citeren,
of te gebruiken voor willekeurig welk ander doel waar het zich ook maar voor
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135 Op dit punt blijkt dat intentioneel handelen wordt gemoveerd door de wijze waarop het handelend
subject op de wereld is ‘ingericht’: het subject is in zekere zin ‘zichzelf vooruit’ doordat hij in het
handelen wordt geleid door een bepaalde visie op de wereld, dat wil zeggen: door een willen en een
weten, door inzichten en bedoelingen. Tussen de verrichte handeling en de verzameling inzichten
en bedoelingen (desire/belief set) bestaat niet een uitwendige en toevallige, maar een inwendige
uitdrukkingsrelatie. De intentie drukt zich uit in de handeling en de handeling belichaamt de intentie.
De handeling wordt niet ‘veroorzaakt’ door de intentie, maar wordt erdoor geleid; het handelen
wordt gedragen door een ‘praktische zin’. In dit verband valt te wijzen op een sterke overeenkomst
tussen de binnen deze paragraaf besproken fenomenologische en hermeneutische inzichten enerzijds
en belangrijke inzichten uit de Angelsaksische, analytische handelingsfilosofie anderzijds. Zie
Wittgenstein (1953) 2002, bijvoorbeeld § 627-628, p. 246-247; G.E.M. Anscombe, Intention,
Oxford: Basil Blackwell 1976, p. 12-24, 49-53; G.H. von Wright, Explanation and understanding,
Londen: Routledge & Kegan Paul 1971, p. 83-131; en Mooij 2004a, p. 51-52, 56-58.

zou kunnen lenen. Tegelijkertijd weet ik dat een bezoek aan de bibliotheek de
beste manier is om de werkelijkheid met de inhoud van mijn wil te laten over-
eenstemmen.135 Ik ben dus zowel cognitief als affectief betrokken op het
geïntendeerde object. Mijn intentionele, cognitieve en affectieve gerichtheid op
het te lenen bibliotheekboek investeert vervolgens de gehele serie van verrich-
tingen waarmee mijn bezoek aan de bibliotheek gepaard gaat, met een betekenis.
Immers, alles wat ik doe tussen het ogenblik waarop ik mijn bureau verlaat en
mijn jas aantrek en het ogenblik waarop ik van de bibliotheekmedewerker het
beoogde boek in handen krijg, staat in het teken van mijn subjectieve intentie.
Maar de betekenis waarmee ik deze intentionele verrichtingen ‘beziel’, dekt niet
noodzakelijkerwijs volledig het betekenispotentieel dat deze verrichtingen
hebben voor anderen.

Zo zal de ‘verrichting’ die bestaat uit het in ontvangst nemen van het door
mij gewenste boek van een medewerker van de bibliotheek, door eventuele
omstanders die dit gadeslaan waarschijnlijk niet worden geïnterpreteerd op een
wijze die sterk afwijkt van de betekenis die ik zelf aan deze gebeurtenis verleen,
dus aan de betekenis die is gelegen in mijn subjectieve intentie. Maar dit geldt
niet voor alle verrichtingen. Een collega, die mij het instituutsgebouw ziet
uitlopen in de richting van de bibliotheek, zou mijn gang naar het bibliotheekge-
bouw, uiteraard geheel ten onrechte, kunnen ‘lezen’ als een soort uitvlucht, als
een eigenlijk onnodige handeling die alleen maar dient om tijdelijk aan de
noodzaak tot schrijven te ontkomen. Het gaat in dit verband niet om de vraag of
één van beide interpretaties beter zou zijn dan de andere, maar om de vaststel-
ling dat individuele gedragingen blijkbaar worden gekenmerkt door een meer-
zinnigheid, op grond van welke eigenschap aan deze gedragingen uiteenlopende
betekenissen kunnen worden toegewezen, die ieder voor zich, afhankelijk van
het gehanteerde perspectief, goed verdedigbaar kunnen zijn. Handelingen zijn
dus, net als teksten, behept met een principiële ontvankelijkheid voor betekenis-
verlening, en deze ontvankelijkheid vloeit voort uit een vooronderstelde
intentionaliteit, dat wil zeggen: uit de vooronderstelling dat de verrichting
intentioneel is geladen door een subjectieve gerichtheid op een object in de
intersubjectieve wereld.

Maar de subjectieve betekenisverlening aan mijn eigen gedraging zou niet
mogelijk zijn zonder dat ik een beroep doe op de vóórgegeven, intersubjectieve
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136 Deze relationele verbondenheid van subjecten binnen intersubjectieve ruimten is niet een contingent
gegeven, maar een constitutieve voorwaarde voor de subjectiviteit: zonder ‘ander’ geen ‘zelf’,
zonder intersubjectiviteit geen subjectiviteit. Dit is de centrale stelling in P. Ricoeur, Oneself as
another, Chicago/Londen: Chicago University Press 1992. Ook bij Wittgenstein (1953) 2002 is dit
een centraal inzicht dat voortvloeit uit de onderkenning van de onmogelijkheid van zoiets als een
‘privé-taal’. Zie ook Visker 2006, p. 207; en hoofdstuk II, paragraaf 2.

137 Zie ook hoofdstuk II, subparagrafen 2.1-2.3, over de noties intersubjectieve ruimten, praktijken en
‘levensvormen’; voor meer over de notie ‘praktijken’ zie ook hoofdstuk IV, subparagraaf 3.1.

138 Zie Mooij 2004a, p. 56, 125-128. De regelgeleidheid van het handelen is een belangrijk thema in
Wittgenstein (1953) 2002, en werd in hoofdstuk II verbonden met wat ik het ‘regulatieve gezichts-
punt’ op normativiteit noem; zie Oudemans 2008a, p. 99-129. Zie over de menselijke ‘zelfopleg-
ging’ van regels die langs de weg van de taal de verhoudingen tussen subject en object constitueren
ook Oudemans 2008a, p. 75-86; en zie hoofdstuk II, subparagraaf 2.3.

139 Dit is de centrale stelling in Fuchs 2005, hetgeen al blijkt uit de ondertitel: ‘Studien zur Innenwelt
der Außenwelt der Innenwelt’. Aldus ook Mooij 2004a, p. 56.

ordening van de taal en de daarin besloten liggende anticipatoire structuur van
vooroordelen, op grond waarvan afzonderlijke ervaringsbestanddelen in de
intersubjectieve ruimte voor ons eerst een betekenis kúnnen hebben of verkrij-
gen. Deze zelfde ‘structuur van anticipatie’ stelt ook anderen in staat ‘mijn’
verrichtingen te interpreteren en te verstaan. Ieder subject is immers verenigd
met andere subjecten binnen een gemeenschappelijke, oftewel: intersubjectieve
ruimte.136 Zoals wij hierboven hebben vastgesteld, wordt deze ruimte gestructu-
reerd door een symbolische ordening. De omgangstaal die deze ordening instelt,
filtert de brute of natuurlijke, als zodanig niet als zinvol te ervaren werkelijkheid
waardoor een sociaal gedimensioneerde, menselijke ervaringswereld als residu
verschijnt waarbinnen menselijke subjecten zich zinvol tot elkaar en tot objecten
kunnen verhouden. Deze intersubjectieve ruimte is een zich historisch ontwikke-
lende ruimte en kenmerkt zich in cultureel en regionaal opzicht door grotere en
kleinere variaties.137 Een belangrijke eigenschap, die alle ‘praktijken’ of inter-
subjectieve ruimten waarvan de mens deel kan uitmaken gemeen hebben, is dat
zij behept zijn met patronen van intersubjectieve regels of normen op grond
waarvan subjectieve uitingen een intersubjectief herkenbare en erkenbare
betekenis hebben. Mensen die onderling zijn verbonden binnen een bepaalde,
enger of wijder te omgrenzen praktijk of ‘levensvorm’, hebben in beginsel
toegang tot dezelfde intersubjectieve regels.

Deze regels zijn in algemene zin bepalend voor hoe wij een subjectieve
verrichting in een bepaalde zin kunnen ‘opvatten’ of percipiëren, oftewel: zij
bepalen wat in het intersubjectieve verkeer als een bepaalde betekenisgeladen
uiting heeft te ‘gelden’. De publiekelijk toegankelijke regels zijn niet alleen
bepalend voor de intersubjectieve evaluatie van subjectieve verrichtingen
achteraf, maar geven ook reeds bij voorbaat richting aan iedere subjectieve
uiting: mijn gedraging ontleent haar subjectieve gerichtheid aan dezelfde regels
die anderen in staat stellen de intersubjectieve betekenis van mijn gedraging vast
te stellen of te achterhalen. Intentionele uitingen zijn met andere woorden
‘regelgeleid’.138 Deze regelgeleidheid confronteert ons andermaal met het gege-
ven dat zowel de intentionaliteit, alsook de psychische realiteit zélf, is door-
drongen van de sociale realiteit.139 De subjectieve binnenwereld en de intersub-
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140 Zie hoofdstuk III, subparagraaf 4.2.
141 Deze toe-eigening komt in diepere zin neer op een onteigening, voor zover de interpretator allereerst

‘leerling’ van de handeling (of tekst) is, en pas vervolgens in staat is zich de betekenis ervan toe te
eigenen. Dit betekent eveneens, dat de interpretator de representatieve (en niet: demonstratieve)
normatieve kracht, dat wil zeggen: het zelfstandig normstellende aspect van de handeling moet zien
te onderkennen, aangezien juist die normatieve kracht van essentieel belang is voor de actualisering
van de betekenis van de handeling in alle mogelijke toekomstige situaties. Zie nader hoofdstuk III,
subparagraaf 4.3.

jectieve buitenwereld zijn op elkaar aangewezen. Op grond van dit gegeven is
ook opnieuw de hierboven reeds verdedigde conclusie gewettigd, dat het
intentioneel bewustzijn niet alleen interpretatie mogelijk maakt, maar tevens zelf
reeds een vorm van intersubjectieve interpretatie vooronderstelt. De in het derde
hoofdstuk behandelde normativerende methode, met behulp waarvan de inwen-
dige wereld van de intentie of het opzet kan worden gereconstrueerd vanuit de
uitwendige verschijningsvorm van de gedraging waarin de inwendigheid zich
uitdrukt, vindt precies in deze sociale en interpretatieve eigenschap van de
intentionaliteit haar theoretische rechtvaardiging.140 De grenzen die, gelet op de
functie van het strafrechtelijk systeem en de normatieve vraagstelling die de
strafrechtspleging domineert, bij toepassing van de normativerende methode
binnen het kader van de bewijsvoering van het delictsbestanddeel opzet in acht
dienen te worden genomen, worden beschreven in het volgende hoofdstuk.

Na de voorgaande beschouwing laat zich de volgende balans opmaken. De
term intentionaliteit duidt op de zinstichtende act van apperceptie waarin en
waardoor een subject zich op betekenisvolle wijze richt op een bepaald object
in de leefwereld. Het intentioneel bewustzijn vervult uit dien hoofde een
‘transcendentale’ of zinstichtende functie: het stelt een intentionele betrokken-
heid tussen subject en object in. Het object wordt in deze betrokkenheid door het
subject ‘betekend’. Deze zinstichtende werkzaamheid van het subjectieve
bewustzijn vooronderstelt op haar beurt een onderwerping van het subject aan
een onafhankelijk van dit subject bestaande symbolische ordening waarin een
uitgebreid netwerk van vooroordelen en intersubjectief toegankelijke normen en
betekenissen is vervat. De beschikbaarheid van deze structuur van anticipatoire
oordelen en normen vormt tegelijkertijd de voorwaarde waaronder de mens
intentioneel betrokken kan zijn op ervaringsbestanddelen binnen de leefwereld
én de voorwaarde waaronder voor anderen de mogelijkheid openstaat aan de
intentionele uiting van een subject een intersubjectief geldige betekenis toe te
wijzen. De toewijzing van een intersubjectieve betekenis aan een subjectieve
uiting door een ‘ander’ gaat noodzakelijkerwijs gepaard met interpretatie. De
interpretatie van een subjectieve uiting veronderstelt een vorm van toe-eigening
of appropriatie. De interpretator eigent zich de intentionele uiting toe door zich
open te stellen voor de intersubjectieve betekenis van een intentionele verrich-
ting, oftewel: voor de ‘wereld’ die de door hem geïnterpreteerde uiting voor hem
ontvouwt.141

De door een interpreterende derde aan een verrichting verleende intersubjec-
tieve betekenis hoeft geenszins overeen te stemmen met de oorspronkelijke,
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142 Zie ook F. de Jong, ‘Tussen schuld en gedraging: normativering’, in: P.H.P.H.M.C. van Kempen,
T. Kraniotis & G. van Roermund (red.), De gedraging in beweging. Handelen en nalaten in het
materiële strafrecht, strafprocesrecht en sanctierecht, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007, p. 65-
84, waar ik het begrippenpaar ‘daderintrinsiek’ en ‘gedragingsintrinsiek’ gebruik.

143 Zie Mooij 2004a, p. 53-56.
144 Zie Mooij 2004a, p. 51-53.
145 Zie hoofdstuk II, paragraaf 4, waar werd betoogd dat de ‘naturalistische’ en ‘structuralistische’

vormen van kritiek op de idee van subjectiviteit, volgens welke kritiek het autonoom gewaande
subject gevangen is in de natuur, respectievelijk in subjectoverstijgende structuren, geen recht doen
aan de conceptuele vooronderstellingen van wat wij een ‘handeling’ noemen.

persoonlijke bedoelingen van het subject wiens uiting is geïnterpreteerd. Dit
maakt duidelijk dat het bereik van de intentionaliteit niet is beperkt tot de sfeer
tussen enerzijds het subject dat zich te verstaan geeft, dat zich uit, en anderzijds
het ervaringsbestanddeel waarop het subject zich door bemiddeling van zijn
uiting richt. De intentionele subject-objectlijn kan worden verlengd tot een lijn
die zich tevens uitstrekt tot in de intersubjectieve sfeer, en wel aan twee zijden.
Zijdens het subject strekt de lijn van de intentionaliteit terug tot in de sfeer van
de anticipatoire structuur van vooroordelen, die een subject in staat stelt zich
intentioneel tot een bepaald object in de ervaringswereld te verhouden. Zijdens
het object strekt de intentionele lijn verder tot in de sfeer van de publieke,
sociale regels die constitutief zijn voor de intersubjectieve betekenis van gedra-
gingen en andere uitingen en die ‘derden’ in staat stellen zich een subjectieve
uiting ‘toe te eigenen’. De intentionaliteit heeft aldus bezien tenminste twee
aspecten of momenten: ze wordt gekenmerkt door een subjectief of daderintrin-
siek moment en daarnaast door een intersubjectief, objectief of daderextrinsiek
moment.142 Deze dualiteit kan worden samengevat in de stelling dat de innerlijke
wereld van de subjectieve inzichten en bedoelingen zich veruitwendigt in de
intersubjectieve wereld; zij drukt zich uit in de gedraging van het subject, op
grond waarvan deze gedraging, inclusief de psychische component ervan,
zichzelf vatbaar maakt voor interpretatie door anderen.143

Het subject- of daderintrinsieke aspect van een intentionele uiting is gelegen
in de noodzakelijke vooronderstelling dat deze uiting een uiting is van een
subject, dat wil zeggen: van een subject dat zich cognitief en affectief verhoudt
tot de hem omgevende ervaringswereld. Een uiting kan dan ook slechts
‘intentioneel’ heten onder de vooronderstelling dat een subject haar heeft ‘be-
zield’: een met een intentioneel bewustzijn begiftigd subject wordt verondersteld
in zijn uiting een bepaalde subjectieve intentie te hebben uitgedrukt. Dit brengt
mee dat menselijke gedragingen – als alle menselijke, intentionele uitingen –
steeds noodzakelijkerwijs geacht worden subjectieve inzichten en bedoelingen
te belichamen.144 Ons handelingsbegrip of -concept vooronderstelt dus de
transcendentale functie van de subjectieve positie; zonder deze vooronder-
stelling kan, zoals vanuit een ander perspectief ook reeds in hoofdstuk II werd
betoogd, zelfs niet worden gespróken van een ‘handeling’.145 Naast het subjec-
tieve, subjectintrinsieke of daderintrinsieke aspect kleeft aan de intentionaliteit
tevens een intersubjectief, subjectextrinsiek of daderextrinsiek aspect. Dit aspect
is gelegen in de ontvankelijkheid van subjectieve, intentionele uitingen voor de
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146 Preciezer uitgedrukt: aangezien de psychische realiteit is doordrenkt van de sociaal-normatieve
realiteit en vice versa, komt de nevenschikking van de termen psychisch en normatief eigenlijk neer
op een tautologie. Zie daarover Fuchs 2005, in het bijzonder p. 141-143, en p. 11: ‘(…) daß das
Soziale, ohne je psychisch zu sein, so durch Psychisches ist wie das Psychische, ohne je sozial zu
sein, durch das Soziale ist.’ De strafrechtsdogmatische discussie over de vraag of het strafrechtelijk
opzet (primair) als een psychisch dan wel (primair) als een normatief begrip dient te worden
beschouwd, lijdt dan ook tot op zekere hoogte aan tautologische begripsverwarring. Meer hierover
in het volgende hoofdstuk.

147 Zie Mooij 2006, p. 66-67; vgl. Husserl 1952, p. 105: ‘Sofern jedes cogito ein cogitatum fordert, und
dieses im Aktvollzug zum reinen Ich in Beziehung steht, finden wir in jedem Akte eine merkwürdige
Polarität: auf der einen Seite den Ichpol, auf der anderen das Objekt als Gegenpol. (...) Das Ich ist

toewijzing van een objectieve of intersubjectieve betekenis. Op grond van dit
aspect is de ‘intentie’ of de betekenis van een uiting ruimer dan de intentie die
het subject met zijn uiting heeft bedoeld uit te drukken. De intentionaliteit reikt
verder en dringt door tot in de sfeer van de interpretator die, mede afhankelijk
van diens interpretatieve context, verschillende intersubjectief geldige betekenis-
sen aan een uiting kan toewijzen.

Intentionaliteit is dus méér dan een interjectie tussen een subject en een
object in de leefwereld waarop het subject intentioneel is gericht. Intentionaliteit
is de cognitieve en affectieve betrokkenheid van een subject op een object, maar
deze subject-objectrelatie vertoont een toegankelijkheid in verschillende rich-
tingen: naast het subject dat handelt of zich anderszins in de intersubjectieve
wereld te verstaan geeft, is er het subject dat duidt, dat interpreteert en dat de
intentionele uiting van het eerstgenoemd subject in een intersubjectief geldige
betekenis verstaat. In het verlengde van de in het voorgaande aangebrachte
onderscheiding tussen het subjectieve en het intersubjectieve aspect van de
intentionaliteit zouden wij dan ook kunnen spreken van een intentioneel conti-
nuüm, een gebied waarbinnen de intentionaliteit werkzaam is en dat zich
uitstrekt van het subject, via diens uiting, tot de interpreterende ander. Dit
intentioneel continuüm vormt de voorwaarde waaronder ook de intersubjectieve
buitenwereld met het door een subject geïntendeerde object een betekenisgela-
den verhouding kan aangaan. Dit leert ons dat subjectieve, intentionele uitingen,
juist uit kracht van hun eigenschap van intentionaliteit, moeten worden be-
schouwd als zowel ‘psychische’ als ‘normatieve’ fenomenen.146 De in de zojuist
beschreven, brede zin verstane intentionaliteit vormt dan ook de grondslag van
de in het derde hoofdstuk behandelde ‘normativerende methode’ waarmee een
subjectieve gedraging, aan de hand van uitwendige, sociale normen, met een
intersubjectief geldige betekenis kan worden getooid.

In het strafrecht wordt de normativerende methode gebruikt om te beoorde-
len of een gedraging van een verdachte opzettelijk of eventueel culpoos werd
verricht, oftewel: of de desbetreffende gedraging in het intersubjectief-juridische
verkeer heeft te ‘gelden als’ een opzettelijke of culpoze gedraging. Bij deze
stand van zaken kan worden gesteld dat het bewustzijn en de ‘uitingen’ of ge-
dragingen waarin het subjectieve bewustzijn zich uitdrukt, verwijzen naar een
subjectpool én naar een objectpool: er is iemand die zich op een bepaalde wijze
te verstaan geeft, en er is iets dat te verstaan wordt gegeven.147 Het spectrum of



Hoofdstuk V296

das identische Subjekt der Funktion in allen Akten desselben Bewußtseinsstroms, es ist das
Ausstrahlungszentrum, bzw. Einstrahlungszentrum alles Bewußtseinslebens, aller Affektionen und
Aktionen, alles Aufmerkens, Erfassens, Beziehens, Verknüpfens, alles theoretischen, wertenden,
praktischen Stellungnehmens, alles Erfreut- und Betrübtseins, Hoffens und Fürchtens, Tuns und
Leidens usw. M.a.W. alle die vielgestaltigen Besonderungen intentionaler Bezogenheit auf Objekte,
die da Akte heißen, haben ihren notwendigen terminus a quo, den Ichpunkt, von dem sie ausstrah-
len.’ De hermeneutiek heeft het inzicht geleverd dat het subject of de ‘ik-pool’ niet een absoluut
beginpunt, een werkelijke terminus a quo, is, nu het subject op zijn beurt afhankelijk is van een
overgeleverd en dus voorgegeven symbolisch netwerk van voor-oordelen.

148 Zie Glastra van Loon (1956) 1987, p. 83.
149 In anticipatie op wat volgt kan het volgende worden opgemerkt. De bestanddelen opzet en culpa

worden, als strafrechtelijke verbijzonderingen van intentionaliteit, vaak met de term ‘schuld’
aangeduid. Dit is in zoverre terecht, dat juist binnen de interpretatieve context van het strafrecht de
subjectintrinsieke zijde van de intentionaliteit van groot belang is, omdat de strafrechtspleging in
haar geheel in het teken staat van het uiteindelijk te vellen oordeel over de toerekenbaarheid van een
feit aan de dader; zie hoofdstuk IV, paragrafen 3 en 4. Deze oriëntatie op imputatie doet zich ook
reeds gelden in de fase van de bewijsvoering van het opzet. Toch is het opzet niet een vorm van
schuld in eigenlijke zin; het bewijs van opzet anticipeert op het finale schuldoordeel van de rechter.
Het opzet is een soort vóór-schuld, of een anticipatoire daad-schuld; zie voor deze laatste term Mooij
1997. Het finale schuldoordeel wordt, expliciet of impliciet, en al dan niet op grond van gevoerde
verweren, geveld in de sfeer van de schulduitsluitingsgronden. Indien de rechter een schulduitslui-
tingsgrond toepasselijk acht, blijft het bewezen opzet gewoon overeind (hetgeen anders is bij culpa).
Bovendien: opzet wordt pas aangenomen te ontbreken ingeval bij de dader ‘zou blijken van een
zodanige ernstige geestelijke afwijking dat aangenomen moet worden dat hij van elk inzicht in de
draagwijdte van zijn gedragingen en de mogelijke gevolgen daarvan is verstoken’ (HR 22 juli 1963,
NJ 1968, 217, m.nt. Ch.J. Enschedé). Het opzet is met andere woorden weinig ‘stoornisgevoelig’,
waartoe de ontwikkeling van het voorwaardelijk opzet in belangrijke mate heeft bijgedragen; zie
Nieboer 1978.

continuüm van de intentionaliteit dat zich tussen deze twee polen uitstrekt,
bevrijdt de betekenis van een intentionele uiting als het ware uit de beslotenheid
van de subjectieve inzichten en bedoelingen van het zich te verstaan gevende
subject. De uiting van het subject breekt open naar de intersubjectieve of
objectieve sfeer waarbinnen de uiting een polysemantisch karakter verkrijgt,
getooid wordt met de eigenschap van ‘meerstemmigheid’. Deze meerstemmig-
heid, op grond waarvan een subjectieve uiting voor verschillende betekenistoe-
wijzingen toegankelijk wordt, noopt tot een positie- of perspectiefkeuze.148 De
wijze waarop een uiting van een subject intersubjectief wordt verstaan, is
afhankelijk van de interpretatieve context, oftewel: de context waarvanuit de
interpretator de ter interpretatie voorliggende uiting beziet.149 De vormgeving
van de interpretatieve context hangt sterk samen met doelstelling waarmee een
subjectieve uiting wordt geïnterpreteerd. Het strafrecht vertegenwoordigt een
specifieke interpretatieve context, gestempeld door een specifieke interpretatieve
doelstelling, waarbinnen en waardoor het strafrecht ook op een specifieke wijze
‘positie kiest’ binnen het brede, hierboven besproken spectrum van intentionele
gerichtheid.
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150 Vgl. Ricoeur 1992, p. 68: ‘[W]e distinguish between three uses of the term “intention”: having done
or doing something intentionally, acting with a certain intention, intending to…. The third use alone
contains an explicit reference to the future. Reference to the past, however, is most often found in
the case of action done intentionally. More important, the third use is the only one that is amenable
to analysis solely on the basis of its expression. The other two uses are secondary qualifications of
an action that can be observed by everyone.’ Zie voorts de vorige voetnoot.

4 Toerekening: De strafrechtelijke ervaringswereld

4.1 De tweevoudige bivalentie van het strafrechtelijke opzetbegrip

In de voorgaande paragraaf werd ten behoeve van een inhoudelijke karakterise-
ring van het opzetbegrip, in een eerste beweging, aansluiting gezocht bij de
algemene, door de omgangstaal vooronderstelde betekenis van de termen opzet,
intentie en intentionaliteit. Gebleken is dat de intentionaliteit bestaat in een
cognitieve en affectieve betrokkenheid of gerichtheid van een subject op de
intersubjectieve leefwereld en dat die betrokkenheid of gerichtheid zich inwen-
dig uitdrukt in de intentionele verrichting van het ‘betrokken’ subject. De
intentionaliteit kenmerkt zich hierdoor door een dialectiek tussen binnenwereld
en buitenwereld. De psychische realiteit is dankzij haar eigenschap van intentio-
naliteit geopend naar, en dus ontvankelijk voor de sociale buitenwereld. Deze
dialectiek draagt of fundeert de in het derde hoofdstuk in handelingsfilosofische
termen beschreven normativerende of objectiverende methode. Enerzijds
kwalificeert het opzet een subjectieve verrichting. Het opzet is intersubjectief of
subjectextrinsiek in zover als het een intersubjectief verstaanbare modaliteit van
een gedraging markeert. Anderzijds ziet het opzet op een relatie of verhouding
van een subject tot een verrichte gedraging. Het opzet is subjectief of subjectin-
trinsiek voor zover het een uitdrukking is van de wijze waarop het subject zich
cognitief en affectief tot de hem omringende ervaringswereld verhoudt. Dit
subjectintrinsieke moment van de intentionaliteit biedt tevens zicht op een, met
name voor het strafrecht uitermate relevant thema, waarop wij in de voorgaande
subparagraaf de aandacht nog niet hadden gevestigd: het subjectieve of subjec-
tintrinsieke aspect van het opzet legt de bodem waarop de toewijzing van
individuele verantwoordelijkheid voor gedragingen of uitingen kan rusten.150

De intentionele betrekking van het handelend subject tot diens verrichting
fundeert voor een belangrijk deel de subjectieve verantwoordelijkheid van de
‘betrokkene’ voor zijn gedraging. De bewezenverklaring van het opzet neemt
zo bezien een voorschot op het finale oordeel van de rechter over de strafrechte-
lijke aansprakelijkheid van de dader. Dit brengt mee dat het bewijs van het
strafrechtelijk opzet slechts kan worden geacht te zijn geleverd, indien het met
behulp van de normativerende methode ‘geconstateerde’ opzet tenminste
verondersteld kan worden overeen te stemmen met de wijze waarop de dader
zich intentioneel tot een bepaalde toedracht in de werkelijkheid heeft verhouden.
Op grond van het voorgaande kan worden gesteld dat het opzet zich laat kennen
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151 De vraag of het opzet ‘vooral een psychologisch’ of ‘vooral een normatief’ begrip is, geeft blijk van
een conceptueel misverstand ten aanzien van de aard van het intentionele. Zie bijvoorbeeld de
discussie tussen D.H. de Jong, ‘Het strafrechtelijk opzet anno 2003: Vooral een psychologisch of
vooral een normatief begrip?’, RM Themis 2004b, p. 76-78, en J.M. Reijntjes, ‘Opzet of toereke-
ning?’, RM Themis 2004, p. 79-82, in de rubriek ‘Van twee kanten’ van het Rechtsgeleerd Magazijn
Themis; zie ook D.H. de Jong, ‘De inwendige en de normatieve component van opzet en culpa’,
Trema 2004c, p. 1-7; en zie de annotaties van Y. Buruma onder de arresten van de Hoge Raad van
10 oktober 2000, NJ 2001, 4 en 25 maart 2003, NJ 2003, 552 (Hiv I), waarin hij een onderscheid
bespreekt tussen twee methoden van bewijsvoering van het subjectieve delictsbestanddeel opzet, de
‘intersubjectieve’ en de ‘finale’ bewijsvoering van het opzet, die corresponderen met verschillende
conceptualiseringen van het strafrechtelijke opzet, namelijk met het ‘opzet-als-mentale-toestand’,
respectievelijk met het maatschappelijk relevante opzet, oftewel het ‘opzet-in-actie’. Het opzet is in
ideaaltypische zin niet hetzij psychisch, hetzij normatief van aard. Het opzet heeft immers geen
‘dingmatig’ karakter en kan niet ‘ergens’ worden gelokaliseerd, dat wil zeggen: noch in de psyche
van het intentioneel handelend subject, noch in diens verrichting of gedraging. ‘Psychologistische’
opzetleren, die stipuleren dat het opzet wezenlijk een intrapsychische gesteldheid is, een volkomen
inwendig ‘willen en weten’, dat vanwege de onbewijsbaarheid daarvan uit allerhande typen ‘aanwij-
zingen’ kan worden ‘afgeleid’, zijn derhalve even reductief als de volledig normatieve opzetleren,
die stipuleren dat het opzet met het subjectieve bewustzijn van de handelende persoon niets heeft
uit te staan, doch uitsluitend ziet op de sociale en normatieve betekenis van een gedraging. Aanhan-
gers van psychologistische opzettheorieën zien zich in de regel genoodzaakt bepaalde concessies aan
de praktijk in te voeren, bijvoorbeeld inhoudende dat het opzet weliswaar een subjectief fenomeen
is, maar dan wel een fenomeen met ‘weinig psychische diepgang’, alsof een ‘vaag’ besef principieel
gemakkelijker te bewijzen zou zijn dan een ‘vol’ besef van waar men mee bezig is; zie Van Dijk
2008, p. 288. Dit lijkt mij een onnodige knieval voor de praktijk van de bewijsvoering. Het opzet
is niet een louter subjectieve aangelegenheid, maar een subjectieve betrokkenheid op de objectieve
leefwereld, hetgeen ook door Van Dijk wordt onderkend en uitgewerkt (2008, p. 303-341, 371-381).
Zijn definitie van een psychisch begrip van opzet luidt (cursivering toegevoegd): ‘Het strafrechtelijk
opzetbegrip is psychisch als de rechter bij het bewijs van opzet een uitspraak moet doen over een
bepaalde psychische act.’ Deze act is een betrokkenheid die zich materialiseert in de uitwendigheid
van gedragingen en andere intentionele uitingen en die daardoor toegankelijk wordt voor normative-
rende interpretatie. Om deze reden moet worden gezegd dat de in de dogmatiek veelvuldig aan te
treffen tegenoverstelling van een psychisch en een normatief begrip van opzet is gebaseerd op een
onjuist begrip van het intentionele: het psychische is doordrongen van de sociale realiteit en ís dus
in zoverre ‘normatief’ (zie Mooij 2004a, p. 56; Fuchs 2005; en zie hierboven, subparagraaf 3.1).
Anders dan Van Dijk betoogt (2008, p. 273-275 en p. 300, voetnoot 279) getuigt deze zienswijze
allerminst van een ‘filosofisch behaviorisme’, want zij impliceert geenszins dat het opzet volkomen
tot de uitwendigheid kan worden herleid, alsof er aan de uitwendig waarneembare en dus interpre-
teerbare uiting geen subject is te pas gekomen dat aan die uiting haar ‘richting’ (sens) heeft gegeven.
Dit is de oneigenlijke reductie die Peters op het opzetbegrip (en op het begrip van de bewuste culpa;
zie Peters 1966, p. 44-45, 48) heeft toegepast en die ook doorschemert in wat Y. Buruma de finale
bewijsvoering van het opzet-in-actie noemt; zie F. de Jong, ‘Opzetvaststelling finaal of intersubjec-
tief?’, DD 2004a, p. 697-713.

als een bivalente grootheid.151 Deze eigenschap is mede verantwoordelijk voor
de welhaast ondoorgrondelijke complexiteit van het begrip. Het opzet is zowel
subjectief als intersubjectief, zowel subjectintrinsiek als subjectextrinsiek, zowel
daderintrinsiek als daderextrinsiek. In het aanschijn van deze dualiteit in de
betekenis van het opzetbegrip mag men niet bezwijken voor de verleiding het
opzetbegrip zelf te verdubbelen, opdat het strafrecht vervolgens naar believen
één van beide begrippen in zijn werkveld zou kunnen inlijven en het andere
begrip eenvoudig buiten beschouwing zou kunnen laten. Het daderintrinsieke
en het daderextrinsieke aspect zijn beide wezenlijke onderdelen van de betekenis
van het opzet of de intentionaliteit. Deze bivalentie brengt tot uitdrukking dat
het opzet niet moet worden beschouwd als een al dan niet waarneembaar ‘ding’
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152 Fuchs 2005, p. 61-63. Het in de hoofdtekst ingenomen standpunt, dat het strafrecht zijn opzetbegrip
weliswaar toesnijdt op zijn eigen behoeften, maar hierin niet zover mag gaan, dat het dit begrip
reduceert tot enkel het subjectieve dan wel enkel het intersubjectieve moment van het algemene,
voor-juridische intentionaliteitsbegrip, wordt in paragraaf 3 van  hoofdstuk VI beargumenteerd
binnen het kader van een confrontatie van het strafrechtelijk opzetbegrip met de eisen van het
materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel.

153 Zie vooral D.H. de Jong 2004a.
154 Zie A.A. Franken, ‘Casuïstiek en legaliteit in het materieel strafrecht’, DD 2006, p. 949-958; zie ook

W. Schild, Täterschaft als Tatherrschaft, Berlijn/New York: Walter de Gruyter 1994, p. 32.
155 Dit wordt alleen al geïmpliceerd door de omstandigheid dat het Wetboek van Strafrecht nergens een

definitie van het opzet bevat.
156 In hoofdstuk IV, paragraaf 1 en subparagraaf 3.2 is reeds het nodige uiteengezet over het grote

belang van de in art. 350 Sv opgenomen vragen naar het bewijs van het ten laste gelegde en naar de

dat dan ‘ergens’ moet worden gelokaliseerd, hetzij in de gedraging, hetzij in de
psyche van de dader.152

Het opzet markeert de betrokkenheid van de psychische binnenwereld op de
sociaal gedimensioneerde buitenwereld. Het opzet laat zich hierdoor niet op een
vaste plaats lokaliseren en laat zich evenmin reduceren tot een subjectief, in
zichzelf besloten ‘psychisme’, noch tot een objectieve, sociaal gefixeerde
‘betekenis’. Het strafrechtelijk opzet sluit aan bij de bivalente betekenis van het
algemene, oftewel vóór-juridische begrip van de intentionaliteit, die in de eerste
beweging van de voorgaande subparagraaf werd blootgelegd. Het is tevens
onmiskenbaar dat het strafrechtelijk opzet inderdaad een strafrechtelijk begrip
is en dus een van de omgangstaal afwijkende, juridische ‘specificatie’ kent.153

Maar dat het strafrechtelijk opzet een juridisch begrip is, doet op geen wijze af
aan de vooronderstelling dat dit begrip verwijst naar een voorgegeven, vóór-
juridische grootheid, waaraan op geleide van juridische normen de strafrechtelij-
ke betekenis ‘opzet’ kan worden toegewezen.154 Het strafrechtelijk opzetbegrip
kan reeds hierom niet zijn een louter juridische constructie.155 Dit betekent dat
het strafrechtelijke opzetbegrip in zijn verschillende, in het volgende hoofdstuk
nog nader uiteen te zetten gedaanten steeds het in het voorgaande beschreven,
algemene of vóór-juridische begrip van de intentionaliteit vooronderstelt. Inzicht
in de vooronderstellingen van het algemene intentionaliteitsbegrip is dus nodig
om te kunnen begrijpen welke specifiek strafrechtelijke betekenis het strafrecht
aan zijn opzetbegrip toewijst. In de voorliggende paragraaf wordt, in een tweede
beweging, het beeld dat in de voorgaande paragraaf werd opgebouwd, aange-
vuld met enige overwegingen met betrekking tot de strafrechtelijke oriëntatie op
imputatie en de daarmee samenhangende contrafactische aard van wat we de
strafrechtelijke ‘ervaringswereld’ zouden kunnen noemen. Tevens zal enige
aandacht uitgaan naar de bewijsvoering van het opzet en de plaats van deze
bewijsvoering binnen het in art. 350 Sv vervatte rechterlijk beslissingsschema.

Het voorgaande wijst intussen uit dat het strafrechtelijk opzetbegrip nog in
een tweede opzicht als ‘bivalent’ kan worden aangemerkt: blijkbaar kan worden
gewezen, niet alleen op een verschil, maar ook op parallelliteit tussen het opzet
als voorwerp van strafrechtelijke bewijsvoering en kwalificatie enerzijds en het
opzet als buiten-strafrechtelijk voorwerp van toeschrijving anderzijds.156 Het is
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kwalificeerbaarheid daarvan. Over het belang van deze twee ‘materiële’ vragen in relatie tot het
delictsbestanddeel opzet aanstonds meer.

157 Mooij 2006, p. 146-151, 161-210; Mooij 2004a, p. 50-59.
158 Glastra van Loon (1956) 1987, p. 111-138.

niet goed doenlijk, dit verschil en deze parallelliteit in het vizier te krijgen,
zonder dat wij aandacht schenken aan het correlaat van het opzetbegrip: de
geïntendeerde ‘wereld’. Die geïntendeerde wereld, oftewel de intersubjectief
gedeelde ervaringswereld, vormt, zoals wij in de voorgaande paragraaf hebben
gezien, één van de drie onderling afhankelijke kenmerken van wat we de
‘psychische realiteit’ kunnen noemen. De twee andere kenmerken daarvan zijn
gelegen in de intentionele betrokkenheid op die wereld en de symbolische
structuur van de taal die de empirische, ongefilterde werkelijkheid omvormt tot
een zinvolle ‘ervaringswereld’.157 ‘Betekenis’ is daarmee geen eigenschap
waarmee verschijnselen in de fysische werkelijkheid reeds van nature begiftigd
zijn. Betekenis verkrijgen deze verschijnselen eerst doordat zij worden ingelijfd
in de intersubjectief gedeelde ervaringswereld en veranderen in ‘ervarings-
bestanddelen’.158 Op de sociaal gedimensioneerde leefwereld met zijn oneindige
hoeveelheid betekenisgeladen ervaringsbestanddelen is het menselijk subject
steeds op onontkoombare wijze betrokken wanneer het zich uit, zich te verstaan
geeft, dat wil zeggen: wanneer het spreekt, schrijft, handelt.

De intentionaliteit, die precies deze betrokkenheid is, moet daarom niet
worden beschouwd als een soort unilaterale betekenisoverdracht van het subject
op de intersubjectieve wereld, alsof het zich te verstaan gevende subject de
subjectieve betekenis van zijn uiting dwingend aan de wereld kan opleggen. Tot
de gedeelde betekeniswereld verhoudt het subject zich zowel cognitief als
affectief. Intentionele uitingen worden geleid door inzichten en bedoelingen, en
daarmee door een visie op de wereld. Op basis van de voorgegeven sociale
betekeniswereld kunnen de in de intentie samengebalde cognitieve en affectieve
aspecten door derden aan een zich uitend subject worden toegeschreven.
Intentionaliteit impliceert wederkerigheid en dus: verkeer uit twee richtingen.
Het menselijk subject handelt en spreekt steeds opnieuw vanuit zijn subjectieve
positie, maar zijn uitingen zijn slechts verstaanbaar, en daarmee: als uitingen
bestaanbaar, bij de gratie van de voorgegeven intersubjectieve betekeniswereld.
Dit geldt evenzogoed voor het opzet, dat een strafrechtelijke verbijzondering
van het algemene intentionaliteitsbegrip vormt. Het opzet is niet alleen het
‘psychisch voorportaal’ van de strafrechtelijk gewaardeerde gedraging, in dier
voege dat de mogelijkheid tot vaststelling van opzet slechts zou afhangen van
de kwaliteit van de verzameling subjectieve inzichten en bedoelingen waarmee
de dader zijn gedraging heeft verricht in de uitwendigheid. Opzet is ook de in
de gedraging neergeslagen, intersubjectief toegankelijke verstaanbaarheid of
betekenis, op gezag waarvan de gedraging juridisch ‘geldt als’ een bepaalde
gedraging. Waarop is dat bivalente strafrechtelijke opzet precies betrokken,
oftewel: wat moeten wij ons voorstellen bij de geïntendeerde strafrechtelijke
‘ervaringswereld’?
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159 Kelk 2005, p. 199; Smidt I 1891, p. 78. Op deze hoofdregel bestaan uitzonderingen. Vooral in
bijzondere wetgeving wordt wel van deze hoofdregel afgeweken ingeval toepassing ervan tot
kennelijk onbedoelde resultaten zou leiden; zie M. Kessler, Subjectieve bestanddelen in bijzondere
wetten (diss. Groningen), Deventer: Gouda Quint 2001, p. 210-217. Van sommige bestanddelen in
delictsomschrijvingen (de zogenoemde geobjectiveerde bestanddelen) wordt aangenomen dat zij aan
het opzetverband onttrokken zijn, ook al staan zij in voorkomende gevallen binnen de delictsom-
schrijving achter het opzetbestanddeel. Daarnaast kan worden gewezen op de door het gevolg
gekwalificeerde delicten, waarbij tussen de gedraging van het gronddelict en het tot strafverhoging
aanleiding gevende gevolg geen opzetverband behoeft te bestaan. Ten slotte kan sprake zijn van
bijzondere opzetvormen, zoals ‘oogmerk’, die vaak gekoppeld zijn aan slechts een beperkt aantal
delictsbestanddelen, of kan een ‘redelijke wetsuitleg’ meebrengen dat het opzet, anders dan het
taalkundig verband indiceert, toch op de wederrechtelijkheid betrekking heeft, zoals door de Hoge
Raad is bepaald ten aanzien van art. 184 Sr; zie HR 13 september 2005, NJ 2006, 234. Zie nader De
Hullu 2006, p. 209-213; en P.J.H.M. Brouns, ‘Een kleine inleiding in het opzet in het Wetboek van
Strafrecht aan de hand van rechtspraak van de Hoge Raad in de eerste helft van 2006’, DD 2006,
p. 921-947, p. 935.

160 Zie R. Foqué & A.C. ’t Hart, Instrumentaliteit en rechtsbescherming. Grondslagen van een straf-
rechtelijke waardendiscussie, Arnhem: Gouda Quint, 1990, p. 129-151. Zie hierover uitvoerig
hoofdstuk IV, paragraaf 4.

161 Deze eis vormt het aan de rechter geadresseerde correlaat van het aan het legaliteitsbeginsel
verbonden Bestimmtheitsgebot. Zie M.S. Groenhuijsen, Straf en wet. Beschouwingen over de
betekenis van het legaliteitsbeginsel in het hedendaagse strafrecht, tegen de achtergrond van actuele
legitimatieproblemen (inaugurele rede Tilburg), Arnhem: Gouda Quint, 1987, p. 15-23. Zie nader
hoofdstuk IV, paragraaf 2.

162 Zie bijvoorbeeld N. Luhmann, ‘Closure and openness: On reality in the world of law’, in: G. Teub-
ner (red.), Autopoietic law. A new approach to law and society, Berlijn/New York: Walter de
Gruyter 1988, p. 335-348.

Het strafrechtelijk opzet is, ‘behalve op de handeling,’ gericht op ‘alle
bestanddelen van de delictsomschrijving die daardoor taalkundig worden be-
heerst.’159 De uit ‘bestanddelen’ samengestelde wettelijke delictsomschrijvingen
vormen, tezamen met de centrale leerstukken uit het ‘algemeen deel’ van het
materiële strafrecht, het door het strafrecht bestreken werkdomein, het strafrech-
telijke equivalent van de intersubjectieve, sociale ‘leefwereld’. Hier stuiten we
op de omstandigheid dat het strafrecht, gelijk het recht in het algemeen, in de
werkelijkheid weer zijn eigen symbolische ordening aanbrengt, in het verlengde
van de door de omgangstaal tot ervaringswereld omgevormde werkelijkheid.
Het strafrecht is dus symbolisch in de tweede graad, waarlijk ‘contrafactisch’.160

De onderdelen van de strafrechtelijke werkelijkheid, zoals bestanddelen van
delictsomschrijvingen, hebben een logischerwijs juridische betekenis. Het
legaliteitsbeginsel eist onder andere dat het verschil tussen de door de strafrech-
ter aan termen in een delictsomschrijving verleende betekenis en de alledaagse,
door de omgangstaal aan deze termen verbonden betekenis niet te groot mag
zijn.161 De strafrechtelijke betekenis vooronderstelt dus de alledaagse betekenis,
maar wijkt van die alledaagse betekenis ook af.162 Hiermee is eigenlijk niets
bijzonders gezegd. De taal van het (straf)recht, met al zijn jargon en begripsma-
tige onderscheidingen, is weliswaar geen volkomen eigenstandige kunsttaal,
maar wijkt wel af van de taal waarvan men zich in het dagelijks leven bedient.
Dit is ook onvermijdelijk, nu het recht mede als functie heeft, te abstraheren van
de onuitputtelijke diversiteit aan voorvallen in het dagelijks leven, teneinde
ditzelfde leven met een stelsel van algemene regels te kunnen normeren.
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163 Zie vooral P.J.H.M. Brouns, Opzet in het wetboek van strafrecht (diss. Groningen), Arnhem: Gouda
Quint 1988, p. 156-162, 274-280, 297-303; De Hullu 2006, p. 198, 213-214. Zie ook hierboven,
voetnoot 159.

164 Brouns 1988, p. 292: ‘Los van de betekenis die de dader zelf aan zijn handeling zou geven, komt
aan de handeling een bovenindividuele betekenis toe. Heeft de handeling bijvoorbeeld de sociale
betekenis van doodslag, dan had de dader dodingsopzet. Het gaat om gedragskarakterisering. Bij een
zó ver doorgevoerde objectivering verdwijnt de dader uit beeld. (…) Het gevaar bestaat dat een
zodanig sterke abstrahering van de dader de opbloei van de leer van het materiële feit in de hand zou
kunnen werken.’ Zie nader hoofdstuk VI, paragraaf 3.

Deze vaststelling mag triviaal zijn, toch speelt hier, juist met betrekking tot
het opzetbegrip, een bijzonder probleem. Het lijkt namelijk dienstig het opzet
te beschouwen als scharnierpunt tussen de twee hiervóór onderscheiden werel-
den: de concrete ervaringswereld van alledag en de abstracte ervaringswereld
van het strafrecht. In het opzet worden bovendien de aan beide ervaringswerel-
den verbonden ‘talen’ gekoppeld. Het strafrechtelijk opzet is ‘delictsgebonden’
in de zin dat het opzet ‘als zodanig’ geen betekenis toekomt, doch zijn zinvolle
contouren slechts kan ontlenen aan datgene waarop het is gericht: de juridische
termen in een delictsomschrijving die taalkundig door het opzetbestanddeel
worden ‘beheerst’.163 Het zich intentioneel uitende subject is, in de in de voor-
gaande paragraaf beschreven zin, willens en wetens georiënteerd op de sociale
leefwereld. De voorstelling die de dader heeft van zijn handeling is niet juri-
disch, maar sociaal gevormd. Het ‘willen’ en het ‘weten’ van de dader hebben
dan ook primair betrekking op de betekenis die de desbetreffende gedraging
heeft in de sociale, vóór-juridische ervaringswereld. Voordat wij kunnen toeko-
men aan de beantwoording van de vraag, hoe de vóór-juridische voorstelling van
de dader strafrechtelijke relevantie kan verkrijgen, moeten allereerst nog enige
overwegingen worden gewijd aan de aard van de zojuist nog slechts kort in het
voorbijgaan aangeduide strafrechtelijke ‘ervaringswereld’.

4.2 Bewijs, kwalificatie en imputatie

Aan het slot van de voorgaande paragraaf werd gesteld dat de eigenschap van
‘meerstemmigheid’, op grond waarvan een subjectieve uiting voor verschillende
betekenistoewijzingen toegankelijk wordt, noopt tot een perspectiefkeuze die
afhankelijk is van de doelstelling waarmee de interpretator de ter interpretatie
voorliggende uiting beziet. De vraagstelling die de strafrechtspleging in haar
verschillende facetten beheerst, hangt ten nauwste samen met de functie die aan
het strafrechtelijk systeem als zodanig kan worden toegedacht. De hypothese die
in de nu volgende passages aannemelijk moet worden gemaakt, luidt dat toepas-
sing van de normativerende methode binnen het kader van de bewijsvoering van
het opzet weliswaar onvermijdelijk is, maar niet zover mag gaan, dat het sub-
jectextrinsieke aspect geheel ten koste van het subjectintrinsieke aspect van de
intentionaliteit wordt verabsoluteerd. De normativering of objectivering van het
opzet is een interpretatieve operatie die uiteindelijk berust, zo bleek in het derde
hoofdstuk, op een ‘subjectloze semantiek’ van de handeling waarbinnen de
positie van het subject dat handelt sterk naar de achtergrond is verschoven.164
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165 Zie J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokrati-
schen Rechtsstaats, Frankfurt: Suhrkamp 1992, p. 145, 567; vgl. N. Luhmann, Law as a social
system, Oxford: Oxford UP 2004, p. 142-172; vgl. ook Groenhuijsen 1987, p. 53; Ter Heide 1965a,
p. 107; en G.A. van der Wal, ‘Recht en legitimiteit’, in: G.A. van der Wal, Recht met reden.
Verzamelde opstellen, Deventer: Kluwer 2003, p. 31-58, p. 36-37. Zie nader hoofdstuk IV, subpara-
graaf 3.1.

166 Zie ook Kelk 2005, p. 1, die als één van de voornaamste functies van het publieke strafrecht
beschouwt: het voorkómen van ongerichte wraak en dus het voorkomen van eigenrichting. Vgl. ook
Peters 1966, p. 281-294, die de zelfstandige betekenis van het strafproces vooral ziet gelegen in de
mogelijkheden die het schept om publieke emoties en verontwaardiging te kanaliseren en te laten
wegebben.

Bezien in het licht van de functie van het strafrecht is die achtergrondpositie niet
zonder problemen. Deze functie werd in het voorgaande hoofdstuk omschreven
als de stabilisering van in de maatschappij levende normatieve verwachtingen
die het strafrecht in navolging van politieke besluitvorming de moeite van het
beschermen waard vindt.165 Tegen alle feiten van de dagelijkse werkelijkheid in,
die onze intersubjectieve verwachtingspatronen weerstreven, verschaft het
strafrecht op kunstmatige wijze een symbolisch systeem van begrippen en
normen, waarin het de belangrijkste van deze verwachtingspatronen inlijft en
waarmee het deze verwachtingspatronen als het ware ‘immuniseert’ voor de
aanslagen die zij in de feitelijke werkelijkheid steeds weer te verduren krijgen.166

Het strafrecht garandeert hiertoe niet dat tegen iedere doorkruising van zijn
normen wordt opgetreden, maar een belangrijke implicatie van zijn functie is
wél, dat het strafrecht garandeert dat de frequentie waarmee het in het geweer
komt tegen normschendingen volstaat om het intersubjectieve vertrouwen in de
strafrechtelijke gedragsnormen in stand te houden. Het strafrecht handhaaft zijn
normen selectief, teneinde het voor het vredig samenleven noodzakelijke
vertrouwen te beschermen en teneinde te voorkomen dat de teleurstelling en
frustratie, die door delictueuze schending van het vertrouwen worden veroor-
zaakt, omslaan in eigenrichting. Prescriptieve evaluaties van gedragingen, dat
wil zeggen: het type interpretaties waarbij tussen een gedraging en de eventuele
gevolgen daarvan enerzijds en een handelend subject anderzijds het verband van
schuld of verantwoordelijkheid wordt aangenomen, zijn niet mogelijk op basis
van alleen een objectieve beschrijving van een gedraging of van een keten van
gedragingen. Prescriptieve evaluaties veronderstellen dat de gedraging in
kwestie wordt opgevoerd binnen een ‘verhaal’ of ‘vertelling’, die de gedraging
eerst voor een ethische of morele waardering vatbaar maakt. In de derde para-
graaf van het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat iedere transitie van descrip-
tieve en objectieve interpretaties van gebeurtenissen naar prescriptieve of
normatieve evaluaties van menselijke gedragingen steeds wordt bemiddeld door
een ‘narratieve dimensie’ en dat de narratieve bemiddeling tussen descriptieve
of objectieve en prescriptieve of normatieve oordelen zich reeds manifesteert bij
de aanvang van de strafprocessuele keten.

De vraag, op de beantwoording waarvan de strafrechtspleging wezenlijk is
(in)gericht, is die naar de mogelijkheid van toerekening van door de wet straf-
baar gesteld, menselijk gedrag aan een persoon, met het oog op de vaststelling
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167 Zie hoofdstuk IV, subparagraaf 3.2.
168 In de gevallen en onder de voorwaarden, genoemd in de art. 257a-h Sv, hebben tegenwoordig ook

het Openbaar Ministerie en bepaalde opsporingsambtenaren een beperkte bevoegdheid tot het
opleggen van sancties, en dus tot het zelfstandig vellen van een oordeel over de strafrechtelijke
aansprakelijkheid van een als strafbare dader aangemerkt persoon.

169 De betekenis van de normatieve imputatie is bij de culpa groter dan bij het opzetbestanddeel. De
culpa wordt immers geacht een normatief delictsbestanddeel te zijn, met dien verstande dat niet
alleen de wederrechtelijkheid van de gedraging maar ook de verwijtbaarheid van de dader – welke
‘elementen’ normaal gesproken eerst in de sfeer van de strafuitsluitingsgronden ter sprake
komen – reeds in dit schuldbestanddeel worden geacht besloten te liggen; zie nader paragraaf 4 van
hoofdstuk VI. Maar ook bij het opzet geldt iets soortgelijks. Het bewijs van het opzet roept namelijk
het rechtsvermoeden in het leven dat de dader verantwoordelijkheid voor het gepleegde strafbare
feit draagt. De dader van een doleus misdrijf wordt verondersteld wederrechtelijk en verwijtbaar te
hebben gehandeld, ook al kan tegen deze veronderstelling in het geweer worden gekomen met een
beroep op een strafuitsluitingsgrond.

170 Dit is anders bij de culpoze delicten: in het culpabegrip zijn de elementen wederrechtelijkheid en
verwijtbaarheid ‘verwerkt’, zodat de aannemelijkheid van een rechtvaardigingsgrond of een
schulduitsluitingsgrond consequenties heeft voor de bewijsbaarheid van de culpa; zie over deze als
‘totaalschulddoctrine’ te boek staande leer paragraaf 4 van het volgende hoofdstuk. Zie ook
hierboven, voetnoot 149.

van de vatbaarheid van deze persoon voor bestraffing door de overheid.167 In
beginsel168 treedt alleen de rechter, aan het einde van een strafrechtelijke proce-
dure, in de beantwoording van deze vraag, maar in feite lopen alle, ook bij
eerdere gelegenheden en ook door andere bij de desbetreffende strafprocedure
betrokken personen of instanties ingenomen standpunten en gevelde oordelen
op het finale oordeel van de rechter vooruit. Dit betekent dat ook reeds de aan
de vraag naar de mogelijkheid van toerekening van strafrechtelijke aansprake-
lijkheid voorafgaande vraag naar het bewijs van het in een tenlastelegging
figurerende delictsbestanddeel opzet vooruitgrijpt op de imputatie van een
strafbaar feit aan de dader.169 Dit impliceert dat de normativering van het opzet
niet zover mag gaan dat met betrekking tot de vraag of de ter beoordeling
voorliggende gedraging strafrechtelijk heeft te ‘gelden als’ een opzettelijk ver-
richte gedraging, de betekenis van het handelend subject wordt uitgevlakt. Het
bewijs van het opzet kan immers in dat geval niet dienen als de grondslag
waarop de voor de imputatie van strafrechtelijke aansprakelijkheid onontbeerlij-
ke vooronderstelling kan worden gebaseerd: de vooronderstelde verwijtbaarheid
van de dader, oftewel de vooronderstelde subjectieve schuld in eigenlijke zin.
Deze schuld wordt in de regel voorondersteld te bestaan, ofschoon tegen deze
vooronderstelling kan worden opgekomen met een beroep op een schulduitslui-
tingsgrond. Acht de rechter aannemelijk dat in een voorkomend geval een
schulduitsluitingsgrond toepasselijk is, dan wordt van strafoplegging afgezien
wegens niet-strafbaarheid van de dader.

Het ontslag van alle rechtsvervolging waarin het oordeel dat een schulduit-
sluitingsgrond van toepassing is krachtens art. 352, tweede lid Sv uitmondt,170

laat de door de rechter gegeven antwoorden op de twee eerste vragen van art.
350 Sv nochtans ongemoeid: wat het Openbaar Ministerie aan de verdachte
heeft ten laste gelegd, is en blijft door de rechter bewezen verklaard, en het
bewezen verklaarde feit is en blijft gekwalificeerd als strafbaar feit volgens de



Intentionaliteit en intersubjectiviteit 305

171 Welk oordeel bij doleuze delicten door de rechter doorgaans impliciet wordt gegeven; slechts indien
de rechter, ambtshalve of naar aanleiding van een gevoerd verweer, de toepasselijkheid van een
schulduitsluitingsgrond onderzoekt, velt de rechter een expliciet oordeel over de verwijtbaarheid van
de verdachte.

172 Zie C. Kelk, De menselijke verantwoordelijkheid in het strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1994,
p. 85. Zie ook reeds W. Zevenbergen, Eenige beschouwingen over het strafrechtelijk schuldbegrip
(diss. Amsterdam, VU), Amersfoort: Melchior 1913; en W. Zevenbergen, ‘Over het strafrechtelijk
schuldbegrip’, in: W. Zevenbergen, Verzamelde opstellen (red. C. Zevenbergen), Arnhem: Gouda
Quint 1927, p. 68-93, p. 80: ‘Terwijl van schuld slechts kan worden gesproken, als we met hande-
lingen te doen hebben, spreken we van onrechtmatigheid, als we het oog hebben op daden (ze mogen
dan al of niet gewild zijn), op toestanden en gebeurtenissen in engen zin, en dan onderscheiden we
het objectieve van het subjectieve onrecht.’ Zie ook hoofdstuk IV, paragraaf 1.

173 Aldus ook Mulder 1984, p. 43-44; Glastra van Loon (1956) 1987, p. 253. Zoals we hieronder, in
paragraaf 3 van hoofdstuk VI, nog zullen zien, wordt dit belangrijke punt door Peters (1966)
veronachtzaamd.

wet. Het bewijs van het delictsbestanddeel opzet blijft met andere woorden
intact indien blijkt dat aan de dader niet kan worden verweten dat hij heeft
gehandeld zoals hij heeft gehandeld. Maar omgekeerd kan ’s rechters uiteindelij-
ke oordeel dat de dader wél verwijtbaar heeft gehandeld,171 en dat het doleuze
strafbaar feit deswege aan de dader kan worden toegerekend, slechts worden
geveld indien de rechter bewezen acht, dat de dader de desbetreffende, strafrech-
telijk gesanctioneerde gedraging opzettelijk heeft gesteld. Dit betekent dat het
bewijs van het opzet enerzijds de vooronderstelling moet kunnen dragen dat de
dader ‘inwendig’ verantwoordelijk is voor de gedraging waarvoor hij ‘uitwen-
dig’ aansprakelijk kan worden gesteld,172 terwijl het anderzijds overeind blijft
staan ingeval deze vooronderstelling bij nader inzien voorbarig en onjuist blijkt.
Bij deze stand van zaken moet de achtergrondpositie waartoe het handelend
subject bij toepassing van de normativerende methode wordt veroordeeld,
kritisch tegen het licht worden gehouden. In de bewijsvoering van het opzet mag
het als verdachte aangewezen handelend subject namelijk niet uit beeld raken.

Immers, indien het verdachte subject als zodanig van het bewijstoneel is
verdwenen en het bewijs van opzet volledig wordt geput uit uitwendige, want
subjectextrinsieke gegevens, waarna het subject alleen nog in een soort ‘terzijde’
ten tonele komt in de rol van degene aan wie de strafrechtelijk gewaardeerde
gedraging wordt ‘geascribeerd’, dan kan het aldus geleverde ‘opzetbewijs’ geen
grondslag bieden voor enig schuldoordeel dat een strafoplegging zou kunnen
legitimeren. Slechts bij de gratie van zijn subjectintrinsieke of daderintrinsieke
aspect kan het opzet preluderen op dit finale schuldoordeel.173 De sfeer tussen
de bewijsvoering of liever: de waarheidsvinding van hetgeen is ten laste gelegd
enerzijds en de imputatie of toerekening van strafrechtelijke aansprakelijkheid
aan een persoon anderzijds wordt bemiddeld door een narratieve structuur, zo
zagen wij in het vorige hoofdstuk. Eerst zodra een bepaalde gedraging is ge-
plaatst binnen het narratieve verband van een casus, waarbinnen verschillende
gedragingen, actoren, feiten en omstandigheden ten opzichte van elkaar een door
de ‘plot’ afgedwongen betekenis hebben, kunnen prescriptieve of normatieve
vraagstukken naar schuld en verantwoordelijkheid ter sprake worden gebracht.
Voordat aan een persoon schuld of verantwoordelijkheid kan worden toegewe-
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174 Zie hoofdstuk IV, subparagraaf 3.2.
175 Zie C.M. Pelser, De naam van het feit. Over de kwalificatiebeslissing in strafzaken (diss. Leiden),

Arnhem: Gouda Quint 1995, p. 108: ‘Het resultaat van de bewijsbeslissing, de bewezenverklaring,
is wat betreft inhoud en formulering in het algemeen vrijwel gelijkluidend aan de tenlastelegging.’
En op p. 50: ‘De processuele doorwerking van het materieelrechtelijke legaliteitsbeginsel brengt mee
dat het bewezen verklaarde slechts kan worden gekwalificeerd als alle bestanddelen van de toepasse-
lijke delictsomschrijving in de bewezenverklaring zijn verwerkt.’

176 J.F. Nijboer & I.M. Abels, ‘Samenloop en vormen van telastelegging’, in: E. André de la Porte et
al. (red.), Bij deze stand van zaken (Melai-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1983, p. 325-349, p. 329;
zie ook Pelser 1995, p. 107.

177 De wettelijke strafbepalingen hebben als zodanig, dus als betekeniseenheden beschouwd, een
normatieve, in de zin van imperatieve strekking. Zie Schild 1979, p. 32-33; Melai 1968, p. 103 en
p. 118-119: ‘Uit een oogpunt van interpretatie is de telastlegging dan ook een plaats, waar de
resultaten van verschillende denkprocessen zich verenigen: in de telastlegging ligt een bewering
opgesloten, die in feite is een kruispunt van beweringen, die elkaar op de achterhand – uit een
oogpunt van bewijs – versterken of verzwakken. De betekeniseenheid, die in de telastlegging ligt
opgesloten, berust op het interpretatieschema van de wet.’

zen, moet er eerst het één en ander over deze persoon en diens gedraging worden
verteld. Het opzet, dat langs de weg van zijn subjectintrinsieke aspect vooruit
wijst naar de schuld of verantwoordelijkheid van het handelend subject, is als
onderdeel van een tenlastelegging en een bewezenverklaring, zélf een onderdeel
van een ‘vertelling’. De bemiddelende werkzaamheid van de narrativiteit
manifesteert zich dus niet pas op het ogenblik waarop de rechter zijn finale
oordeel velt over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de terechtstaande
persoon, maar is ook reeds aan de orde op het moment waarop hij zich buigt
over de eerste vraag van art. 350 Sv: de vraag naar het bewijs van het ten laste
gelegde.

Zoals in het voorgaande hoofdstuk is uiteengezet, is het door de tenlasteleg-
ging begrensde voorwerp van de bewijsvraag niet een geheel van onverdund
feitelijke beweringen, maar een conglomeraat van feitelijke en normatieve
aspecten. In de tenlastelegging zijn feitelijke en normatieve beweringen en
waarderingen reeds sterk verweven.174 Het is van belang op dit punt in herinne-
ring te roepen, dat de omvang en het thema van de bewijsvraag worden bepaald
door het Openbaar Ministerie. De zogenoemde grondslagleer verhindert de
rechter voor wat betreft de beantwoording van de twee eerste vragen van art.
350 Sv, oftewel: de vragen naar het bewijs van het ten laste gelegde en naar de
kwalificatie van het bewezen verklaarde, te treden buiten de grenzen die door
de tenlastelegging zijn uitgezet. Met het oog op de beantwoording van de op de
bewijsvraag volgende kwalificatievraag is het zaak dat in de tenlastelegging alle
relevante bestanddelen van de toepasselijk geachte delictsomschrijving zijn
opgenomen.175 Aangezien de delictsomschrijving, die naar het vermoeden van
het Openbaar Ministerie is vervuld door een door hem aangewezen verdachte,
derhalve dient als ‘oriëntatiepunt voor de inkleding van de telastelegging’,176

doordringt de normatieve betekenis van de desbetreffende strafbaarstelling de
in de tenlastelegging neergelegde beweringen.177 De tenlastelegging is dan ook
het resultaat van een op de imputatie van een strafbaar feit ‘vooruitlopend
denken’, met dien verstande dat iedere door het Openbaar Ministerie nopens de
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178 Melai 1968, p. 116. Zie ook J.F. Nijboer, De doolhof van de Nederlandse strafwetgeving. De
systematische grondslag van het algemeen deel van het W.v.Sr., Groningen: Wolters-Noordhoff
1987, p. 75 (onderstreping weggelaten): ‘De strafrechtspleging vindt immers juist plaats terzake van
vermeende strafbare gedragingen, die steeds scherper worden omlijnd. In een door de legaliteitsge-
dachte beheerst systeem fungeert dientengevolge het strafbare feit steeds als een – niet als hèt –
Archimedisch punt voor strafvorderlijk optreden.’

179 Nijboer & Abels 1983, p. 329.
180 Melai 1968, p. 116-119; Pelser 1995, p. 111.
181 Bijvoorbeeld: ‘opzettelijk’ in art. 287 Sr, ‘wetende dat’ in art. 188 Sr, ‘met het oogmerk’ in art. 310

Sr, substantieven als ‘mishandeling’ in art. 300 Sr, werkwoorden als ‘binnendringen’ in art. 138 Sr,
‘aan wiens schuld (…) te wijten is’ in art. 307 Sr, ‘onachtzaamheid’ in art. 199, derde lid Sr, ‘ter’
in art. 341 Sr, ‘voornemen’ bij de poging in art. 45 Sr; zie De Hullu 2006, p. 207-208, 234-243.

182 Aangezien de term ‘schuld’ volgens de Hoge Raad meestal onvoldoende feitelijke betekenis heeft
in de zin van art. 261, eerste lid Sv, bedienen op culpoze delictsomschrijvingen toegesneden ten-
lasteleggingen zich regelmatig van andere, meer ‘feitelijke’ termen dan die waarmee de desbetref-
fende wettelijke delictsomschrijving het schuldbestanddeel aanduidt; zie De Hullu 2006, p. 249;
Kelk 2005, p. 216-218. Overigens worden binnen op doleuze delictsomschrijvingen toegesneden
tenlasteleggingen ook niet altijd de bewoordingen gebruikt waarmee de wet het opzetbestanddeel
uitdrukt; zie Remmelink 1996, p. 210-211. In deze gevallen hebben de beantwoording van de
bewijsvraag en de beantwoording van de kwalificatievraag wat meer onderlinge zelfstandigheid.

vervolging genomen beslissing mede een bewijsrechtelijk oordeel veronderstelt,
zij het dat deze beslissing het karakter draagt van een hypothese waarover het
finale bewijsoordeel door de rechter nog moet worden geveld.178

Naast de hierboven vermelde omstandigheid dat de tenlastelegging is betrok-
ken op de normatieve betekenis van de strafbepaling die naar het oordeel van het
Openbaar Ministerie van toepassing is op de litigieuze feiten, verdient opmer-
king dat afzonderlijke bewoordingen in de tenlastelegging ook op zichzelf
beschouwd een normatieve betekenis kunnen hebben. Het Openbaar Ministerie
mag in het algemeen niet volstaan met het overnemen in de tenlastelegging van
termen uit de wettelijke strafbepaling, maar dient de beschuldiging te formuleren
in termen die zoveel mogelijk zijn ontleend aan het dagelijks spraakgebruik.179

Voor zover de binnen de desbetreffende wettelijke strafbepaling gebruikte
termen ook buiten het wettelijke verband de ter wille van verdachte, publiek en
rechter vereiste duidelijkheid bieden, wordt tegen de opname van deze termen
in een tenlastelegging evenwel overwegend geen bezwaar gemaakt.180 Aspecten
van de vraag naar de kwalificeerbaarheid van het ten laste gelegde komen alsdan
reeds binnen het kader van de beantwoording van de bewijsvraag aan de orde.
Dit gaat ook op voor de termen waarin de delictsbestanddelen opzet en culpa in
tenlasteleggingen worden uitgedrukt. De termen waarin deze bestanddelen
uitdrukking vinden in wettelijke strafbepalingen,181 zijn vaak ook de termen
waarvan de op deze bepalingen toegesneden tenlasteleggingen zich bedienen.
Deze termen hebben bovendien een ten dele normatieve, of waarde uitdrukkende
betekenis.182 Deze bestanddelen vormen dan een voorwerp van de bewijsvraag
en anticiperen tegelijkertijd tevens op de beantwoording van de kwalificatie-
vraag.

Het antwoord op de vraag, of de verdachte bijvoorbeeld ‘opzettelijk’ een
ander van het leven beroofd heeft, vormt een onderdeel van de beantwoording
van de bewijsvraag in haar geheel, maar anticipeert tevens reeds op de beant-
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183 Pelser 1995, p. 46-54. Zie ook hoofdstuk IV, paragraaf 1 en subparagraaf 3.2.
184 Zie Mooij 2006, p. 146-148 en p. 151: ‘Maar de typering van de intentionaliteit betreft alleen de

algemene aard van het psychische, en beklemtoont in het bijzonder de verwevenheid van inzicht en
gevoel.’

woording van een onderdeel of aspect van de kwalificatievraag: acht de rechter
bewezen dat de verdachte opzettelijk handelde, dan zal de beantwoording van
de kwalificatievraag van art. 350 Sv in ieder geval ten aanzien van het opzetbe-
standdeel geen problemen ondervinden. Eén en ander impliceert dat in de
bewijsvoering van het opzet of de culpa de kwalificatievraag reeds meespeelt en
dat binnen deze bewijsvoering derhalve normen en feiten interpretatief op elkaar
worden betrokken. Immers: het oordeel van de rechter, dat bewezen is dat de
verdachte een bepaalde handeling ‘opzettelijk’ heeft gesteld, kan slechts worden
geveld, indien de rechter tevens van oordeel is dat is voldaan aan hetgeen de
strafwet onder het juridische begrip opzet verstaat. Aangezien de kwalificatiebe-
slissing kan worden beschouwd als een door de rechter op de bewezenverklaring
uitgevoerde ‘legaliteitstoets’,183 kan ten aanzien van het opzet en de culpa
worden gesteld dat de rechter reeds op het niveau van de bewijsvoering met de
eisen van het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel wordt geconfronteerd.

5 Uitleiding: Van sociale naar juridische codering

De vaststelling, dat de rechter reeds bij de beantwoording van de vraag, of voor
bewezen kan worden verklaard dat een strafrechtelijk ter verantwoording
geroepen persoon opzettelijk (of eventueel culpoos) een binnen een tenlasteleg-
ging nader omschreven gedraging verricht heeft, wordt geconfronteerd met de
eisen die voortvloeien uit het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel, roept
als vanzelf de vraag op, wat de ‘strafwet’ dan wel precies onder zijn begrippen
opzet en culpa mag verstaan. Op deze vraag beoogt het volgende hoofdstuk een
antwoord te formuleren. In anticipatie daarop werd in het voorliggende hoofd-
stuk de betekenis van de term intentionaliteit in vóór-juridische zin besproken.
Deze term werd gebruikt ter aanduiding van het abstracte en formele principe
volgens hetwelk het menselijk subject in algemene zin door betrokkenheid bij
of gerichtheid op de leefwereld wordt gekenmerkt. Deze intentionele betrokken-
heid drukt zich uit in de verschillende, concrete wijzen waarop het subject zich
in de intersubjectieve leefwereld te verstaan geeft. Met de term intentie hebben
wij daarentegen in het voorgaande steeds het oog gehad op de meer concrete
manifestatie van de intentionele betrokkenheid in een subjectieve verrichting.
De intentie waarmee een subject zich in de intersubjectieve leefwereld te
verstaan geeft, markeert met andere woorden de bijzondere ‘waarde’ waarin de
algemene en abstracte eigenschap van intentionele gerichtheid zich in een
concrete uiting van het subject manifesteert.184 De intentie waarmee een hande-
lend subject zijn verrichting zogezegd ‘bezielt’, drukt zich uit in deze verrichting
en verleent aan deze verrichting een bepaalde ‘betekenis’, die weliswaar haar
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oorsprong in het subject vindt maar die in de uitwendigheid ook intersubjectief
toegankelijk is.

De strafrechtelijke begrippen opzet of dolus en onachtzaamheid of culpa
vormen strafrechtelijke verbijzonderingen van het vóór-juridische intentiebegrip,
dat op zijn beurt weer de aanduiding vormt van de concrete manifestatie van het
abstracte begrip intentionaliteit. Het opzet en de culpa zien dus op een juridische
specificatie van de wijze waarop een zich uitend menselijk subject zich in zijn
gedragingen in de intersubjectieve ervaringswereld te verstaan geeft. Het opzet
en de culpa kunnen namelijk worden beschouwd als de begrippen die uitdruk-
king geven aan een ‘strafrechtelijk relevante waarde’ van de wijze waarop een
handelend subject zich intentioneel tot de intersubjectieve leefwereld verhoudt.
De delictsbestanddelen opzet en culpa markeren zo bezien een tot op zekere
hoogte juridisch geformaliseerde verhouding tussen enerzijds het als dader
aangemerkte handelend subject en anderzijds de correlaten van het opzet of de
culpa, dus de ‘objecten’ waarop deze concrete manifestaties van intentionele
gerichtheid betrokken zijn. De betekenis van de subjectieve delictsbestanddelen
is, zo zou men kunnen zeggen, afhankelijk van de wijze waarop het strafrechte-
lijk systeem de vóór-juridische equivalenten van het opzet en de culpa strafrech-
telijk ‘codeert’.

In hoofdstuk IV werd de opvatting bepleit, dat de juridische codering van de
omgeving van het strafrechtelijk systeem niet zover mag gaan, dat de door het
strafrecht aan ‘zijn’ begrippen toebedeelde betekenis te zeer afwijkt van de
betekenis die de omgangstaal in de buiten-juridische sfeer aan deze begrippen
hecht. Dit geldt ook voor de door het strafrecht aan de termen opzet en culpa
toegekende betekenis. We hebben in het voorgaande gezien dat het strafrechte-
lijk opzetbegrip hierin overeen moet komen met het algemene, vóór-juridische
begrip intentionaliteit, dat het zowel door een subjectintrinsiek als door een
subjectextrinsiek moment wordt gekenmerkt. Tevens is gebleken dat de bewijs-
voering van het opzet vooruitgrijpt op, en gestempeld wordt door de normatieve
vraag die de gehele strafrechtspleging beheerst: de vraag naar de mogelijkheid
van toerekening van een strafbaar feit aan een voor deze toerekening ‘vatbaar’
persoon. Met de in de twee voorgaande ‘bewegingen’ besproken vooronderstel-
lingen onder de strafrechtelijke verbijzonderingen van het algemene intentionali-
teitsbegrip in het achterhoofd, staan we in het thans volgende hoofdstuk, in een
derde beweging, stil bij de wijze waarop het opzetbegrip en het culpabegrip
volgens de heersende inzichten materieel-strafrechtelijk worden gedefinieerd.
In aansluiting daaraan kan aandacht worden besteed aan de problematiek rond
de normativering van de strafrechtelijke specificaties van de begrippen intentie
en intentioneel handelen, respectievelijk de begrenzing van de normativering
daarvan.



  



1 Opschrift van hoofdstuk 12 in: M. de Certeau, L’invention du quotidien. Vol. 1: Arts de faire, Parijs:
Inédit 1980, p. 279-296.

2 J. Herzberg, ‘Beeld’ (excerpt), in: J. Herzberg, Het vrolijkt, Amsterdam: De Harmonie 2008, p. 19.

Hoofdstuk VI

Dolus en culpa

Lire: Un braconnage.1

Een camera brengt in het nauw
geeft weer, legt vast,
terwijl je, binnenin je weet
dat uit die buitenkant
waaruit je binnenste moet
blijken, dat dat daar niet
op lijkt, dat dat daar
niet in past.2

1 Inleiding: Schuld en legaliteit

In het voorliggende hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop het strafrecht
de vóór-juridische begrippen intentie en intentionaliteit incorporeert in zijn
contrafactische en dogmatische systeemwereld en daardoor verbijzondert tot de
strafrechtelijke begrippen dolus en culpa. Deze juridische formalisering vormt
het zich voortdurend ontwikkelende resultaat van een tweetal, in paragraaf 2 van
het vorige hoofdstuk aangestipte, processen. Bezien vanaf de objectzijde kan
erop worden gewezen dat het strafrecht zijn begrippen opzet en schuld in een
betekenis vat, die in zekere mate afwijkt van, en dus op afstand staat van de
betekenis die mensen in het intersubjectieve, buiten-juridische verkeer aan deze
termen plegen te hechten. Bezien vanaf de methodologische zijde kan erop
worden gewezen dat het strafrecht ook langs de weg van de normativerende
bewijsvoering aan de delictsbestanddelen opzet en schuld een eigen juridische
inhoud verschaft. In dit hoofdstuk worden beide wegen waarlangs deze straf-
rechtelijke formalisering haar beslag krijgt uitgetekend en bewandeld, teneinde
zicht te krijgen op de strafrechtelijke betekenis van het opzet en de culpa. In de
komende paragrafen worden de verschillende bevindingen van de voorgaande
hoofdstukken gereactiveerd en toegepast in het onderzoek naar de aard van de
strafrechtelijke codering of formalisering van de van oorsprong vóór-juridische
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begrippen opzet en schuld. Teneinde in dit verband de relevantie van de ver-
schillende, in de voorgaande hoofdstukken behandelde thema’s te laten oplich-
ten, is het dienstig om allereerst het punt te markeren waarop wij ons thans, na
de in het voorgaande gevolgde bewegingen, bevinden.

In de hoofdstukken I en II hebben wij gezien dat de verschillende operaties
van het strafrechtelijk systeem in de sleutel staan van de strafrechtelijke,
intentionele gerichtheid op de imputatie van strafrechtelijke aansprakelijkheid
aan personen die voor deze toerekening in voldoende mate vatbaar zijn. De
vatbaarheid voor toerekening van strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt
gefundeerd door een aantal wijsgerig-antropologische vooronderstellingen
omtrent de menselijke verantwoordelijkheid en vrijheid. Het bewijs van het
strafrechtelijk opzet, oftewel: het bewijs van de strafrechtelijke verbijzondering
van een bepaald type van intenties dat zich manifesteert in het menselijk,
intentioneel handelen, moet de vooronderstelling kunnen dragen dat de persoon
ten aanzien van wie het opzet voor bewezen is verklaard, ook verwijtbaar heeft
gehandeld en daarmee voor het opzettelijk gepleegde strafbare feit ten volle
strafrechtelijk aanspreekbaar is. Bij wege van het subjectintrinsieke moment van
het opzetbegrip vermag het bewijs van opzet deze vooronderstelling inderdaad
te dragen. Dit impliceert niet dat met het bewijs van het opzet de volkomen
verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk vast staat: de verwijtbaarheid van de
dader kan blijken te hebben ontbroken, zonder dat dit aan het geleverde bewijs
van het delictsbestanddeel opzet afdoet. Het opzet is dan ook niet enkel een
subjectief begrip ter aanduiding van de schuld van de verdachte of de dader.
Zoals wij in het vorige hoofdstuk hebben gezien, wordt het opzet tevens door
een subjectextrinsiek moment gekenmerkt. Bij wege van dit intersubjectieve
moment biedt het bewijs van opzet tevens een aanduiding van de intersubjectie-
ve betekenis van de verrichte gedraging.

Het is deze intersubjectieve betekenis van de verrichte gedraging waarop de
ter vaststelling van het opzet gebezigde normativerende methode in hoofdzaak
aangrijpt. De normativerende methode werd in hoofdstuk III inhoudelijk be-
schreven in directe aansluiting op een beschouwing over de door de hermeneu-
tiek geleverde algemene interpretatieleer en de door de rechtsvindingsleer
geleverde juridische toespitsing daarvan. De hermeneutiek verschaft ons als
algemene leer over de interpretatie of betekenisverlening zicht op de wijze
waarop langs de weg van de uitwendigheid uitspraken kunnen worden gedaan
over vanuit de inwendigheid van het subjectieve bewustzijn gemoveerde mense-
lijke, intentionele uitingen. Zonder de inwendige, en dus niet rechtstreeks voor
zintuiglijke aanschouwing toegankelijke grondslag van subjectieve verrichtingen
ook maar op enigerlei wijze te veronachtzamen, ontsluiert de hermeneutiek, in
haar gerichtheid op objectieve kennis van innerlijke drijfveren en intenties, de
epistemologische toegangsweg tot het verstaan van menselijke uitingen. De
twintigste-eeuwse hermeneutiek doet dit evenwel niet zonder daarbij met kracht
tevens de eindigheid en de beperktheid van dit verstaan te benadrukken. Een
onbemiddeld zicht op de wijze waarop een subject zijn uitingen inwendig
bezielt, is niet beschikbaar. Iedere interpretatie veronderstelt de bemiddelende
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werking van een symbolisch ordeningsraster. Dit brengt mee dat intersubjectieve
betekenisverlening steeds gepaard gaat met een zekere ‘vertekening’ van de
betekenis (intentie) waarmee het handelend subject zijn ter interpretatie voorlig-
gende gedraging heeft geïnvesteerd.

De vertekening die gepaard gaat met de invoeging van een subjectieve uiting
binnen een van het subject onafhankelijk bestaand symbolisch ordeningssys-
teem, impliceert dat in iedere intersubjectieve interpretatie iets van het hoogst
singuliere en subjectieve van de geïnterpreteerde uiting verloren gaat. De
zogenoemde ‘iterabiliteit’ van menselijke uitingen, oftewel: de eigenschap
krachtens hetwelk alle menselijke uitingen, teneinde te worden begrepen,
telkens opnieuw moeten worden ‘gelezen’, verleent aan deze uitingen een
meerstemmigheid. De principiële ontvankelijkheid van alle voorwerpen van
interpretatie voor een vanuit geen enkel absoluut hogere-ordestandpunt in te
dammen veelheid aan potentiële betekenisverleningen confronteert ons met het
fallibilistische inzicht dat interpretaties van menselijke, intentionele uitingen
nooit ‘restloos’ kunnen zijn, en dus nooit kunnen worden geacht in absolute zin
‘waar’ te zijn. Dit inzicht noopt tot het betrachten van wat in hoofdstuk III werd
genoemd: prudentie. Het belang van deze intuïtieve, ethische deugd is met name
groot binnen het kader van de materieel-strafrechtelijke rechtsvinding: immers,
de strafrechter dient binnen een begrensde tijd en op basis van wettelijk begrens-
de bewijsvoeringsmogelijkheden een oordeel te vellen over de strafrechtelijke
aansprakelijkheid van een als verdachte aangemerkt handelend subject. Onder-
deel van deze interpretatieve activiteit is het rechterlijk oordeel over de aanwe-
zigheid van opzet bij de verdachte. Dit oordeel is, als een op grondslag van
uitwendige factoren gemaakte gevolgtrekking over vanuit de inwendigheid
gestuurde intentionaliteit, de uitkomst van een ten diepste hermeneutische
activiteit.

Het belang van de rechterlijke prudentie werd voorts in hoofdstuk IV uitge-
werkt in termen van het niet ophefbare legitimatietekort dat inherent is aan
iedere (strafrechtelijke) normtoepassing en begripstoepassing en dat bezien
vanuit het meta-juridische oogpunt van de rechtsfilosofische reflectie over het
strafrecht noopt tot een permanent ‘voorbehoud’ bij de door het strafrecht
gemaakte aanspraak op de legitimeerbaarheid van zijn verschillende normatieve
operaties. De ervaringswereld van het strafrechtelijk systeem is contrafactisch,
want staat op afstand, en moet op afstand staan, van de ervaringswereld van
alledag. Gelet op de noodzaak van communicatie tussen het strafrechtelijk
systeem en zijn omgeving mag de contrafactische afstand tussen de strafrechte-
lijke systeemwereld en de wereld van de omgeving van het strafrecht evenwel
niet te groot zijn: beide werelden moeten elkaar kunnen ‘verstaan’. Met het oog
op deze gedachte werd dan ook het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel
beschreven als een beginsel dat wezenlijk de kwaliteit van de communicatie van
het strafrecht aan de adressaten van dit recht zoekt te waarborgen. Zo bezien
prent het legaliteitsbeginsel het strafrecht het besef in van het belang van een
voldoende mate van aansluiting tussen de dogmatische werkelijkheid van de
strafrechtelijke begrippen en de dagdagelijkse leefwereld. In het voorliggende
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hoofdstuk wordt nader op de verhouding tussen de normatieve werkelijkheids-
sfeer van het strafrecht en de feitelijke werkelijkheidssfeer van de intersubjectie-
ve maatschappelijke verhoudingen ingegaan.

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat de delictsbestanddelen opzet (of
dolus) en schuld (of culpa) strafrechtelijke specificaties of verbijzonderingen
zijn van wat in algemene zin met de term ‘intentionaliteit’ pleegt te worden
aangeduid: zij bestaan in een juridische formalisering van een bepaald type van
intentionele gerichtheid van een met een bewustzijn begiftigd subject op een
object of ervaringsbestanddeel in de intersubjectieve leefwereld. De term
intentionaliteit duidt in zeer algemene zin de subjectieve beweging naar inter-
subjectieve zin of betekenis aan. Zin of betekenis levert een objectief aangrij-
pingspunt voor interpretatie en dus ook voor toepassing van de normativerende
methode. De beschouwingen in het voorliggende hoofdstuk worden geleid door
de overweging dat het bewijs van opzet steeds het antwoord op de ultieme vraag
naar de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een persoon moet kunnen
dragen. Deze vooronderstelling van persoonlijke verantwoordelijkheid kan, als
gezegd, alleen door het subjectintrinsieke moment van het opzet worden gedra-
gen. Opzet vormt echter allerminst een complete aanduiding van de subjectieve
schuld; op het niveau van de rechterlijke beraadslaging waarin de vraag naar het
bewijs van het ten laste gelegde opzet centraal staat, werkt het strafrecht in
beginsel nog enkel met vooronderstellingen van subjectieve verantwoordelijk-
heid en schuld, vooronderstellingen die eventueel in een later stadium van de
rechterlijke beraadslaging kunnen worden geproblematiseerd in de sfeer van de
strafuitsluitingsgronden. De uitwendigheid, oftewel: het subjectextrinsieke
moment van de aan de verdachte aangewreven gedraging en van het aan de
verdachte ten laste gelegde opzet staat binnen het kader van de opzetvaststelling
zo bezien voorop.

Maar niet een uitwendigheid die het strafrechtelijk systeem volstrekt naar
eigen inzicht zou kunnen vormgeven. Vormgeving is onvermijdelijk; immers,
het strafrecht geeft actief gestalte aan de uitwendigheid van juridisch relevante
feiten in en door de wijze waarop het deze feiten selecteert, belicht als rechtsfei-
ten, en onderling met elkaar in verband brengt. Maar het is eveneens duidelijk
dat de wijze waarop de strafrechtelijke rechtsfeiten worden geselecteerd, belicht
en aan de werking van normen worden blootgesteld, niet mag getuigen van een
te grote ‘leefwereldvreemdheid’. Door het strafrechtelijk systeem wordt een
bepaalde klasse van intenties, namelijk het type intenties dat zich manifesteert
in het menselijk intentioneel handelen, overeenkomstig de eigen behoefte van
het strafrechtelijk systeem gespecificeerd. Het behandelde in het vorige hoofd-
stuk wettigt de gevolgtrekking dat deze strafrechtelijke specificaties van het
algemene intentionaliteitsbegrip dienen als de scharnierpunten tussen enerzijds
de abstracte, normatieve en dogmatische werkelijkheidssfeer van het strafrecht
en anderzijds de concrete, sociale leefwereld van de justitiabelen, aan wier adres
de materiële strafrechtelijke gedragsnormen zijn gericht. Mensen geven zich in
de dagelijkse ervaringswerkelijkheid te verstaan in hun uitingen. Ook het
strafrechtelijk systeem ‘uit’ zich, geeft zich te verstaan. De wetgever formuleert
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voorschriften en bedreigt de overtreding van deze voorschriften met straffen.
Deze strafbepalingen moeten worden opgetekend in de wet, opdat zij kunnen
worden toegepast door de rechter. Het strafrecht geeft zich te verstaan in zijn
wettelijke strafbepalingen en in de daarop gebaseerde woorden van de rechter.

In wat volgt wordt nagegaan hoe de wijze waarop individuele personen zich
in de sociale leefwereld te verstaan geven in verbinding kan worden gesteld met
de wijze waarop het strafrecht zich in zijn delictsomschrijvingen en andere
aansprakelijkheidsregels te verstaan geeft. Daartoe dient allereerst licht te
worden geworpen op wat het strafrecht nu precies onder zijn begrippen opzet en
culpa verstaat. Dit impliceert dat aandacht zal moeten worden geschonken,
zowel aan de ‘ontologische’ vraag naar de strafrechtelijke betekenis van opzet
en schuld, alsook aan de ‘methodologische’ vraag naar de wijze waarop deze
strafrechtelijke verbijzonderingen van het algemene intentionaliteitsbegrip
kunnen worden vastgesteld of bewezen. Hoewel het opzet en de culpa van
oudsher als ‘schuldvormen’ of ‘schuldbestanddelen’ geboekstaafd zijn, zoekt het
voorliggende hoofdstuk voorts aannemelijk te maken, dat de vragen naar de
inhoud, de bewijsvoering en de kwalificatie van deze delictsbestanddelen eerst
en vooral worden beheerst door de postulaten van het in hoofdstuk IV behandel-
de legaliteitsbeginsel. In dit verband zal de in hoofdstuk III uitvoerig besproken
‘normativerende methode’ worden geconfronteerd met de resultaten van onze
bezinning op de betekenis van het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel.
Opzet en culpa zijn bijzondere bestanddelen van wettelijke strafbepalingen, in
dier voege dat zij een bijzondere waarde verlenen aan hun object, dat wil
zeggen: aan datgene waarop zij als vormen van intentionele betrokkenheid
gericht zijn. Opzet drukt een betekenis uit van een gedraging, van een handelen
of nalaten. De culpa doet dit eveneens, zij het op een andere wijze. Daarnaast
waarderen de delictsbestanddelen opzet en culpa het subject van deze gedraging,
oftewel: de als verdachte aangemerkte persoon. Zoals hieronder nog herhaalde-
lijk zal worden geïllustreerd, laten opzet en culpa zich kennen als ‘bivalente’
delictsbestanddelen.

In aansluiting op de in het voorgaande hoofdstuk geboden bespreking van het
begrip intentionaliteit in algemene, vóór-juridische zin, wordt allereerst uitvoe-
rig aandacht besteed aan de materieel-rechtelijke, semantische inhoud van de
belangrijkste strafrechtelijke verbijzondering van het algemene intentionaliteits-
begrip: het opzet (paragraaf 2). Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de
wijze waarop het opzet door de rechter wordt vastgesteld en dient te worden
vastgesteld. In dat verband zal de op de conclusies van de voorgaande hoofd-
stukken gebaseerde opvatting worden bepleit, dat toepassing van de normative-
rende methode ter vaststelling van het opzet vergezeld moet gaan van een
individualiserende interpretatiebeweging die aansluiting zoekt bij wat kan
worden aangeduid als de ‘narratieve identiteit’ van het als verdachte aangemerk-
te handelend subject. De beklemtoning van het belang van deze individualise-
rende interpretatiebeweging als dialectisch correlaat van de normativerende
methode vormt een uitwerking op het probleemveld van de bewijsvoering van
het opzet van de in hoofdstuk III in algemenere termen behandelde rechterlijke
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3  Voor een omschrijving van de term ‘privatief’ zie R. Visker, Vreemd gaan en vreemd blijven.
Filosofie van de multiculturaliteit, Amsterdam: Sun 2006, p. 205.

4 Het onderzoek richt zich vooral op de betekenis van de begrippen opzet en culpa in het Nederlandse,
commune strafrecht. Voor de betekenis van de bestanddelen opzet en culpa in de bijzondere
strafwetgeving, zie M. Kessler, Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten (diss. Groningen),
Deventer: Gouda Quint 2001. In het onderstaande ligt het accent bovendien op het zogenoemde
voorwaardelijk opzet. De bijzondere (commune) opzetvormen ‘oogmerk’, ‘wetende dat’ en ‘voorbe-
dachte raad’ krijgen geen bijzondere aandacht. Zie daarover De Hullu 2006, p. 234-243; en zie
hieronder, voetnoot 225.

deugd van de prudentie. Deze opvatting wordt ondersteund met een beroep op
een oude Duitse doctrine onder de naam Parallelwertung in der Laiensphäre
(paragraaf 3). De daarop volgende paragraaf staat in het teken van de culpa,
waaraan een in hoofdzaak ‘privatieve’ betekenis zal worden toegewezen: de
culpa brengt in verhouding tot het positieve begrip opzet een strafrechtelijk
betekenisvolle negativiteit, een tekort, tot uitdrukking (paragraaf 4).3 Enige
aandacht voor de betekenis van het strafrechtelijke culpabegrip is nodig om de
betekenis van het opzetbegrip scherper te doen uitkomen.

2 Dolus: Psychisch en normatief

2.1 Het strafrechtelijk opzetbegrip

De voorliggende subparagraaf beoogt in tamelijk algemene trekken zicht te
bieden op de juridische betekenis van het opzetbegrip, oftewel: op het opzetbe-
grip dat bij wege van een juridische specificatie beantwoordt aan de behoeften
van het strafrechtelijk systeem.4 Hierboven werd reeds gesteld dat het strafrech-
telijk opzetbegrip een verbijzondering is van het algemene begrip intentie. Dit
impliceert enerzijds dat het strafrechtelijk opzetbegrip de vóór-juridische
betekenis van de term opzet steeds vooronderstelt, anderzijds dat het strafrechte-
lijk opzetbegrip zijn vóór-juridische equivalent in zekere mate ‘vertekent’. Die
vertekening of nadere specificatie vindt plaats binnen de randvoorwaarden van
de in de voorlaatste paragraaf van het voorgaande hoofdstuk besproken context
van de strafprocessueel gereguleerde rechterlijke beslissingen inzake het bewijs
en de kwalificatie. Deze beslissingen staan in het teken van hetgeen in het
voorafgaande als de functie van de strafrechtspleging werd omschreven en
worden derhalve geleid door de gerichtheid van de strafrechtspleging in algeme-
ne zin op de toerekening of imputatie van strafrechtelijke aansprakelijkheid aan
een persoon. Het is thans zaak om tegen de achtergrond van dit specifiek
strafrechtelijk ‘ervaringsdomein’ de materieel-strafrechtelijke betekenis van het
opzetbegrip in kaart te brengen. Daartoe zullen de vigerende zienswijzen met
betrekking tot de inhoud van het strafrechtelijk opzetbegrip tot uitgangspunt
worden genomen. Ten aanzien van bepaalde punten die de dogmatiek verdeeld
houden en waaromtrent van heersende denkbeelden derhalve (nog) geen sprake
is, zal een eigen standpunt worden ingenomen. Eerst zodra op dit voornamelijk
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5 In subparagraaf 3.2 van het vorige hoofdstuk is het onderscheid tussen de twee grondvormen van
intentionaliteit, de cognitieve vorm en de affectieve vorm, ter sprake gekomen. De term ‘affectief’
is in wezen ruimer dan de term ‘volitief’, omdat de affectieve sfeer naast wilsfenomenen als het
willen of het streven ook diffuser en minder discrete fenomenen omvat, zoals verlangens en emoties;
zie A.W.M. Mooij, De psychische realiteit. Psychiatrie als geesteswetenschap, Amsterdam: Boom
2006, p. 146-147, 151-153. J. Remmelink, Mr. D. Hazewinkel-Suringa’s Inleiding tot de studie van
het Nederlandse strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1996, p. 202, spreekt van ‘een volitief en een
intellectueel element’; C. Kelk, Studieboek materieel strafrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 181, stelt
dat steeds centraal staat ‘de constatering dat is gehandeld in de sfeer van het wilsleven en minstens
in het bewustzijn van bepaalde omstandigheden en bepaalde consequenties van het eigen handelen
(de strekking ervan).’ Vgl. J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over algemene leerstukken van
strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2006, p. 218-219.

6 W.P.J. Pompe, Handboek van het Nederlandse strafrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1959,
p. 150.

7 Zie J. Bins, ‘Schuldbeginsel en schuldbegrip in het strafrecht’, in: J.W. Fokkens & N. Keijzer (red.),
Beginselen (G.E. Mulder-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1981, p. 1-21; J.F. Nijboer, ‘Schuldbegrip
en schuldbeginsel als oriëntatiepunten in het strafrecht’, R&K 1989, p. 363-383; M.P. Vrij, ‘Ter
effening. Het subsociale als het derde element van het delict’, in: E.J. Anneveldt et al. (red.),
Professor mr. M.P. Vrij. Verzameling uit zijn geschriften op het gebied van strafrecht en criminolo-
gie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1956c, p. 285-307. ‘Bestanddelen’ zijn onderdelen van de
wettelijke omschrijving van delicten; de term ‘elementen’ ziet op de – doorgaans – niet door de wet
geformuleerde voorwaarden voor strafbaarheid wederrechtelijkheid, verwijtbaarheid (en volgens
Vrij bovendien: subsocialiteit).

ontologische niveau of ‘objectniveau’ in het opzetbegrip voldoende klaarheid
is gebracht, kan de aandacht worden verlegd naar het ‘methodologische’ vraag-
stuk van de normativering of objectivering van het opzet. Dit gebeurt in de
volgende paragraaf.

Over de meest elementaire karakteristiek van het strafrechtelijk opzet bestaat
weinig doctrinaire verdeeldheid: opzettelijk handelen of nalaten is willens en
wetens handelen of nalaten. Het strafrechtelijk opzetbegrip wordt met andere
woorden, evenals het vóór-juridische begrip intentionaliteit, gekenmerkt door
een cognitief en door een affectief of volitief moment.5 Het opzet wordt voorts,
tezamen met de culpa of de onachtzaamheid, gerekend tot de subjectieve, dat wil
zeggen: op de persoon van de dader betrekking hebbende bestanddelen van het
strafbare feit. W.P.J. Pompe noemde deze de ‘bouwstoffen’ voor de schuld.6

Bogend op een lange traditie, beschouwt de hedendaagse dogmatiek de delicts-
bestanddelen opzet en culpa dan ook in de eerste plaats als ‘schuldvormen’, dat
wil zeggen: als de manifestaties op het niveau van de delictsbestanddelen van
het voor ons ‘schuldstrafrecht’ in algemene zin kenmerkende schuldbeginsel.7

Ons strafrecht is onderworpen aan het regiem van een beginsel dat voorschrijft
dat de toerekening van strafrechtelijke aansprakelijkheid aan een persoon slechts
op haar plaats is in die gevallen, waarin niet alleen objectief kan worden vastge-
steld dat deze persoon het strafbare feit heeft begaan, maar waarin bovendien
kan worden beredeneerd dat deze dader een subjectief verwijt treft. De aanspra-
kelijkheidsbeperkende functie van het schuldbeginsel is op verschillende ni-
veaus binnen de structuur van het strafbaar feit op meer of minder expliciete
wijze geïmplementeerd. Op het niveau van de wettelijke delictsomschrijving van
misdrijven is het schuldbeginsel werkzaam in de delictsbestanddelen opzet en
culpa. Zo bestaat er pas gelegenheid voor de overheid om terzake van een
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8 Overtredingen kennen in de regel geen schuldbestanddeel; voor het bewijs van dergelijke strafbare
feiten hoeft dus niet vast komen te staan dat de dader met opzet of culpa heeft gehandeld of
nagelaten; bewijs van het ‘materiële feit’ volstaat voor de vaststelling van de strafrechtelijke
aansprakelijkheid, zij het dat die aansprakelijkheid wordt opgeheven ingeval de rechter een
strafuitsluitingsgrond toepasselijk acht.

9 Zie W.H.A. Jonkers, ‘Het strafrechtelijk schuldverwijt’, in: J.P. Balkema et al. (red.), Gedenkboek.
Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 227-241. Naar de heersende,
in paragraaf 4 te bespreken opvatting omvat het culpabegrip wél het element verwijtbaarheid.

10 Zo ook G.E. Mulder, ‘Strafrechtelijke schuld’ (bijdrage aan Handelingen voor de vereniging voor
wijsbegeerte des rechts 52 (eerste gedeelte) 1968), in: G.E. Mulder, Om het recht. Verzamelde
geschriften, Arnhem: Gouda Quint 1984, p. 21-50, p. 44. Meer hierover in de volgende paragraaf.

11 Zie Kelk 2005, p. 180-184; Remmelink 1996, p. 201-206; P.J.H.M. Brouns, Opzet in het wetboek
van strafrecht (diss. Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1988, p. 35-42; J.M. van Bemmelen &
W.F.C. van Hattum, Hand- en leerboek van het Nederlandse strafrecht. Deel I: Algemene leerstuk-
ken, Arnhem: Gouda Quint 1953, p. 245-255. Bij verschillende schrijvers treft men in de gradaties

misdrijf te veroordelen, zodra wettig en overtuigend is bewezen verklaard, dat
iemand, afhankelijk van het delict, opzettelijk of culpoos heeft gedaan wat
verboden, dan wel nagelaten wat geboden is.8

Het delictsbestanddeel opzet wordt geacht een bepaalde vorm van schuld tot
uitdrukking te brengen. Het gaat hierbij nog niet om de schuld in eigenlijk zin,
of de schuld in volle omvang, dat wil zeggen: de straf funderende verwijtbaar-
heid.9 Het bewijs van opzet impliceert nog niet noodzakelijkerwijs dat de dader
ook anders kon én behoorde te handelen dan hij heeft gedaan en dat het feit hem
in strafrechtelijke zin kwalijk wordt genomen. Soms wil het gebeuren dat,
ondanks vervulling van de doleuze delictsomschrijving, nochtans de verwijt-
baarheid in haar geheel blijkt te hebben ontbroken, of van een te geringe schuld
sprake blijkt te zijn geweest, dan dat daarmee een strafoplegging zou kunnen
worden gelegitimeerd. De uitzonderlijke omstandigheden waarvan alsdan sprake
moet zijn geweest, worden geformuleerd door de schulduitsluitingsgronden.
Indien een bepaalde schulduitsluitingsgrond toepasselijk wordt bevonden, wordt
het element verwijtbaarheid geacht te ontbreken. Het opzet valt dus niet met dit
element verwijtbaarheid samen. Toch alludeert het opzet wel op die verwijtbaar-
heid: wie opzettelijk heeft gehandeld, wordt immers voorondersteld tevens
verwijtbaar te hebben gehandeld. In het voorgaande bleek reeds dat het straf-
rechtelijk opzetbegrip deze vooronderstelling van individuele verwijtbaarheid
slechts vermag te dragen zolang men dit begrip niet bevrijdt van zijn ‘subjectin-
trinsieke’ moment. Slechts indien kan worden aangenomen, niet alleen dat een
bepaalde, strafrechtelijk relevante gedraging intersubjectief heeft te ‘gelden als’
opzettelijk verricht, maar tevens dat het concrete, als verdachte aangemerkte
handelend subject willens en wetens op de hem verweten gedraging betrokken
is geweest, kan de vaststelling van de intentionaliteit de weerlegbare vooronder-
stelling van schuld dragen.10

Dit onmisbare subjectintrinsieke of daderintrinsieke moment van het straf-
rechtelijk opzetbegrip vindt zijn dogmatische uitdrukking in de traditionele
opdeling van het opzet in verschillende bewustzijnsmodaliteiten. In de dogma-
tiek wordt gewerkt met een indeling van het opzet in verscheidene schakerin-
gen.11 Naast het ‘zuivere’ willen en weten, oftewel: het ‘handelen overeenkom
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van het opzet verschillende nuances aan. Uiteraard kunnen de verschillende gradaties van opzet niet
strikt van elkaar worden gescheiden. Vooral het zogenoemde waarschijnlijkheidsbewustzijn en het
mogelijkheidsbewustzijn zijn moeilijk uit elkaar te houden. Gelet op de betekenis die de Hoge Raad
sinds enige jaren aan het voor het voorwaardelijk opzet kenmerkende begrip ‘aanmerkelijke kans’
verbindt, kan men zich zelfs de vraag stellen of beide opzetmodaliteiten niet in elkaar zijn gescho-
ven. Bij het begrip aanmerkelijke kans wordt hieronder nog uitgebreid stilgestaan.

12 Kelk 2005, p. 180.
13 Een beroemd voorbeeld uit de jurisprudentie biedt HR 19 juni 1911, W 9203 (Hoornse taart).
14 Zo ook P.J.H.M. Brouns, ‘Een kleine inleiding in het opzet in het Wetboek van Strafrecht aan de

hand van rechtspraak van de Hoge Raad in de eerste helft van 2006’, DD 2006, p. 921-947, p. 941.

stig plan, toeleg of voornemen (…) met het volle besef van zijn eigen wil en van
de strekking van zijn handelen die in het verlengde van de wil is gelegen’,12 kan
het opzet zich voordoen als een ‘noodzakelijkheids- of zekerheidsbewustzijn’.
Indien bepaalde gevolgen noodzakelijk voortvloeien uit een handeling, en de
dader mag worden geacht zich van deze zekerheid bewust te zijn geweest, dan
moet de dader die gevolgen in strafrechtelijke zin ook gewild hebben. Alsdan
is het opzet doorgaans eenvoudig te bewijzen. Immers, in de gevallen waarin
iemand handelt met het oog op het doen intreden van een bepaald, door hem
gewenst gevolg, terwijl bij voorbaat met zekerheid vaststaat dat een ander, niet
primair gewenst gevolg eveneens uit de handeling voortvloeit, dan moet de
dader hiervan het bewustzijn hebben gehad. Dit geldt echter ook in het geval
waarin de betrokkene hoogstens de waarschijnlijkheid inziet van het intreden
van bepaalde gevolgen, doch zich niet daardoor van het plegen van de handeling
laat weerhouden. De dader handelt met een zogenaamd ‘waarschijnlijkheidsbe-
wustzijn’.13 Zelfs bij een zogenaamd ‘mogelijkheidsbewustzijn’ kan, indien aan
bepaalde, hieronder te expliciteren voorwaarden is voldaan, sprake zijn van
opzet, en wel van ‘voorwaardelijk opzet’. De dader realiseert zich de mogelijk-
heid dat een voorgenomen gedraging leidt tot strafbare gevolgen. Indien de
dader zich door dit besef niet laat weerhouden, omdat hij de kans op de eventue-
le gevolgen voor lief wenst te nemen, op de koop toe wenst te nemen, dan
handelt de dader opzettelijk. Handelt hij ondanks het genoemde besef in de
oprechte verwachting dat hij de gevolgen zal kunnen vermijden, dan handelt hij
bewust onachtzaam.14 Het voorwaardelijk opzet vormt dus de ondergrens van
het opzet; beneden of achter deze grens is het domein van de culpa gelegen.

Voordat wij dieper ingaan op het ook voor de strafrechtspraktijk zo belang-
rijke leerstuk inzake het voorwaardelijk opzet, kan het dienstig zijn enige
kanttekeningen te plaatsen bij de bondige weergave van de verschillende
opzetschakeringen hierboven. De geboden omschrijving van het strafrechtelijk
opzet geeft weliswaar een redelijke indruk van hetgeen het strafrecht in het
algemeen verstaat onder typisch opzettelijk handelen, zulks laat onverlet dat van
veel gedragingen niet op voorhand duidelijk is of zij opzettelijk of niet opzette-
lijk zijn gesteld. Iedere algemene karakteristiek van het opzet dient dan ook in
verscheidene opzichten te worden gerelativeerd. In de eerste plaats is een
omschrijving van ‘het’ opzet noodzakelijkerwijs elliptisch, voor zover daarin het
‘delictsgebonden’ karakter van het opzetbegrip wordt veronachtzaamd. In
subparagraaf 4.1 van hoofdstuk V bleek reeds dat de betekenis van het opzetbe-
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15 De Hullu 2006, p. 213-214; Brouns 1988, p. 166-167, 311; C. Kelk & R.B.S. Kool, ‘Voorwaardelijk
opzet’, DD 2001, p. 632-643, p. 634; W. Nieboer, Wetens en willens (inaugurele rede Tilburg),
Arnhem: Gouda Quint 1978, p. 10; H.D. Wolswijk, ‘Opzet en willen; een bijdrage aan de discussie
over het opzetbegrip’, DD 2000, p. 793-811, p. 795-798.

16 Slot van de beginregel van het gedicht To his coy mistress van A. Marvell (1621-1678), aangehaald
door S.E. Fish, ‘There is no textualist position’, San Diego Law Review 2005, p. 629-650, p. 637.

17 Kelk & Kool 2001, p. 634-635; ook in het aanstonds uitvoering te bespreken arrest HR 25 maart
2003, NJ 2003, 552, m.nt. Y. Buruma (Hiv I) worden deze beoordelingscriteria met zoveel woorden
genoemd (r.o. 3.6 slot).

18 Vgl. J.F. Nijboer & L.T. Wemes, Rechtspraak, dogmatiek en dogmatisme. De analytische waarde
van het onderscheid tussen materieel en formeel strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1990.

grip in zekere mate differentieert afhankelijk van de uiteenlopende bestanddelen
waarop het opzet binnen verschillende delicten of delictstypen betrokken is.15

Daarnaast moet erop worden gewezen dat het eveneens in de voorlaatste para-
graaf van het vorige hoofdstuk besproken juridische kader waarbinnen de vraag
naar het bewijs van het opzet zich aandient, gepaard gaat met specifieke beper-
kingen.

Over de meest ‘juiste’ betekenisverlening aan een ‘meerstemmige’ subjectie-
ve verrichting kan in beginsel tot in de eeuwigheid worden gesteggeld. Maar de
rechter beschikt niet over ‘world enough, and time’16 om zich te verdiepen in
alle mogelijke interpretaties van een litigieuze gedraging. Hij zal zich voor een
afdoende indruk van verdachtes ‘geestesgesteldheid’ hebben te verlaten op diens
eigen verklaringen, of bij ontstentenis daarvan op verklaringen van eventuele
getuigen. Zijn ook getuigenverklaringen aangaande het opzet van de verdachte
niet voorhanden, dan moet voor de bewezenverklaring van het opzet worden
teruggegrepen op de omstandigheden van het geval. Met name zal dan acht
worden geslagen op de aard van de handeling en de feitelijke omstandigheden
waaronder de handeling zich heeft voltrokken.17 De derde relativering is met het
vorenstaande reeds aangekondigd. Goed begrip van de betekenis van het opzet
veronderstelt een goed begrip zowel van de aard van het (type) misdrijf dat in
een voorkomend geval aan de orde is, alsook van de hele feitelijke context van
het bijzondere geval. Dit brengt enerzijds mee dat in de rechtspraak het algeme-
ne opzetbegrip voor afzonderlijke misdrijven en bijzondere omstandigheden
nader wordt uitgekristalliseerd. Anderzijds leidt dit er eveneens toe dat de
jurisprudentie inzake de bewijsvoering van opzet met grote behoedzaamheid
moet worden tegemoet getreden. De sterke verknooptheid van het opzetoordeel
met feitelijke omstandigheden en specifiek op het delict betrokken regels houdt
ons immers in de meeste gevallen af van de mogelijkheid sterke, algemene
criteria te ontlenen aan rechterlijke uitspraken.18

De bovenstaande overwegingen wettigen de stelling dat het opzet inderdaad
een juridische constructie moet zijn. De juridische bepaaldheid van het opzetbe-
grip manifesteert zich op verschillende wijzen. Het subjectieve of daderintrinsie-
ke moment van het opzet – voor zover dit in de dogmatiek inderdaad als een
onwrikbaar onderdeel van de inhoud van het strafrechtelijk opzetbegrip wordt
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19 Het subjectieve of subjectintrinsieke moment wordt, mijns inziens ten onrechte, niet erkend door
A.A.G. Peters, Opzet en schuld in het strafrecht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1966, p. 97-98,
116-119, en passim. In de subparagraaf 4.1 van hoofdstuk V heb ik uiteengezet waarom het
subjectintrinsieke moment dat, naast het subjectextrinsieke moment, in het bivalente algemene
intentionaliteitsbegrip besloten ligt, ook in het strafrechtelijke opzetbegrip besloten moet liggen.

20 Peters 1966, p. 80-88. Zie over de opvattingen van Peters over de begrippen opzet en culpa nader
hoofdstuk I, subparagraaf 2.3.

21 Zie de kritiek van bijvoorbeeld A.A. van Dijk, Strafrechtelijke aansprakelijkheid heroverwogen.
Over opzet, schuld, schulduitsluitingsgronden en straf (diss. Groningen), Apeldoorn/Antwerpen:
Maklu 2008, p. 241-252; J.L.M. Boek, ‘De moraal van het opzetoordeel’, in: M. Moerings, C.M.
Pelser & C.H. Brants (red.), Morele kwesties in het strafrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 121-
135; J.M. Reijntjes, ‘Het aantonen van opzet. Over de verhouding tussen vorm en materie in het
strafrecht’, in: M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink (red.), Glijdende schalen (De Hullu-
bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003, p. 473-490; A.J.M. Machielse, ‘Wederrechtelijk-
heid en schuld bij het culpoze delict’, in: V.H. Davelaar-van Tongeren, N. Keijzer & U. van de Pol
(red.), Strafrecht in perspectief, Arnhem: Gouda Quint 1980, p., 215-233, p. 221; vgl. ook Remme-
link 1996, p. 228. Zie nader de volgende paragraaf.

22 Zie bijvoorbeeld Reijntjes 2003, p. 476; Kelk 2005, p. 172-176; Remmelink 1996, p. 228; De Hullu
2006, p. 216-217; A.W.M. Mooij, Schuld in strafrecht en psychiatrie (inaugurele rede Utrecht),
Arnhem: Gouda Quint 1997, p. 12-13; Wolswijk 2000, p. 798; Brouns 1988, p. 249-281, p. 281:
‘Met behulp van een in een algemene regel uit te drukken objectief verband tussen oorzaak en
gevolg, wordt een subjectief verband tussen dader en gevolg bewezen en gemotiveerd.’ Het wordt
ook met zoveel woorden gezegd door de Hoge Raad in zijn arrest van 25 maart 2003, NJ 2003, 552,
m.nt. Y. Buruma (Hiv I; r.o. 3.6): ‘Bepaalde gedragingen kunnen naar hun uiterlijke verschijnings-
vorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op een bepaald gevolg dat het – behoudens contra-
indicaties – niet anders kan zijn dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het desbetreffende
gevolg heeft aanvaard.’ Een sterk normatief opzetoordeel klinkt door in het beroemde arrest HR 6
februari 1951, NJ 1951, 475, m.nt. B.V.A. Röling (Inrijden op agent), waarin het ging om een
poging tot doodslag (art. 45 jo. 287 Sr); een hedendaagse variant van deze casus biedt HR 15 januari
2008, NJ 2008, 609, m.nt. P.A.M. Mevis, waarin het ging om een poging tot zware mishandeling
(art. 45 jo. 302 Sr).

onderkend19 – krijgt binnen onze strafrechtspleging niet of nauwelijks de gele-
genheid om als zodanig langs ‘wetenschappelijk aanvaardbare’ wegen aan de
oppervlakte te treden. Ware dit wel zo, dan zou het rechterlijk opzetoordeel in
vérstrekkende mate worden verpsychologiseerd of verpsychiatriseerd. Ter
verdediging van de primair op het intersubjectieve of daderextrinsieke moment
van de intentionaliteit, dus op uitwendigheden georiënteerde bewijsvoering van
het opzet kan steun worden gezocht bij een centrale notie uit de, in de volgende
paragraaf nader uiteen te vouwen normatieve opzetleer van A.A.G. Peters. Het
opzet maakt in zijn opvatting een integraal onderdeel uit van de handeling en
kan daarvan niet worden losgeweekt. Het opzet, opgevat als subjectieve geestes-
instelling van de dader, kan mitsdien niet los van de daad worden onderworpen
aan een psychologische beoordeling. Het opzet is er, of is er niet, alles afhan-
kelijk van de kwaliteit van de gedraging. Die kwaliteit nu wordt gedicteerd door
de sociale, betekenisbepalende normen die vigeren binnen de situationele
context van de handeling. In die zin is het opzet normatief bepaald.20 Peters’
opzetleer heeft weliswaar veel invloed uitgeoefend, maar is nooit algemeen
aanvaard.21 Wél wordt algemeen onderkend dat de aanwezigheid van opzet kan
blijken uit de uiterlijke verschijningsvorm van de handeling.22 Men behoeft dan
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23 Peters 1966, p. 117.
24 Dit wordt wel aangemerkt als ‘bewijsfictie’ en als het ‘sprongetje’ van het normatief veronderstelde

naar het zogenoemd feitelijke of psychische opzet. Zie Peters 1966, p. 46, 98-99; Remmelink 1996,
p. 208-209.

25 Zie bijvoorbeeld De Hullu 2006, p. 268-269, die opwerpt dat de huidige Nederlandse cultuur niet
slechts een schuldcultuur maar ook een sterk op doelmatigheid georiënteerde cultuur is. Voor de
term beheersingsideologie zie A.W.M. Mooij, Psychiatrie, recht en de menselijke maat. Over
verantwoordelijkheid, Amsterdam/Meppel: Boom 1998, p. 28-31; en A.W.M. Mooij, ‘Schulderva-
ring in een beeldcultuur’, JV 25 (1999a) afl. 5, p. 37-45; zie verder R. Foqué & A.C. ’t Hart,
Instrumentaliteit en rechtsbescherming. Grondslagen van een strafrechtelijke waardendiscussie,
Arnhem: Gouda Quint 1990, p. 295-320; C. Kelk, ‘Het strafrecht in de tang van het instrumentalis-
me’, in: G.C.G.J. van Roermund, M.S. Groenhuijsen & W.J. Witteveen (red.), Symposium strafrecht.
Vervolg van een grondslagendebat, Arnhem: Gouda Quint 1993, p. 3-83.

26 A.W.M. Mooij, ‘Handelingsvrijheid’, DD 1999b, p. 840-850, p. 842; M.A. Loth, ‘Zeven stellingen
over de gedraging in het strafrecht’, in: M.S. Groenhuijsen, G.E. Mulder & J. Remmelink (red.), De
Schets nader bekeken. Beschouwingen naar aanleiding van de Schets materieel strafrecht van W.
Nieboer, Arnhem: Gouda Quint 1992, p. 21-32, p. 25-27.

27 Y. Buruma, ‘Het schuldig subject’, in: M.J. Borgers, I.M. Koopmans & F.G.H. Kristen (red.),
Verwijtbare uitholling van schuld?, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1998, p. 1-9, p. 3. Zie voorts D.H.
de Jong, ‘Het strafrechtelijk schuldbegrip: ontwikkeling of ontbinding’, DD 1999a, p. 1-6; D.H. de
Jong, ‘Verantwoordelijkheid en schuld’, DD 1999b, p. 827-839; Y. Buruma, ‘Strafrecht is schuld-
strafrecht’, JV 25 (1999a) afl. 5, p. 8-18; J. de Hullu, ‘Bedreigingen voor het schuldbeginsel?’, in:
M.J. Borgers, I.M. Koopmans & F.G.H. Kristen (red.), Verwijtbare uitholling van schuld?, Nijme-
gen: Ars Aequi Libri 1998, p. 179-187.

ook – in de woorden van Peters – geen psychologie te hebben gestudeerd om te
kunnen vaststellen dat iemand opzettelijk heeft gehandeld.23

Het voorgaande impliceert reeds dat in de juridische opzetvaststelling tot op
zekere hoogte wordt geabstraheerd van het subjectintrinsieke moment van het
opzet, dat wil zeggen: van het ‘feitelijke’ willen en weten van het als verdachte
aangemerkte handelend subject. Het strafrechtelijk opzetbegrip uit de heersende
leer blijft nochtans de pretentie voeren uiteindelijk naar juist dit subjectieve
aspect te verwijzen.24 De juridische abstractie pleegt ingrijpender te worden
naarmate de wens om het strafrechtelijk opzetbegrip toch vooral ‘hanteerbaar’
te laten zijn zich sterker doet gevoelen. Dit geldt vrijwel zeker in een tijdperk
als het onze, dat in toenemende mate door een beheersingsideologie en een
nadruk op instrumentaliteit lijkt te worden gekenmerkt.25 Er wordt wel gewag
gemaakt van een steeds sterker wordende behavioristische oriëntatie in ons
strafrecht, in dier voege dat voor de bewezenverklaring van de als subjectieve
delictsbestanddelen te boek gestelde dolus en culpa in toenemende mate de
grondslag wordt gevonden in louter uitwendigheden.26 Onder de vigeur van
dergelijke tendensen tot objectivering en normativering lijkt de verdachte te
worden gedegradeerd van subject tot een van buitenaf te waarderen object.27 Met
dit laatste wordt veelal gedoeld op de gedachte dat er in ons strafproces bij de
vaststelling van opzet en onachtzaamheid steeds minder – te weinig – ruimte is
voor een individualiserende benadering. De vraag die zich naar aanleiding van
dit laatste opdringt, is in hoeverre een werkelijk individualiserende benadering
überhaupt mogelijk is, indien geloofwaardige verklaringen van de verdachte
aangaande zijn subjectieve intenties ten tijde van het litigieuze delict ontbreken.
Wij zullen deze vragen in de volgende paragraaf onder ogen zien.
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28 De Hullu 2006, p. 215. Het gaat om een aspect van toerekening, met andere woorden: het opzet
anticipeert, preludeert, evenals de onachtzaamheid, op het ‘totaalverwijt’; zie daarover ook
W. Nieboer & G.A.M. Strijards, ‘Culpa – Is er een weg terug?’, in: A.C. ’t Hart et al. (red.),
Strafrecht in balans (Geurts-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1983, p. 175-196, p. 194-196; en de
volgende paragraaf. Het toerekeningsaspect manifesteert zich sterk bij de bewijsvoering van het door
de verschillende deelnemingsvormen (art. 47-48 Sr) vereiste opzet; zie daarover G. Knigge, ‘Het
opzet van de deelnemer’, in: M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink (red.), Glijdende schalen
(De Hullu-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003, p. 291-321; C. Kelk & R.S.B. Kool,
‘Actuele overwegingen betreffende opzet en schuld en over het getuigenbewijs’, DD 2003, p. 75-91,
p. 76-79; HR 20 januari 2004, NJ 2004, 214; en HR 29 april 1997, NJ 1997, 654. Zie ook R.A.V.
van Haersolte, ‘De stratificatie van straf en strafbaarstelling’, in: R.A.V. van Haersolte, De mens en
het zijne, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984, p. 17-38, p. 22: ‘De hoogst gepotentieerde vorm van
toeschrijving is wel de “toerekening”, waarbij tussen een mens en een gebeurtenis het verband van
“schuld” wordt aangenomen.’

29 In bepaalde opzichten: het strafrechtelijk begrip opzet is, bezien in de breedte, meeromvattend dan
het vóór-juridische begrip opzet of intentionaliteit, met name doordat het strafrechtelijk opzetbegrip
tevens de opzetgradatie van het voorwaardelijk opzet omvat. Maar bezien in de diepte omvat het
strafrechtelijk begrip opzet minder dan zijn alledaagse tegenhanger, omdat het strafrechtelijk opzet
een sterker theoretische of dogmatische lading draagt die nauw samenhangt met de strafrechtsdog-
matiek rond de voorwaarden voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. Zoals in de voorlaatste
paragraaf van het vorige hoofdstuk werd gesteld en in de volgende paragraaf nog zal worden
uitgewerkt, noopt de strafrechtelijke oriëntatie op imputatie tot een individualiserende bewijsvoering
van het opzetbestanddeel, terwijl intentionaliteit in het alledaagse, maatschappelijk verkeer tamelijk
‘objectief’ pleegt te kunnen worden aangenomen.

30 Zie hoofdstuk IV, paragraaf 4. Vgl. Kelk & Kool 2001, p. 637.

Het juridische karakter van het opzetbegrip blijkt daarnaast vooral uit de
omstandigheid dat de betekenis van het strafrechtelijke opzetbegrip ruimer is
dan de betekenis die men in het dagelijks spraakgebruik gewoon is aan de term
opzet te hechten. Het juridische, normatieve begrip opzet is, zo schrijft J. de
Hullu, ‘vooral ruimer dan “bedoeling”. In het bewezen verklaren van opzet ligt
ook een aspect van toerekening besloten’.28 In het licht van dit laatste is het
eveneens begrijpelijk dat het opzet niet uitsluitend op één specifieke, beoogde
gang van zaken behoeft te zijn gericht, doch zich eveneens kan uitstrekken over
een wat afwijkende gang van zaken, alsmede over niet in de eerste plaats
beoogde gevolgen van een gedraging. Het strafrechtelijk opzetbegrip kent
daarmee een aanzienlijk ruimer betekenisbereik dan zijn vóór-juridische equiva-
lent. Het strafrecht stelt aan de bewijsbaarheid en toepasselijkheid van zijn
opzetbegrip in bepaalde opzichten minder verstrekkende eisen dan de eisen die
de omgangstaal stelt aan de toepasselijkheid van het algemene, in het voorgaan-
de hoofdstuk besproken begrip intentionaliteit.29 Onderworpen als het is aan
specifieke grenzen en beperkingen, moet het strafrecht het doen met ‘hanteerba-
re’ theoretische concepten, ook al leveren zij een gedeeltelijke reductie op van
de werkelijkheid. Maar dit wil niet zeggen dat het strafrecht bij de bepaling van
de inhoud van het begrip opzet volledig zijn eigen weg zou mogen gaan, en
legitiem alle banden met ‘de werkelijkheid’ vermag door te snijden. In hoofd-
stuk IV werd betoogd dat het strafrecht zich niet bloot mag stellen aan de kans
te ontaarden in een star controlesysteem, dat met de wereld waarin het zijn
activiteiten ontplooit geen werkelijke affiniteit meer heeft.30 Erkenning van het
juridische karakter van het opzetbegrip doet dus terstond de vraag naar de



Hoofdstuk VI324

31 De term werd volgens Ph.S. Frenkel voor het eerst gebruikt in de achttiende eeuw door de Duitse
jurist J.S.F. Böhmer, maar in een betekenis die overeenkomt met wat wij thans het opzet als
noodzakelijkheidsbewustzijn of de dolus indirectus zouden noemen. In een met de huidige betekenis
van het voorwaardelijk opzet goeddeels overeenstemmende betekenis komt de term het eerst voor
in de negentiende eeuw bij de Duitse dogmaticus A.F. Berner. Zie voor een overzicht van de
receptiegeschiedenis van het begrip voorwaardelijk opzet of dolus eventualis Ph.S. Frenkel, Bijdrage
tot de leer van het voorwaardelijk opzet (diss. Utrecht), Utrecht: L.E. Bosch 1917, p. 16-37. Vooral
dankzij de door de eveneens Duitse jurist R. Frank aan het begrip voorwaardelijk opzet verbonden
hypothetische formulering heeft deze rechtsfiguur in de dogmatiek en naderhand jurisprudentieel
ingang gevonden; zie Brouns 1988, p. 201-228, in het bijzonder p. 212-214.

32 H.J. Smidt/J.W. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht. Eerste deel, Haarlem: H.D.
Tjeenk Willink 1891, p. 87-89 (onder andere het bekende citaat van minister Modderman over de
‘woeste ruiter’).

33 De hypothetische formule wordt door Frank aanvankelijk, in 1890, als volgt verwoord: ‘Die
Voraussicht des Erfolges als eines möglichen, erfüllt den Begriff des Vorsatzes nur dann, wenn die
Voraussicht desselben als eines gewissen, den Handelnden nicht abgehalten, nicht die Bedeutung
eines ausschlaggebenden kontrastierenden Motivs gehabt hätte’ (aangehaald in Frenkel 1917, p. 64;
en Brouns 1988, p. 212, voetnoot 53). Later comprimeerde Frank zijn criterium voor de ondergrens
van het opzet tot de volgende, door Frenkel (1917, p. 64) geciteerde formule: ‘Sagt sich der Täter:
mag es so oder anders werden, auf jeden Fall handle ich, so ist sein Verschulden ein vorsätzliches.’

34 In het arrest waarin de Hoge Raad voor het eerst het voorwaardelijk opzet expressis verbis accepteer-
de, ging het om de vraag of opzet kon worden aangenomen ten aanzien van een in de delictsom-
schrijving genoemde ‘begeleidende omstandigheid’; HR 9 november 1954, NJ 1955, 55, m.nt.
W.P.J. Pompe (Cicero). Zie De Hullu 2006, p. 219-221; Kelk 2005, p. 185. Zie voor een kritiek op
de formule van Frank: Brouns 1988, p. 212-214; en (impliciet) Peters 1966, p. 113-114.

verhouding tussen de juridische en feitelijke of vóór-juridische aspecten van het
opzet opdoemen.

Dat dit evenwicht inderdaad nauwlettend in het oog moet worden gehouden,
geldt zeker ten aanzien van het zogenaamde voorwaardelijk opzet, de opzet-
variant die bij uitstek de kwalificatie ‘juridische constructie’ verdient. Het
voorwaardelijk opzet bezit oude dogmatische papieren.31 Hoewel de contouren
van deze rechtsfiguur al in de wetsgeschiedenis duidelijk zijn terug te vinden,
is het voorwaardelijk opzet toch voornamelijk in de rechtspraak ontwikkeld.32

Tegen het einde van de negentiende eeuw formuleerde R. Frank een formule
voor de ‘ondergrens’ van het opzet, dat wil zeggen: de grens die het domein van
het opzet scheidt van het domein van de culpa. Iemand handelt volgens de
beroemd geworden Franksche Formel opzettelijk, indien en zolang kan worden
aangenomen dat hij ook zou hebben gehandeld indien hij zeker wist dat de
strafbare gevolgen zouden intreden.33 In de Nederlandse jurisprudentie is deze
hypothetische formule ter beproeving van de rekbaarheid van het strafrechtelijk
opzetbegrip niet overgenomen, maar is het accent veel meer gelegd op de
bewuste aanvaarding van aanmerkelijke kansen op het intreden van bepaalde
gevolgen of op het zich voordoen van bepaalde, strafbaarheid vestigende om-
standigheden.34 Strikt genomen stelt de voorwaarde dat een kans bewust of
willens en wetens is aanvaard inhoudelijk dezelfde eis als de opzetformule van
Frank. Franks test impliceert immers in de eerste plaats dat de dader wist dat zijn
voorgenomen gedraging een zeker risico in het leven riep, en in de tweede plaats
dat de dader dit risico wilde lopen. Wezenlijk gaat het namelijk om een belan-
genafweging: de dader acht het stellen van de handeling van groter waarde dan



Dolus en culpa 325

35 Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat de dader daarom niet kan hopen dat de kwade kansen zich niet
zullen verwerkelijken. Het gaat erom dat hij de handeling stelt, ondanks zijn wetenschap en
aanvaarding van de mogelijkheid van de negatieve gevolgen en ondanks zijn eventuele hoop op een
goede afloop.

36 Zie ook HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552, m.nt. Y. Buruma (Hiv I). Zie nader de volgende paragraaf.
37 De Hoge Raad overwoog in het arrest HR 9 november 1954, NJ 1955, 55, m.nt. W.P.J. Pompe

(Cicero) dat verdachten ‘zich willens en wetens [hadden blootgesteld] aan de geenszins als denkbeel-
dig te verwaarlozen kans’ dat een bepaalde, door verdachten veronachtzaamde voorwaarde niet
zonder grond was gesteld, zodat aangenomen kon worden dat zij opzettelijk inbreuk hadden gemaakt
op de Auteurswet.

38 Zie De Hullu 2006, p. 220-221; zie ook Kelk 2005, p. 184-185; en HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552,
m.nt. Y. Buruma (Hiv I).

39 Kelk & Kool 2001, p. 636: ‘Het is duidelijk dat het voorwaardelijk opzet om crimineel-politieke
redenen een veel gebruikte rechtsfiguur is geworden.’

40 De Hullu 2006, p. 228, vestigt in dit verband terecht de aandacht op het risico, dat de voor-
waardelijk-opzetconstructie gemakkelijk een ‘sjabloonachtige toepassing’ kan vinden. Zie ook Kelk
& Kool 2001, die erop wijzen dat een voorwaardelijk-opzetredenering in motiveringen van vonnis-
sen in een aantal gevallen versluiert, dat de rechter eenvoudigweg geen geloof hecht aan de
ontkenning van het opzet door de verdachte.

het rechtsbelang, de kans op schending waarvan door die handeling wordt
opgeroepen.35 Het verschil tussen de test van Frank en de binnen onze jurispru-
dentie gelegde nadruk op de aanvaarding van kansen, schuilt allicht in de
omstandigheid dat laatstgenoemd criterium zich, gemakkelijker dan het sterk
prognostische of hypothetische criterium van Frank, laat beoordelen aan de hand
van uitwendige aanwijzingen.36

Naast deze ‘onverschilligheid’ ten aanzien van het door de handeling in de
waagschaal gestelde rechtsbelang, eist het Nederlandse recht nog dat het risico
een zeker gehalte heeft. In zijn aanvankelijke formulering van het voorwaarde-
lijk opzet duidde de Hoge Raad het te aanvaarden risico aan als een ‘geenszins
als denkbeeldig te verwaarlozen kans’.37 Tegenwoordig spreekt de Hoge Raad
van een ‘aanmerkelijke kans’. Voorwaardelijk opzet wordt gewoonlijk aanwezig
geacht indien de verdachte de aanmerkelijke kans dat een bepaald strafrechtelijk
relevant gevolg zal intreden of dat een bepaalde, strafrechtelijk relevante om-
standigheid zich voordoet, bewust aanvaardt. Aldus luidt de thans heersende
formule.38 Hierboven werd reeds duidelijk dat het opzet niet altijd geheel
ontbloot is van een crimineel-politieke, althans ethisch-normatieve interpretatie.
Dit geldt a fortiori voor het voorwaardelijk opzet.39 In gevallen waarin bestraf-
fing op crimineel-politieke gronden wenselijk wordt geacht, blijkt in de recht-
spraak dan ook een neiging te bestaan een toevlucht te zoeken in voor-
waardelijk-opzetredeneringen, waarmee het benodigde bewijs gemakkelijker
kan worden geleverd en gemotiveerd, dan met bewijsredeneringen in de trant
van het ‘traditionele’ opzet.40 De twee voorwaarden voor voorwaardelijk
opzet – het willens en wetens op de koop toe nemen van een kans op een
bepaald gevolg of een bepaalde omstandigheid, en de aanmerkelijkheid van de
kans op het intreden van dat gevolg of het zich voordoen van de omstandig-
heid – worden niet altijd even streng gesteld. Het is mede daarom van groot
belang zicht te krijgen op de eisen die in ons strafrecht worden gesteld aan het
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41 Nieboer 1978.
42 Nieboer 1978, p. 7. Dat deze vaststelling toch niet in alle gevallen erg simpel is, moge blijken uit

de aanstonds te bespreken gevallen uit de jurisprudentie van de Hoge Raad.
43 Zie aangaande de derde functie Nieboer 1978, p. 35-39; vgl. De Hullu 2006, p. 217, voetnoot 135.

Aan de nogal beperkte stoornisgevoeligheid van het strafrechtelijk opzet wordt ook in de volgende
paragraaf nog kort aandacht besteed.

44 HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552, m.nt. Y. Buruma (Hiv I); HR 18 januari 2005, NJ 2005, 154, m.nt.
D.H. de Jong (Hiv III).

45 In de casus van de in de vorige voetnoot genoemde arresten, alsook in de casus die ten grondslag
lag aan het arrest HR 24 juni 2003, NJ 2003, 555 (Hiv II), ging het dus niet om een voltooid misdrijf,
doch om een poging tot doodslag c.q. poging tot zware mishandeling. Zowel in de dogmatiek als in
de jurisprudentie is algemeen aanvaard, dat het voor strafbare poging blijkens art. 45 Sr vereiste
‘voornemen’ op gelijke wijze als het opzet in verschillende schakeringen kan voorkomen, zelfs in

aannemen van het ‘bewust’ aanvaarden van een aanmerkelijk risico, en op de
betekenis van het woord ‘aanmerkelijk’.

In dat verband kan het dienstig zijn notitie te nemen van de drie door W. Nie-
boer aan het voorwaardelijk opzet toegeschreven hoofdfuncties.41 In de eerste
plaats helpt de voorwaardelijk-opzetconstructie bij de grensafbakening met de
schuldvorm culpa. Immers, indien niet kan worden aangetoond dat de verdachte
een aanmerkelijke kans op onheil bewust aanvaard heeft, kan geen sprake zijn
van opzet, doch kan wel sprake zijn van (bewuste) culpa. In de tweede plaats is
het voorwaardelijk opzet een instrument ten behoeve van de bewijsmotivering
van het opzet. De juridische constructie van het voorwaardelijk opzet ontslaat
de rechter van de last te bewijzen dat de verdachte willens en wetens bepaalde,
strafbare gevolgen heeft veroorzaakt of willens en wetens een als zodanig
strafbaar gestelde handeling heeft verricht of een strafrechtelijk gebod heeft
nagelaten. Dankzij de voorwaardelijk-opzetconstructie kan de rechter, ter
motivering van zijn overtuiging dat de verdachte opzettelijk heeft gehandeld of
nagelaten, volstaan met de ‘simpele’ vaststelling dat de verdachte tenminste de
aanmerkelijke kans op bepaald strafrechtelijk relevant onheil heeft aanvaard.42

En ten slotte zou het voorwaardelijk opzet de ‘stoornisgevoeligheid’ van het
opzet in algemene zin verminderen. In het vervolg van deze paragraaf wordt
vooral op de twee eerstgenoemde functies van het voorwaardelijk opzet nader
ingegaan.43 Dit zal in hoofdzaak gebeuren tegen de achtergrond van een belang-
rijke jurisprudentiële ontwikkeling binnen het materieel-strafrechtelijke leerstuk
van het voorwaardelijk opzet. Door de Hoge Raad is gedurende de afgelopen
jaren een aantal geruchtmakende arresten gewezen over zowel de inhoud als de
bewijsvoering van het voorwaardelijk opzet.

In de zaken die tot deze arresten aanleiding hebben gegeven, stond de vraag
centraal of voorwaardelijk opzet kan worden aangenomen ten aanzien van hem,
die met een andere persoon of met andere personen onbeschermde seksuele
omgang heeft, terwijl hij bekend is, zowel met zijn eigen seropositiviteit, als met
de risico’s van onbeschermde seksuele handelingen. In de oudste van de ver-
schillende hiv-gerelateerde zaken, de zaak die heeft geleid tot maar liefst twee
casserende arresten van de Hoge Raad,44 gaat het om een met het hiv-virus
geïnfecteerde man die aanvankelijk werd vervolgd terzake van onder andere
poging tot doodslag (art. 45 jo. 287 Sr).45 Deze man had onbeschermde seks
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de vorm van het voorwaardelijk opzet. Zie Remmelink 1996, p. 392; Kelk & Kool 2001, p. 636; De
Hullu 2006, p. 367; D.H. de Jong & M. Kessler, ‘De HIV-test voor het voorwaardelijk opzet en
andere leerstukken’, NJB 2002, p. 2230-2237, p. 2230. Een voorbeeld uit de jurisprudentie biedt HR
6 februari 1951, NJ 1951, 475, m.nt. B.V.A. Röling (Inrijden op agent). Vgl. ook HR 19 juni 1911,
W 9203 (Hoornse taart), hoewel het in deze zaak ten dele ging om voltooide moord en ten dele om
een poging, waarvan de bewezenverklaring werd ingekleed in een redenering in de trant van het
waarschijnlijkheidsbewustzijn.

46 Rb Leeuwarden 1 maart 2001, LJN: AB0355. De rechtbank veroordeelde de man terzake van poging
tot doodslag op het ene slachtoffer, terzake van poging tot doodslag, meermalen gepleegd, ten
aanzien van het andere slachtoffer (beide jongens bleken niet door de man te zijn geïnfecteerd) én
terzake van het medeplegen van verkrachting van één van beide slachtoffers (art. 47, eerste lid en
onder ten eerste jo. 242 Sr). Zie over dit vonnis J. Boksem, ‘Voorwaardelijk opzet van HIV-
besmette. Een aanmerkelijke kans?’, Advocatenblad 2001, p. 251-253.

47 Hof Leeuwarden 9 augustus 2001, LJN: AB3298. Zie over dit arrest D.H. de Jong & Kessler 2002.
48 Hof Arnhem 30 juni 2003, NJ 2003, 581.
49 Hof ’s-Hertogenbosch 29 november 2005, LJN: AU7021. De veroordeling voor medeplegen van

verkrachting blijft in stand; de straf die de verdachte deswege krijgt opgelegd, wordt door het
gerechtshof te ’s-Hertogenbosch uiteindelijk bepaald op twee jaren en 134 dagen.

50 HR 24 juni 2003, NJ 2003, 555 (Hiv II); en HR 20 februari 2007, NJ 2007, 313, m.nt. Y. Buruma
(Hiv IV).

51 Zie vooral D.H. de Jong & Kessler 2002, p. 2232-2233.

gehad met een jongen van dertien en een jongen van zestien jaar oud, ondanks
’s mans bekendheid met zijn eigen seropositieve status alsook met de risico’s,
verbonden aan onveilige seksuele handelingen. Deze zaak leidde tot een veroor-
delend vonnis van de rechtbank te Leeuwarden van 1 maart 2001,46 in hoger
beroep tot het eveneens veroordelende arrest van het gerechtshof te Leeuwarden
van 9 augustus 200147 en voorts tot een arrest van de Hoge Raad waarin het
arrest van het gerechtshof wordt gecasseerd en de zaak wordt verwezen naar het
gerechtshof te Arnhem. Dit gerechtshof veroordeelt de man op 30 juni 2003
terzake van poging tot zware mishandeling (art. 45 jo. 302 Sr),48 welke uitspraak
opnieuw bij de Hoge Raad geen genade vindt: op 18 januari 2005 casseert de
Hoge Raad het arrest en verwijst hij de zaak naar het gerechtshof te ’s Hertogen-
bosch, dat de verdachte op 29 november 2005 vrijspreekt van de ten laste
gelegde poging tot zware mishandeling.49 Twee andere, wat betreft de feitelijke
toedracht vergelijkbare zaken hebben respectievelijk in 2003 en 2007 geleid tot
arresten van de Hoge Raad.50

2.2 Het probleem van de aanmerkelijke kans

De kwestie waar het in de verschillende gevallen steeds allemaal om draaide
was: handelde de seropositieve man met voorwaardelijk opzet? Voor een
antwoord op deze vraag is het vooreerst noodzakelijk na te gaan, of in casu kan
worden gesproken van een ‘aanmerkelijke kans’. Wanneer is een kans, een
risico, aanmerkelijk in de zin van de voorwaardelijk-opzetformule? Dit is geen
eenvoudige vraag, alleen al gelet op de sterke verdeeldheid hieromtrent onder
de schrijvers binnen de dogmatiek. Grofweg lijken twee typen van benadering
zich te laten onderscheiden.51 Het begrip ‘aanmerkelijke kans’ kan worden in-
gevuld met behulp van enerzijds ‘kwantitatieve’, objectieve of feitelijke maat-
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52 De Hullu 2006, p. 223-225.
53 Door de kwantitatieve benadering kan ook worden tegemoetgekomen aan de door Pompe opgewor-

pen bezwaren tegen het leerstuk van het voorwaardelijk opzet. Zijns inziens strijdt dit leerstuk met
het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel, mede aangezien de introductie van het voorwaardelijk opzet
vormen van bewuste onachtzaamheid onder de vigeur van het opzet heeft gebracht. Ter bepaling van
de ondergrens van het opzet verkoos Pompe een waarschijnlijkheidsleer. Opzet op een gevolg van
een handeling kan slechts worden aangenomen, voor zover de dader wist dat de handeling de
strekking heeft om onder de gegeven omstandigheden tot dat gevolg te leiden. Zie Pompe 1959,
p. 172-179, vooral p. 173-174: ‘Deze strekking kan blijken uit de waarschijnlijkheid van het gevolg
overeenkomstig de algemene ervaringsregels.’ Zie ook De Hullu 2006, p. 223: ‘Puur mogelijkheids-
bewustzijn lijkt niet voldoende, in zekere zin is toch wel waarschijnlijkheidsbewustzijn vereist.’

54 D.H. de Jong & Kessler 2002, p. 2233, zich baserend op W. Nieboer & G.A.M. Strijards, ‘Toereke-
ning van gevolgen. Om het eigen juridisch karakter’, DD 1980, p. 7-17. De schrijvers belichten hun
voorkeur voor de normatieve benadering mede door te wijzen op praktijkvoorbeelden, waarin de
rechters in overwegende mate vergelijkbare normatieve benaderingswijzen hanteerden teneinde het
voorwaardelijk opzet bewezen te verklaren.

staven en anderzijds ‘kwalitatieve’ of normatieve maatstaven, terwijl het in de
praktijk tevens zou kunnen gaan om een combinatie, waarbij in het ene concrete
geval het accent zal liggen op de kwalitatieve aspecten en in het andere concrete
geval op de kwantitatieve aspecten. In een kwantitatieve benadering is een kans
eerst ‘aanmerkelijk’ in de zin van de voorwaardelijk-opzetformule, wanneer de
kans op het intreden van het strafbare gevolg ‘objectief’ aanzienlijk is. Volledig
objectief zal de kans op het intreden van een gevolg vrijwel nooit kunnen
worden bepaald. Willen we toch enigszins recht doen aan een kwantitatief
criterium, dan zullen we bij de beoordeling van de kans aansluiting moeten
zoeken bij algemene ervaringsregels.52 Indien de term aanmerkelijke kans met
een dergelijke, kwantitatieve betekenis wordt getooid, leidt dit ertoe dat voor het
bewijs van het voorwaardelijk opzet niet kan worden volstaan met het aantonen
van louter des daders bewustzijn van de mogelijkheid dat bepaalde gevolgen uit
zijn gedraging zouden voortvloeien. De dader moet zich immers hebben gereali-
seerd dat het litigieuze gevolg met een zekere waarschijnlijkheid uit zijn gedra-
ging zou voortvloeien.53

In een kwalitatieve benadering wordt een kans als aanmerkelijk beschouwd,
zodra op basis van normatieve overwegingen kan worden gesteld dat die kans
ethisch of maatschappelijk onaanvaardbaar is. Zo’n kans is derhalve aanmerke-
lijk, niet omdat hij een bepaalde mate van objectieve waarschijnlijkheid bezit,
maar omdat hij op morele gronden niet mag worden gelopen, zelfs niet indien
de kans objectief of statistisch gezien uiterst klein is. Door voorstanders van de
kwalitatieve benadering wordt hieraan toegevoegd dat ‘de aanvaardbaarheid van
het genomen risico onder andere [wordt] bepaald door de inhoud van het
rechtsbelang dat is gekrenkt. Hoe zwaarder het strafrechtelijk beschermde
rechtsbelang bijvoorbeeld weegt, des te eerder wordt een ver van waarschijnlijk-
heid wegblijvende, statistisch kleine kans op krenking daarvan onaanvaardbaar
en in die zin “aanmerkelijk”.’54 Teneinde te voorkomen dat hierdoor het voor-
waardelijk-opzetoordeel in ongebreidelde normativiteit komt te verzanden,
wordt deze observatie door de aanhangers van de normatieve of kwalitatieve
opvatting over de betekenis van de term aanmerkelijke kans meteen gepaard aan
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55 D.H. de Jong & Kessler 2002, p. 2233. Zie ook D.H. de Jong, ‘Groeiende aandacht voor het
materiële strafrecht?’, DD 2000, p. 855-858, p. 857. Zie ook Nieboer 1978, p. 19.

56 Zie de nummers 9-12 in de conclusie bij HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552, m.nt. Y. Buruma (Hiv I).
57 Brouns 1988, p. 228. Zie de nummers 13-17 in de conclusie bij HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552,

m.nt. Y. Buruma (Hiv I).
58 Het voorwaardelijk-opzetleerstuk is in het verleden in de dogmatiek dan ook lange tijd sterk om-

streden geweest; zie Kelk 2005, p. 184. Ook vanuit de common law-traditie is soms felle kritiek op
het continentale ‘over-theoretische’ voorwaardelijk-opzetbegrip te vernemen; zie vooral G. Taylor,
‘Concepts of intention in German criminal law’, Oxford journal of legal studies 2004a, p. 99-127;
en G. Taylor, ‘The intention debate in German criminal law’, Ratio juris 2004b, p. 346-380. Vgl.
R.A. Duff, Intention, agency and criminal liability: Philosophy of action and the criminal law,
Oxford: Basil Blackwell 1990, p. 15-37.

een volgende: hoe kleiner statistisch of objectief bezien de kans, des te belang-
rijker en zelfstandiger wordt die andere voorwaarde voor het aannemen van
voorwaardelijk opzet, te weten de bewuste aanvaarding van de kans.55 Ook A-G
N. Jörg toont zich in zijn conclusie voor het eerste hiv-arrest een voorstander
van de normatieve of kwalitatieve benadering. Aan een overwegend kwantitatie-
ve (‘statistische’) benadering kleeft zijns inziens ten eerste het bezwaar dat in
veel gevallen de kans op het intreden van een gevolg niet objectief te bepalen,
laat staan statistisch exact te berekenen is. In de tweede plaats kunnen statistisch
volstrekt gelijke kansen onder verschillende omstandigheden ook heel verschil-
lende betekenissen hebben. En ten derde zou de zelfstandige rol van de rechter
in gevaar gebracht kunnen worden, als de kansberekeningen van forensisch
deskundigen bepalend zouden zijn voor de vraag of de rechter al of niet het be-
staan van een aanmerkelijke kans mag aannemen.56 Ter bepaling van de ‘onder-
grens’ in de betekenis van de aanmerkelijke kans knoopt Jörg aan bij de opvat-
ting van P.J.H.M. Brouns: het moet gaan om kansen of gevaren waarvan een
‘tegenmotiverende werking’ uit zou kunnen gaan, en die zien op gevolgen waar-
aan een zeker ‘aspect van regelmaat en algemener voorkomen valt te ontwa-
ren’.57 

Zoals zojuist werd betoogd, dient de voorwaardelijk-opzetconstructie er
mede toe, bewijsvoering en bewijsmotivering van het zo moeilijk in zijn wezen
te vatten opzet te vereenvoudigen. De populariteit waarin deze strafrechtelijke
uitvinding zich kan verheugen binnen de jurisprudentie, zo zeer dat zij intussen
daaruit noch uit de dogmatiek is weg te denken, lijkt zij in hoge mate te danken
te hebben aan het grote succes waarmee het voorwaardelijk opzet deze functie
vervult. Toch blijkt ook het voorwaardelijk-opzetbegrip aanleiding te geven tot
hardnekkige onduidelijkheden binnen de praktijk der rechtsvinding die bij tijd
en wijle ook in een sterke dogmatische dissensus tot uitdrukking komen.58 In het
voorgaande hebben wij gezien dat het strafrechtelijk opzetbegrip in algemene
zin wordt gekenmerkt door een spanning tussen zijn subjectieve of subjectintrin-
sieke moment en zijn intersubjectieve of subjectextrinsieke moment. Binnen de
praktijk van de bewijsvoering en de daaraan verbonden kwalificatiebeslissing
manifesteert deze spanning zich hierin, dat ter vaststelling van het opzet sterk
wordt geabstraheerd van het subjectintrinsieke moment ten gunste van het
subjectextrinsieke moment. De oprekking van het strafrechtelijk opzetbegrip
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59 In een bekende, nadien ook vaak herhaalde passage in zijn arrest van 25 maart 2003, NJ 2003, 552,
m.nt Y. Buruma (Hiv I), overweegt de Hoge Raad (r.o. 3.6): ‘Of in een concreet geval moet worden
aangenomen dat sprake is van bewuste schuld dan wel van voorwaardelijk opzet zal, indien de
verklaringen van de verdachte en/of bijvoorbeeld eventuele getuigenverklaringen geen inzicht geven
omtrent hetgeen ten tijde van de gedraging in de verdachte is omgegaan, afhangen van de feitelijke
omstandigheden van het geval. Daarbij zijn de aard van de gedraging en de omstandigheden
waaronder deze is verricht, van belang.’

60 Net als het opzetbegrip in algemene zin, heeft ook het criterium van de aanmerkelijke kans uit de
voorwaardelijk-opzetformule waarschijnlijk ten dele een delicts(type)gebonden inhoud. De zaak
waar het hier aangehaalde arrest betrekking op heeft is daarnaast in verscheidene opzichten ‘aty-
pisch’. De zaak wordt namelijk gekenmerkt door aspecten van zowel gewelds- en levensmisdrijven,
als zedenmisdrijven. Zie voor de verschillen in de wijze waarop de rechter voor deze delictstypen
de formule van het voorwaardelijk opzet hanteert Kelk & Kool 2001, p. 636-639 en 640-641; en F.
de Jong, T. van Roomen & E. Sikkema, ‘Objectiverende tendensen binnen het voorwaardelijk
opzet’, DD 2007, p. 929-958. De overwegingen van de Hoge Raad in het hier aangehaalde arrest zijn
echter dusdanig algemeen gesteld, dat een algemene strekking bezwaarlijk kan worden ontkend.

61 HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552, m.nt. Y. Buruma (Hiv I), uit r.o. 3.6; cursivering toegevoegd.

door de voorwaardelijk-opzetmodaliteit heeft deze abstraherende beweging in
hoge mate bevorderd. Enerzijds is namelijk de minimaal te bewijzen intentionele
betrokkenheid van het als verdachte aangemerkte handelend subject bij de
litigieuze gevolgen van de gedraging, zoals verderop nog nader inzichtelijk zal
worden gemaakt, door de constructie van het voorwaardelijk opzet sterk afge-
zwakt, terwijl anderzijds deze constructie ruimschoots toestaat dat het opzet in
overwegende mate wordt vastgesteld aan de hand van in de uitwendigheid
beschikbare, uit de aard van de gedraging en de omstandigheden voortvloeiende
aanwijzingen.59

Het opzetbegrip is daarmee in al zijn strafrechtelijke schakeringen of grada-
ties doortrokken van een spanning tussen objectieve feitelijkheid en juridische
normativiteit. De hypothese die in het vervolg van deze paragraaf aannemelijk
zal moeten worden gemaakt, luidt dat de sterke afzwakking van de voor het
bewijs van het opzet vereiste subjectieve, intentionele gerichtheid van de
verdachte op de gedraging en de gevolgen daarvan noopt tot enige mate van
compensatie, en dat deze compensatie zal moeten worden geboden door de
verlening van een ‘kwantitatieve’ of objectieve betekenis aan de term aanmerke-
lijke kans. De recente jurisprudentie van de Hoge Raad lijkt deze hypothese te
ondersteunen. Met betrekking tot de invulling van het voor het voorwaardelijk
opzet belangrijke begrip aanmerkelijke kans overwoog de Hoge Raad in 2003
in zijn eerste van een reeks hiv-arresten:60 ‘Voorwaardelijk opzet op een bepaald
gevolg – zoals hier de dood – is aanwezig indien de verdachte zich willens en
wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat dat gevolg zal intreden.
De beantwoording van de vraag of de gedraging de aanmerkelijke kans op een
bepaald gevolg in het leven roept, is afhankelijk van de omstandigheden van het
geval, waarbij betekenis toekomt aan de aard van de gedraging en de omstandig-
heden waaronder deze is verricht. Er is geen grond de inhoud van het begrip
“aanmerkelijke kans” afhankelijk te stellen van de aard van het gevolg. Het zal
in alle gevallen moeten gaan om een kans die naar algemene ervaringsregelen
aanmerkelijk is te achten.’61
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62 Zie De Hullu 2006, p. 223-225. Zie ook reeds C. Kelk, ‘De verschillende betekenissen van het
strafrecht’, in: I. Ravenschlag, M.A.M. de Wachter & H.A.E. Zwart (red.), Aids: Instellingen, indi-
vidu, samenleving. Een multidisciplinaire studie, Baarn: Ambo 1990c, p. 252-278, p. 260: ‘Het zal
duidelijk zijn dat het daadwerkelijk intreden van dit mogelijke besmettingsrisico – naar algemene
ervaringsregels uitwijzen – tamelijk gering is, zodat voor de redenering van het voorwaardelijk opzet
alleen al daarom te weinig grond bestaat.’

63 De niet in helderheid uitblinkende overweging van het hof luidt voluit: ‘In aanmerking nemend dit
door de deskundige aangeduide risico, overweegt het hof met betrekking tot de vraag of ten aanzien
van verdachte kan worden gezegd dat hij een als aanmerkelijk aan te duiden risico heeft genomen
bij dat contact, dat er in beginsel ruimte is voor een waardering van kans op het gevolg, doch niet
in overwegende mate, aangezien er naar het oordeel van het hof sprake is van een juridisch-norma-
tief begrip waarin meer factoren dan louter kansberekening een rol spelen. Het juridische begrip “in
aanmerkelijke mate” vindt mede zijn vertaling in de kans dat het gevolg zal intreden.’ De Hoge Raad
acht het niet uitgesloten dat het hof de betekenis van het begrip aanmerkelijke kans door het bezigen
van de zojuist weergegeven formulering niet heeft miskend (zie r.o. 3.7.2).

64 Zie ook Brouns 2006, p. 939-940: ‘Hoe groot de kans is, kan niet afhankelijk gesteld worden van
buiten het tot stand komen van de kans liggende factoren. Een dergelijk standpunt leidt tot on-
gerijmdheden. Stel dat iemand met een stevig mes in de buik gestoken wordt. Twee rechtsgoederen
zijn in het geding: leven en lijf. Het leven zal van de twee toch wel het zwaarst tellende rechtsgoed
zijn, dus de kans op het intreden van de dood is groter dan het intreden van ernstig letsel. Dat is een
malle uitkomst. (…) Met aanmerkelijke kans wordt niet uitsluitend de kwantiteit van de kans
bedoeld. Met aanmerkelijk wordt meer dan dat nog bedoeld uit te drukken dat het om de kans gaat
die in aanmerking dient te worden genomen.’

65 De rechtbank te Leeuwarden, die de zaak in eerste aanleg beoordeelde, deed dit wel door te
overwegen: ‘Het betreft een juridisch-normatief begrip dat wordt bepaald door de mate van
maatschappelijke toelaatbaarheid van het intreden van bepaalde gevolgen door het verrichten van
bepaalde handelingen.’ Hierover kritisch Boksem 2001. Zie voor een overzicht van de verschillende
wijzen waarop andere feitenrechters in vergelijkbare zaken het begrip aanmerkelijke kans hebben
ingevuld D.H. de Jong & Kessler 2002, p. 2230-2232.

De oriëntatie op algemene ervaringsregels, zoals expliciet door de Hoge
Raad voorgeschreven, impliceert dat ons hoogste rechtscollege een voorkeur
heeft voor een objectieve of kwantitatieve benadering, zoals bijvoorbeeld bepleit
door J. de Hullu in zijn handboek.62 De hierboven weergegeven opvatting van
de Hoge Raad is evenwel ook weer niet dusdanig in de objectiviteit vastgespij-
kerd, dat normatieve of kwalitatieve overwegingen in het geheel geen rol meer
zouden kunnen spelen bij de beantwoording van de vraag, of een kans moet
worden gekwalificeerd als aanmerkelijk in de zin van het voorwaardelijk-
opzetbegrip. Het oordeel van het hof te Leeuwarden, dat de term aanmerkelijke
kans ziet op ‘een juridisch-normatief begrip waarin meer factoren dan louter
kansberekening een rol spelen’, wordt door de Hoge Raad namelijk niet onvoor-
waardelijk in de ban gedaan.63 Wél is duidelijk dat de Hoge Raad niet kan
instemmen met de hierboven als kwalitatief of normatief bestempelde benade-
ring, waarin de zwaarte van het strafrechtelijk beschermde rechtsbelang van
invloed is op het oordeel omtrent de aanwezigheid van een aanmerkelijke kans.64

Dat in alle gevallen algemene ervaringsregels maatgevend zijn voor het ant-
woord op de vraag of een kans kan worden beschouwd als een aanmerkelijke
kans, impliceert bovendien dat ter beantwoording van deze vraag ook geen
doorslaggevende betekenis mag worden toegekend aan de ‘maatschappelijke
(on)aanvaardbaarheid’ van de litigieuze gedraging.65
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66 Deze gegevens komen allemaal vrijwel letterlijk uit het door prof. S. Danner van het VU-ziekenhuis
te Amsterdam opgestelde deskundigenrapport. P.J. Smit, ‘Onveilige seks is geen doodslag meer.
Strafrechtelijke ontwikkelingen’, Hivnieuws 82, mei/juni 2003, p. 14-17, wijst erop dat de verdachte
reeds geruime tijd combinatietherapie onderging, hetgeen de kans op infectie waarschijnlijk
verkleint. De kans op besmetting werd in casu geschat op 1 op 200 tot 300 per seksuele handeling;
dit percentage is later nog geregeld opgedoken in andere uitspraken; zie C.M.I. van Asperen de Boer,
‘Statistische kans op HIV-besmetting’, DD 2007, p. 851-864.

Het voorgaande roept de vraag op, onder welke voorwaarden een kans dan
wél naar algemene ervaringsregels kan worden gekwalificeerd als een aanmer-
kelijke kans in de zin van de voorwaardelijk-opzetformule. Het zojuist aan-
gehaalde arrest van de Hoge Raad biedt op deze vraag geen ondubbelzinnig
antwoord. De wijze waarop de rechtbank en het gerechtshof de voor het kunnen
aannemen van voorwaardelijk opzet geldende voorwaarde van de aanmerkelijke
kans hadden toegepast op de feiten van de zaak die leidde tot het eerste hiv-
arrest van de Hoge Raad, stemde niet, of in ieder geval niet volledig, overeen
met de door de Hoge Raad in dit arrest opgetekende maatstaven. Met een beroep
op verschillende deskundigengegevens oordeelden rechtbank en gerechtshof dat
van een aanmerkelijke kans kon worden gesproken. Kort weergegeven steunt dit
oordeel op de volgende gegevens. Onveilig seksueel contact tussen een met het
hiv-virus geïnfecteerd persoon en een niet met dit virus besmet persoon roept de
kans in het leven dat de laatstgenoemde wordt geïnfecteerd met het hiv-virus.
De kans op besmetting is groter bij genito-anaal verkeer, waarvan in casu sprake
was, dan bij genito-vaginaal verkeer. De eventuele infectie leidt niet op zichzelf
tot de dood, maar leidt wel tot het risico dat de aandoening aids zich ontwikkelt.
In verreweg de meeste gevallen leidt een hiv-infectie na een incubatietijd van
grofweg zes tot tien jaar namelijk tot een zodanige afweerstoornis, dat behande-
ling nodig is om verdere stoornis te voorkomen die tot aids zou leiden, terwijl
bij de huidige stand der wetenschap niet duidelijk is of een dergelijke behande-
ling aids permanent kan voorkomen.66

Uit deze gegevens concludeerden rechtbank en gerechtshof (evenals verschil-
lende andere feitenrechters in vergelijkbare zaken) in de eerste plaats dat aids
nog steeds als een dodelijke ziekte moet worden aangemerkt, en in de tweede
plaats dat onbeschermde seksuele handelingen een aanmerkelijke kans op de
dood van het eventuele slachtoffer oproepen. De Hoge Raad oordeelde over
deze zaken evenwel anders. Vooropgesteld dient echter, dat de Hoge Raad niet
rechtstreeks de vraag heeft beantwoord, óf in casu sprake is van een aanmerke-
lijke kans, maar zich strikt genomen slechts heeft gebogen over de vraag of de
motivering van het gerechtshof het oordeel omtrent de aanwezigheid van de
aanmerkelijke kans kan dragen. Die vraag beantwoordt de Hoge Raad ontken-
nend (r.o. 3.7): de aanwezigheid van een aanmerkelijke kans op de dood van het
slachtoffer kan niet worden gemotiveerd met behulp van de hierboven genoem-
de, aan het deskundigenrapport ontleende gegevens. Daarnaast oordeelt de Hoge
Raad in een overweging ten overvloede (r.o. 3.10) evenwel dat het besmetten
van een ander met het hiv-virus, gelet op het bepaalde in art. 82 Sr, in beginsel
strafrechtelijk zou kunnen worden gekwalificeerd als het toebrengen van zwaar
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67 D.H. de Jong, ‘De aanmerkelijke kans’, in: M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink (red.),
Glijdende schalen (De Hullu-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003, p. 217-224, p. 221.

68 Ten overvloede zij vermeld, dat de overwegingen in het arrest, betreffende de aanmerkelijke kans
in specifiek deze zaak, geen algemene betekenis kan worden toegekend voor de invulling van de
aanmerkelijke kans, en daarmee voor het voorwaardelijk opzet, in het algemeen. Hoogstens strekt
hun betekenis zich uit tot precies dit type gevallen. In punt 1 van zijn noot onder het arrest HR 20
februari 2007, NJ 2007, 313 (Hiv IV), laat Y. Buruma zich dan ook ontvallen dat het arrest niet zou
moeten worden geanalyseerd vanuit het vooropgezette idee dat het voor de dogmatiek rond het
opzetbegrip zeer belangrijke overwegingen behelst, maar dat het belang van het arrest veeleer te
zoeken is in de omstandigheid dat volgens de Hoge Raad sterke terughoudendheid dient te worden
betracht in het aanvaarden van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het litigieuze gevaarzettende
gedrag: ‘Laten we dit arrest maar niet bezien als een opzet-arrest, maar als een HIV-arrest.’ Dit
betekent evenwel niet dat de overwegingen over de aanmerkelijke kans in dit arrest van een meer
algemene betekenis ontbloot zouden zijn.

lichamelijk letsel, zodat in gevallen als het onderhavige geen vervolging ter zake
van poging tot doodslag, doch eerder ter zake van poging tot zware mishande-
ling (art. 45 jo. 302 Sr) in de rede ligt. In relatie tot de ten laste gelegde poging
tot doodslag was de gedraging van de verdachte naar het oordeel van de Hoge
Raad niet ‘causaal adequaat’.67 Het eerste hiv-arrest van de Hoge Raad lijkt
derhalve te impliceren dat in de gevallen als waarvan sprake is in de verschillen-
de hiv-uitspraken, niet kan worden aangenomen dat de verdachte een aanmerke-
lijke kans in het leven heeft geroepen op de dood van zijn bedgenoot, maar dat
onder omstandigheden wel sprake kan zijn van een aanmerkelijke kans op zwaar
lichamelijk letsel bij het eventuele slachtoffer.68

Dat deze conclusie voorbarig is, blijkt uit een tweetal latere arresten van de
Hoge Raad. In het derde hiv-arrest, waaraan dezelfde casus ten grondslag lag als
aan het eerste hiv-arrest, heeft de Hoge Raad zich nader uitgelaten over de
voorwaarden waaronder een voor het bewijs van voorwaardelijk opzet vereiste
aanmerkelijke kans geacht kan worden door een persoon in het leven te zijn
geroepen. In het derde hiv-arrest was niet langer de vraag aan de orde, of de
seropositieve verdachte, door zijn in cassatie als vaststaand aangenomen
gedragingen, een aanmerkelijke kans op de dood van een ander persoon had
aanvaard. Aan de orde was de vraag of hij, zoals door het hof te Arnhem na
verwijzing inderdaad was bewezen verklaard, een dergelijke kans op zwaar
lichamelijk letsel in het leven had geroepen. De Hoge Raad overwoog als volgt:
‘Dat het aangaan van onbeschermde seksuele contacten door iemand die met het
HIV-virus is besmet gevaarzettend is, brengt op zichzelf nog niet mee dat door
de desbetreffende seksuele gedragingen een zodanige kans op besmetting met
het HIV-virus – en dus op het oplopen van zwaar lichamelijk letsel – in het
leven wordt geroepen dat deze bij beantwoording van de vraag of van voorwaar-
delijk opzet sprake is, naar algemene ervaringsregels als aanmerkelijk kan
worden beschouwd. Onder bijzondere, risicoverhogende, omstandigheden kan
dat anders zijn doch daaromtrent heeft het Hof niets vastgesteld, noch in de
bewijsmiddelen, noch in de nadere bewijsoverwegingen. Het middel is dus in
zoverre terecht voorgesteld.’ Anders dan de conclusie waarop de Hoge Raad in
zijn eerste hiv-arrest enigszins lijkt te hebben aangestuurd, moet thans derhalve
worden aangenomen dat de onveilige seksuele verrichtingen als waarvan in casu
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69 In het arrest van het Hof Amsterdam van 2 juni 2005, LJN: AT7002, is een verdachte op voet van
dit criterium veroordeeld wegens poging tot zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 303,
eerste lid Sr), mede vanwege het feit dat verdachte het (ook door hem daadwerkelijk geïnfecteerde)
slachtoffer had misleid door te liegen over zijn seropositieve status. Deze uitspraak is naderhand
gecasseerd door de Hoge Raad in zijn vierde hiv-arrest; zie de volgende voetnoot.

70 HR 20 februari 2007, NJ 2007, 313, m.nt. Y. Buruma (Hiv IV). De aan deze uitspraak gewijde
beschouwing is grotendeels gebaseerd op mijn bijdrage aan het artikel: F. de Jong, Van Roomen &
Sikkema 2007.

71 De periode waarin de onveilige seksuele handelingen plaatsvonden, besloeg drie tot drieëneenhalve
maand, blijkens een verklaring van het slachtoffer ten overstaan van de rechter-commissaris, op
welke verklaring het gerechtshof zijn bewezenverklaring mede heeft doen steunen. Zie ook G. Spong
& J.H. Van Dijk ‘De verraderlijke spelonken van het voorwaardelijk opzet. Een constructivistische
benadering?’, NJB 2007a, p. 1506-1511, p. 1508.

sprake was, geen aanmerkelijke kans op zwaar lichamelijk letsel oproepen. De
Hoge Raad sluit echter niet uit dat in andere gevallen van een dergelijke kans
wél kan worden gesproken. Alsdan zouden bijzondere, risicoverhogende om-
standigheden in het geding moeten zijn, over de aard waarvan de Hoge Raad in
zijn uitspraak evenwel geen nadere mededelingen doet.69

In 2007 heeft de Hoge Raad beslist in een zaak waarin eveneens een seropo-
sitieve verdachte terecht stond in verband met door hem onderhouden, onbe-
schermde seksuele contacten.70 Toch dient te worden gewezen op tenminste een
drietal markante verschillen met de gevallen die in de drie eerdere hiv-arresten
ter beoordeling hadden gestaan. In de eerdere hiv-arresten ging het steeds om
verdachten die hun eigen seropositieve status hadden verzwegen, dus hadden
verzuimd degene of degenen met wie zij op onveilige wijze seksuele omgang
hadden, over de hiv-besmetting in te lichten. In het vierde en totnogtoe meest
recente hiv-arrest ging het evenwel om een man die zijn partner hieromtrent
zelfs moedwillig had voorgelogen. Het ging in die eerste drie hiv-arresten
bovendien slechts om een enkel seksueel contact of om incidentele seksuele
contacten. In het vierde hiv-arrest echter was sprake, niet van incidentele
onveilige seksuele contacten, laat staan van een eenmalig onveilig seksueel
contact, maar van veelvuldige contacten tussen de verdachte en zijn (toenmalige)
vriend, gedurende een periode van enige maanden.71 Een laatste verschil tussen
het laatste hiv-arrest en de voorgaande arresten is dat het slachtoffer in de meest
recente zaak ook daadwerkelijk door de verdachte is geïnfecteerd met het hiv-
virus. In de drie eerdere gevallen was dat niet het geval en spitste de vervolging
van de verdachte zich toe op poging tot doodslag (Hiv I en II) en, naderhand, op
poging tot zware mishandeling (Hiv III).

Deze verschillen kunnen op het eerste gezicht aanleiding geven tot enige
verbazing over de uitspraak van de Hoge Raad in het vierde hiv-arrest, waarin
de Hoge Raad andermaal besliste dat de aanwezigheid van een aanmerkelijke
kans op zwaar lichamelijk letsel niet uit de door het gerechtshof aan zijn beslis-
sing ten grondslag gelegde bewijsmiddelen viel op te maken. De overwegingen
van de Hoge Raad over de betekenis van de ‘aanmerkelijke kans’ in dit vierde
hiv-arrest van 20 februari 2007 hebben dan ook menigeen verrast. Volgens ver-
schillende auteurs is de Hoge Raad in dit arrest op onterechte gronden afgewe-
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72 N. Rozemond, ‘Hoe groot moet de kans zijn? Over HIV-besmetting, voorwaardelijk opzet en
roekeloosheid in het strafrecht’, NJB 2007a, p. 1103-1109; C.J. van der Wilt, ‘De Hoge Raad vertilt
zich wederom aan de HIV-problematiek’, DD 2007, p. 589-602.

73 Vgl. EHRM 25 januari 2005, NJCM-Bulletin 30 (2005) 4, p. 455-469, m.nt. A. Hendriks (Enhorn
t. Zweden), waarin het hof als onrechtmatig beoordeelt de detentie in isolatie ter voorkoming van
de verspreiding van besmettelijke ziekten, als bedoeld in art. 5, eerste lid onder e EVRM, van een
met hiv besmette man, ten aanzien van wie de Zweedse autoriteiten vreesden, gezien zijn psychische
gesteldheid en zijn drankgebruik, dat hij tienerjongens zou infecteren met hiv. Onder verwijzing naar
de hiv-jurisprudentie van de Hoge Raad betoogt A. Hendriks in zijn noot onder dit arrest (overigens
in afwijking van het oordeel in casu van het Europese Hof in r.o. 45) dat hiv en aids, althans binnen
de Westerse landen, chronische aandoeningen zijn die niet zijn aan te merken als ‘gevaarlijke
infectieziekten’ in de zin van de door het Europese Hof in r.o. 44 geboden uitleg van art. 5, eerste
lid onder e EVRM.

74 In r.o. 4.4 stelt de Hoge Raad bovendien vast dat de omstandigheid dat de verdachte zijn partner
willens en wetens had voorgelogen omtrent verdachtes hiv-besmetting, weliswaar van belang kan
zijn voor de beantwoording van de vraag of de verdachte willens en wetens de kans heeft aanvaard
dat hij zijn partner zou besmetten met het hiv-virus, maar niet redengevend kan zijn voor de vast-
stelling van de grootte van die kans, en dat dus het hof ten onrechte deze omstandigheid in zijn
beantwoording van de vraag naar de aanwezigheid van een aanmerkelijke kans heeft betrokken.

ken van de weg die hij in de drie eerdere hiv-arresten was ingeslagen.72 Zolang
het gaat om een eenmalig onveilig contact of om incidentele onveilige contac-
ten, is de kans op transmissie van het hiv-virus zeer klein, en daarom niet ‘aan-
merkelijk’. Maar gaat frequent onveilig seksueel verkeer met één en de dezelfde
persoon niet gepaard met een navenante stijging van de kans op besmetting? Is
het veelvuldige verkeer niet een ‘bijzondere, risicoverhogende omstandigheid’
waaronder de kans naar algemene ervaringsregels alsnog als ‘aanmerkelijk’ zou
moeten worden gekwalificeerd? Anders dan het gerechtshof te Amsterdam
meent Hoge Raad in ieder geval van niet (r.o. 4.3-4.4):73 ‘Weliswaar kan uit de
inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen worden afgeleid dat de verdachte door
de bewezen verklaarde gedragingen het gevaar in het leven heeft geroepen dat
het slachtoffer met het HIV-virus besmet zou raken, welk gevaar zich ook heeft
verwezenlijkt, maar dat sprake was van een zodanig aanmerkelijke kans op een
dergelijke besmetting dat voorwaardelijk opzet in een geval als het onderhavige
kan worden aangenomen, kan uit die bewijsmiddelen noch uit de nadere bewijs-
overweging van het Hof worden afgeleid. (…) Dat de verdachte en zijn partner
veelvuldig seksuele contacten hebben gehad, zoals het Hof heeft vastgesteld,
kan weliswaar als een zekere verhoging van vorenbedoeld risico worden be-
schouwd, maar niet worden aangemerkt als een bijzondere, risicoverhogende
omstandigheid (…).’74

Aan de argumenten die ons hoogste rechtscollege aan dit oordeel ten grond-
slag heeft gelegd, zullen in het onderstaande enkele overwegingen worden
gewijd, waarin tevens zal worden gereageerd op enkele in de literatuur ingeno-
men standpunten over het vierde hiv-arrest. In de eerste plaats moet worden
stilgestaan bij de door de Hoge Raad geformuleerde voorwaarden waaronder
kan worden gesproken van een aanmerkelijke kans. In de tweede plaats zal de
opvatting van de Hoge Raad worden verdedigd met een beroep op de hierboven
reeds, onder verwijzing naar Nieboer besproken functie van het voorwaardelijk
opzet met betrekking tot de motivering van het bewijs van opzet. Ten slotte
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75 Zie Van der Wilt 2007, p. 599; N.J.M. Kwakman, ‘De opzet van het opzet’, in: B.F. Keulen,
G. Knigge & H.D. Wolswijk (red.), Pet af (D.H. de Jong-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers
2007, p. 289-313, p. 300, voetnoot 42; en de conclusies van A-G Jörg bij HR 25 maart 2003, NJ
2003, 552, m.nt. Y. Buruma (Hiv I) en van A-G Wortel bij HR 6 september 2005, NJ 2006, 50
(Schieten op bovenwoning).

zullen nog enige overwegingen worden gewijd aan de betekenis die de (inmid-
dels wettelijke) schuldvorm ‘roekeloosheid’ voor de problematiek die binnen de
hiv-jurisprudentie centraal staat, zou kunnen hebben. Sinds het eerste hiv-arrest
staat vast dat ‘algemene ervaringsregelen’ bepalend zijn voor het antwoord op
de vraag of een kans kan worden gekwalificeerd als een aanmerkelijke kans in
de zin van de voorwaardelijk-opzetformule. Het antwoord op die vraag mag
bovendien niet afhankelijk worden gesteld van de aard van het gevolg dat door
een geïncrimineerde gedraging in het leven is of kan worden geroepen. Uit de
literatuur die naar aanleiding van de vier hiv-arresten is verschenen, komt nogal
eens het beeld naar voren dat de Hoge Raad zich ondubbelzinnig heeft gekant
tegen een ‘normatieve’ opvatting over de betekenis van de aanmerkelijke kans,
en zich onomwonden heeft uitgesproken voor een overwegend ‘statistische’
opvatting hieromtrent. De Hoge Raad zou niet willen weten van een normatieve
kanswaardering; hij zou eerst willen spreken van een aanmerkelijke kans, indien
die kans statistisch bezien voldoende groot is, ongeacht het rechtsbelang dat
door de verdachte in de waagschaal is gezet of is gekrenkt.75

Dit beeld lijkt te berusten op een al te schematische voorstelling van zaken,
die onvoldoende recht doet aan de criteria die de Hoge Raad in alle vier de hiv-
arresten op de beoordeling van de aanmerkelijke kans van toepassing heeft
verklaard. Het belangrijkste criterium wordt immers, ook in het meest recente
arrest, gevormd door de algemene ervaringsregels. Deze maatstaf impliceert
weliswaar in negatieve zin dat een statistisch erg kleine kans niet als een ‘aan-
merkelijke kans’ kan worden gekwalificeerd, maar dit hoeft nog niet te beteke-
nen dat het aanmerkelijke-kansbegrip in positieve zin louter aan de hand van de
statistiek zou mogen worden ingevuld. Met het criterium van de algemene
ervaringsregels wordt allicht niet méér bedoeld, dan dat een kans pas ‘aanmer-
kelijk’ mag heten, indien die kans door de gemiddelde, terzake voldoende
geïnformeerde rechtsgenoot als aanmerkelijk zou worden beschouwd. Tot een
aantal jaren geleden wist een gemiddelde rechter hoogstwaarschijnlijk weinig
tot niets van de omvang van de risico’s van onbeschermde seksuele handelingen,
verricht door een met het hiv-virus besmet persoon, reden waarom hij zich over
die kans heeft laten voorlichten door deskundigen. Onder omstandigheden kan
dan ook van een ‘algemene ervaringsregel’ worden gesproken, ook al heeft men
een deskundige nodig gehad om de omvang van een bepaalde kans op onheil
vast te stellen. Dat een ervaringsregel ‘algemeen’ is, impliceert derhalve nog niet
dat iedere rechtsgenoot, of dat de gemiddelde rechtsgenoot zelf rechtstreeks tot
die regel toegang zou hebben.

De term ervaringsregel duidt reeds aan, dat alleen zij over kennis met
betrekking tot dergelijke regels beschikken, die op een directe of indirecte wijze
een betrokkenheid hebben bij, dus ‘ervaring’ hebben met, de praktische context
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76 Melai geeft in zijn dissertatie de volgende definitie van ‘ervaringsregels’ (A.L. Melai, Het gezag van
norm en feit in strafzaken (diss. Leiden), Arnhem: Gouda Quint 1968, p. 105): ‘Ervaringsregels zijn
van aard hypothetische oordelen, die berusten op een zekere ervaring uit het verleden met een zekere
gelding voor de toekomst. Zij behoren niet tot het recht, omdat zij geen normatief maar een
empirisch karakter hebben. Zij behoren evenmin tot de feiten in enge zin, voorzover hun gelding
verder strekt dan de bijzondere gevallen waaruit zij door waarneming zijn afgeleid. Gelijk alle
resultaten van inductief onderzoek zijn zij vatbaar voor correctie. De ervaringsregel kan gelden bij
de waardering van een feit, bij het bepalen van een bewijsoordeel of bij de uitleg van de wet.’ Melai
gebruikt de termen ‘norm’ en ‘normatief’ overigens in een engere betekenis dan in dit boek.
Hierboven, in hoofdstuk II, werd normativiteit gepresenteerd als een genusbegrip dat onderdak biedt
aan een tweetal gezichtspunten van waaruit normen kunnen worden beschouwd: een horizontaal,
regulatief perspectief, en een verticaal, imperatief perspectief. Melai reserveert de term ‘normatief’
voor hetgeen in hoofdstuk II met de term ‘imperatief’ werd aangeduid (1968, p. 102-108).

77 Vgl. D.H. de Jong, ‘Het strafrechtelijk opzet anno 2003: vooral een psychologisch of vooral een
normatief begrip?’, RM Themis 2004b, p. 76-78, p. 78. Wat in hoofdstuk II het regulatieve perspec-
tief op normativiteit werd genoemd, biedt niet alleen ruimte aan ervaringsoordelen in de zin van puur
betekenisbepalende normen, die onze gedragingen stilzwijgend en op zelfevidente wijze leiden, maar
ook aan sociaal-ethische normen, die samenhangen met de minder zelfevidente, want nadrukkelijker
ethisch gekleurde sociale verwachtingspatronen, waarop wij onze handelingen afstemmen. Zie
hoofdstuk II, subparagraaf 2.3; zie ook hoofdstuk IV, subparagraaf 3.1.

78 In dit opzicht kan dan ook bezwaarlijk met Van der Wilt (2007, p. 598-599) worden gesteld dat de
Hoge Raad in het vierde hiv-arrest, door aan de door het hof gebezigde statistische gegevens een
ondergeschikte rol toe te bedelen, ‘tegenstrijdige signalen’ afgeeft, ‘terwijl er maar beperkte
mogelijkheden in het verschiet lijken te liggen: een normatieve of een statistische uitleg van het
begrip aanmerkelijke kans.’

79 Vgl. de zaken in HR 9 mei 1995, NJ 1995, 501 (Barkruk); HR 22 september 1998, NJ 1998, 911;
en HR 10 oktober 2000, NJ 2001, 4, m.nt. Y. Buruma (Tweede schot). De voor het bewijs van
voorwaardelijk opzet vereiste bewuste aanvaarding van de aanmerkelijke kans brengt, zoals
hieronder nog aannemelijk zal moeten worden gemaakt, pas het ‘eigenlijk intentionele’ van de
voorwaardelijk-opzetconstructie tot uitdrukking. De voor het opzetbewijs gevergde mate van
intentionele betrokkenheid is, in verhouding tot de ‘traditionele opzetvarianten’ van de dolus
directus en de dolus indirectus, door deze constructie aanzienlijk verminderd, hetgeen mede tot
uiting komt in het feit dat men vroeger moeilijke leerstukken als aberratio ictus en error in persona

waarbinnen de vraag naar de aanwezigheid van een aanmerkelijke kans zich
voordoet.76 Bovendien duidt de term ervaringsregel aan dat dit criterium ter
beantwoording van de vraag of een kans kan worden beschouwd als een aanmer-
kelijke kans per definitie enige ruimte laat voor normatieve overwegingen.77 De
Hoge Raad heeft in de eerste hiv-arresten derhalve allerminst van een onver-
sneden statistische opvatting over de betekenis van het begrip aanmerkelijke
kans blijk gegeven.78 In veel zaken speelt de discussie over de betekenis van de
aanmerkelijke kans nauwelijks. In die zaken bestaat geen aanleiding om een
deskundige te laten verklaren over de omvang van een kans, omdat de rechter
zich daarover doorgaans gemakkelijk zelf een oordeel kan vormen. De rechter
hoeft de ervaringsregels dus meestal niet door deskundige derden aangereikt te
krijgen. Wie een schot lost in een druk café, met de bedoeling een persoon te
raken, maar onbedoeld een ‘toevallige’ derde raakt, aanvaardt willens en wetens
de aanmerkelijke kans op zwaar letsel of eventueel de dood van die derde. De
‘bewuste aanvaarding’ van de kans moet natuurlijk wel kunnen worden bewe-
zen, maar de aanmerkelijkheid van de kans is in een dergelijk geval probleem-
loos vast te stellen: algemene ervaringsregels dicteren dat een kans op letsel en
de dood onder dergelijke omstandigheden aanzienlijk is.79 De praktische kennis
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moest gebruikten om in de zojuist aangehaalde gevallen uit de jurisprudentie tot strafrechtelijke
aansprakelijkheid te kunnen concluderen; zie De Hullu 2006, p. 215.

80 HR 6 september 2005, NJ 2006, 50 (Schieten op bovenwoning). De Hoge Raad oordeelde in deze
zaak dat uit de door het gerechtshof gebezigde bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat er een
aanmerkelijke kans bestond op zwaar lichamelijk letsel van één van de twee, zich in de bovenwo-
ning begevende vrouwen, nu niet vast stond of dit potentiële slachtoffer zich op het moment waarop
verdachte zijn schot loste, bevond in het vertrek waarop de verdachte zijn schot had gericht.

81 Vgl. A-G Jörg in zijn conclusie bij HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552, m.nt. Y. Buruma (Hiv I).
82 Vgl. punt 12 in de conclusie van A-G Wortel bij HR 6 september 2005, NJ 2006, 50 (Schieten op

bovenwoning): ‘Het vervelende van “algemene ervaringsregels” is dat zij een machtswoord vormen.
Degene die zich er op beroept pleegt niet duidelijk te maken hoe die ervaring is opgebouwd, of wat
zij precies inhoudt. In dit geval kennelijk: in een brede kring van personen bestaat de gevestigde
opvatting dat een kans van één op twee- tot driehonderd een aandoening op te lopen die in het beste
geval alleen met langdurige en intensieve medicatie valt te beheersen, en in het slechtste geval tot
een ontluisterende dood kan voeren, niet een tamelijk hoog risico is. Ik behoor niet tot die kring van

van de rechter biedt voor een dergelijke beoordeling ruimschoots houvast, ook
al is de rechter wellicht nooit zelf in een vuurwapenconflict betrokken geweest.

De zaken liggen al gecompliceerder in het geval waarin iemand met een
vuurwapen schiet op het raam van een vertrek in een bovenwoning, terwijl niet
vaststaat of het beoogde slachtoffer zich op dat ogenblik in dat vertrek bevindt.80

En de zaken liggen helemaal gecompliceerd in gevallen waarin iemand onbe-
schermde seks met een ander heeft. In dergelijke gevallen lijkt er op het eerste
gezicht niets strafbaars aan de hand te zijn: twee mensen hebben gewoon
vrijwillig seks, zij het op onveilige wijze. Zodra evenwel blijkt dat één van
beiden met hiv besmet is én bekend is met zijn seropositieve status en de risico’s
van onveilige seks, wordt zo’n geval plotseling, in de ogen van het Openbaar
Ministerie althans, strafrechtelijk relevant. De omvang van de kans op infectie
is in deze gevallen erg lastig in te schatten, laat staan vast te stellen. De omvang
van de kans is van talrijke, casuïstisch variabele omstandigheden afhankelijk:
de aard van de seksuele gedragingen, de zogenoemde viral load van de verdach-
te, het eventuele gebruik van hiv-remmende medicatie door de verdachte, de
weerstand van het slachtoffer, de aanwezigheid van andere seksueel over-
draagbare aandoeningen, et cetera. In deze, toch alleszins bijzondere gevallen
heeft de rechter een deskundige nodig die op grond van zijn bekendheid met
deze en andere relevante omstandigheden kan schatten hoe groot de kans is
geweest dat de verdachte zijn partner met het hiv-virus zou besmetten. Betekent
dit nu dat de deskundigen op de stoel van de rechter plaats nemen?81 Geenszins,
want de deskundige laat zich niet uit over de vraag of de rechter de vastgestelde
kans zou moeten kwalificeren als een ‘aanmerkelijke’ kans. Alleen de rechter
treedt in de beantwoording van deze juridische vraag. In het vierde hiv-arrest
komt deze bevoegdheidsverdeling duidelijk aan het licht. De deskundigen
stellen vast dat de kans op infectie moet worden geschat op ‘1 op 200 tot 300 per
seksuele handeling’, maar de rechter, en niet de deskundige, bepaalt vervolgens:
die kans is niet aanmerkelijk. Dat deze kans in de medische wereld als een grote
kans wordt beschouwd, doet hieraan niet af, want de gangbare opvattingen
binnen de medische wereld zijn niet zonder meer gelijk aan de algemene erva-
ringsregels waarop de rechter zich dient te verlaten.82
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personen, en ik geloof ook niet dat ik veel mensen ken die er zó over denken. Wèl stel ik aan de hand
van de in deze zaak gebezigde bewijsmiddelen vast dat er een geïnformeerde groepering is aan te
wijzen – de medische stand – die er duidelijk anders over denkt. Volgens de bewijsmiddelen wordt
een dergelijke kans op besmetting naar medisch inzicht immers als een grote kans beschouwd.’

83 Afwijzend over dit rechtspolitieke argument: Rozemond 2007a, Van der Wilt 2007. Vgl. de punten
5 en 6 in de noot van Buruma onder HR 20 februari 2007, NJ 2007, 313 (Hiv IV). Spong & Van
Dijk 2007a, p. 1507, relativeren het belang van het rechtspolitieke argument in de redenering van
de Hoge Raad. De in de hoofdtekst aangehaalde overweging uit het vierde hiv-arrest bevat een
verwijzing naar een brief waarin de toenmalige minister van Justitie, J.P.H. Donner, mede namens
de toenmalige ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Bestuurlijke Vernieuwing
en Koninkrijksrelaties, aan de Tweede Kamer berichtte (vooralsnog) niet te voelen voor het creëren
van een afzonderlijke, wettelijke strafbaarstelling die ziet op bewust onveilige seksuele handelingen
door seropositieve personen. Deze brief vormde een antwoord op een door de Hoge Raad in zijn
arrest van 18 januari 2005, NJ 2005, 154, m.nt. D.H. de Jong (Hiv III) zelf opgeworpen vraag (r.o.
3.7): ‘In dit verband merkt de Hoge Raad nog het volgende op. De vraag of en zo ja in hoeverre het
aangewezen is strafrechtelijke bescherming te verlenen – zoals door het creëren van een abstract
gevaarzettingsdelict – in verband met het gevaar dat voortvloeit uit het aangaan van onbeschermde
seksuele contacten door een persoon die besmet is met het HIV-virus, staat ter beoordeling van de
wetgever. De beantwoording ervan vergt een afweging van alle relevante factoren, waaronder
algemene volksgezondheidsbelangen.’ In de zomer van 2008 kwam het bericht dat het CDA, op
initiatief van kamerlid M. van Toorenburg, overweegt een wetsvoorstel in te dienen om opzettelijke
besmetting met het hiv-virus strafbaar te stellen; zie het bericht ‘CDA: Straf besmetten met hiv’,
NRC Handelsblad 11 september 2008.

84 Het probleem van de aanmerkelijke kans speelt alleen in bijzondere situaties, waarin de gemiddelde
rechtsgenoot en de rechter de kans niet zelf goed kunnen inschatten. Toch wordt het algemene
opzetbegrip niet door dit probleem vertroebeld. Die vertroebeling heeft wellicht meer te maken met

Naar de opvatting van de Hoge Raad nopen ‘algemene ervaringsregels’ tot
de conclusie dat de door het hof bewezen verklaarde omvang van de kans op
infectie met het hiv-virus niet kan worden beschouwd als een aanmerkelijke
kans in de zin van de voorwaardelijk-opzetformule. Dit betekent in de eerste
plaats dat een kans van 1 op 200 tot 300 per seksuele handeling niet groot
genoeg is om van een aanmerkelijke kans te kunnen spreken en in de tweede
plaats dat de frequentie waarmee de verdachte en het slachtoffer onbeschermde
gemeenschap hadden, niet kan worden beschouwd als een ‘bijzondere,
risicoverhogende omstandigheid’ waaronder die statistisch kleine kans alsnog
als aanmerkelijk zou moeten worden beschouwd. Deze interpretatie van de door
de Hoge Raad ingeroepen algemene ervaringsregels heeft bij verschillende
auteurs op weerstand gestuit, mede nu de Hoge Raad deze interpretatie in niet
onaanzienlijke mate lijkt te hebben afgestemd op een rechtspolitieke overwe-
ging. Aan de door het hof gebezigde statistische gegevens omtrent de kans op
infectie komt volgens de Hoge Raad onvoldoende gewicht toe gelet op ‘de
terughoudendheid die – ook volgens de betrokken ministers (vgl. Kamerstukken
II 2004-2005, 29 800 VI, nr. 157, blz. 5-9) – mede in verband met volksge-
zondheidsbelangen ten aanzien van de bijzondere situatie van het gevaar van
HIV-besmetting dient te worden betracht bij het aanvaarden van strafrechtelijke
aansprakelijkheid voor gevaarzettende gedragingen als de onderhavige.’83 Wat
er verder zij van de overtuigingskracht van de door de Hoge Raad gegeven
invulling aan de toepasselijke algemene ervaringsregels, ‘formeel’ bezien is de
argumentatie sluitend: de ervaringsregels vormen een kwantitatieve, maar geen
puur statistische maatstaf.84
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het delicts(type)gebonden karakter van het opzetbegrip en met de per delict(stype) uiteenlopende
‘aard’ en ‘uiterlijke verschijningsvorm’ van de litigieuze gedraging. Het beruchtst is wat dit betreft
het opzetbegrip in de Opiumwet. Zie F. de Jong, Van Roomen & Sikkema 2007, p. 935-936, 940-
842, 954-958; en zie D.H. de Jong & M. Kessler, ‘Opzet in de Opiumwet: bewijs en inhoud’, NJB
1999, p. 385-391.

85 Zie ook Brouns 2006, p. 941: ‘In het aanvaarden steekt het willen. Niet in aanvaarding van het
gevolg, maar in het aanvaarden van de kans van het intreden van het gevolg. Dit is een subtiel, maar
heel mooi onderscheid. Want daarmee wordt voorkomen dat het voorwaardelijk opzet het karakter
van een fictie krijgt, door te doen alsof de wil van de verdachte op het gevolg is gericht, terwijl dat
nu juist het probleem is waarvoor het voorwaardelijk opzet de oplossing moet bieden. Niet op het
gevolg is de wil gericht, maar op de kans van het intreden van het gevolg.’

86 Vgl. HR 23 januari 2001, NJ 2001, 327 (Enkhuizer doodslag); en HR 17 december 1996, NJ 1997,
245.

Intussen vragen de door de Hoge Raad geformuleerde criteria ter beantwoor-
ding van de vraag, of in een voorkomend geval kan worden gesproken van een
aanmerkelijke kans, mede gelet op de niet geringe hoeveelheid kritiek die deze
criteria vanuit de dogmatiek is ten deel gevallen, om een nadere opheldering.
Algemene ervaringsregels geven de doorslag in het oordeel over de aanwezig-
heid van een aanmerkelijke kans. Dit oordeel berust enerzijds niet op een puur
statistisch of puur feitelijk criterium, maar hangt anderzijds ook niet af van de
aard van het gevolg waarop de kans betrekking heeft. De kritiek van verschillen-
de auteurs ten spijt, heeft de Hoge Raad een goed verdedigbare invulling aan het
aanmerkelijke-kansbegrip gegeven. De plausibiliteit van de door de Hoge Raad
geboden invulling laat zich toelichten aan de hand van een vergelijking tussen
het traditionele, ‘volkomen’ opzet enerzijds en het voorwaardelijk opzet ander-
zijds. Beide varianten van het strafrechtelijke opzetbegrip veronderstellen een
vorm van intentionele betrokkenheid van het als verdachte aangemerkte subject
op de intersubjectieve leefwereld. Beide opzetvarianten veronderstellen immers
een vorm van willens en wetens handelen of nalaten. Het verschil tussen beide
vormen van opzet schuilt hoofdzakelijk in het correlaat van de intentionele
betrokkenheid, oftewel: in datgene waarop het opzet gericht is. Terwijl het opzet
normaal gesproken is gericht op de strafbaar gestelde gedraging (formeel
omschreven delict) of op het veroorzaken van ongewenste gevolgen (materieel
omschreven delict), is het opzet in zijn voorwaardelijke vorm gericht op de kans
dat bepaalde gevolgen zich zullen verwerkelijken of dat een bepaalde omstan-
digheid zich voordoet.85 Bij voorwaardelijk opzet is de intentionele betrokken-
heid van de dader bij het strafbare feit met andere woorden veel geringer dan bij
volkomen opzet.

Wie met voorwaardelijk opzet een misdrijf pleegt, is het niet in eerste
instantie om het plegen van dit misdrijf te doen. Een automobilist die in een
poging aan de politie te ontkomen met veel te hoge snelheid, niets en niemand
ontziend een drukke winkelstraat inrijdt, is er niet ‘op uit’ mensen van het leven
te beroven, maar neemt de mogelijkheid van de dood van die mensen na een
interne belangenafweging wel ‘op de koop toe’.86 Dat is anders bij de dader die
een misdrijf met volkomen opzet begaat. Deze dader streeft doelbewust naar de
voltooiing van het desbetreffende misdrijf. Dit betekent dat van het voorwaarde-
lijk opzet veel minder ‘causale werking’ uitgaat op het strafbaar gestelde feit,
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87 Om die reden kan deze eis niet met Reijntjes worden beschouwd als een ‘kunstmatige inperking’
van het voorwaardelijk opzet die dogmatisch eigenlijk maar ‘moeilijk [kan] worden uitgelegd’; zie
J.M. Reijntjes, ‘Criteria voor toerekening’, in: B.F. Keulen, G. Knigge & H.D. Wolswijk (red.), Pet
af (D.H. de Jong-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007, p. 399-409, p. 400.

88 Zie ook punt 2 in de noot van Y. Buruma onder HR 13 juni 2006, NJ 2007, 48 (Bloedvergiftiging):
‘Als de verdachte de ander niet welbewust in een gevaarlijke toestand bracht, is dat een kwestie die
niet de causaliteit maar het opzet betreft. Als de gedraging wel opzettelijk was, maar het gevaar niet
door verdachte was voorzien, kan dit evenwel m.i. onder omstandigheden ook de redelijkheid van
de toerekening van een risico dat objectief, dus “naar algemene ervaringsregels” voorzienbaar was
teniet doen. Dit is te begrijpen als we het verschil onderkennen tussen het risico dat iemand dood
gaat en de kans daarop. Risico is het product van kans en ernst: bij een heel kleine kans is het niet
altijd juist om een ernstig gevolg toe te rekenen (terwijl we het risico dan toch niet bagatelliseren).
Of we het gevolg toerekenen zal moeten worden beoordeeld aan de hand van de finaliteit van de
gedraging (“was de gedraging op het ernstige gevolg gericht?”) en de concrete mate van voorzien-
baarheid van (de kans op) het gevolg.’ Zie daarnaast Remmelink 1996, p. 191: ‘Wij zouden hier nog
eens willen beklemtonen, dat vaak met de vaststelling van opzet en culpa tevens de causaliteit
gegeven is en omgekeerd. Voor opzet is dat duidelijk. Daar überdeterminiert de dader de causaliteit,
om met Welzel te spreken.’ En zie H. Kerkmeester, ‘Over de rol van toeval in het strafrecht’, R&K
1995, p. 251-277, p. 269.

89 Dat wil zeggen: intentionaliteit en causaliteit hangen samen in hun strafrechtelijke betekenis.
Intentionaliteit en causaliteit worden immers normaal gesproken eerder in een oppositionele
verhouding geplaatst; zie A.W.M. Mooij, ‘Intentionaliteit en causaliteit. De inzet van de feno-
menologie’, in: J.A. den Boer, G. Glas & A.W.M. Mooij (red.), Kernproblemen van de psychiatrie,
Amsterdam: Boom 2008, p. 46-82, p. 59. Strafrechtelijke causaliteit is evenwel geen natuurlijke
causaliteit. De oude causaliteitsleer van de conditio sine qua non, die nog het dichtst bij de vóór-
juridische, ‘natuurlijke’ vorm van causaliteit in de buurt kwam, is reeds lang afgelost door de ‘leer’
van de redelijke toerekening en fungeert thans nog slechts als een middel ter vaststelling van de
‘ondergrens’ van de causaliteit: strafrechtelijke causaliteit veronderstelt in beginsel tenminste dat het

dan van het volkomen opzet. Dit verschil in causale werking zou kunnen
verklaren dat het bij het bewijs van voorwaardelijk opzet steeds op zijn minst
dient te gaan om een aanmerkelijke, niet van de aard van het gevolg afhankelijke
kans.87 Het ‘op de koop toenemen’ of ‘voor lief nemen’ van een kans op onheil
getuigt van een veel zwakkere intentionele band tussen gedraging en gevolg dan
het ‘doelbewust’ afkoersen op een gevolg. Doelbewust verrichte gedragingen
bevatten in zekere zin een ‘overschot’ aan intentie: zij zijn doorgaans behept met
de inherente strekking bepaalde gevolgen in het leven te roepen.88 Bovendien
staan er meestal weinig of geen schakels tussen de doelbewust verrichte gedra-
ging en het gevolg dat door de gedraging wordt veroorzaakt. Voorwaardelijk
opzet duidt daarentegen eerder op een ‘tekort’ aan intentie: een gevolg ‘op de
koop toenemen’ getuigt van een zekere onverschilligheid en dus van een geringe
intentionele betrokkenheid bij dat gevolg. In voorwaardelijk-opzetzaken staan
er bovendien vaak meer schakels tussen de gedraging en het gevolg van die
gedraging, of is het intreden van het gevolg afhankelijk van vele, casuïstisch
variabele factoren, zoals bijvoorbeeld in de hiv-zaken.

Causaliteit hangt met daderschap samen. Causaliteit ziet immers op de vraag
in hoeverre door een gedraging de strafbare gevolgen zijn ‘veroorzaakt’. Omge-
keerd wordt de vraag naar het daderschap eenvoudiger, naarmate het causale
verband tussen gedraging en gevolg sterker is, dus naarmate de kans op intreden
van het gevolg groter is en er minder schakels tussen de gedraging en het gevolg
staan. Dit betekent dat ook intentionaliteit en causaliteit samenhang vertonen.89
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litigieuze gevolg niet zou zijn ingetreden zonder de gedraging van de verdachte; zie De Hullu 2006,
p. 170. Zie ook Brouns 1988, p. 293-294. Ten aanzien van de schuldvorm culpa wordt algemeen
aangenomen, dat de causaliteit daarvan een onderdeel vormt; zie de noot van G. Knigge onder HR
1 juni 2004, NJ 2005, 252 (Black-out); HR 18 mei 2004, NJ 2004, 512; Rb ’s-Gravenhage 16
november 2007, LJN: BB8016 (Gezinsvoogd Savanna); en zie hieronder, paragraaf 4.

90 Zie De Hullu 2006, p. 168-178. In de adequatietheorie – die bij de invulling van het criterium van
de redelijke toerekening nog steeds een rol kan spelen – staat de voorzienbaarheid van de gevolgen
centraal. Het is dan de vraag of een en ander naar algemene ervaringsregelen voor de verdachte
redelijkerwijze was te voorzien. In bepaalde gevallen gaat het om een juridisch relevante verhoging
van het gevaar, van de kans op het gevolg (vgl. HR 30 september 2003, NJ 2005, 69). De ‘voorzien-
baarheid naar ervaringsregels’ kan een rol spelen bij de concretisering van de redelijke toerekening.
Zie ook G.E. Mulder, ‘Causaliteit in het strafrecht’, in: V.H. Davelaar-Van Tongeren, N. Keijzer &
U. van de Pol (red.), Strafrecht in perspectief, Arnhem: Gouda Quint 1980, p. 179-196, in het
bijzonder p. 188-189; D.H. de Jong & G. Knigge, Het materiële strafrecht, Deventer: Kluwer 2003,
p. 83; en HR 7 mei 1985, NJ 1985, 821.

91 Dit hoeft niet te betekenen dat degene die doelbewust, dus met volkomen opzet, een ander besmet
met het hiv-virus, met succes zou kunnen worden vervolgd terzake van zware mishandeling. Het
ontbreken van een aanmerkelijke kans op het intreden van het gevolg (de besmetting) staat dan
weliswaar niet in de weg aan het aannemen van het opzet, maar kan wel het bewijs van de causaliteit
problematisch maken (zie ook de vorige voetnoot). In de beruchte ‘Groningse affaire’ (drie seroposi-
tieve mannen zijn schuldig bevonden aan de feiten dat zij moedwillig tijdens door hen georganiseer-
de seksfeestjes andere mannen hebben gedrogeerd, verkracht, en ingespoten met serums van met hiv
geïnfecteerd bloed; zie de berichten van K. de Mik, ‘Hij was altijd met naalden bezig’, NRC
Handelsblad 23 augustus 2007; ‘Hyper, dronken en zin in seks’, NRC Handelsblad 14 oktober
2008a; en ‘Virologen twisten over de kans op hiv-besmetting’, NRC Handelsblad 18 oktober 2008b)
hebben de bewijsmoeilijkheden met name in de sfeer van de causaliteit gelegen. Bij één van de drie
verdachten was sprake van gebrek aan bewijs voor het opzet. De drie verdachten zijn veroordeeld
tot respectievelijk 9 en 5 jaar en 18 maanden gevangenisstraf: zie Rechtbank Groningen 12 novem-
ber 2008, LJN: BG4169, BG4170 en BG4172.

92 De opname van een dergelijk ‘objectief’ aspect binnen het voorwaardelijk opzet is overigens niet
onverenigbaar met het doorgaans als subjectief voorgestelde opzetbegrip. Het opzet vormt, juist als
psychisch delictsbestanddeel, niet een onversneden subjectief of subjectintrinsiek geheel, maar een
betrokkenheid tussen subjectieve en objectieve aspecten; net als het vóór-juridische begrip intentio-
naliteit bestaat het strafrechtelijke begrip opzet dus in een dialectiek tussen binnenwereld en
buitenwereld; zie F. de Jong, ‘Tussen schuld en gedraging: normativering’, in: P.H.P.H.M.C. van
Kempen, T. Kraniotis & G. van Roermund (red.), De gedraging in beweging. Handelen en nalaten
in het materiële strafrecht, strafprocesrecht en sanctierecht, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007,
p. 65-84; en zie hierboven, hoofdstuk V, paragraaf 3.

De causale werking van gedragingen die met volkomen opzet zijn verricht, is
sterk intentioneel gekleurd. Anders dan het voorwaardelijk opzet, heeft het
volkomen opzet een sterke ‘causale werking’. De Hoge Raad acht de toereke-
ning van causaliteit bij gebleken opzet dan ook al snel redelijk.90 Bij het volko-
men opzet is de behoefte aan een positief gestelde causaliteitseis, bijvoorbeeld
in de vorm van de aanwezigheid van een aanmerkelijke kans, daarom niet zo
groot.91 De intentionele betrekking tussen gedraging en gevolg is bij het voor-
waardelijk opzet weliswaar niet toevallig, maar wel erg zwak. De eis van de
aanmerkelijke kans kan worden beschouwd als een compensatie voor de om-
standigheid dat het opzetbegrip wordt afgezwakt tot het louter ‘bewust aanvaar-
den’ van een kans. De eis van de aanmerkelijke kans vertegenwoordigt binnen
de voorwaardelijk-opzetformule een soort objectief causaliteitscriterium.92 Dat
iemand een bepaalde kans willens en wetens aanvaard heeft, is juridisch irrele-
vant, indien die kans dusdanig klein blijkt te zijn geweest, dat toerekening van
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93 De aanmerkelijke kans vormt dan ook een in hoge mate casuïstisch criterium. Naarmate de (sub)
sociale strekking van een gedraging duidelijker is, is de kans eerder als aanmerkelijk te kwalificeren.
Naarmate een kans aanmerkelijker is, kan bovendien het ‘willen’ gemakkelijker worden afgeleid uit
het ‘weten’.

94 Zie de Memorie van Toelichting bij art. 46 Sr (Kamerstukken II 1990-1991, 22 268, nr. 3, p. 7;
cursivering toegevoegd): ‘De verwijzing naar de uiterlijke verschijningsvorm van de gedraging duidt
op een vrij ver gaande objectivering. Slechts een handelwijze die een aanmerkelijke kans doet
ontstaan op de bij de wet verboden schending van het rechtsgoed heeft een dergelijke verschijnings-
vorm.’ En de Memorie van Antwoord (Kamerstukken II 1990-1991, 22 268, nr. 5, p. 6; cursivering
toegevoegd): de Hoge Raad heeft gekozen voor een objectiverende uitleg van art. 45 Sr en ‘vergt
als het ware dat een daad moet zijn gesteld die naar algemeen toegankelijke ervaringsregelen met
alle waarschijnlijkheid rechtstreeks moet leiden tot voltooiing van het voorgenomen feit.’

95 Zie D.H. de Jong & Kessler 2002; D.H. de Jong 2004b; D.H. de Jong 2003; C.J. van der Wilt,
‘Voorwaardelijk opzet op HIV-infectie in rechtsvergelijkend perspectief’, NJB 2005, p. 1328-1332.

96 Vgl. Kwakman 2007, p. 308.

strafrechtelijke aansprakelijkheid aan de verdachte terzake van de aanvaarding
van die kans niet redelijk is.93

In de casus die ten grondslag lag aan het vierde hiv-arrest, diende de vraag
naar de aanwezigheid van een aanmerkelijke kans zich aan binnen het verband
van een tenlastelegging die was toegesneden op een voltooide delictsvorm, te
weten: zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 303, eerste lid Sr). Het
slachtoffer was immers besmet geraakt door de verdachte. De zojuist bepleite
opvatting, dat het vereiste van de aanmerkelijke kans in de objectieve sfeer van
de causaliteit een compensatie biedt voor de afzwakking van de voor het bewijs
van voorwaardelijk opzet vereiste mate van subjectieve intentionele betrokken-
heid bij de litigieuze gevolgen, gaat evenwel tevens op voor de drie eerdere hiv-
arresten, waarin de infectie met het hiv-virus niet was ingetreden en waarin dan
ook poging tot doodslag of poging tot zware mishandeling was ten laste gelegd.
Strikt dogmatisch geredeneerd, zou namelijk bij een zeer kleine kans op infectie
met het hiv-virus ook niet voldaan kunnen zijn aan de voorwaarden waaronder
kan worden gesproken van een strafbare poging, ofwel omdat de gedraging naar
haar uiterlijke verschijningsvorm niet strekte tot voltooiing van het voorgeno-
men misdrijf, ofwel omdat het middel ‘absoluut’ ondeugdelijk was, zij het dat
absolute ondeugdelijkheid in de praktijk alleen bij hoge uitzondering wordt
aangenomen.94 De in de literatuur herhaaldelijk verdedigde opvatting, dat de
aanmerkelijke kans, in afwijking van de opvatting van de Hoge Raad, zou
moeten worden beschouwd als een normatief, van de aard van het gevolg
afhankelijk criterium, moet in het licht van het voorgaande van de hand worden
gewezen, ook indien deze voorgestelde afzwakking van de betekenis van de
aanmerkelijke kans zou worden gecompenseerd door strikter de hand te houden
aan de andere aan het bewijs van voorwaardelijk opzet gestelde eis: de eis van
bewuste aanvaarding.95 Dit voorstel zet de wereld immers op z’n kop: de aan-
merkelijke kans is zelf een compensatie voor de magere intentionele bijdrage
aan het intreden van het gevolg die het voorwaardelijk opzet van de dader eist.96
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97 Rozemond 2007a, p. 1107-1109; N. Rozemond, De methode van het materiële strafrecht, Nijmegen:
Ars Aequi Libri 2006, p. 60, 148; Van der Wilt 2007, p. 600-601; vgl. de noot van Y. Buruma onder
HR 20 februari 2007, NJ 2007, 313 (Hiv IV).

98 Rozemond 2007a, p. 1108-1109.
99 Spong & Van Dijk (2007a, p. 1510) wijzen op het discriminatoire karakter van de vervolging van

seropositieve mannen die er onbeschermde seksuele contacten op nahouden, nu de verspreiding van
bijvoorbeeld de ziekte hepatitis-B, het griepvirus of syfilis nog nooit tot een strafrechtelijke
procedure aanleiding heeft gegeven. Zie voor de polemiek tussen Spong & Van Dijk en Rozemond:
N. Rozemond, ‘Constructivisme, liberalisme en HIV-besmetting. Een repliek aan Spong en Van
Dijk’, NJB 2007b, p. 1835-1836; en G. Spong & J.H. van Dijk, ‘Naschrift’, NJB 2007b, p. 1836. Zie
ook de noot onder HR 20 februari 2007, NJ 2007, 313 (Hiv IV), waarin Buruma strafbaarstelling
in deze gevallen ‘niet alleen onnodig, maar ook onwenselijk’ noemt; en zie Kelk 1990c, p. 272-275.
Vgl. in dit verband over de beeldvorming rond onder meer de, hierboven in voetnoot 91 genoemde
‘Groningse hiv-affaire’ W. Schinkel, ‘De Nederlandse droom’, De groene Amsterdammer 31 oktober
2008b, p. 24-27, p. 25: ‘Ook bij de Groningse casus zijn het niet individuen die over de schreef zijn
gegaan. Het gaat om “homoseksuelen”. En dus plaatsen kranten cijfers over het seksuele gedrag van
(mannelijke) homoseksuelen in het algemeen en wordt de suggestie gewekt dat er “misstanden” zijn
in “de homoseksuele gemeenschap”. Zouden dergelijke generalisaties ook gemaakt worden als het
om heteroseksuelen ging?’

2.3 Bewuste aanvaarding van de aanmerkelijke kans

Tot besluit van de bespreking van de betekenis van het begrip aanmerkelijke
kans binnen het voorwaardelijk-opzetleerstuk kan nog kort worden stilgestaan
bij het recentelijk door sommige auteurs ingenomen standpunt, dat in het type
zaken dat tot de verschillende hiv-arresten aanleiding heeft gegeven, een op een
culpoze delictsvorm toegesneden tenlastelegging wél zou kunnen worden
bewezen.97 Nu de Hoge Raad goed en wel iedere mogelijkheid lijkt te hebben
geblokkeerd in deze zaken een aanmerkelijke kans aanwezig te achten, is het
bijvoorbeeld volgens N. Rozemond goed mogelijk om in deze zaken zwaar
lichamelijk letsel door roekeloosheid (art. 308, tweede lid Sr) te bewijzen. Hij
betoogt dat de bewuste aanvaarding van onaanvaardbare, maar niet-aanmerkelij-
ke kansen een ‘derde schuldvorm’ oplevert, naast de bewuste en de onbewuste
schuld, die kan worden geschaard onder de ‘roekeloosheid’ als bedoeld in art.
308, tweede lid Sr.98 Deze redenering lijkt om een drietal redenen niet te kunnen
opgaan. In de eerste plaats ligt hierin de impliciete, rechtspolitieke vooronder-
stelling besloten, dat de kans op infectie met het HIV-virus onder alle omstan-
digheden als een dusdanig ‘onaanvaardbare’ kans moet worden aangemerkt, dat
het strafrecht eraan te pas moet komen om op te treden tegen hen, die dit risico
nemen of bewust aanvaarden.99 In de tweede plaats moet erop worden gewezen
dat het verschil tussen voorwaardelijk opzet en bewuste schuld vooral schuilt in
het volitieve aspect: wie met voorwaardelijk opzet handelt, aanvaardt willens en
wetens een aanmerkelijke kans, maar wie culpoos handelt, aanvaardt die kans
nu juist niet.

Maar op dit punt moet onmiddellijk aan Rozemond worden toegegeven dat
de introductie van de wettelijke schuldvorm roekeloosheid dit onderscheid danig
lijkt te hebben vertroebeld: de Memorie van Toelichting bij het nieuwe tweede
lid van art. 308 Sr heeft het namelijk over ‘gevallen waarin sprake is van zeer
onvoorzichtig gedrag waarbij welbewust en met ernstige gevolgen onaanvaard-
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100 Kamerstukken II 2001-2002, 28 484, nr. 3, p. 10-12. Zie over het begrip roekeloosheid A.H. Klip,
‘Roekeloosheid’, DD 2007, p. 822-842; en zie D.H. de Jong et al., ‘Verhoging van strafmaxima op
culpose misdrijven’, DD 2003, p. 258-280, p. 270: ‘Roekeloosheid onderscheidt zich daarmee
dogmatisch principieel van kansopzet door de andere gerichtheid van de wil.’ Laatstgenoemde
auteurs betogen met een beroep op de Memorie van Toelichting bovendien dat de roekeloosheid lijkt
te verwijzen naar de aanwezigheid van een ‘opzetelement’ in het voortraject van een als zodanig
culpoos strafbaar feit, en spreken onder verwijzing naar de in de Memorie van Toelichting genoemde
voorbeelden van roekeloos gedrag de vrees uit dat in de visie van de wetgever van een dergelijk
anterieur opzetelement, en dus van roekeloosheid, wel eens vrij snel sprake zou kunnen zijn.

101 Net zoals dit het geval is binnen de context van het ‘volkomen’ opzet, waar de eis van het causale
verband een zelfde functie vervult als de eis van de aanmerkelijke kans binnen de voorwaardelijk-
opzetformule. In het voorgaande bleek ook dat de causaliteit onderdeel uitmaakt van de culpa. Voor
het vaststellen van de causaliteit is (de voorzienbaarheid van) de grootte van de kans op ongewenste
gevolgen van belang. In het arrest HR 1 juni 2004, NJ 2005, 252, m.nt. G. Knigge (Black-out) is
bepaald dat de schuld in de zin van art. 6 WVW 1994 niet reeds kan worden afgeleid uit de ernst van
die gevolgen, hetgeen erop kan duiden dat de aanmerkelijke mate van schuld ook hier in een eerder
kwantitatieve dan kwalitatieve zin moet worden verstaan. Zie over de culpa nader paragraaf 4.

102 D.H. de Jong & Knigge 2003, p. 137; P.H.P.H.M.C. van Kempen, ‘De ondergrens van de culpa’,
DD 2004, p. 996-1014, p. 1013. Overigens is het de vraag of dit ook voor de roekeloosheid opgaat.
De Memorie van Toelichting definieert haar mede als ‘het zwaarste verwijt dat iemand kan worden
gemaakt’ binnen de grenzen van het culpoze delict; zie Kamerstukken II 2001-2002, 28 484, nr. 3,
p. 12. Dat de culpa een aanmerkelijke onvoorzichtigheid vereist kan, voor wat betreft de schuld in
de zin van art. 6 WVW 1994, worden afgeleid uit het arrest HR 29 april 2008, NJ 2008, 440, r.o. 3.4:
‘Anders dan het Hof kennelijk heeft geoordeeld, kan uit de enkele omstandigheid dat de verdachte,
toen hij zich vergewiste van mogelijk naderend verkeer, de motorrijdster aan wie hij voorrang diende
te verlenen niet heeft gezien hoewel deze voor hem wel zichtbaar moet zijn geweest, niet volgen dat
de verdachte, zoals is bewezenverklaard “aanmerkelijk onoplettend en met aanmerkelijke verwaarlo-
zing van de te dezen geboden zorgvuldigheid heeft gereden”.’

103 Maar in dit verband verdient aantekening dat de Minister van Justitie E.M.H. Hirsch Ballin in de
Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel inzake verplichte medewerking aan een bloedtest in
strafzaken (Kamerstukken II 2007-2008, 31 241, nr. 3, p. 2 en 19) aan de Tweede Kamer heeft laten
weten vooralsnog geen regeling te willen voorstellen ‘voor een aanvullende strafbaarstelling van

bare risico’s zijn genomen.’100 Toch kan het welbewust nemen van een risico niet
zonder meer gelijk worden gesteld aan het welbewust aanvaarden van een
risico. Dit subtiele verschil in terminologie duidt nu juist op een verschil op het
vlak van het willen: wie roekeloos handelt, is dondersgoed bekend met het risico
dat hij neemt, maar aanvaardt – als het erop aankomt – dit risico (nog net) niet.
Ten slotte moet er van worden uitgegaan dat ook het culpabegrip, en dan zeker
de roekeloosheid, de aanwezigheid van een ‘aanmerkelijke kans’ vooronderstelt,
zij het dat deze maatstaf in een culpoze samenhang anders wordt benoemd.101

Culpa is grove, aanmerkelijke schuld. Deze schuldvorm bestaat met andere
woorden in een verwijtbare, aanmerkelijke onvoorzichtigheid. Tegenwoordig
wordt algemeen aangenomen dat de verwijtbaarheid niet ‘aanmerkelijk’ hoeft
te zijn om te kunnen spreken van culpoos gedrag. De onvoorzichtigheid, dat wil
zeggen: de normovertreding of zorgplichtschending moet ‘grof’ of ‘aanmerke-
lijk’ zijn; de verwijtbaarheid moet alleen maar niet ontbreken.102 De wederrech-
telijkheid of onvoorzichtigheid van het culpoze gedrag vooronderstelt de voor-
zienbaarheid van strafrechtelijk relevante gevolgen. Aanmerkelijke schuld kan
bij deze stand van zaken eerst aan de orde zijn als in voorwaardelijk-opzetter-
men sprake zou zijn van een ‘aanmerkelijke kans’ op het intreden van de
voorzienbare gevolgen.103
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degene die geen beschermende maatregelen treft teneinde het overdragen van een dergelijke ziekte
[te weten: besmetting met het hiv-virus, FJ] te voorkomen. (...) Het slagen van een vervolging op
grond van de delictsomschrijving van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld
(artikel 308 Sr) wordt blijkens de commentaren op het arrest [bedoeld wordt: HR 20 februari 2007,
NJ 2007, 313, m.nt. Y. Buruma (Hiv IV), FJ] nog steeds als een reële mogelijkheid gezien. Ik heb
het College van procureurs-generaal verzocht te bevorderen dat in nieuwe vergelijkbare gevallen
mede op basis van artikel 308 vervolging wordt ingesteld. Bij vervolging op grond van artikel 302
(opzettelijk veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel) zou kunnen worden gepoogd nadere deskundi-
genrapportage over te leggen teneinde meer inzicht te verkrijgen in een adequate kansberekening.’
Voor het Wetsvoorstel zie Kamerstukken II 2007-2008, 31 241, nr. 3, en Kamerstukken I 2007-2008,
31 241, A.

104 Remmelink 1996, p. 205-206; G.E. Mulder, ‘De wil in het opzet’, in: M.S. Groenhuijsen, G.E.
Mulder & J. Remmelink (red.), De Schets nader bekeken. Beschouwingen naar aanleiding van de
Schets materieel strafrecht van W. Nieboer, Arnhem: Gouda Quint 1992, p. 53-66. Anders dan bij
veel andere schrijvers, uit het verschil in psychische relatie zich bij Nieboer vooral in het bewust-
zijnsaspect, niet zozeer in het wilsaspect; zie Wolswijk 2000, p. 794, voetnoot 8; Nieboer 1978, p. 6.

Het voorgaande roept onmiddellijk de belangrijke vraag op naar de grens
tussen het opzet en de in paragraaf 4 nader onder ogen te komen culpa of
onachtzaamheid. Eén van de functies van de voorwaardelijk-opzetconstructie is,
als genoemd, dat het het domein van het opzet afgrenst van het domein dat niet
langer door het opzet, doch door de culpa of onachtzaamheid, ofwel de schuld
in enge zin, wordt beheerst. De leerstukken van het voorwaardelijk opzet en de
zogenaamde ‘bewuste schuld’ concentreren zich beide op gedragingen die een
aanmerkelijke kans op het intreden van strafrechtelijk relevante gevolgen
oproepen. Het onderscheid tussen voorwaardelijk opzet en onachtzaamheid
komt, kort weergegeven, tot uitdrukking in de ‘psychische relatie’ van de dader
ten opzichte van deze aanmerkelijke kans.104 Wanneer de dader tijdens het
handelen in het geheel niet aan de mogelijkheid van het intreden van de gevol-
gen denkt, handelt hij ‘onbewust onachtzaam’. Wanneer hij zich van die moge-
lijkheid wel bewust is, maar er tijdens het handelen – naar achteraf blijkt ten
onrechte – van uit meent te kunnen gaan, dat de gevolgen niet zullen intreden,
handelt de dader ‘bewust onachtzaam’. De dader handelt met voorwaardelijk
opzet, indien hij de mogelijkheid van het intreden van de gevolgen willens en
wetens op de koop toeneemt. Vereist is dat hij zich die mogelijkheid realiseert
(‘wetens’), én dat hij de mogelijkheid van die gevolgen voor lief neemt (‘wil-
lens’). De houding van de dader ten aanzien van de gevolgen is er als het ware
één van onverschilligheid; de gevolgen laten hem koud. De aanmerkelijke kans
vormt, aldus beschouwd, de spil binnen het domein van de onbewuste schuld,
alsmede van het hele domein van het zogenaamde mogelijkheidsbewustzijn, dat
zich kan voordoen in een doleuze (voorwaardelijk opzet) en een culpoze (be-
wuste schuld) variant. Zowel het voorwaardelijk opzet als de bewuste schuld
bestaat in een vorm van intentionele betrokkenheid op een als aanmerkelijk aan
te duiden kans of risico.

Dit lijkt ook te worden bevestigd in het eerste hiv-arrest van de Hoge Raad
van 25 maart 2003 (r.o. 3.6): ‘Voor de vaststelling dat de verdachte zich willens
en wetens heeft blootgesteld aan zulk een [aanmerkelijke] kans is niet alleen
vereist dat de verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat het
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105 HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552, m.nt. Y. Buruma (Hiv I). Over deze overweging meer in de
volgende paragraaf.

106 De feiten: de verdachte wist al ruimschoots voor de litigieuze handelingen dat hij was geïnfecteerd
met hiv. Bovendien was hij zich ten tijde van de handelingen bewust van de risico’s die onbescherm-
de seksuele contacten met zich meebrengen, terwijl hij desondanks de handelingen pleegde. Van de
in het geding zijnde kans had de Hoge Raad overigens even tevoor reeds vastgesteld dat hij niet
‘aanmerkelijk’ was; de overwegingen betreffende juist de bewuste aanvaarding gaan uit van de – in
casu onjuist bevonden – hypothese dat er wel sprake is van een aanmerkelijke kans.

107 Eén en ander maakt duidelijk dat het ‘vangnet’ van D.H. de Jong & Kessler (2002, p. 2233-2235;
zie ook D.H. de Jong 2003) geen waterdichte garanties biedt. Naar hun opvatting mag het begrip
‘aanmerkelijke kans’ goeddeels normatief worden ingevuld, zolang daarnaast maar is voldaan aan
de voorwaarde dat de dader zich bewust is geweest van die kans én die kans willens en wetens heeft
aanvaard. De bewuste, gewilde aanvaarding zien zij als een voorwaarde die zelfstandig en belangrijk

gevolg zal intreden, maar ook dat hij die kans ten tijde van de gedraging bewust
heeft aanvaard (op de koop toe heeft genomen). Uit de enkele omstandigheid dat
die wetenschap bij de verdachte aanwezig is dan wel bij hem moet worden
verondersteld, kan niet zonder meer volgen dat hij de aanmerkelijke kans op het
gevolg ook bewust heeft aanvaard, omdat in geval van die wetenschap ook
sprake kan zijn van bewuste schuld. Van degene die weet heeft van de aanmer-
kelijke kans op het gevolg, maar die naar het oordeel van de rechter ervan is
uitgegaan dat het gevolg niet zal intreden, kan wel worden gezegd dat hij met
(grove) onachtzaamheid heeft gehandeld maar niet dat zijn opzet in voorwaarde-
lijke vorm op dat gevolg gericht is geweest. Of in een concreet geval moet
worden aangenomen dat sprake is van bewuste schuld dan wel van voorwaar-
delijk opzet zal, indien de verklaringen van de verdachte en/of bijvoorbeeld
eventuele getuigenverklaringen geen inzicht geven omtrent hetgeen ten tijde van
de gedraging in de verdachte is omgegaan, afhangen van de feitelijke omstan-
digheden van het geval. Daarbij zijn de aard van de gedraging en de omstandig-
heden waaronder deze is verricht, van belang.’105 Deze overwegingen lijken niet
in het bijzonder te zijn afgestemd op specifiek die zaak die op dat ogenblik ter
beoordeling van de Hoge Raad voorlag, maar een algemene strekking te hebben.
Na deze algemene juridische interpretatieregels te hebben gememoreerd, gaat
de Hoge Raad in het genoemde arrest na, of op grondslag van de door het hof
bewezen verklaarde feiten kan worden vastgesteld dat de verdachte willens en
wetens de kans op de dood van zijn seksuele partner had aanvaard.106 De Hoge
Raad meent dat zulks niet uit de bewezen verklaarde feiten kan worden opge-
maakt, althans dat ’s hofs motivering te dier zake ontoereikend is.

Volgens de Hoge Raad (r.o. 3.8) laten de vaststellingen van het hof namelijk
de mogelijkheid open, dat de verdachte uit grove onachtzaamheid heeft gehan-
deld, zonder dat zijn opzet, al of niet in voorwaardelijke vorm, was gericht op
de – veronderstelde – aanmerkelijke kans. De Hoge Raad heeft derhalve waar-
schijnlijk het reële verschil tussen het voorwaardelijk opzet en de bewuste
schuld willen inscherpen. Voor het bewezen verklaren van voorwaardelijk opzet
is meer vereist dan louter wetenschap. Er moeten ook feitelijke aanwijzingen
van voldoende gewicht zijn, die de stelling rechtvaardigen, dat de verdachte de
kans op het intreden van strafrechtelijk relevante gevolgen ook op de één of
andere manier gewild, op de koop toe genomen heeft.107 Ten aanzien van dit
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genoeg is om grenzen te kunnen stellen aan de willekeur waarin een onversneden normatieve
inkleuring van het aanmerkelijke-kansbegrip zou kunnen eindigen. Anders dan de Hoge Raad in het
eerste hiv-arrest, menen deze schrijvers dat in de motivering van het gerechtshof afdoende aanneme-
lijk was gemaakt dat de verdachte de aanmerkelijke kans willens en wetens had aanvaard. Vgl.
voetnoot 79 hierboven.

108 De motivering van het hof kon de bewezenverklaring van voorwaardelijk opzet niet dragen, omdat
in de motivering geen rekening is gehouden met feitelijke omstandigheden, die het minder waar-
schijnlijk maken dat de verdachte de strafrechtelijk relevante gevolgen van zijn gedraging (namelijk
vijf doden) op de koop toe had genomen. Met name was het hof voorbijgegaan aan het feit dat de
verdachte door zijn gedrag ook zichzelf in levensgevaar had gebracht en dat de verdachte verschil-
lende inhaalpogingen had afgebroken. Het Porsche-arrest wordt algemeen beschouwd als een
belangrijk omslagpunt in de jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot de bewijsvoering
en, vooral, bewijsmotivering van het voorwaardelijk opzet. Dit arrest vormde het beginpunt van een
reeks uitspraken waarin de Hoge Raad er scherp op toeziet of de feitenrechters in hun oordelen niet
te gemakzuchtig het verschil tussen doleus en culpoos handelen uit het oog verliezen. Zie de punten
7 en 8 in de conclusie van A-G Wortel voor HR 6 september 2005, NJ 2006, 50 (Schieten op
bovenwoning). Zie verder bijvoorbeeld het enige maanden vóór het Porsche-arrest gewezen HR 1
juli 1996, NJ 1997, 427; en voorts HR 9 juni 1998, NJ 1998, 731; HR 30 november 1999, NJ 2000,
215, m.nt. J. de Hullu; HR 10 oktober 2000, NJ 2001, 4, m.nt. Y. Buruma (Tweede schot); HR 8
april 2003, NJ 2003, 554, m.nt. Y. Buruma; HR 24 februari 2004, NJ 2004, 375, m.nt. P.A.M.
Mevis; HR 28 september 2004, NJ 2004, 660, m.nt. D.H. de Jong.

109 Zie, ook voor andere voorbeelden van hedendaagse restrictieve interpretatie, De Hullu 2006, p. 228-
233; en F. de Jong, Van Roomen & Sikkema 2007.

110 Vgl. de noot van A.C. ’t Hart onder HR 15 oktober 1996, NJ 1997, 199 (Porsche); en zie A.J.M.
Machielse, ‘Opzet’, aant. 3.3, suppl. 139 (augustus 2007), in: J.W. Fokkens & A.J.M. Machielse,
T.J. Noyon, G.E. Langemeijer & J. Remmelink. Het Wetboek van Strafrecht, Deventer: Kluwer
(losbladig).

laatste doet het behandelde arrest sterk denken aan het arrest van de Hoge Raad
van 15 oktober 1996, NJ 1997, 199, m.nt. A.C. ’t Hart (Porsche), dat betrekking
had op een geval waarin iemand dronken achter het stuur van zijn Porsche
uiteindelijk vijf slachtoffers maakte, onder meer door veel te hard te rijden,
gevaarlijk in te halen en rode verkeerslichten te negeren. In dit arrest overwoog
de Hoge Raad onder meer dat opzettelijke levensberoving zich kan voordoen
‘indien moet worden aangenomen dat de verdachte (…) – in plaats van erop te
rekenen dat een en ander wel goed zal aflopen – de aanmerkelijke kans dat
anderen door zijn gedrag het leven zullen laten desbewust heeft aanvaard en op
de koop toe genomen.’ De Hoge Raad was ook hier van oordeel dat de bewuste
aanvaarding niet zonder meer uit de bewezen verklaarde feiten kon worden
opgemaakt en dat niet kon worden volstaan met de bewijsmotivering van het
hof.108

De hierboven behandelde hiv-arresten en het Porsche-arrest kunnen worden
beschouwd als voorbeelden van uitspraken waarin de Hoge Raad scherp let op
het onderscheid tussen voorwaardelijk opzet en grove onachtzaamheid of
roekeloosheid. Zich bewust van de gemakzuchtige wijze waarop in voorkomen-
de gevallen de voorwaardelijk-opzetconstructie ter hand wordt genomen om het
delictsbestanddeel opzet bewezen te verklaren, interpreteert de Hoge Raad het
voorwaardelijk opzet hier tamelijk ‘restrictief’.109 De Hoge Raad eist in deze
uitspraken dat in de bewijsmotivering van het opzet niet volledig wordt geab-
straheerd van de psychische aspecten van het opzet, en dan in het bijzonder niet
van het wilsaspect.110 Met deze constatering houdt de parallel tussen de arresten
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111 Zie ook Knigge 2003, p. 320. Zie ook HR 5 december 2006, NJ 2006, 663 (Spookrijder), waarin het
opzet onder andere kon worden afgeleid uit de verklaring van de verdachte dat hij ‘het kicken vond
om met zijn auto tegen het verkeer in te rijden’.

112 Zie De Hullu 2006, p. 225-228; D.H. de Jong 1999b; F. de Jong, Van Roomen & Sikkema 2007; vgl.
HR 24 november 1998, NJ 2000, 54, m.nt. D.H. de Jong.

113 Zie ook Wolswijk 2000; Mulder 1992, p. 59-60; Remmelink 1996, p. 232; W. Hassemer, ‘Kenn-
zeichen des Vorsatzes’, in: G. Dornseifer et al. (red.), Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann,
Keulen etc.: Carl Heymann 1989, p. 289-309. Dat strafrechtelijk opzet weten én willen veronderstelt,
wil niet zeggen dat het weten en het willen in verschillende gevallen zich niet in verschillende
‘doseringen’ zouden kunnen manifesteren; vgl. in dit verband punten 2-4 in de noot van Y. Buruma
onder HR 19 juni 2007, NJ 2008, 169 (Zaak Savanna). Wel is duidelijk dat een opzetbegrip zónder
willen het opzetbegrip zou opzadelen met een innerlijke tegenstrijdigheid, ten gevolge waarvan (a)
het verschil tussen opzet in alledaagse zin en opzet in strafrechtelijke zin te groot zou worden, (b)
het onderscheid tussen opzet en culpa onduidelijk wordt, en ten gevolge waarvan bovendien (c) de
ratio zou wegvallen onder het verschil in strafbedreigingen tussen doleuze en culpoze delictsom-

evenwel zo ongeveer op. Het Porsche-arrest heeft betrekking op een verkeers-
zaak, met uiteraard een totaal andere feitenconstellatie dan de zaken die aanlei-
ding hebben gegeven tot de verschillende hiv-arresten. Het laat zich dan ook
aanzien, dat de manieren waarop (in de bewijsmotivering) daadwerkelijk
gestalte kan worden gegeven aan de psychische aspecten van het voorwaardelijk
opzet, oftewel: aan de bewuste aanvaarding, in verschillende typen gevallen
danig uiteen zullen lopen. Derhalve kan niet veel zinnigs worden gezegd over
de aard van de feitelijke aanwijzingen waarbij in het algemeen zou kunnen
worden aangeknoopt, teneinde de psychische aspecten van het voorwaardelijk
opzet bewezen te verklaren.111 De bewuste aanvaarding zal in verschillende
zaken uit hoogst uiteenlopende omstandigheden blijken. Bovendien lijkt de
Hoge Raad in bepaalde typen gevallen eerder geneigd een sterk genormativeerd
oordeel omtrent de bewuste aanvaarding te honoreren, dan in andere typen
gevallen. Men contrastere in dit verband bijvoorbeeld de hierboven uitvoerig
besproken hiv-jurisprudentie met de verregaand normatieve en extensieve
interpretaties in verschillende Opiumwetzaken waarin de crimineel-politieke
lading van het voorwaardelijk-opzetleerstuk duidelijk aan de dag treedt.112

De hiv-jurisprudentie van de Hoge Raad bevat blijkens het voorgaande een
aantal belangwekkende observaties met betrekking tot het leerstuk van het
voorwaardelijk opzet. De twee voorwaarden voor het kunnen aannemen van
voorwaardelijk opzet, te weten het bestaan van een aanmerkelijke kans en de
bewuste aanvaarding daarvan, worden in deze zaken streng getoetst. Algemene
ervaringsregels en niet de aard en de ernst van de litigieuze gevolgen zijn
maatgevend voor het antwoord op de vraag, of een kans kan worden gekwalifi-
ceerd als een voor het bewijs van voorwaardelijk opzet vereiste ‘aanmerkelijke’
kans. Daarnaast worden aan het cognitieve en het affectieve aspect van het
voorwaardelijk opzet, besloten in de voor het bewijs van deze opzetschakering
vereiste ‘bewuste aanvaarding’ van een bepaalde kans, door de Hoge Raad
tamelijk didactisch aandoende rechtsoverwegingen gewijd. Uit deze overwe-
gingen kan worden opgemaakt dat naast het weten ook het willen nog altijd
geacht moet worden een onlosmakelijk onderdeel te vormen van de inhoud van
het opzetbegrip in al zijn strafrechtelijk relevante gradaties.113 In zoverre wijkt
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schrijvingen. Anders G. Taylor 2004b, die betoogt dat het ‘dispositionele element’, het willen, in
geval van voorwaardelijk opzet te moeilijk aantoonbaar is; maar hier valt tegenin te brengen dat ook
het weten moeilijk aantoonbaar kan zijn; bovendien gaat Taylor eraan voorbij dat opzet niet is een
in het subjectieve bewustzijn besloten ‘ding’, doch een betrokkenheid tussen subject en object (zie
hoofdstuk V, subparagraaf 3.1). Eveneens anders Van Dijk 2008, zich voor zijn standpunt ten dele
beroepend op Nieboer 1978, p. 6-7, die een opvatting bepleit volgens welke degene die wetens
handelde, en zelfs degene die zich van de aanmerkelijke kans dat een bepaald gevolg zou intreden
bewust is geweest, dus ook willens handelde. Het is duidelijk dat de Hoge Raad hierin Nieboer niet
heeft gevolgd. Bij andere of ‘hogere’ opzetgradaties als het noodzakelijkheidsbewustzijn of het
doelbewust handelen kan de vaststelling dat de dader wetens handelde in de regel wel de conclusie
wettigen dat de dader dus ook willens handelde. Volgens Van Dijk (2008, p. 418-430) scharniert het
verschil tussen opzet en culpa niet om het willen maar om het weten: wie een aanmerkelijke kans
bewust aanvaardt handelt opzettelijk, wie een niet-aanmerkelijke kans aanvaardt handelt mogelijker-
wijs culpoos. Hier valt tegenin te brengen dat ook voor het bewijs van culpa een aanmerkelijke kans
is vereist, zij het dat deze kans wordt benoemd in termen van aanmerkelijke onvoorzichtigheid of
nalatigheid. Bovendien meen ik, anders dan Van Dijk (2008, p. 421-428), dat in de termen aanvaar-
ding, voor lief nemen, op de koop toenemen wel degelijk volitieve connotaties doorschemeren. Niet
in de zin dat wie een kans aanvaardt, deze kans ook steeds letterlijk moet hebben gewild of gewenst.
Wél in de zin dat de dader, in plaats van erop te rekenen dat alles goed afloopt óf in plaats van te
besluiten geen risico te lopen, liever de kans aanvaardt op een strafbare – en eventueel ook door hem
ongewilde – afloop van zijn handelwijze. In die zin heeft de dader die handelt met voorwaardelijk
opzet wel degelijk zijn ‘weten’ én zijn ‘willen’ gericht, niet op de eventuele gevolgen van zijn
handeling, maar op juist die eventualiteit van deze gevolgen, op de kans. Zo ook Brouns 2006,
p. 941. Bovendien kan het door Van Dijk (2008, p. 393) ingenomen standpunt dat de in een voorko-
mend geval door een gedraging opgeroepen kans op een gevolg hoger moet worden ingeschat, en
dus eerder als ‘aanmerkelijk’ kan worden beschouwd, ‘bij iemand die doelopzet heeft op het gevolg
dan bij iemand die het gevolg liever wil vermijden’, worden beschouwd als een tegenargument tegen
Van Dijks opvatting dat voor het bewijs van het strafrechtelijk opzet geen vaststelling van enig
‘willen’ vereist is.

114 Zie over de wetenschap (bewustheid) van de aanmerkelijke kans die bij de verdachte aanwezig is,
danwel bij hem moet worden verondersteld, bijvoorbeeld HR 18 juni 1996, NJ 1996, 750; HR 30
november 1999, NJ 2000, 93; HR 20 juni 2006, NJ 2006, 358; HR 8 april 2008, NJ 2008, 233; en
HR 23 december 2008, NJ 2009, 32.

dus het voorwaardelijk opzet niet af van andere strafrechtelijke opzetgradaties:
steeds moet kunnen worden aangetoond dat de verdachte zich willens én wetens
tot een strafrechtelijk relevant ervaringsbestanddeel heeft verhouden. Met andere
woorden: steeds moet een zowel affectieve als cognitieve gerichtheid van het
handelend subject op bepaalde objecten in de intersubjectieve buitenwereld
kunnen worden bewezen.114 Die objecten dienen, net zoals de intentionele
gerichtheid van het handelend subject zelf, als voorwerp van de door de rechter
te beantwoorden kwalificatievraag van art. 350 Sv. De intentionele betrokken-
heid van de als verdachte aangemerkte persoon moet zich laten kwalificeren als
strafrechtelijk opzet, en moet dus voldoen aan de in het voorgaande besproken
voorwaarden waaronder van opzet in strafrechtelijke zin kan worden gesproken.
Het correlaat van de intentionaliteit, oftewel: datgene waarop het opzet is
gericht, moet bovendien gekwalificeerd kunnen worden in termen van die
bestanddelen in de desbetreffende, toepasselijke delictsomschrijving, die door
het opzetvereiste worden ‘beheerst’. De interpretatieve activiteit die met dit alles
gemoeid is, vormt het onderwerp van de volgende paragraaf.
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115 Zie D.H. de Jong, ‘Het weten en willen van een “normaal mens” in het strafrecht’, DD 2004a,
p. 1050-1069; en zie de noot van D.H. de Jong onder HR 28 september 2004, NJ 2004, 660.

116 Zie voor een bespreking van de termen ‘intensie’ en ‘extensie’ W.G. van der Velden, ‘Das Denken
ist die Sprache selbst. Over begripsanalytische en onderzoeks-methodologische vragen in de
rechtswetenschap’, in: P.W. Brouwer et al. (red.), Drie dimensies van recht. Rechtstheorie, rechtsge-
leerdheid, rechtspraktijk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 1999, p. 143-169, in het bijzonder
p. 146-148; en hierboven, hoofdstuk II, paragraaf 5.

117 Zie ook Reijntjes 2003, p. 478-481.

3 Normativering: Interpretatie en legaliteit

3.1 Marginalisering van het subject

De in de voorgaande paragraaf beschreven materieel-rechtelijke betekenis van
het strafrechtelijke opzetbegrip vertoont zowel verschil als overeenkomst met
het in de derde paragraaf van het voorgaande hoofdstuk beschreven algemene,
vóór-juridische begrip intentionaliteit. Globaal genomen is de betekenis van het
strafrechtelijk opzetbegrip, bezien vanuit de breedte, ruimer dan het algemene
begrip intentie. De ‘intensie’ van het strafrechtelijk opzetbegrip, oftewel: de
verzameling kenmerken waaraan een ervaringsbestanddeel moet voldoen wil de
begripsterm daarop correct kunnen worden toegepast, bestaat in een nadere
specificatie van het algemene intentionaliteitsbegrip overeenkomstig de ‘eigen
eisen’ van de strafrechtspleging.115 De strafrechtelijke specificatie komt hierin
tot uitdrukking, dat het strafrechtelijk opzetbegrip in verhouding tot zijn vóór-
juridische equivalent een ruimere ‘extensie’, dus een groter toepassingsbereik
kent. De verzameling ervaringsbestanddelen of objecten in de leefwereld die de
door de intensie van het strafrechtelijk opzetbegrip bepaalde kenmerken bezit-
ten, en die zich dus laten ‘kwalificeren’ als opzet in strafrechtelijke zin, is groter
dan de verzameling ervaringsbestanddelen die zich onder de betekenis van het
algemene begrip intentionaliteit laten rangschikken.116 Met andere woorden: er
bestaan menselijke gedragingen die strafrechtelijk kunnen worden gekwalifi-
ceerd als ‘opzettelijke’ gedragingen, terwijl zij in het alledaagse, maatschappelij-
ke verkeer het etiket ‘intentioneel’ niet zouden kunnen verdragen. Dit verschil
in toepassingsbereik tussen de strafrechtelijke term opzet en de alledaagse term
intentionaliteit is in belangrijke mate het effect van de ontwikkeling van het
strafrechtelijke leerstuk inzake het voorwaardelijk opzet.117

De voorwaardelijk-opzetconstructie heeft het opzetbegrip dus in zekere mate
opgerekt. Deze oprekking is niet noodzakelijkerwijs een onwenselijke ontwikke-
ling. Vanuit een bepaald oogpunt is zij zelfs toe te juichen. Het strafrecht
formuleert de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan, wil een persoon vatbaar
kunnen zijn voor toerekening van strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van
een bepaalde gedraging en deswege door de overheid kunnen worden bestraft.
Eén van de voorwaarden voor strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van de
meeste misdrijven luidt dat de verdachte het desbetreffende delict opzettelijk,
intentioneel, heeft gepleegd. Het strafrecht kan, gelet op zijn zojuist genoemde
oriëntatie op imputatie, niet goed uit de voeten met het weinig omlijnde, algeme-
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118 Deze gedachte werd in hoofdstuk IV uitgewerkt onder verwijzing naar de contrafactische en sys-
teemtheoretische opvatting van het recht als een zelf-referentiële context, gekenmerkt door een
normatieve geslotenheid en een cognitieve openheid. Zie nader hoofdstuk IV, paragraaf 4.

119 Zie De Hullu 2006, p. 219-220, 234, die de strafrechtelijke constructie van het voorwaardelijk opzet
in hoofdzaak behandelt in termen van de functie die deze constructie vervult binnen het kader van
de grensafbakening tussen het opzet en de culpa. Over de verhouding tussen opzet en culpa meer
in de volgende paragraaf.

120 Zie hierboven, hoofdstuk V, paragrafen 3 en 4.
121 De vraag of het opzet ‘vooral een psychologisch’ of ‘vooral een normatief’ begrip is, geeft blijk van

een conceptueel misverstand ten aanzien van de aard van het intentionele. Zie nader hoofdstuk V,
paragraaf 4, in het bijzonder voetnoot 151.

ne begrip intentionaliteit. De jurist moet zich immers rekenschap kunnen geven
van zijn, van begripstoepassing afhankelijke oordelen. Het recht heeft daartoe
behoefte aan zo nauwkeurig mogelijk omlijnde begrippen.118 Om in concrete
gevallen te kunnen uitmaken, of een bepaalde, strafbare toestand opzettelijk of
niet opzettelijk, doch bijvoorbeeld op culpoze wijze, is teweeggebracht, moet
men tenminste beschikken over een formule die de ondergrens van het strafrech-
telijke begrip opzet markeert.119 De voorwaardelijk-opzetconstructie verruimt
het traditionele opzetbegrip derhalve niet alleen, zij zorgt tevens voor een nadere
omlijning ervan. En de omlijning van begrippen gaat nu eenmaal gepaard met
een zekere vertekening ten opzichte van de betekenis die termen hebben buiten
het strafrechtelijk domein. In het licht van het voorgaande kan dan ook worden
gesteld, dat het strafrechtelijk opzetbegrip, in de breedte bezien, weliswaar
ruimer is dan het alledaagse begrip opzet, maar bezien vanuit de diepte is het
strafrechtelijk opzetbegrip juist weer aan strakkere grenzen gebonden dan zijn
alledaagse, weinig precies omlijnde tegenhanger.

Zoals reeds eerder betoogd, wordt het strafrechtelijk opzetbegrip gekenmerkt
door een tweevoudige bivalentie.120 Het strafrechtelijk opzetbegrip wordt,
evenals het algemene begrip intentionaliteit, gekenmerkt door een dialectiek
tussen binnenwereld en buitenwereld, tussen een subjectintrinsiek of daderintrin-
siek, én een subjectextrinsiek of daderextrinsiek moment. Het opzet ziet ener-
zijds op een bezieling door het handelend subject van diens handeling; het
markeert een intentionele, dus cognitieve en affectieve betrokkenheid van het
handelend subject tot diens gedraging. Anderzijds ziet het opzet op de intersub-
jectieve, dus daderextrinsieke verstaanbaarheid van de subjectieve verrichting;
het opzet markeert dus tevens de intersubjectief toegankelijke betekenis van de
gedraging. Evenals de intentionaliteit in algemene zin is het opzet psychisch én
normatief, of liever gezegd: het opzet is, juist als de strafrechtelijke specificatie
van een psychische, intramentale betrokkenheid op de extramentale werkelijk-
heid, doordrongen van de sociale realiteit, en dus doordrongen van de normen
of regels die het sociale, intersubjectieve verkeer begeleiden.121 Het strafrechte-
lijk opzetbegrip is daarnaast nog in dier voege bivalent, dat het tegelijkertijd
zowel verschil als parallelliteit met het vóór-juridische opzetbegrip te zien geeft.
Het strafrechtelijk opzet bestaat in een dialectiek tussen binnenwereld en
buitenwereld en komt daarin overeen met het alledaagse opzetbegrip. Door de
extensie van het strafrechtelijk opzetbegrip tevens de gevallen te laten omgren-
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122 Zie hoofdstuk IV, subparagrafen 3.1 en 4.1; en zie G.A. van der Wal, ‘Recht en legitimiteit’, in: G.A.
van der Wal, Recht met reden. Verzamelde opstellen, Deventer: Kluwer 2003, p. 31-58, p. 36: ‘Het
recht, zo kan men zeggen, heeft twee gezichten, het ene naar de realiteit, het andere naar de idealiteit
gekeerd. En de precaire verbinding van die beide facetten is juist kenmerkend voor de bestaanswijze
van het recht.’

123 Zie hoofdstuk IV, subparagraaf 3.1; J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheo-
rie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt: Suhrkamp 1992, p. 145, 567;
N. Luhmann, Law as a social system, Oxford: Oxford UP 2004, p. 142-172; Kelk 2005, p. 1.

zen waarin de dader weliswaar niet doelbewust streeft naar een bepaald strafbaar
gevolg, maar in zijn gerichtheid op de behartiging van een subjectief belang de
aanmerkelijke kans op het intreden van het strafbare gevolg wel voor lief neemt,
modelleert het strafrecht zijn opzetbegrip evenwel naar zijn eigen eisen en
behoeften. In zoverre ‘vertekent’ het strafrecht het alledaagse opzetbegrip.

Die vertekening is, zoals wij al zagen, functioneel. Maar de oprekking van
het strafrechtelijk opzet bij wege van de voorwaardelijk-opzetconstructie staat
tevens bloot aan een risico. Dit risico schuilt in een aan de oprekking door het
voorwaardelijk opzet zélf inherente disfunctionele tendens: het scheppen van
een, per definitie kunstmatige, semantische afstand tussen het strafrechtelijke en
het algemene en alledaagse begrip opzet gaat vergezeld van het risico dat het
strafrechtelijke opzetbegrip zich op zeker ogenblik te ver verwijdert van zijn in
de sociale leefwereld en de omgangstaal gelegen punt van vertrek. Een te grote
afstand tussen de inhoudelijke lading van het strafrechtelijke opzetbegrip en de
inhoudelijke lading van het vóór-strafrechtelijke begrip intentionaliteit kan
disfunctioneel heten, omdat zij de in hoofdstuk IV beschreven functie van het
strafrechtelijk systeem frustreert. Wij hebben gezien dat het strafrecht tegelijker-
tijd is betrokken op twee werelden: de empirische leefwereld en de ideële wereld
van de inhoud van de door het strafrecht opgetekende, materiële gedragsnormen
waaraan de empirische wereld wordt getoetst.122 Door bijzondere materiële
gedragsnormen en algemene voorwaarden voor strafrechtelijke aansprakelijk-
heid op te tekenen, stelt het strafrecht een eigen symbolische ordening in, een
ordening die in verhouding tot de door de omgangstaal gestichte symbolische
ordening van de sociale leefwereld ‘contrafactisch’ mag worden genoemd. De
contrafactische aard van de strafrechtelijke, normatieve ervaringswereld hangt
ten nauwste samen met de functie die het strafrechtelijk systeem binnen de
sociale leefwereld vervult: met het oog op de stabilisering van in de maatschap-
pij levende normatieve verwachtingspatronen, immuniseert het strafrecht be-
paalde rechtsgoederen voor de aanslagen die zij in de empirische wereld te
verduren krijgen. Dit doet het strafrecht door zijn normen (selectief) te handha-
ven.123

Het strafrecht ontwerpt en handhaaft een symbolisch netwerk van juridische,
dat wil zeggen: op de functie van het strafrecht afgestemde begrippen die het
toepast op reële verhoudingen in de vóór-juridische leefwereld. Normatieve
verwachtingspatronen binnen deze sociale leefwereld laten zich niet goed
‘stabiliseren’ indien de strafrechtelijke ervaringswereld en de taal waarin het
strafrechtelijk systeem aan zijn ideële wereld vorm geeft, onvoldoende aangrij-
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124 Wij kunnen in dit verband denken aan de door R. Visker aan J.Fr. Lyotard ontleende notie van een
différend: een situatie waarin sprake is van een onoplosbaar dispuut tussen twee partijen. De partijen
kunnen niet nader tot elkaar worden gebracht, omdat men niet de beschikking heeft over een
gemeenschappelijke taal. De partijen bewegen zich binnen verschillende ‘symbolische circuits’, en
zijn aangewezen op verschillende ‘eindvocabularia’. Zie bijvoorbeeld Visker 2006, p. 272: ‘Men
staat uiteindelijk met de rug tegen de muur van de eigen laatste woorden – en dat heeft iets beangsti-
gends, iets beknellends. Zolang men die woorden onder gelijkgezinden kan gebruiken, hebben ze
betekenis – ze verschaffen toegang tot een symbolisch netwerk waarbinnen men een betekenisvol
verhaal kan vertellen over zichzelf en de dingen waar men om geeft. Maar bij een différend is er
altijd een moment waarop ze die betekenis dreigen te verliezen, alsof de betekenislaag er afvalt; het
niet-verstaan van de ander stroopt het vel van betekenis van die woorden, het ontdoet hen van de
magie waarmee ze een wereld konden openen.’

125 Zie hoofdstuk IV, paragrafen 4 en 5.
126 J.M. Broekman, Recht en antropologie, Brussel: E. Story-Scientia 1991, p. 166.

pen op de vóór-juridische, sociale ervaringswereld en op de omgangstaal die
deze wereld symbolisch ordent.124 Wij hebben in hoofdstuk IV geleerd, dat de
functie van het strafrechtelijk systeem dit systeem afhankelijk maakt van
communicatie met zijn omgeving en dat de kwaliteit van deze communicatie
tussen strafrecht en leefwereld wordt bewaakt door de postulaten van het
materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel. De bezinning op dit beginsel heeft
ons geconfronteerd met een fundamentele aporie.125 Om het door het legaliteits-
beginsel uitgedrukte regulatieve ideaal in ere te kunnen houden, is het strafrecht
noodzakelijkerwijs aangewezen op een vorm van funderingsdenken, oftewel een
vorm van representationalistisch of legalistisch denken. Het strafrecht ontkomt
er niet aan, de beschikbaarheid te vooronderstellen van een empirische, nog niet
door de juridische denkcategorieën aangeroerde werkelijkheid waarop het
strafrecht zijn normen toepast en waaraan het strafrecht, langs de weg van de
normtoepassing, rechtsgevolgen toerekent. De vooronderstelling van een aan de
wereld van de strafrechtelijke normen voorafgaande wereld van sociale feiten
bleek evenwel op een illusie te berusten. Die illusie is echter een noodzakelijke
illusie: het strafrecht werkt vanuit het noodzakelijke vooroordeel dat ‘de realiteit
als een verzameling casussen gezien kan worden’,126 en kan zich niet werkelijk
rekenschap geven van de omstandigheid dat deze feitenconstellaties constructies
van de werkelijkheid vormen, resultaten zijn van juridische kwalificatie.

Aan het funderingsdenken ontleent het strafrechtelijk systeem zijn stabiele,
contrafactische zelfbeeld. Contrafacticiteit is een wezenlijk kenmerk, niet alleen
van de strafrechtelijke symbolische ordening als geheel, maar tevens van de
afzonderlijke begrippen die het strafrecht gebruikt en die van de strafrechtelijke
symbolische orde de bouwstenen vormen. Ook het strafrechtelijk opzetbegrip
is contrafactisch, tegen-feitelijk. Immers, het strafrecht verschaft aan het opzet-
begrip een inhoud die afwijkt van het algemene, alledaagse begrip opzet en die
juist vanwege deze afwijking kan beantwoorden aan de eigen behoeften, aan de
functie, van het strafrechtelijk systeem. Het strafrecht zorgt langs twee wegen
voor een vertekening van het vóór-juridische begrip intentionaliteit. Aan de in
de voorgaande paragraaf behandelde, materieel-rechtelijke ‘objectzijde’ biedt
het strafrecht een juridische specificatie van de inhoud van het begrip opzet.
Daarnaast biedt het strafrecht ook langs de ‘methodologische weg’ van de
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127 Op dit punt past een opmerking van terminologische aard: ik gebruik de termen ‘normativerende
methode’, ‘objectiverende methode’, ‘normativering’ en ‘objectivering’ dooreen. Afwisseling van
deze termen geschiedt voornamelijk om stilistische redenen. De term ‘normativerende methode’ zal
echter het meest worden gebruikt. De reden daarvoor is de volgende. Normativering kan worden
aangeduid als een methode, waarbij deze laatste term niet primair in de betekenis van een hande-
lingsvoorschrift moet worden verstaan. De normativerende methode behelst geen normatief
stappenplan dat de rechter volgt of kan volgen teneinde met succes het opzet vast te kunnen stellen.
De normativerende methode is een methode in de meer specifieke zin van een ‘weg naar een
specifieke identiteit, vanuit diezelfde identiteit’ (Th.C.W. Oudemans, Echte filosofie, Amsterdam:
Bert Bakker 2008a, p. 77): een methode is een weg waarlangs blijkt wat een ‘ding’ of een ‘object’
is, wat daarvan dus de identiteit is. Opzet drukt een bepaalde betekenis uit van menselijk gedrag.
Deze betekenis is bepalend voor de identiteit die mensen zinvol aan het gewaardeerde object, een
gedraging, kunnen toekennen. De term ‘methode’ geeft aan dat het interpreterend subject, bijvoor-
beeld een rechter, een ‘ding’, bijvoorbeeld een delictueuze gedraging, tegenover zich plaatst, dus tot
object maakt, teneinde daarvan de betekenis of identiteit te bepalen. De weg waarlangs deze
betekenis of identiteit tussen waarderend subject en gewaardeerd object van zich blijk geeft, is
geplaveid met regels die de verhouding tussen zijn en denken, tussen subject en object organiseren.
Vandaar dat inderdaad van een normativerende methode kan worden gesproken. De regels uit kracht
waarvan een zaak of object een voor een subject zinvolle betekenis heeft, komen niet uit het subject
voort, doch liggen besloten in de taal die de horizon instelt waarbinnen iets een object mag heten.
In dit opzicht gaat de normativerende methode tevens gepaard met reductie: het reduceert het
complexe en duistere tot wat door mensen rechtstreeks gezien kan worden. De aan de reductieve
tendens van de normativering verbonden bezwaren zullen hieronder aan de orde worden gesteld. Zie
over de normativerende methode in algemene zin hoofdstuk IV, paragraaf 4. Zie ook hieronder,
voetnoot 147; en zie nader Oudemans 2008a, p. 73-96.

procesrechtelijk gereguleerde bewijsvoering en kwalificatie een eigen invulling
aan het begrip van het strafrechtelijk opzet. In het vervolg van deze paragraaf
wordt de aandacht verlegd van de materieel-rechtelijke zijde naar de methodolo-
gische zijde: de in het derde hoofdstuk in algemene zin beschreven normative-
rende of objectiverende interpretatiemethode moet worden betrokken op hetgeen
wij tot dusver hebben geleerd over de inhoud van de strafrechtelijke verbijzon-
dering van het algemene begrip intentionaliteit.127 Langs de weg van de normati-
vering wordt een bepaalde, in de vóór-juridische ervaringswereld verrichte
gedraging ingelijfd in het symbolisch circuit van het strafrechtelijk systeem: een
delictsgedraging wordt door de rechter van een strafrechtelijke betekenis voor-
zien en in zoverre ook door de rechter toegeëigend, ‘geapproprieerd’. Deze
appropriatie door middel van normativering van het opzet wordt besproken
tegen de achtergrond van het zojuist geschetste probleem met betrekking tot de,
voornamelijk door de voorwaardelijk-opzetconstructie geproduceerde semanti-
sche afstand tussen het strafrechtelijke opzetbegrip enerzijds, en datgene waar-
van dit begrip nog altijd een specificatie of verbijzondering heet te zijn, ander-
zijds.

De hypothese die in het vervolg van deze paragraaf wordt onderzocht, luidt
dat de toepassing van de normativerende bewijsvoeringsmethode ter vaststelling
van het opzet in concrete gevallen ons confronteert, niet zozeer met de pro-
bleemsfeer van de schuld, als wel met de probleemsfeer van de legaliteit. De
problematiek rond de bewijsvoering van het opzet wordt door de daarbinnen
aanwijsbare tendensen tot normativering voor het tribunaal van het legaliteitsbe-
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128 Vgl. D. Roef, ‘Strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de risicomaatschappij’, in: P.L. Bal, G.E.
Smaers & E. Prakken (red.), Veiligheid of vergelding? Een bezinning over aard en functie van het
strafrecht in de postmoderne risicomaatschappij, Deventer: Kluwer 2003, p. 33-56, p. 45-47.

129 Zie Nieboer 1978, p. 6-8; zie nader de voorgaande paragraaf.
130 Aldus Nieboer 1978, p. 9-10, 35-37; vgl. De Hullu 2006, p. 217, voetnoot 135.
131 HR 22 juli 1963, NJ 1968, 217, m.nt. Ch.J. Enschedé; deze overweging heeft de Hoge Raad in latere

uitspraken verschillende keren herhaald; zie bijvoorbeeld HR 14 december 2004, NJ 2006, 448; en
zie De Hullu 2006, p. 217-218. Zie daarnaast Reijntjes 2003, p. 475; en Van Dijk 2008, p. 288, 296-
303, die betogen dat de psychische lading van het strafrechtelijk opzetbegrip weinig diepgang kent.
Met behulp van culpa in causa-achtige constructies wordt ook doorgaans aangenomen dat een
(tijdelijke) bewustzijnsvernauwing of –vermindering ten gevolge van bijvoorbeeld drugsgebruik niet
in de weg staat aan het bewijs van opzet, ook niet indien sprake is van een aldus over zichzelf
afgeroepen psychose; zie HR 12 februari 2008, NJ 2008, 263, m.nt. N. Keijzer.

ginsel gedagvaard.128 De omstandigheid dat in eerste instantie bij uitstek dít
tribunaal, en niet dat van het schuldbeginsel competentie geniet, danken wij
vooral aan de ruime semantische oprekking van het strafrechtelijke opzetbegrip.
Zoals wij al zagen, is deze oprekking, die vooral het gevolg is van de in de
voorgaande paragraaf besproken ontwikkeling van het voorwaardelijk-opzetleer-
stuk, functioneel. Twee van de door Nieboer aan het voorwaardelijk-opzetleer-
stuk toegeschreven functies zijn in de voorgaande paragraaf reeds besproken:
het voorwaardelijk opzet vormt niet alleen een instrument voor de bewijsvoering
van het ten laste gelegde opzet en voor de motivering van het opzetbewijs, het
biedt tevens een formule voor de ondergrens van het strafrechtelijke opzetbegrip
in algemene zin en markeert dus de grens met het domein van de culpa.129 Een
derde door Nieboer aan het begrip van het voorwaardelijk opzet toegedichte
functie is gelegen in de omstandigheid dat het de ‘stoornisgevoeligheid’ van het
opzet in algemene zin vermindert. Het ‘psychisch moment’ speelt binnen het
voorwaardelijk opzet een aanzienlijk minder grote rol dan binnen de ‘boven’
deze ondergrens van het strafrechtelijk opzetbegrip gelegen opzetgradaties.130

Immers, in de vorige paragraaf hebben wij vastgesteld dat het voorwaardelijk
opzet in verhouding tot andere opzetgradaties een aanmerkelijk geringere
intentionele bijdrage van het handelend subject aan de door diens gedraging
gesorteerde effecten veronderstelt: het subject is intentioneel betrokken, niet op
deze effecten zélf, maar op de aanmerkelijke kans dat deze effecten zich zullen
voordoen.

De ‘stoornisongevoeligheid’ van het voorwaardelijk opzet uit zich in de
omstandigheid dat het bewijs van opzet in hoge mate is bestand tegen mogelijke
geestelijke ‘stoornissen’ die bij de dader een volkomen vrije wilsbepaling in de
weg hebben gestaan op het moment waarop hij het bewezen verklaarde delict
pleegde. Een psychische stoornis bij de dader zou naar het oordeel van de Hoge
Raad eerst het bewijs van opzet onmogelijk maken, ‘indien bij de dader zou
blijken van een zodanige ernstige geestelijke afwijking dat aangenomen moet
worden dat hij van elk inzicht in de draagwijdte van zijn gedragingen en de
mogelijke gevolgen daarvan is verstoken.’131 Deze sterke ongevoeligheid van het
strafrechtelijk opzetbegrip voor stoornissen op het gebied van het bewustzijn en
het wils- en gevoelsleven van het handelend subject duidt er reeds op dat het
opzet niet als een eigenlijke schuldvorm kan worden aangemerkt. In plaats
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132 Voor een bespreking van deze tendensen in relatie tot de jurisprudentie van de Hoge Raad in de
periode tussen oktober 2006 en april 2007, zie F. de Jong, Van Roomen & Sikkema 2007.

133 Ten aanzien van de Duitse dogmatiek rond het opzetbegrip wordt hierop gewezen door W. Schild
(‘Der strafrechtliche Vorsatz zwischen psychischem Sachverhalt und normativem Konstrukt’, in:
R. Jakob, M. Usteri & R. Weimar (red.), Psyche, Recht, Gesellschaft (Rehbinder-bundel), Bern:
Stämpfli 1995, p. 119-140) en door G. Taylor 2004a. Taylor wijst op een belangrijke verschuiving
binnen de strafrechtelijke conceptualisering van de handeling, die ook de betekenis van het opzetbe-
grip niet onberoerd heeft gelaten: was opzet (Vorsatz) vroeger, net als ten onzent, een onderdeel van
de vraag naar de schuld van de verdachte, thans wordt het opzet gezien als onderdeel van het
Tatbestand. Zie Schild 1995, p. 123-134; zie ook hierboven, hoofdstuk V, paragraaf 2.

daarvan ziet het opzet veeleer op een betekenisverlening aan de litigieuze
gedraging van buitenaf. Indien het opzet metterdaad als een eigenlijke schuld-
vorm begrepen zou moeten worden, dan zou moeten worden verondersteld dat
met het oog op de vaststelling van het opzet voor de betekenisverlening aan de
litigieuze gedraging aansluiting wordt gezocht, eerst en vooral bij de inwendige
betekening van deze gedraging door het handelend subject, oftewel: bij de wijze
waarop de gedraging door de als verdachte aangewezen persoon van binnenuit
wordt ‘bezield’. Die inwendige bezieling, betekening, oftewel: de subjectintrin-
sieke pool binnen de intentionaliteit wordt door het strafrechtelijk opzetbegrip
wél nog immer voorondersteld, maar bij deze enkele vooronderstelling blijft het
dan in beginsel ook.

Zoals wij hebben gezien, hecht het strafrecht een eigen betekenis aan zijn
opzetbegrip en vertekent het aldus het vóór-juridische opzetbegrip. Deze verte-
kening wordt nog verhevigd door de binnen de sfeer van de rechtsvinding
aanwijsbare tendensen tot normativering of objectivering.132 Bij deze stand van
zaken kan de bestempeling van het strafrechtelijk opzetbegrip als een ‘schuld-
vorm’ tot op zekere hoogte ‘anachronistisch’ worden genoemd. Tot op zekere
hoogte: helemáál achterhaald is de karakterisering van het opzet als een vorm
van schuld namelijk niet. Door de grote nadruk die zowel binnen de dogmatiek
rond de betekenisinhoud van het strafrechtelijke opzetbegrip, als binnen de
normativerende bewijsvoering van het opzet is komen te liggen op objectieve,
uitwendige aspecten, kan het strafrechtelijk opzetbegrip bezwaarlijk als een
volwaardige schuldvorm worden aangemerkt.133 Het strafrechtelijk opzetbegrip
ziet eerst en vooral op de strafrechtelijk relevante betekenis van een gedraging
en geeft slechts in afgeleide zin uitdrukking aan de verhouding van het verdach-
te subject tot diens gedraging. De accentuering van de uitwendige aspecten
binnen het strafrechtelijke opzetbegrip wordt door A.W.M. Mooij als volgt om-
schreven: ‘Men blijft hier weliswaar op het niveau van de daad, maar de
inwendigheid van de daad, in de zin van vormen van (actueel of potentieel)
weten, wordt erin betrokken – alhoewel deze inwendigheid weer gereconstru-
eerd wordt aan de hand van uitwendige gedragingen en omstandigheden. Zo
wordt een cirkelbeweging gemaakt waarbij op het vlak van de daad het weten,
als vorm van schuld, in de strafrechtelijke afweging wordt betrokken, op zoda-



Hoofdstuk VI358

134 Mooij 1997, p. 12. Mooij begrijpt dit ‘accent op de daad’ als een uitvloeisel van het Verlichtings-
denken en de daaruit voortgevloeide liberale ethiek waarbinnen maximale bescherming wordt
geboden aan de intieme, inwendige levenssfeer en waarbinnen in beginsel slechts uiterlijke manifes-
taties daarvan, gedragingen dus, eventueel strafbaar kunnen zijn. Om die reden spreekt Mooij ten
aanzien van het opzet en de culpa dan ook van ‘vormen van daadschuld’ of van ‘oorzaakschuld’.

135 Zie hierboven, hoofdstuk V, paragraaf 4.
136 Zoals wij zagen in subparagraaf 4.2 van hoofdstuk V kan het onderscheid tussen het bewijs van het

opzet als onderdeel van de tenlastelegging en de kwalificatie van het opzet als delictsbestanddeel
meestal niet scherp worden gemaakt.

137 Vgl. Peters 1966, p. 115: ‘Het blijkt dat volgens de wet een kwalificatie als “doodslag” alleen
toepasselijk is, als er ook opzet is. En deze doodslag kan dan voorts nog wederrechtelijk of recht-
vaardig, schuldig of verschoonbaar zijn.’ Zie ook Reijntjes 2003, p. 482.

nige wijze dat deze inwendigheid in de uitwendigheid wordt getrokken. In
wezen gaat het hier om een genuanceerd daadstrafrecht.’134

Het is dus niet zo, dat het opzet van de dader met de vraag naar diens per-
soonlijke schuld niets heeft uit te staan. Opzet is een bestanddeel van de wettelij-
ke omschrijving van de meeste misdrijven. Als onderdeel van een op een doleus
misdrijf toegesneden tenlastelegging is het opzet dus voorwerp van de bewijs-
vraag, oftewel de eerste materiële vraag van art. 350 Sv. Het ten laste gelegde
opzet is tevens voorwerp van de kwalificatievraag, oftewel de tweede materiële
vraag van art. 350 Sv.135 Uit het bewijs van het ten laste gelegde opzet en de
daaropvolgende136 kwalificatie van de bewezen verklaarde intentie in termen van
wat het strafrecht onder zijn begrip ‘opzet’ verstaat wordt de vooronderstelling
geboren dat de dader van zijn intentioneel verrichte gedraging ook een strafrech-
telijk verwijt kan worden gemaakt. Maar de problematisering van deze vooron-
derstelling is volledig uitbesteed aan de fases in de rechterlijke beraadslaging die
volgen op de beslissingen inzake bewijs en kwalificatie. De beantwoording van
de vraag of de vooronderstelling van de schuld of de verwijtbaarheid van de
dader inderdaad een juiste vooronderstelling is, vindt plaats binnen het kader
van de beraadslaging over de strafbaarheid van de dader, oftewel: de beraadsla-
ging over de eventuele toepasselijkheid van schulduitsluitingsgronden.137 Door
de voorwaardelijk-opzetconstructie wordt het subjectieve of subjectintrinsieke
moment binnen de intentionele betrokkenheid naar de achtergrond gedrukt, ten
gunste van het intersubjectieve of subjectextrinsieke moment. Deze verzwakking
van de betekenis van het subjectieve moment binnen het strafrechtelijk opzetbe-
grip wordt nog versterkt door de toepassing van de normativerende methode ter
vaststelling van het opzet in concrete gevallen.

Door de Hoge Raad wordt aan de sterke oriëntatie binnen de bewijsvoering
van het strafrechtelijk opzet op het uitwendige, subjectextrinsieke moment
daarvan als volgt uitdrukking gegeven: ‘Of in een concreet geval moet worden
aangenomen dat sprake is van bewuste schuld dan wel van voorwaardelijk opzet
zal, indien de verklaringen van de verdachte en/of bijvoorbeeld eventuele
getuigenverklaringen geen inzicht geven omtrent hetgeen ten tijde van de
gedraging in de verdachte is omgegaan, afhangen van de feitelijke omstandighe-
den van het geval. Daarbij zijn de aard van de gedraging en de omstandigheden
waaronder deze is verricht, van belang. Bepaalde gedragingen kunnen naar hun
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138 HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552, m.nt. Y. Buruma (Hiv I; cursivering toegevoegd); deze formule-
ring is sinds het verschijnen van dit arrest onderdeel geworden van de standaardformule voor het
voorwaardelijk opzet, waarvan ook de feitenrechters met grote regelmaat gebruik maken. Zie ook
HR 16 januari 2007, NJ 2007, 71; HR 4 december 2007, NJ 2008, 17; HR 8 april 2008, NJ 2008,
233; HR 22 april 2008, NJ 2008, 375, m.nt. N. Keijzer; Hof Amsterdam 8 september 2008, LJN:
BF0887. In de zinsnede ‘(...) dat het – behoudens contra-indicaties – niet anders kan zijn dan (...)’
herkennen wij overigens welhaast letterlijk de in subparagraaf 4.2 van hoofdstuk IV beschreven, aan
G.C.G.J van Roermund ontleende interceptiethese: het recht werkt met casusposities, met verhalen
dus, en verhalen behelzen een ‘pointe’ die een bepaalde interpretatie afdwingt van de binnen het
verhaal gereleveerde feiten, omstandigheden, handelingen en gebeurtenissen. Het verhaal vertelt dus
enerzijds over bepaalde feiten, die worden voorgesteld als zijnde afkomstig uit een vóór-narratief
domein, maar anderzijds giet het verhaal die feiten tevens in de per definitie normatieve mal van zijn
eigen coherentie of plot, waardoor de feiten worden getooid met een narratief-noodzakelijke
betekenis. De feiten van een verhaal of van een casus vormen dus niet alleen het beginpunt van de
interpretatie van het verhaal of de casus, maar zij vormen daarvan tevens het sluitstuk.

139 Dat wil zeggen: de gevallen waarin de verdachte niets verkaart omtrent de ‘geestesgesteldheid’
waarmee hij zijn gedraging heeft verricht, de gevallen waarin er met betrekking tot het opzet geen
getuigenverklaringen voorhanden zijn, en de gevallen waarin wel voorhanden verklaringen van de
verdachte of van eventuele getuigen niet redengevend zijn voor het oordeel van de rechter over het
opzet.

140 Vgl. Mulder 1984, p. 23, zinspelend op de dissertaties van Peters en Ter Heide: ‘Echter is de laatste
jaren, vermoedelijk onder invloed van behavioristische stromingen in de gedragswetenschappen, de
overtuiging gegroeid, dat de vraag van de wilsvrijheid voor de strafrechtelijke toerekening irrelevant
is, omdat de vermeende wilsvrijheid betrekking moet hebben op het subject van het strafbare feit,
doch dat dit subject in de structuur van het delict, dat een creatie is van een sociale, intersubjectieve,
en niet van een subjectieve zingeving, geen rol speelt.’ Zie over de behavioristische inslag van de
theorie van Peters ook J. Remmelink, ‘Boekbespreking: A.A.G. Peters, Opzet en schuld in het
strafrecht. Diss. Leiden 1966’, TvS 1968, p. 98-108.

uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op een
bepaald gevolg dat het – behoudens contra-indicaties – niet anders kan zijn dan
dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het desbetreffende gevolg heeft
aanvaard.’138 De ‘zichtbare’ aard van gedragingen, de ‘zichtbare’ omstandighe-
den waaronder gedragingen zijn verricht, de uiterlijke verschijningsvorm van
bepaalde gedragingen: het zijn deze, in de uitwendigheid aan te treffen ‘tekens’
die in ‘moeilijke gevallen’139 kunnen aanduiden dat een bepaalde, ter beoorde-
ling voorliggende gedraging strafrechtelijk heeft te ‘gelden als’ een opzettelijke
of juist als een niet-opzettelijke gedraging. De subjectieve verrichting van de
verdachte wordt door het strafrecht aan de hand van deze uitwendige criteria
‘betekend’ in termen van de begrippen die tezamen de strafrechtelijke ervarings-
wereld uitmaken; de verrichting wordt daarmee toegeëigend door en ingelijfd
in de strafrechtelijke symbolische orde, en in zekere zin dus ook ‘onteigend’ van
het als verdachte aangemerkte handelend subject.140

Wat wil het zeggen, dat een subjectieve verrichting aan de hand van een
verzameling door het recht als relevant aangemerkte, uitwendige criteria straf-
rechtelijk wordt ‘betekend’ en ‘toegeëigend’? Het wil zeggen dat zich in de
sociale leefwereld bepaalde ‘feitelijke’ condities kunnen voordoen, waaronder
voor de rechter een bepaalde, strafrechtelijke betekenisverlening welhaast
onontkoombaar is: onder bepaalde condities kan het, behoudens contra-indica-
ties, ‘niet anders zijn dan’ dat de verdachte de aanmerkelijke kans op een gevolg
heeft aanvaard, en kan het dus ‘niet anders zijn dan’ dat hij, gemeten naar
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141 Dit treedt ook duidelijk aan de dag in de bewijsvoeringsmethode die Y. Buruma de ‘finale
bewijsvoering’ heeft gedoopt: onder gebruikmaking van deze methode wordt ten bewijze van het
opzet voornamelijk acht geslagen op de doelgerichtheid (finaliteit) die uit de litigieuze handeling
zelf ‘spreekt’, oftewel op datgene wat in het algemeen bij een dergelijke handeling voorzienbaar is.
De intentie van de dader wordt niet, zoals in de zogenoemde intersubjectieve bewijsvoering,
gereconstrueerd aan de hand van verschillende voor strafrechtelijke beoordeling in aanmerking
komende uitwendigheden, om vervolgens met de handeling in verband te worden gebracht. In de
finale bewijsvoering wordt daarentegen bij uitstek naar die handeling zelf gekeken. Het opzet wordt
als het ware uit het hoofd van de verdachte gehaald en in de gedraging en de omstandigheden
gestopt. In zoverre vertoont deze benadering dan ook behavioristische trekken. Zie nader F. de Jong,
‘Opzetvaststelling finaal of intersubjectief?’, DD 2004a, p. 697-713.

142 Mooij 1997, p. 12. 
143 Een té grote nadruk op de buitenkant leidt zo bezien tot een eclips van het subject en daarmee van

de binnenkant van het opzetbegrip. Zie voor een bespreking van verschillende ‘objectiverende
tendensen’ binnen de jurisprudentie inzake het voorwaardelijk opzet F. de Jong, Van Roomen &
Sikkema 2007. De jurisprudentie getuigt van een zekere herwaardering van het subjectieve moment
van het voorwaardelijk opzet, en dan met name van het wilsaspect, oftewel van het criterium ter
onderscheiding tussen het opzet en de (bewuste) culpa. De beklemtoning van het belang van dit
wilsaspect van het (voorwaardelijk) opzet heeft evenwel niet te betekenen, dat dit aspect of dat het
opzet als zodanig niet geobjectiveerd of genormativeerd zou kunnen worden. De binnenkant van het

strafrechtelijke maatstaven, opzettelijk heeft gehandeld. In een dergelijk oordeel
valt nauwelijks nog een spoor te ontwaren van een vaststelling van wat we
kunnen noemen: de ‘schuld’ of de ‘verantwoordelijkheid’ van de verdachte
persoon voor hetgeen hij in de uitwendigheid heeft uitgericht. In dit oordeel ligt
veeleer een van de vraag naar persoonlijke schuld en verantwoordelijkheid
áfziende betekenistoewijzing verscholen: een in de leefwereld verrichte intentio-
nele gedraging wordt gerangschikt onder het betekenisbereik van een strafrech-
telijke bepaling. De betekenis die een gedraging voor het strafrecht heeft, wordt
immers langs de weg van de normativerende methode afgelezen van de subject-
extrinsieke, uitwendige factoren.141 Het subjectintrinsieke moment van de
intentionele gerichtheid van een subject op een object, oftewel: precies dat
aspect van de intentionaliteit dat terugwijst naar het subject en naar diens
verantwoordelijkheid voor de door dit subject intentioneel ‘bezielde’ gedraging,
wordt binnen het strafrecht op tweeërlei wijze naar de achtergrond gedrukt. Op
het ‘ontologische’ vlak van de inhoud van het strafrechtelijke opzetbegrip valt
te wijzen op de opmars van het voorwaardelijk opzet, voor het bewijs waarvan
een, in verhouding tot wat men in het dagelijks verkeer onder de term opzet
pleegt te verstaan, nogal geringe intentionele betrokkenheid vereist is van de
dader bij door hem teweeggebrachte gevolgen. Op het ‘methodologische’ vlak
van de rechtsvinding valt te wijzen op het belang van de normativerende metho-
de, aan de hand waarvan het bewijs van (voorwaardelijk) opzet kan worden
geput uit uitwendige aanwijzingen.

De marginalisering van het subjectintrinsieke moment van het opzetbegrip
mag evenwel niet leiden tot een complete eclips van het subject. In de bewijs-
voering van het strafrechtelijk opzet ligt het accent op de ‘buitenkant’, waarbij
de ‘binnenkant’ wordt voorondersteld. Deze weliswaar ‘in de uitwendigheid
getrokken’,142 maar daarmee wel nog altijd vooronderstelde binnenkant mag niet
worden prijsgegeven.143 De normativerende methode, gefundeerd als zij is in wat
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willen verkrijgt zijn strafrechtelijke betekenis in de uitwendigheid, dat wil zeggen: in de buitenkant
van gedraging en omstandigheden waarin het getrokken wordt; zie r.o. 3.6 in HR 25 maart 2003, NJ
2003, 552, m.nt. Y. Buruma (Hiv I); en vgl. F. de Jong, Van Roomen & Sikkema 2007, p. 957: ‘Er
kan kortom zeker worden gesproken van een sterke nadruk op het wilsaspect, maar het al dan niet
aanwezig zijn van het willen kan en moet in veel gevallen worden vastgesteld aan de hand van de
aard van de gedraging en de omstandigheden van het geval. Van een terugkeer naar een meer
subjectief en psychologisch opzetbegrip is geen sprake.’ Ook in een tweede opzicht kan worden
gesproken van een objectiverende uitleg van het voorwaardelijk opzet: in de voorgaande paragraaf
hebben wij gezien dat de beantwoording van de vraag of sprake is van een ‘aanmerkelijke kans’
afhankelijk is, niet van de aard of ernst van het gevolg van de gedraging in kwestie, maar van de
omstandigheden van het geval, de aard van de gedraging en van de hierop toepasselijke, algemene
ervaringsregels.

144 Zie hoofdstuk III, subparagraaf 4.2.
145 Om die reden denk ik dat de problemen met betrekking tot de vragen naar de inhoud van het

strafrechtelijk opzetbegrip en naar de wijze waarop het opzet in concrete gevallen door de rechter
kan worden vastgesteld, uiteindelijk niet kunnen worden opgelost aan de hand van een bezinning
op het schuldbeginsel. De door A.A. van Dijk gekozen oplossingsrichting (2008, p. 125-169, 304-
305) ligt wel in dit spoor. Hij fundeert zijn beschouwing over onder meer het opzetbegrip op de op
Rawls en Hart geïnspireerde ‘controletheorie’. De vraag, of en in hoeverre de verdachte ten tijde van
zijn gedraging ‘controle’ vermocht uit te oefenen over die gedraging en over het intreden van de
gevolgen daarvan, regardeert echter niet zozeer de mogelijkheid tot bewezenverklaring van het ten
laste gelegde opzet. De beantwoording van deze vraag regardeert veeleer de schuld van de verdach-
te; deze schuld wordt door de vaststelling het opzet niet aangetoond, zij wordt alsdan enkel vooron-
dersteld. Deze vooronderstelling van schuld, en niet het bewijs van het opzet, kan vervolgens worden
aangetast door de eventuele toepasselijkheid van een schulduitsluitingsgrond.

in hoofdstuk III een ‘subjectloze semantiek van de handeling’ werd genoemd,
tendeert echter naar een verregaande ont-subjectivering binnen de bewijsvoering
van het strafrechtelijk opzet.144 Teneinde te voorkomen dat een afdoende stevige
referentie aan het handelend subject binnen dit bewijsvoeringskader verloren
gaat, moet de toepassing van de normativerende methode derhalve worden
gebonden aan een kritische grens. Het schuldbeginsel stipuleert op het niveau
van de bewijsvoering van het opzet niet méér dan dat de bewezenverklaring van
het ten laste gelegde opzet de vooronderstelling moet kunnen dragen dat de
dader verwijtbaar zijn delict heeft gepleegd. Indien deze vooronderstelling bij
nader inzien onjuist en dus voorbarig blijkt te zijn geweest, omdat de rechter de
toepasselijkheid van een bepaalde schulduitsluitingsgrond aannemelijk acht, dan
treft de dader geen strafrechtelijk verwijt ter zake van de bewezen verklaarde
gedraging en wordt hij deswege ontslagen van alle rechtsvervolging. Het bewijs
van opzet blijft daarmee evenwel intact. De problematiek rond bewijs en kwali-
ficatie van het strafrechtelijk opzet grijpt dus weliswaar vooruit op de betekenis
van het schuldbeginsel, maar de effectuering van het schuldbeginsel krijgt bij
de doleuze misdrijven eerst daadwerkelijk haar beslag in de sfeer van de schuld-
uitsluitingsgronden, niet reeds in de sfeer van bewijsvoering en kwalificatie. Het
opzetbegrip zélf ziet, zoals zojuist al werd gesteld, voornamelijk op een straf-
rechtelijke betekenisverlening aan een ter beoordeling voorliggende gedra-
ging.145 Het voorgaande geeft aanleiding tot de gevolgtrekking dat de bepaling
van een uiterste grens aan de mogelijkheden voor het strafrecht om een eigen,
van de omgangstaal afwijkende invulling te geven aan zijn opzetbegrip, primair



Hoofdstuk VI362

146 Zie hoofdstuk IV, subparagrafen 3.1 en 4.1. In hoofdstuk IV hebben wij gezien dat rechtsvinding
steeds gepaard gaat met een actualisering van de betekenis van de voorgetekende strafrechtelijke
normen en dat het legaliteitsbeginsel geen waterdichte garanties kan bieden tegen (te grote)
wijzigingen in de betekenisverlening aan normen. In het strafprocesrecht zijn verschillende elemen-
ten aan te wijzen die iets van het besef tot uitdrukking brengen, dat het strafrechtssysteem, vanwege
het niet ophefbare rechtvaardigingstekort, voortdurend iets aan de samenleving heeft uit te leggen.
De rechter moet bijvoorbeeld zijn uiteindelijke oordeel aan de rechtsgenoten kunnen uitleggen,
oftewel: hij moet motiveren. Deze verplichting heeft de rechter, mede gelet op het huidige regime
van art. 359, tweede lid Sv, ook jegens de verdachte en, in voorkomende gevallen, de Officier van
Justitie. In de motivering legitimeert de rechter zijn oordeel door aan te sluiten bij het verleden: bij
de historisch ontwikkelde set aanvaarde uitgangspunten, normen en beginselen van het recht.
Hoewel in de literatuur veelal kritisch wordt geoordeeld over de mate waarin de strafrechtspraktijk
aan de normatieve betekenis van het motiveringsvereiste voldoet, kan wel worden opgemerkt dat
de zogenaamde explicatieve functie van de motivering meebrengt dat de strafrechter het in zijn
vonnis neergelegde oordeel uitlegt en daarmee legitimeert tegenover procesdeelnemers en derden.
Zie W.H.B. Dreissen, Bewijsmotivering in strafzaken (diss. Maastricht), Den Haag: Boom Juridische
uitgevers 2007, p. 390-392, 398-402; C.M. Pelser, ‘Motivering en openbaarheid’, in: A. Beijer et
al. (red.), Openbare strafrechtspleging, Deventer: Kluwer 2002, p. 45-65, p. 46-48.

moet voortvloeien uit een bezinning op het materieel-strafrechtelijke legaliteits-
beginsel. 

Het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel beoogt te garanderen, dat de
semantische oprekking van het strafrechtelijk opzetbegrip, in combinatie met
een sterk veruitwendigende, normativerende benadering binnen de bewijsvoe-
ring, niet disfunctioneel wordt. Met andere woorden: het legaliteitsbeginsel
waakt tegen het ontstaan van een te grote afstand tussen het alledaagse en het
strafrechtelijke begrip van opzet, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat het
strafrechtelijk systeem behept raakt met een autarkische zelfgenoegzaamheid die
zijn eigen functie, de stabilisering van de normen die het in de sociale omgeving
zoveel mogelijk nageleefd wenst te zien, frustreert.146 In het vervolg van deze
paragraaf wordt in verschillende bewegingen nader ingegaan op de betekenis
van het legaliteitsbeginsel voor de problemen waarmee de vragen naar inhoud
en bewijs van het strafrechtelijk opzet ons confronteren. Aan de hand van een
oude Duitse doctrine onder de naam Parallelwertung in der Laiensphäre zal
worden betoogd dat het strafrechtelijke opzetbegrip fungeert als een belangrijk
scharnierpunt tussen de concrete, vóór-juridische belevingswereld van justitia-
belen enerzijds en de abstracte begrippenwereld van het strafrecht anderzijds.
Door de bewezenverklaring van het ten laste gelegde opzet wordt de door de
omgangstaal bemiddelde, sociale ervaringswereld als het ware de abstracte
wereld van de strafrechtelijke begrippen binnengesluisd; andersom vindt de
strafrechtelijke ervaringswereld in de vaststelling van het opzet zijn aansluiting
bij de vóór-juridische leefwereld. Uit dien hoofde kan de normativerende
methode niet in ‘onverschilligheid’ worden toegepast; normativering is steeds
geëngageerd, betrokken op datgene waarin de strafrechtspleging als zodanig is
geïnteresseerd. Teneinde bij die interesse te kunnen aansluiten, moet de normati-
vering zoveel mogelijk plaatsvinden ‘te midden’ (inter esse) van die concrete
objecten in de sociale ervaringswereld, die strafrechtelijk moeten worden ‘bete-
kend’. Tot besluit van deze paragraaf zal dan ook worden betoogd dat het opzet,
om zijn scharnierfunctie adequaat te kunnen uitoefenen, op het smeermiddel van
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147 Op dit punt past wederom een opmerking van terminologische aard. De termen objectivering en
normativering gebruik ik dooreen, maar om de redenen, uiteengezet in voetnoot 127 hierboven, gaat
mijns inziens een lichte voorkeur uit naar de term ‘normativering’ of, nog liever, ‘normativerende
methode’. In de literatuur is wel een rolverdeling voor de termen objectivering en normativering
bepleit, waarin de eerstgenoemde term zou zien op de afleiding van het opzet (als geestesgesteld-
heid) uit uiterlijk voor eenieder waarneembare omstandigheden en een vergelijking met de deus ex
machina van de ‘criteriumfiguur’, en waarin de laatstgenoemde term zou zien op de constatering van
het opzet (als betekenismodaliteit van een gedraging) op grond van sociale normen. Zie Kwakman
2007, p. 307; S.L.J. Janssen, ‘Onbeschermde seks en opzet: geen normatieve uitleg, wel normative-
ren’, NJB 2003, p. 1954-1955. Ik zie niet in op welke wijze hiertussen zinvol een verschil kan
worden gezien. Enerzijds is een criteriumfiguur een normatieve constructie, gebouwd op regels die
niet aan het interpreterend subject ontspruiten maar reeds in diens horizon besloten liggen en die dus
sociaal zijn. Anderzijds zijn sociale normen criteria ter herkenning van gevallen van normaliteit en
abnormaliteit. Het gaat steeds om dezelfde ‘methode’, steeds om dezelfde, door de menselijke
horizon getekende ‘weg’ waarlangs de identiteit of betekenis van objecten van zich blijk geeft voor
subjecten.

het in hoofdstuk IV uitgebreid beschreven legaliteitsbeginsel is aangewezen.
Allereerst dienen de in hoofdstuk III besproken kenmerken van ‘normativering’
of ‘objectivering’ van het opzet nogmaals onder de aandacht te worden ge-
bracht.147

3.2 De normativerende methode

Voordat de rechter iemand kan veroordelen terzake van een doleus delict, moet
hij voor bewezen hebben verklaard dat de dader de verboden gedraging opzette-
lijk, oftewel: willens en wetens, heeft verricht. In de voorgaande paragraaf is
gebleken dat daartoe op zijn minst moet kunnen worden aangetoond dat hij
bewust (wetens) de aanmerkelijke kans heeft aanvaard (willens) dat door het
stellen van zijn gedraging strafrechtelijk relevante gevolgen in het leven werden
geroepen of dat een strafrechtelijk relevante begeleidende omstandigheid zich
zou voordoen. Ook dit zogenoemde voorwaardelijk opzet kent dus een cognitief
aspect en een volitief of affectief aspect. Het grote verschil tussen het traditione-
le, ‘volkomen’ opzet en het voorwaardelijk opzet schuilt dan ook niet in de mate
waarin beide opzetschakeringen inhoudelijk door een psychische lading worden
gekenmerkt: het gaat steeds om willens en wetens handelen of willens en wetens
nalaten. Het verschil schuilt vooral in het opzetcorrelaat, dus in datgene waarop
het opzet gericht is. Bij voorwaardelijk opzet is de intentionele betrokkenheid
van de dader bij het strafbare feit zelf veel geringer dan bij volkomen opzet. Wie
met voorwaardelijk opzet handelt is niet intentioneel, dus cognitief en affectief
betrokken op een bepaald, strafrechtelijk gesanctioneerd gevolg of op een
bepaalde, strafrechtelijk gesanctioneerde begeleidende omstandigheid, maar op
de aanmerkelijke kans op het intreden van dit gevolg of op het zich voordoen
van die omstandigheid. Wie met voorwaardelijk opzet een misdrijf pleegt, is het
dan ook niet in eerste instantie te doen om het plegen van dit misdrijf als zoda-
nig. Een automobilist die in een poging aan de politie te ontkomen met veel te
hoge snelheid, niets en niemand ontziend een drukke winkelstraat inrijdt, is er
niet ‘op uit’ mensen van het leven te beroven, maar neemt de mogelijke dood
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148 Vgl. HR 23 januari 2001, NJ 2001, 327 (Enkhuizer doodslag) en HR 17 december 1996, NJ 1997,
245.

149 In zijn voorwaardelijke vorm vergt het opzet een antwoord op de vraag of de verdachte een
aanmerkelijke kans op strafrechtelijk relevant onheil heeft onderkend en aanvaard. Dit betekent dat
van het voorwaardelijk opzet veel minder ‘causale werking’ uitgaat op het ten laste gelegde feit, dan
van het volkomen opzet, dat immers een doelbewust handelen impliceert. Dit verschil in causale
werking verklaart mijns inziens dat het bij het bewijs van voorwaardelijk opzet steeds op zijn minst
dient te gaan om een aanmerkelijke, niet van de aard van het gevolg afhankelijke kans. Zie nader
hierboven, subparagraaf 2.2.

150 Vgl. de reeds geciteerde overweging van de Hoge Raad in het eerste hiv-arrest (HR 25 maart 2003,
NJ 2003, 552, m.nt. Y. Buruma): ‘Of in een concreet geval moet worden aangenomen dat sprake is
van bewuste schuld dan wel van voorwaardelijk opzet zal, indien de verklaringen van de verdachte
en/of bijvoorbeeld eventuele getuigenverklaringen geen inzicht geven omtrent hetgeen ten tijde van
de gedraging in de verdachte is omgegaan, afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval.
Daarbij zijn de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht, van belang.’

151 Zie F. de Jong 2007; Peters 1966, p. 89-145. De thans volgende bespreking van de normativerende
methode steunt sterk op de ‘normatieve opzetleer’ van Peters. Op punten wijkt de hier gepresenteer-
de beschrijving echter af van de door Peters geboden beschrijving; deze punten worden steeds in
voetnoten gemarkeerd. Daarenboven wordt uiteindelijk de opvatting bepleit dat Peters opzetleer te
reductief is en van de hand moet worden gewezen.

van die mensen na een interne belangenafweging wel ‘op de koop toe’.148 Dat
is anders bij de dader die een misdrijf met volkomen opzet begaat. Deze dader
streeft doelbewust naar de voltooiing van het desbetreffende misdrijf. Ondanks
dit belangrijke verschil in de omvang van de intentionele betrokkenheid bij het
gepleegde delict, vergt het opzetbestanddeel steeds, dus ook in zijn voorwaarde-
lijke vorm, een onderzoek naar hetgeen de verdachte heeft gewild en geweten.149

De vraag is nu: hoe kan dit worden vastgesteld? Deze vraag wordt vooral
prangend indien de verdachte ontkent of niets wenst te verklaren over hetgeen
zich in zijn hoofd afspeelde toen hij het ten laste gelegde delict pleegde. In dat
geval zal de rechter moeten afgaan op informatie uit tweede hand. Misschien
kunnen eventuele getuigen die het strafbare feit hebben zien gebeuren, iets
verklaren waaruit het opzet van de verdachte kan worden afgeleid. En misschien
kan de rechter het opzet afleiden uit hetgeen hem uit het dossier en tijdens de
terechtzitting bekend is geworden omtrent de aard van de gedraging die de
verdachte heeft verricht.150 De vraag wat de verdachte feitelijk heeft gewild en
geweten kan niet door zintuiglijke waarneming rechtstreeks worden beantwoord;
dit willen en dit weten moeten daarom aan de hand van uitwendige aanwijzingen
worden gereconstrueerd. Wie het opzet afleidt uit uitwendige gegevens bedient
zich van de interpretatieve methode die ‘normativering’ wordt genoemd. Nor-
mativering veronderstelt een handelingstheorie waarin de verwevenheid van de
gedraging met de begeleidende intentie sterk wordt benadrukt: de gedraging
wordt gezien als uitdrukking van een bepaalde intentie en de intentie wordt
beschouwd als dat aspect van de gedraging waaraan zij haar intersubjectieve
verstaanbaarheid ontleent. De intentie is in deze voorstelling van zaken
‘daderextrinsiek’. Zij constitueert niet de subjectieve gerichtheid van de hande-
lende persoon op zijn verrichting; zij constitueert veeleer de intersubjectieve
betekenis van de gedraging.151 Het opzetbestanddeel is een strafrechtelijke
verbijzondering van het alledaagse begrip ‘intentie’. Ook het opzet heeft een
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152 ‘Als het ware’: de meerstemmigheid waarmee niet alleen teksten maar ook handelingen begiftigd
zijn, oftewel: het kenmerk krachtens hetwelk zij principieel voor verschillende uitleg vatbaar zijn,
blokkeert de mogelijkheid om de betekenis van teksten of handelingen te beschouwen als een aan
deze teksten of handelingen inherente kwaliteit. Een dergelijke ‘betekenisessentialistische’ opvatting
verdraagt zich niet met de hedendaagse theorieën aangaande betekenis en interpretatie; betekenis
ligt niet besloten in een ervaringsbestanddeel, maar wordt daaraan toegewezen. Dit betekent dat door
toepassing van de normativerende methode de betekenis (intentie) van een handeling niet wordt
aangetroffen in de handeling, doch veeleer wordt toegevoegd aan de handeling. Vgl. hierboven,
hoofdstuk V, paragraaf 3; en zie nader hoofdstuk II, paragraaf 5; hoofdstuk III, paragrafen 2 en 3.

153 De normatieve opzetleer van Peters (1966, p. 89-98, 114-117) gaat uit van een niet geheel gelijkaar-
dige veronderstelling. Peters beschouwt het opzet als een onderdeel van de handeling, en gaat er ten
onrechte aan voorbij dat intentionaliteit en betekenis zich niet laten lokaliseren. Zie ook Mulder
1984, p. 41.

154 Mooij 2006, p. 146-151.
155 Zie F. de Jong 2007, p. 72-76. Zie hierover uitvoerig Peters 1966, p. 22-34, 89-98; hoofdstuk III,

subparagraaf 4.2.
156 Zie hierboven, hoofdstuk V, subparagraaf 3.3, in het bijzonder voetnoot 132; zie nader hoofdstuk

III, paragraaf 4.
157 Peters 1966, p. 92: ‘Het gaat om de in de handeling tot uitdrukking komende wil. Om de uit de

gedraging sprekende intentionaliteit.’

daderextrinsiek moment. De strafrechtelijke betekenis van een handeling
varieert, al naar gelang zij opzettelijk of niet opzettelijk is gesteld. Een opzette-
lijk gepleegd delict is een ander delict dan een niet-opzettelijk, maar bijvoor-
beeld culpoos gepleegd delict.

Het daderextrinsieke moment van de intentionaliteit opent de mogelijkheid
om ten bewijze van de intentionaliteit of het opzet eerst en vooral acht te slaan
op de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder zij werd verricht.
Op deze wijze wordt de intentionaliteit of het opzet als het ware in de strafrech-
telijk te waarderen gedraging ingekapseld.152 De vaststelling dat het opzet aldus
kan worden verengd tot een betekenismodaliteit van de gedraging, vormt de
eerste noodzakelijke stap in de theoretische onderbouwing van de normativeren-
de methode.153 De volgende en beslissende stap bestaat erin, aannemelijk te
maken dat het in de handeling ingekapselde opzet bovendien door derden kan
worden waargenomen. Dat kan. Menselijke gedragingen zijn niet louter subjec-
tieve verrichtingen; gedragingen of intentionele verrichtingen zijn altijd ge-
oriënteerd op de intersubjectieve buitenwereld. Zij zijn voor hun betekenis van
die gedeelde leefwereld afhankelijk, zoals iedere betekenis en ieder betekenis-
systeem slechts kunnen bestaan bij de gratie van een gemeenschappelijke
leefwereld.154 Een gedraging kan worden geïnterpreteerd aan de hand van
intersubjectief toegankelijke normen of ervaringsregels. Dergelijke sociale
regels zijn ‘betekenisbepalend’: in het maatschappelijke verkeer ‘geldt’ een
verrichting uit kracht van deze normen ‘als’ een bepaalde gedraging, bijvoor-
beeld als een mishandeling.155 Een gedraging is dan ook een soort tekst die kan
worden gelezen.156 De publieke ervaringsregels sturen de interpretatie van een
gedraging. De betekenis die een gedraging door omstanders krijgt toegewezen,
is dan ook niet afhankelijk van de oorspronkelijke, subjectieve bedoelingen van
de handelende persoon. De intentionaliteit spreekt uit de gedraging zelf, zoals
Peters opmerkt.157 De vraag of een bepaalde gedraging als een ‘opzettelijke
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158 Zie reeds J.M. van Bemmelen, ‘De psychologie en de begrippen opzet en schuld’, TvS 1952, p. 89-
121, p. 115: ‘In vele gevallen achten wij het willens en wetens bewezen, omdat ieder normaal mens
in een dergelijk geval wel moest begrijpen en weten en maken wij ons er maar matig druk over of
deze verdachte nu ook werkelijk gewild en begrepen heeft. Wij werken ook hier maar al te vaak met
het argument van de protestatio actui contraria. (…) Bij het opzetbegrip zoals wij het in de praktijk
hanteren gaat het dus niet om de werkelijkheid van het willen of van het bewustzijn. Wij bezigen
het als een normatief begrip. Wij vergelijken de verdachte met een normale mens.’

159 Daarover uitvoerig P. Ricoeur, Oneself as another, Chicago/Londen: Chicago University Press 1992,
p. 56-87. Vgl. M.S. Groenhuijsen, ‘Schuld en boete. Een beschouwing over strafrechtelijke verant-
woordelijkheid’, in: M.A.P. Bovens, C.J.M. Schuyt & W.J. Witteveen (red.). Verantwoordelijkheid:
retoriek en realiteit. Verantwoording in publiek recht, politiek en maatschappij, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1989, p. 43-62, p. 46-47: ‘In verband met ons onderwerp is het evenwel van groot
belang om vast te stellen dat de criteriumfiguur in werkelijkheid niet bestaat. en als hij al bestaat,
dan is hij in elk geval niet identiek aan de verdachte. Wellicht heeft deze dader geheel andere
gedachten gehad toen hij handelde. Misschien heeft hij in het geheel geen laakbare onverschilligheid
voor de belangen van anderen aan de dag gelegd. Vaak heeft hij eenvoudig in het geheel niet
nagedacht, terwijl de criteriumfiguur wordt verondersteld vele mogelijke consequenties te hebben
overwogen. (…) [W]at we thans eufemistisch het “objectiveren” van opzet en culpa noemen, heeft
in feite tot gevolg dat we iemand strafrechtelijk verantwoordelijk stellen terwijl de daarvoor vereiste
persoonlijke schuld wellicht ontbreekt.’

160 Zie P. Ricoeur, ‘The model of the text: Meaningful action considered as a text’, in: P. Ricoeur,
Hermeneutics and the human sciences. Essays on language, action and interpretation (red. J.B.
Thompson), Cambridge etc.: Cambridge UP 1989g, p. 197-221, p. 214: ‘Could we not say that what
can be (and must be) construed in human action is the motivational basis of this action, i.e. the set
of desirability-characters which may explain it? And could we not say that the process of arguing
linked to the explanation of action by its motives unfolds a kind of plurivocity which makes action
similar to a text?’

161 Zie hoofdstuk III, subparagraaf 4.1.

gedraging’ kan worden aangemerkt, hangt daarmee af van het antwoord op de
vraag of een ‘criteriumfiguur’ of ‘gemiddelde mens’ in de gegeven omstandig-
heden opzettelijk zou hebben gehandeld.158 De normativerende methode is aldus
gefundeerd in wat een ‘subjectloze semantiek van de handeling’ kan worden
genoemd: door normativering kan een gedraging op een intersubjectief geldige
wijze worden geïnterpreteerd, zonder dat de rol van het handelende subject
binnen de verklaring hoeft te worden betrokken.159

In welke zin kan hier worden gesproken van ‘subjectloosheid’? Intenties
ontlenen hun verstaanbaarheid aan de ‘verlichte horizon’ waartegen de uitingen,
waarin zij zich manifesteren, zich aftekenen. De interpretator objectiveert deze
uitingen; aan de hand van de waarneembare, ‘uitwendige’ aspecten van de
uiting, en in confrontatie met zijn eigen kennis en ervaringen, reconstrueert hij
de achter de uiting schuilgaande wereld van de intentionaliteit.160 De intentiona-
liteit waarop de normativerende methode het oog heeft, moeten wij niet in een
subjectivistische zin opvatten. Zoals we in hoofdstuk III hebben gezien, is de
interpretatieve operatie die we ‘normativering’ noemen, geïnteresseerd in de
betekenis van zogenoemde ‘gedistantieerde’ of ‘geïnstitutionaliseerde’ hande-
lingen, dat wil zeggen: handelingen die vanwege de meerstemmigheid die hun
in de intersubjectieve sfeer aankleeft, vergelijkbaar zijn met teksten.161 Hierbo-
ven werd reeds opgemerkt dat de toepassing van de normativerende methode
gepaard gaat met een conceptuele verenging, dus een reductie, van het object
van deze interpretatieve methode: het begrip opzet. Het opzet wordt immers
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162 Zie bijvoorbeeld G.E.M. Anscombe, Intention, Oxford: Basil Blackwell 1976, p. 90-94, die de
toekomstgerichte betekenis van de term ‘intentie’ beschouwt als een afgeleide van de adverbiale
betekenis; de toekomstgerichte of prospectieve betekenis van intentie komt neer op een voorspelling
van wat iemand zal doen, en om welke reden.

163 Peters 1966, p. 46: ‘(…) het gaat erom, of een handeling in het sociale verkeer “geldt als” opzette-
lijk. Het spreekt vanzelf dat er tussen de objectieve, sociale betekenis en de subjectieve betekenis
van een gedraging een discrepantie kan bestaan.’

164 De Amerikaanse filosoof J.R. Searle noemt deze regels dan ook constitutive rules; het zijn de regels
waaraan voldaan moet worden, wil een handelingsuitvoering in het maatschappelijk verkeer kunnen
doorgaan voor een bepaald handelingsontwerp, voor een handeling met een bepaalde, publiekelijk
toegankelijke betekenis; zie J.R. Searle, Speech acts. An essay in the philosophy of language,
Cambridge: Cambridge UP 1969, p. 33-42; en M. Hildebrandt, Straf(begrip) en procesbeginsel (diss.
Rotterdam), z.p.: Kluwer 2002, p. 86, voetnoot 232. Deze regels worden evenwel ook in stelling
gebracht in de interpretatie en beoordeling van ‘fouten’, afwijkingen van de regels. De regels kunnen
foutief worden toegepast; zie hiertoe P. Winch, The idea of a social science and its relation to
philosophy, Londen: Kegan Paul (1958) 1973, p. 32-33. Bovendien zijn bedoelde regels niet louter
‘betekenisbepalend’, constitutief voor de betekenis, maar vooronderstellen zij eveneens een
teleologische verwijzing naar de ‘pointe’ van de praktijk of context waarbinnen ze gelden; zie
N. MacCormick, ‘Norms, institutions, and institutional facts’, Law and philosophy 17 (1998),
p. 301-345. In hoofdstuk II, handelend over het begrip ‘normativiteit’, heb ik er dan ook de voorkeur
aan gegeven in dit verband de term ‘regulatieve normen’ te gebruiken (zie aldaar, subparagraaf 2.5),
hierbij de verwarring op de koop toenemend, die kan ontstaan doordat ik de normen die door Searle
met regulative norms worden aangeduid, ‘imperatief’ noem.

gereduceerd tot een moment van de ter interpretatie voorliggende gedraging.
Ricoeur verbindt deze reductie met een voornamelijk binnen de Angelsaksische,
analytische handelingsfilosofie aanwijsbare gerichtheid op het blootleggen van
de condities waaronder menselijke handelingen zich objectief en waarheidsge-
trouw laten beschrijven.162 In haar streven naar een objectieve beschrijving van
handelingen is de objectiverende methode slechts geïnteresseerd in die aspecten
van de intentionaliteit, die in beginsel publiekelijk toegankelijk zijn. Met andere
woorden: zij is geïnteresseerd in die aspecten, die de criteria aanleveren voor de
bepaling van wat in het maatschappelijk verkeer ‘geldt als’ een bepaalde hande-
ling.163 De term ‘reconstructie’ geeft reeds blijk van de retrospectieve oriëntatie
van deze hele gang van zaken. Wie zich bedient van de objectiverende methode,
is uit op het bieden van een objectieve beschrijving, een descriptieve weergave,
van een in het verleden voltrokken handeling. In die beschrijving wordt aan-
gehaakt bij de intentie waaruit de handeling geacht kan worden te zijn voortge-
vloeid.

Dát een gedraging geen onversneden subjectieve aangelegenheid is, maar
inderdaad door derden geacht kan worden voort te vloeien uit een intentie met
een bepaalde vorm en kwaliteit, kan worden verklaard onder verwijzing naar het
regelgeleide karakter van het menselijk handelen. Ieder handelen veronderstelt
de tussenkomst van een reden, en deze reden verzekert het handelen van een
regelgeleid verloop. De handeling ontleent haar verstaanbaarheid aan de inter-
subjectieve betekenis of zin die zij verkrijgt onder invloed van de publieke regel
waarvan zij de applicatie vormt. Elke handeling is immers onderworpen aan de
regels die haar maatschappelijke betekenis constitueren.164 Die regels gelden niet
alleen ten aanzien van de uitwendige, zintuiglijk waarneembare gedraging, maar
evenzeer ten aanzien van het inwendige, psychische aspect van de gedraging:
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165 Ricoeur 1992, p. 70. Zie ook Peters 1966, p. 116-117: ‘Het opzet verwijst niet naar het bewuste en
onbewuste willen van het handelend subject, maar heeft een normatief bepaalde betekenis binnen
het kader van de handeling zoals die in principe door iedereen (niet alleen door psychologen of
dieptepsychologen of met behulp van een psychologische röntgenapparatuur) kan worden gezien.
Men moet slechts de sociale normen kennen, die binnen een bepaald verband de betekenissen der
handelingen bepalen, om de in die handelingen gelegen, de “uit die handelingen sprekende intenties”
te kunnen kennen. (Het is niet nodig om er psychologie voor te studeren.)’

166 Zie Anscombe 1976, p. 9: ‘What distinguishes actions which are intentional from those which are
not? The answer that I shall suggest is that they are the actions to which a certain sense of the
question “Why?” is given application; the sense is of course that in which the answer, if positive,
gives a reason for acting. But this is not a sufficient statement, because the question “What is the
relevant sense of the question ‘Why?’” and “What is meant by ‘reason for acting’?” are one and the
same.’

167 Ricoeur (1992, p. 61) vat de theoretische insteek van de analytische handelingsfilosofie als volgt
samen: ‘[I]n order to determine what counts as an action (the question “what?”), one sought in the
explanation for the action (the question “why?”) the very criterion for what deserves to be described
as an action.’ En op p. 63: ‘The “what” of action, in fact, is specified in a decisive way by its relation
to the “why?” To say what an action is, is to say why it is done. (...) Describing is beginning to
explain, and explaining more is describing better.’

168 A. van den Beld, Filosofie van het menselijk handelen. Een inleiding, Assen: Van Gorcum 1982,
p. 75-77; Ricoeur 1992, p. 61-67; en zie Ph. Bobbitt, ‘What it means to follow a rule of law’, in:
D. Patterson (red.), Wittgenstein and law, Burlington: Ashgate 2004, p. 1-6; en hoofdstuk II, para-
grafen 3 en 4.

de intentie. De objectiverende of normativerende methode houdt in, dat de
betekenis van een handeling wordt afgeleid uit de regel waardoor de handeling
geacht wordt te zijn ‘geleid’, oftewel de regel uit kracht waarvan de desbetref-
fende handeling geldt als een ‘bepaalde’ handeling, bijvoorbeeld als een ‘dief-
stal’. De objectiverende methode privilegieert met andere woorden het objectie-
ve of intersubjectieve aspect van de te interpreteren gedraging.165 Het subjectie-
ve aspect wordt tussen haken gezet, en het objectieve of intersubjectieve aspect
wordt als het ware gerationaliseerd: de vraag ‘wat?’ gaat op in de vraag ‘waar-
om?’.166 De intentie waarmee een handeling verricht wordt, verleent onmiddel-
lijk een betekenis aan die handeling, en een beschrijving van ‘wat’ iemand doet,
incorporeert een verklaring in termen van de redenen ‘waarom’ hij of zij dit
doet.167 De betekenis die een subjectieve verrichting in het intersubjectieve
verkeer krijgt toebedeeld, wordt daarmee vereenzelvigd met de in een gedraging
uitgedrukte, publieke reden die geacht wordt de actor tot zijn gedraging te
hebben ‘bewogen’.

Dat we in de bovenstaande zin inderdaad geneigd zijn een term als ‘bewo-
gen’ te gebruiken, verraadt al in enige mate de neiging die binnen de interpreta-
tieve context van de normativering bestaat om handelingen, redenen en intenties
uiteindelijk in termen van causalistische wetmatigheden te denken. De begrip-
pen oorzaak en wetmatigheid behoren conceptueel tot een ander ‘taalspel’ dan
de begrippen handeling, reden en intentie. Terwijl oorzaken in een fysisch
noodzakelijk verband staan met gevolgen en gebeurtenissen, vooronderstellen
redenen conceptueel een ‘beperkte onvoorspelbaarheid’, dus een zekere mate
van vrijheid in het menselijke handelen.168 Tussen de taalspelen waarin deze en
andere begrippen worden gebruikt, bestaat dan ook een verhouding van onder-
schikking. Als subject laat ik dingen gebeuren, en maak ik dus als het ware van
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169 Anscombe 1976, § 29, p. 52-53. Zie ook Ricoeur 1992, p. 73-87, en p. 91-96: een handelend subject
of ‘zelf’ plaatst zich in de positie van een principle, waarvan zijn handeling afhankelijk is. Deze
zelfopvatting is cruciaal voor de wijze waarop wij onze handelingsvrijheid beleven; zie ook
hoofdstuk II, paragrafen 3 en 4.

170 Ricoeur 1992, p. 66: ‘Only the relation to the same basic particular justifies the fact that the two
language games are no longer juxtaposed but superimposed, following the relation that prevails
between the concept of person and that of body and which makes us say that persons are bodies as
well.’

171 Peters 1966, p. 32-34; J.F. Glastra van Loon, Norm en handeling. Bijdrage aan een kentheoretische
fundering der sociale wetenschappen (diss. Leiden 1956), Groningen: Wolters-Noordhoff 1987,
p. 216-217, 259; Searle 1969, p. 33-42.

172 De tendens om redenen en handelingen in causalistische termen te vatten, vormt geen eigenschap
van elke handelingstheorie die in de traditie van de analytische filosofie te rangschikken is. Wel
vormt zij duidelijk de inzet van een belangrijk analytisch filosoof als D. Davidson. Zie bijvoorbeeld
zijn ‘Actions, reasons, and causes’, in: M. Brand (red.), The nature of human action, Glenview, Ill.:
Scott Foresman 1970, p. 67-79. Vgl. ook Oudemans 2008a, p. 94.

173 Zo bijvoorbeeld bij Peters 1966, p. 91-92 (cursivering toegevoegd): ‘Bij de vraag, of er opzet is of
niet, moet niet worden vooruitgegrepen op de schuldvraag. Het gaat er alleen nog maar om het
gedrag te karakteriseren. Het gaat erom, het gedrag te vatten in zijn sociale betekenis. (…) In het
vorige werd reeds gesteld, dat opzet kan worden opgevat als uitdrukking van de intentionele
gerichtheid van het gedrag op het gevolg. Deze intentionele gerichtheid van het gedrag is iets anders
dan de subjectieve bedoeling van het handelend subject, al kunnen beide natuurlijk samenvallen.
Ziet men het zo, dan kan voor opzet niet beslissend zijn wat de dader precies heeft gewild.’ In de
gecursiveerde zinsnede blijkt dat het begrip intentionaliteit bij Peters is ontdaan van iedere verwij-
zing naar het subject. Hierdoor wordt het opzetbegrip gereduceerd tot zijn subjectextrinsieke
moment.

174 Zie hierover uitvoerig Ricoeur 1992, p. 56-87.

mijn motief of reden een soort ‘oorzaak’, of in de woorden van G.E.M. Anscom-
be: ‘I do what happens.’169 De onpersoonlijke sfeer van de causaliteit staat in
onze beleving derhalve onder het gezag van de persoonlijke sfeer van het tot op
zekere hoogte in vrijheid handelende subject.170 Onder invloed van de reductie
van het intentionaliteitsbegrip tot zijn subjectextrinsieke moment blijkt deze
verhouding van onderschikking zich evenwel niet goed te kunnen handhaven.
Op grondslag van het subjectextrinsieke moment van het begrip intentionaliteit
kan worden betoogd, dat subjectieve verrichtingen in het maatschappelijke
verkeer, in samenhang met intersubjectief verstaanbare intenties, ‘objectief’
gelden als bepaalde handelingen, dus als handelingen met een intersubjectief
herkenbare betekenis. De wijze waarop een verrichting in het intersubjectieve
verkeer ‘geldt’, is afhankelijk van ‘regels’. Deze regels heten betekenissen te
‘bepalen’ of te ‘constitueren’.171 Deze betekenisbepalende, sociale regels, waar-
op de normativerende methode bij uitstek is gericht, onderwerpen van oorsprong
subjectieve verrichtingen aan de heerschappij van een intersubjectieve wet-
matigheid, waarbinnen redenen en intenties worden opgevat als een bijzondere
vorm van oorzaken.

Op deze wijze dreigen handelingen, redenen en motieven te worden verzwol-
gen door het taalspel van de gebeurtenissen en de oorzaken.172 Binnen de
handelingstheorie waarop de normativerende methode een beroep doet, dreigt
de betekenis van het handelingsbegrip te worden ontdaan van iedere verwijzing
naar de persoon van de actor.173 De vraag ‘wie?’ wordt in de versmelting van de
vragen ‘wat?’ en ‘waarom?’ volledig geëclipseerd.174 Het resultaat is een inder-
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175 Zie hoofdstuk III, paragraaf 4.
176 Zie ook C. Kelk, ‘Humaniteit als strafrechtelijk principe. Een tour d’horizon’, in: K. Boonen et al.

(red.), De weging van ’t Hart. Idealen, waarden en taken van het strafrecht (’t Hart-bundel),
Deventer: Kluwer 2002, p. 69-101, p. 88: ‘Toch wordt de rechter zo tenminste uitgenodigd om het
optimale te achterhalen en te reconstrueren met betrekking tot de geestesgesteldheid waarmee de
dader heeft of moet hebben gehandeld. Zo hij dit reeds bij voorbaat achterwege laat en louter de
omstandigheden van het geval als interpretatiekader aanwendt, valt te vrezen voor een dehumanise-
ring van de bij uitstek psychische bestanddelen van het wettelijk strafbaar feit.’ Vgl. Boek 1999.

177 Zie nader hierboven, subparagraaf 3.1. Zie ook nogmaals de reeds geciteerde overweging van
Ricoeur (1992, p. 68): ‘(…) we distinguish between three uses of the term “intention”: having done
or doing something intentionally, acting with a certain intention, intending to…. (…) As close as is
the tie between the intention-to and the person to whom it belongs, so qualifying the action as
intentional can be accomplished independently of any consideration of the relation of possession that
attaches the action to the agent.’ En verderop, op p. 72: ‘In my opinion, it is the exclusive concern
with the truth of the description that tends to overshadow any interest in assigning the action to its
agent. Assigning the action to an agent poses a problem of veracity and no longer a problem of truth,
in the descriptive sense of the term.’

178 Vgl. Hassemer 1989, p. 294: ‘Welche Konstellationen, Situationen oder Gegebenheiten als “vorsätz-
lich” und welche als “fahrlässig” zu gelten haben, entscheidet sich nicht nach einem vor- oder außer-
strafrechtlichen “Wesen” des Vorsatzes oder der Fahrlässigkeit “an sich”, sondern nach der
normativen Logik, welche der unterschiedlichen Behandlung von Vorsatz- und Fahrlässigkeitskon-
stellationen zugrundeliegt.’

179 Zie nader F. de Jong 2004a, waarin ik betoog dat de finaliteit van een gedraging sterke of minder
sterke aanwijzingen kan bieden voor de aan- of afwezigheid van het strafrechtelijk opzet, maar dat
zij niet samenvalt met het contrafactische, op de functie van het strafrechtelijk systeem afgestemde
opzetbegrip.

daad subjectloze ‘semantiek van de handeling’. Dit nu levert precies de theoreti-
sche fundering die de normativerende methode of de objectivering behoeft.175

Maar de versmelting van de vragen naar het ‘wat?’ en naar het ‘waarom?’ van
een handeling confronteert ons binnen het strafrechtelijk domein met een
belangrijk probleem: ‘opzet’ mag dan te reconstrueren zijn zonder dat men hoeft
te beschikken over enige kennis van de inzichten en bedoelingen van de hande-
lende persoon, dit laat onverlet dat het strafrecht uiteindelijk toch geïnteresseerd
is, of zou moeten zijn, in de intentie van de verdachte. Hij staat terecht, en hij
moet opzettelijk hebben gehandeld, wil de rechter hem uiteindelijk kunnen
veroordelen en voor bestraffing in aanmerking laten komen.176 Het opzet wordt
niet alleen door een intersubjectief of daderextrinsiek moment, maar ook door
een subjectief of daderintrinsiek moment gekenmerkt.177 Binnen een strafrechte-
lijke context laat het opzet zich niet reduceren tot zijn intersubjectieve of
subjectextrinsieke moment. Het opzet constitueert immers niet alleen een
bepaalde betekenis van een gedraging, maar ziet ook op een betrekking van het
handelende subject tot diens gedraging. Deze betrekking fundeert voor een
belangrijk deel de persoonlijke of subjectieve verantwoordelijkheid van de
betrokkene voor zijn gedraging. Alleen langs de weg van zijn subjectieve of
daderintrinsieke moment kan het bewezen verklaarde opzet een voorschot
nemen op het finale oordeel van de rechter over de strafrechtelijke aansprake-
lijkheid van de dader.178 De zogenoemde ‘finaliteit’ van een gedraging, oftewel:
de uit de gedraging sprekende, de van de gedraging afleesbare intentionaliteit,
en het ‘opzet’ zijn derhalve geen inwisselbare begrippen.179
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180 Zie Ricoeur 1989g, p. 213-214.
181 Zie Ricoeur 1992, p. 67-73, 82-87. In die zin zou het normativerende ‘lezen’ een vorm van ‘stropen’

kunnen worden genoemd; vgl. het motto van M. de Certeau bij dit hoofdstuk.
182 Zie Ricoeur 1992, p. 56-61, 86; en zie Van den Beld 1982, p. 33-34.
183 Zie hoofdstuk IV, paragraaf 3.
184 Anders dan Peters (1966) meent, kan het opzet niet louter aan de hand van ‘betekenisbepalende’

sociale normen worden vastgesteld. De vraag óf een gedraging op grondslag van uitwendigheden
in het maatschappelijk verkeer ‘geldt als’ een opzettelijke handeling, kan namelijk niet worden
beantwoord zonder verwijzingen naar ethische normen, ‘verbodsnormen’ zo men wil, of ‘zorgplich-
ten’. Dit wordt duidelijk zodra men de vraag opwerpt, waarom het opzettelijke karakter uit sommige
gedragingen wel, maar uit andere niet ‘spreekt’. Het opzet van een verdachte kan pas hypothetisch

Dit finale oordeel van de rechter over de mogelijkheid tot imputatie van een
strafbare gedraging aan haar ‘auteur’, aan het als verdachte aangemerkte hande-
lend subject, veronderstelt een problematisering van de relatie ván het handelen-
de subject tot zijn handeling. De reductie van het opzet tot het subjectextrinsieke
aspect daarvan vormt naar de opvatting van Ricoeur zowel de kracht als de
kwetsbare achilleshiel van de normativerende methode. De kracht van de
reductie is, dat zij de toewijzing van een objectieve betekenis aan handelingen
mogelijk maakt.180 De zwakte van de reductie is gelegen in het feit, dat zij afziet
van iedere verwijzing naar het handelend subject; de vraag ‘wie?’ wordt gene-
geerd, zodat tevens de weg naar de morele of juridische imputatie van de
handeling aan het handelende subject wordt geblokkeerd.181 Morele en juridische
imputatie vergt meer dan wat de antwoorden op de vragen ‘wat?’ en ‘waarom?’
kunnen bieden; voor iedere daad van toerekening is daarnaast een concreet
antwoord op de vraag ‘wie?’ onontbeerlijk.182 De relatie tussen het handelend
subject en diens strafrechtelijk gewaardeerde gedraging wordt bemiddeld, zo
hebben wij in het vierde hoofdstuk gezien, door een ‘narratieve dimensie’.183

Wil toepassing van de normativerende methode ter vaststelling van het opzet
dienstbaar kunnen zijn aan de strafrechtelijke oriëntatie op imputatie, wil
toepassing van de normativerende methode dus kunnen bijdragen aan het
uiteindelijk te leveren antwoord op de vraag, of aan de terechtstaande verdachte
strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden toegerekend, dan moet in de
toepassing van de normativerende methode op enigerlei wijze het zoeklicht
worden gericht op de persoon van de terechtstaande verdachte. Alleen onder de
voorwaarde dat de normativerende methode aankoppelt bij wat wij de ‘narratie-
ve identiteit’ van de terechtstaande persoon kunnen noemen, kan het aldus
geproduceerde bewijs van opzet aansluiten op de ‘interesse’ van de strafrechts-
pleging en vooruitgrijpen op het finale, normatieve oordeel over de strafrech-
telijke aansprakelijkheid van de verdachte.

3.3 De scharnierfunctie van het opzetbegrip

In het vierde hoofdstuk hebben wij gezien dat het strafrecht met een objectieve
beschrijving van een gedraging alléén niet goed uit de voeten kan. Een descrip-
tieve weergave van een feitelijke toedracht kan immers geen grondslag bieden
voor een normatieve of ethische waardering van die toedracht.184 Tussen de
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worden verondersteld, indien en voor zover door de rechter wordt aangenomen dat een ‘gemiddelde
mens’ in vergelijkbare omstandigheden tijdens het begaan van het desbetreffende delict opzettelijk
zou hebben gehandeld. Hantering van een dergelijk ‘normaliteitssyllogisme’ doet onmiddellijk de
vraag rijzen, welk gedrag in bepaalde omstandigheden van een gemiddeld persoon moet worden
gevergd. Uiteindelijk wordt aldus aansluiting gevonden bij ethische normen, die in voorkomende
gevallen door de rechter als zorgplichten worden gedefinieerd. Tegelijkertijd is juist dit normaliteits-
syllogisme het enige middel dat we voorhanden hebben om bij ontstentenis van enige directe
aanwijzingen voor het opzet enigermate recht te doen aan de subjectieve eigenschappen van de
verdachte. Het normaliteitssyllogisme leent zich tot een nadere individualisering, aangezien de door
de rechter gepostuleerde gemiddelde mens verschillende subjectieve eigenschappen van de verdach-
te in kwestie aangemeten kan krijgen. Aan een vergelijking van de verdachte met een door de rechter
gepostuleerde gemiddelde burger bestaat dan ook geen bezwaar, wél tegen een identificatie van de
verdachte met deze ‘criteriumfiguur’.

185 Ricoeur 1992, p. 56-57, 152-168. Zie ook F. de Jong, ‘Tussen schuld en waarheid: narrativiteit’, in:
J.H. Crijns, P.P.J. van der Meij & J.M. ten Voorde (red.), De waarde van waarheid. Opstellen over
waarheid en waarheidsvinding in het strafrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008a,
p. 207-235. Zie nader hoofdstuk IV, subparagraaf 3.2.

186 HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552, m.nt. Y. Buruma (Hiv I; cursivering toegevoegd); deze formule-
ring is sinds het verschijnen van dit arrest onderdeel geworden van de standaardformule voor het
voorwaardelijk opzet, waarvan ook de feitenrechters met grote regelmaat gebruik maken.

objectieve of materiële ‘waarheidsvinding’ en de normatieve toerekening of
imputatie van op de persoonlijke verantwoordelijkheid gebaseerde strafrechtelij-
ke aansprakelijkheid bevindt zich een tussengebied, een narratieve dimensie.185

De interpretatie van verhalen wordt gestuurd door twee gelijktijdig werkzame
hiërarchieën tussen de vertelde geschiedenis en de betekenis van de geschiede-
nis. Een verhaal vertelt over gebeurtenissen, personen en handelingen uit een
wereld die wordt voorgesteld als voorafgaand aan en onafhankelijk van het
verhaal zelf. Maar tegelijkertijd bevat ieder verhaal een plot die bepaalt welke
feiten de moeite van het vertellen waard zijn. De plot verleent aan de geschiede-
nis een narratieve noodzakelijkheid: de narratieve coherentie van het verhaal
dwingt een bepaalde interpretatie af van de vertelde geschiedenis en van de
elementen waaruit zij is opgebouwd. Deze hiërarchie tussen toedracht en
interpretatie kenmerkt de normativerende methode. Verhalen bieden de coheren-
te context waarbinnen losse feiten, gebeurtenissen en handelingen vatbaar
kunnen worden gemaakt voor normatieve verwerking. Dit impliceert dat alleen
de door verhalen geboden normatieve samenhang ons in staat stelt de normative-
rende methode, die bestaat in een interpretatie van een handeling op basis van
het intersubjectieve of daderextrinsieke aspect van het opzet, aan te wenden met
het oog op de vaststelling van het daderintrinsieke aspect van het opzet. Norma-
tivering is dan ook een rechterlijke interpretatie van een gedraging binnen een
verhaal, binnen een narratief gestructureerde casus.

In dit verband kan worden herinnerd aan de door de Hoge Raad geboden
omschrijving van de normativerende methode: ‘Bepaalde gedragingen kunnen
naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op
een bepaald gevolg dat het – behoudens contra-indicaties – niet anders kan zijn
dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het desbetreffende gevolg heeft
aanvaard.’186 Soms kán het eenvoudig niet anders, of de verdachte heeft opzette-
lijk gehandeld. De noodzakelijkheid van deze conclusie is een narratieve en
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187 In zijn noot onder HR 28 september 2004, NJ 2004, 660, wijst D.H. de Jong er terecht op dat de
Hoge Raad zich in zijn in de vorige voetnoot aangehaalde, eerste hiv-arrest sterk ‘keert tegen het in
één redenerende beweging samentrekken van de beide elementen van het voorwaardelijk opzet’, te
weten: het willen en het weten. ‘In de formulering domineert het innerlijke, de psychische gesteld-
heid van de dader op het moment van handelen.’ De annotator wijst er echter bovendien op dat in
diezelfde formulering ook de ‘juridische specificatie’ van zowel het weten als het willen doorsche-
mert: met betrekking tot het weten spreekt de Hoge Raad van de wetenschap die bij de verdachte
aanwezig is dan wel bij hem moet worden verondersteld en met betrekking tot het willen bepaalt de
Hoge Raad expliciet dat dit in voorkomende gevallen, indien verklaringen van de verdachte of van
eventuele getuigen de rechter niet verder helpen, kan worden afgeleid uit de ‘uiterlijke verschijnings-
vorm’ van ‘bepaalde gedragingen’.

188 Zie voor een bespreking van praktijken hoofdstuk II, subparagraaf 2.3; hoofdstuk IV, subparagraaf
3.1; Oudemans 2008a, p. 99-129; Ricoeur 1992, p. 176-178. Zie voor de notie van de ‘praktische
identiteit’ C.M. Korsgaard, ‘The authority of reflection’, in: C.M. Korsgaard et al., The sources of
normativity (red. O. O’Neill), Cambridge: Cambridge UP 1996c, p. 90-130; en hoofdstuk II,
subparagraaf 3.3.

189 Zie ook F. de Jong 2007, p. 77-82. Een goed voorbeeld van een terughoudend gebruik van de
normativerende methode biedt het arrest van het gerechtshof te Den Haag van 19 juli 2007, LJN:
BA9920: ‘Het hof stelt voorop dat bij het overhalen van de trekker van een doorgeladen pistool,
terwijl dit in de richting wordt gehouden van de borst van een persoon die op zeer korte afstand staat,
naar algemene ervaringsregelen de aanmerkelijke kans bestaat dat die persoon dodelijk wordt
getroffen. De verdachte heeft niet betwist dat hij wetenschap had van de aanmerkelijke kans dat de
dood zou intreden als gevolg van zijn, vooromschreven, gedraging. Evenmin is er enige aanwijzing
dat de verdachte die wetenschap niet had. (…) Met reden kan worden betoogd dat onder deze
feitelijke omstandigheden de gedraging van de verdachte zoals aangegeven, naar zijn uiterlijke
verschijningsvorm, kan worden aangemerkt als zo zeer gericht op een bepaald gevolg dat het niet
anders kan zijn dan dat de verdachte een schot met de aanmerkelijke kans op een dodelijk verloop
op de koop toe heeft genomen en daarmee heeft gehandeld met opzet in de zin van voorwaardelijk
opzet. Tegelijkertijd kenmerkt de onderhavige zaak zich hierdoor dat tussen de verdachte, [B] en [het
slachtoffer] een, wat stoere, vriendschappelijke band bestond (…). Uit het dossier noch uit het
verhandelde ter zitting is enige aanwijzing te verkrijgen dat er – ten tijde van het onderhavige

geen absolute noodzakelijkheid: de feiten van de casus worden gepresenteerd
op een wijze die deze conclusie onontkoombaar lijkt te maken. We hebben in
het vierde hoofdstuk gezien dat narratief-noodzakelijke interpretaties niet per se
met de ‘materiële waarheid’ overeenstemmen, aangezien we niet de beschikking
hebben over een maatstaf waarmee het juridische beeld van de werkelijkheid op
absolute juistheid kan worden getoetst. Dit noopt tot enige bescheidenheid.
Inschakeling van de normativerende methode is in de bewijsvoering van het
opzetbestanddeel onvermijdelijk, en bovendien theoretisch goed te funderen,
maar moet steeds gepaard gaan met een voorbehoud bij de gemaakte aanspraak
op objectiviteit, oftewel: met de bereidheid om afwijkende visies tegen zich te
laten gelden, alvorens de knoop uiteindelijk ten gunste van een bepaalde inter-
pretatie door te hakken.187 De normativerende methode, met behulp waarvan
uiteindelijk ook iets gezegd moet kunnen worden over het daderintrinsieke, en
dus subjectieve aspect van het opzet, zou daarom moeten aanhaken bij een
geïndividualiseerde ‘criteriumfiguur’, oftewel: een zoveel mogelijk op de
praktische identiteit van de terechtstaande verdachte toegesneden ‘gemiddelde
mens’.188 De Hoge Raad wijst dan ook uitdrukkelijk op de mogelijkheid dat in
een voorkomend geval ‘contra-indicaties’ bestaan, die er op duiden dat de
verdachte, tegen de door de uiterlijke verschijningsvorm van diens gedraging
opgewekte schijn in, niet opzettelijk heeft gehandeld.189 Bovendien kunnen de
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feit – tussen de drie jongens dan wel tussen de verdachte en [het slachtoffer] vijandschap heerste of
een agressief geladen sfeer dan wel dat sprake was van een geprikkelde stemming of van wrijving
van welke soort of aard dan ook. Uiteindelijk komt het hof, anders dan de advocaat-generaal, tot het
oordeel dat laatstgenoemde feitelijke omstandigheden eraan in de weg staan aan te nemen dat de
verdachte de dood van [het slachtoffer] op de koop toe heeft willen nemen, zodat de verdachte van
het onder 1 primair tenlastegelegde moet worden vrijgesproken.’ Volgt: veroordeling voor dood
door roekeloosheid (art. 307, tweede lid Sr).

190 Zie F. de Jong, Van Roomen & Sikkema 2007, p. 935-936; F. de Jong 2004a; zie ook de noot van
D.H. de Jong onder HR 28 september 2004, NJ 2004, 660.

191 Vgl. Visker 2006, p. 23, 27, 35. Zie nader hoofdstuk III, subparagraaf 2.4.
192 Visker 2006, p. 54-57; P. Ricoeur, ‘Appropriation’, in: P. Ricoeur, Hermeneutics and the human

sciences. Essays on language, action and interpretation (red. J.B. Thompson), Cambridge etc.:
Cambridge UP 1989f, p. 182-193; zie ook hoofdstuk III, subparagraaf 4.3.

193 Zie hoofdstuk III, paragraaf 2.
194 Zie hoofdstuk IV, subparagraaf 3.3.

verklaringen van de verdachte of bijvoorbeeld eventuele getuigenverklaringen
volgens de Hoge Raad soms inzicht geven omtrent ‘hetgeen ten tijde van de
gedraging in de verdachte is omgegaan’. Als dat niet het geval is kunnen de
feitelijke omstandigheden van het geval – inclusief de aard van de gedraging en
de omstandigheden waaronder deze is verricht – uitkomst bieden.190

De hierboven bepleite opvatting dat de vaststelling van het strafrechtelijk
opzet niet alleen om objectivering of normativering, maar tevens om individuali-
sering vraagt, moet niet worden aangezien voor een uiting van ‘neoromantisch’
denken, vertrekkend van de premisse dat de ‘identiteit’ van de verdachte, of van
welke ‘ander’ ook, zou kunnen worden blootgelegd of restloos zou kunnen
worden geïnterpreteerd. De verdachte is en blijft voor de rechter een ‘ander’, en
als zodanig de drager van een verschil dat zich niet laat wegzuiveren, hoeveel
de rechter ook individualiseert in zijn oordeelsvorming.191 Normativering en
individualisering doen als interpretatieve strategieën uiteindelijk niet voor elkaar
onder als het gaat om de aan iedere interpretatie inherente tendens tot een
potentieel gewelddadige ‘kolonisering’ of ‘assimilatie’: het sluitstuk van iedere
vorm van interpretatie wordt gevormd door een ‘appropriatie’, een toe-eigening
door de interpretator.192 De appropriatie gaat gepaard met een, eventueel lichte
vertekening van het object, de gedraging, ten opzichte van de betekenis die het
subject oorspronkelijk aan zijn gedraging had gehecht. Door de appropriatie
ondergaat de geïnterpreteerde gedraging een aanpassing aan het gehanteerde
interpretatieve perspectief, aan de daarbinnen werkzame vooronderstellingen en
‘vooroordelen’, kortom: aan de horizon van de interpretator.193 Individualisering
in de oordeelsvorming omtrent de aanwezigheid van opzet verandert hierin niets.
Wél kan door individualisering in de bewijsvoering van het opzet aansluiting
worden gezocht bij de zogenoemde ‘narratieve identiteit’ van de terechtstaande
verdachte.194 Indien en voor zover de ter vaststelling van het opzet onvermijde-
lijke ‘criteriumfiguur’ wordt gevoed met de particuliere eigenschappen van de
verdachte als ‘personage’ binnen het ‘verhaal’ dat over hem en zijn gedraging
wordt verteld en dat door de rechter op geloofwaardigheid wordt onderzocht,
kunnen de aanvankelijk om de vraag ‘wie?’ geplaatste haken worden weggeno-
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195 Aangezien binnen het strafrecht een narratieve context noodzakelijkerwijs aan de orde is – iedere
ter beoordeling voorliggende casus is immers een ‘verhaal’, een vertelling met een ‘pointe’ – kunnen
de daarbinnen optredende personen, bijvoorbeeld de verdachte, niet zonder meer worden vereenzel-
vigd met de ‘werkelijke’ personen van vlees en bloed; zij zijn voor zover zij onderdeel uitmaken van
het strafrechtelijk te waarderen verhaal personages en als zodanig vormen zij aan de plot van het
verhaal onderworpen abstracties, sub-plots met een interne dialectiek tussen concordantie en
discordantie, narratieve plaatsvervangers van hun empirische tegenvoeters; zie Ricoeur 1992, p. 140-
151; en zie hoofdstuk IV, paragraaf 3. De door de rechter uiteindelijk (impliciet of expliciet) te
beantwoorden vraag naar de schuld van de verdachte en naar diens daarop gebaseerde vatbaarheid
voor bestraffing vergt, zo zagen wij in hoofdstuk IV, een prescriptieve of ethisch-normatieve
beoordeling van de relatie tussen de verdachte en diens gedraging. Een dergelijke waardering is
alleen mogelijk binnen een narratief verband. Dit betekent dat ieder schuldoordeel uiteindelijk het
oog heeft op een genarrativiseerde gedaante van het handelend subject, ook al draagt de concrete,
levensfeitelijke persoon van de verdachte van dit schuldoordeel de consequenties. Om die reden is
individualisering in het opzetoordeel aangewezen; het oordeel moet worden afgestemd op de wijze
waarop de concrete verdachte verondersteld kan worden zich cognitief en affectief tot de leefwereld
te hebben verhouden.

men.195 Wil het bewijs van opzet de – binnen de sfeer van de strafuitsluitings-
gronden eventueel nog aanvechtbare – vooronderstelling kunnen dragen dat de
als verdachte aangemerkte persoon voor hetgeen hij intentioneel heeft verricht
of nagelaten ook persoonlijk verantwoordelijkheid draagt, dan moet de naar het
handelend subject terugwijzende vraag ‘wie?’ worden betrokken in de bewijs-
voering van het ten laste gelegde opzet. Alleen door het oordeel omtrent de
aanwezigheid van opzet af te stemmen op de terechtstaande persoon kan recht
worden gedaan aan het ook aan het strafrechtelijk opzetbegrip inherente subject-
intrinsieke moment van iedere vorm van intentionele betrokkenheid.

Dit brengt mee dat het bewijs van het strafrechtelijk opzet slechts kan
worden geacht te zijn geleverd, indien het normatief ‘geconstateerde’ opzet
tenminste verondersteld kan worden overeen te stemmen met de wijze waarop
de concrete verdachte zich feitelijk intentioneel tot een bepaalde toedracht in de
werkelijkheid heeft verhouden. Uit het voorgaande blijkt nogmaals dat het
strafrechtelijk opzetbegrip zich, gelijk het vóór-juridische begrip intentionaliteit
in algemene zin, laat kennen als een bivalente grootheid. Deze eigenschap is
mede verantwoordelijk voor de welhaast ondoorgrondelijke complexiteit van het
begrip. Enerzijds kwalificeert het opzet een gedraging, dat wil zeggen: een
handelen of een nalaten. In zoverre is het opzet daderextrinsiek. Anderzijds ziet
het opzet op de relatie van een subject tot een door dit subject verrichte gedra-
ging. Het opzet is daderintrinsiek voor zover het de bodem legt waarop de
toewijzing van individuele verantwoordelijkheid kan rusten. In het aanschijn van
deze dualiteit in de betekenis van het opzetbegrip mag men niet bezwijken voor
de verleiding het opzetbegrip zelf te verdubbelen, opdat het strafrecht vervolgens
naar believen één van beide begrippen in zijn werkveld kan inlijven en het
andere begrip eenvoudig buiten beschouwing kan laten. Het daderextrinsieke en
het daderintrinsieke aspect zijn beide wezenlijke onderdelen van de betekenis
van het strafrechtelijk opzet. De bivalente betekenis van het opzet brengt tot
uitdrukking dat het opzet niet moet worden beschouwd als een al dan niet
waarneembaar ‘ding’ dat dan ‘ergens’ moet worden gelokaliseerd, hetzij in de
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196 P. Fuchs, Die Psyche. Studien zur Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt, Weilerswist: Velbrück
Wissenschaft 2005, p. 61-76; Mooij 2006, p. 146-149, 165-168; zie nader hoofdstuk V, paragraaf 3.

197 Zie ook Schild 1995. Het voornaamste bezwaar tegen de normatieve opzetleer van Peters schuilt
mijns inziens in de omstandigheid dat Peters te weinig oog heeft voor de subjectieve betekenis van
een gedraging en het opzet radicaal reduceert tot het subjectextrinsieke, objectieve moment van het
intentionaliteitsbegrip, waardoor iedere referentie aan het handelend subject verloren gaat en
waardoor het aldus volstrekt ‘normatief’ opgevatte opzetbegrip niet langer de vooronderstelling kan
dragen dat de dader voor hetgeen hij heeft gedaan of nagelaten persoonlijk verantwoordelijk en
daarmee eventueel strafrechtelijk aansprakelijk is. Zie ook Mulder 1984, p. 41 en 44: ‘Weliswaar
is ook ten opzichte van handelingen een objectiverende beschouwing denkbaar (…) maar deze
objectiverende houding is enkel mogelijk tegen de achtergrond van een “begrip” van de handelingen
als subjectieve verrichtingen. (…) De subjectiviteit van het menselijk handelen vormt zodoende een
permanente oproep tot ieder om dat handelen niet enkel als een objectief gegeven, als een symptoom
van een classificeerbare eigenschap te beschouwen, waartegenover slechts een objectiverende
reactie, b.v. een “therapie” past.’

198 Zie nogmaals De Hullu 2006, p. 215.

gedraging, hetzij in de psyche van de dader.196 Het opzet markeert immers de
betrokkenheid van de psychische binnenwereld op de sociaal gedimensioneerde
buitenwereld. Het opzet laat zich hierdoor niet reduceren tot een subjectief, in
zichzelf besloten ‘psychisme’, noch tot een sociaal gefixeerde, externe ‘beteke-
nis’.197

In het verlengde van de bivalente eigenschap van het opzet waaraan zojuist
werd gerefereerd, kan worden gewezen op nog een tweede bivalentie: zoals wij
reeds eerder zagen, bestaat het strafrechtelijke opzetbegrip in een vertekening
of specificatie van het algemene, vóór-juridische opzetbegrip. Blijkbaar kan
worden gewezen, niet alleen op een verschil, maar ook op parallelliteit tussen
het opzet als voorwerp van strafrechtelijke toewijzing of ‘toerekening’198 ener-
zijds en het opzet als buiten-strafrechtelijk voorwerp van toeschrijving ander-
zijds. Hierboven, in de vierde paragraaf van het voorgaande hoofdstuk, is reeds
enige aandacht uitgegaan naar het verschil tussen het strafrechtelijke en het
vóór-strafrechtelijke begrip opzet voor wat betreft hun correlaat, oftewel: voor
wat betreft datgene waarop beide vormen van opzet betrokken zijn. Wij hebben
gezien dat de geïntendeerde ‘wereld’ waarop het strafrechtelijk opzetbegrip is
gericht, afwijkt van de vóór-juridische, sociale leefwereld. Op de intersubjectie-
ve, sociaal gedimensioneerde leefwereld, behelzende een oneindige hoeveelheid
betekenisgeladen ervaringsbestanddelen, is het menselijk subject steeds op
onontkoombare wijze betrokken wanneer het zich uit, zich te verstaan geeft, dat
wil zeggen: wanneer het spreekt, schrijft, handelt. De intentionaliteit, die precies
deze betrokkenheid is, kan daarom niet worden beschouwd als een soort unilate-
rale betekenisoverdracht van het subject op de intersubjectieve wereld, alsof het
zich te verstaan gevende subject de subjectieve betekenis van zijn uiting dwin-
gend aan de wereld kan opleggen. Intentionaliteit impliceert wederkerigheid en
dus: verkeer uit twee richtingen. Het menselijk subject handelt en spreekt steeds
opnieuw vanuit zijn subjectieve positie, maar zijn uitingen zijn slechts verstaan-
baar, en daarmee: als uitingen bestaanbaar, bij de gratie van de voorgegeven
intersubjectieve betekeniswereld.
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199 Kelk 2005, p. 199; zie ook De Hullu 2006, p. 209-214; zie ook hierboven, hoofdstuk V, paragraaf 4.
200 Zie Foqué & ’t Hart 1990, p. 129-151; G.C.G.J. van Roermund, ‘Dualisme en dualisme is twee’, in:

G.C.G.J. van Roermund, M.S. Groenhuijsen & W.J. Witteveen (red.), Symposium strafrecht. Vervolg
van een grondslagendebat, Arnhem: Gouda Quint 1993b, p. 265-289; en hoofdstuk IV, paragraaf 4.

201 Deze eis vormt het aan de rechter geadresseerde correlaat van het rechtstreeks aan het legaliteitsbe-
ginsel verbonden Bestimmtheitsgebot of lex certa-gebod. Zie uitvoerig het vierde hoofdstuk.

202 Het strafrecht is dan ook geïnteresseerd in bepaalde, door het strafrechtelijk systeem zelf als relevant
aangemerkte aspecten van voorvallen in de leefwereld; het benadrukt bepaalde aspecten waardoor
het afziet (a-spect) van andere; vgl. Fuchs 2005, p. 12-13.

Op dit punt bestaat er geen verschil tussen het algemene opzetbegrip en de
strafrechtelijke verbijzondering daarvan. Het strafrechtelijk opzet is niet alleen
het ‘psychisch voorportaal’ van de uiteindelijk strafrechtelijk gewaardeerde
gedraging, in dier voege dat de mogelijkheid tot vaststelling of ‘toerekening’
van opzet slechts zou afhangen van de kwaliteit van de verzameling subjectieve
en inwendige inzichten en bedoelingen waarmee de dader zijn gedraging heeft
verricht in de uitwendigheid. Opzet is ook de in de gedraging neergeslagen,
intersubjectief toegankelijke verstaanbaarheid of betekenis, op gezag waarvan
de gedraging juridisch ‘geldt als’ een bepaalde gedraging. Het bivalente straf-
rechtelijke opzet is betrokken, zo zagen wij reeds eerder, op de handeling en op
alle bestanddelen van de delictsomschrijving die taalkundig door het opzet-
bestanddeel worden ‘beheerst’.199 De uit ‘bestanddelen’ samengestelde delicts-
omschrijvingen vormen, tezamen met de centrale leerstukken uit het ‘algemeen
deel’ van het materiële strafrecht, het door het strafrecht bestreken werkdomein,
het strafrechtelijke equivalent van de intersubjectieve, sociale ‘leefwereld’. Deze
‘strafrechtelijke ervaringswereld’ vormt een door het strafrechtelijk systeem
aangebrachte, eigen symbolische ordening, bovenop, of liever: in het verlengde
van de door de omgangstaal tot ervaringswereld omgevormde werkelijkheid.
Het strafrecht is dus symbolisch in de tweede graad, waarlijk ‘contrafactisch’.200

De onderdelen van de strafrechtelijke werkelijkheid, zoals bestanddelen van
delictsomschrijvingen, hebben een logischerwijs juridische betekenis. Het lega-
liteitsbeginsel impliceert onder andere dat het verschil tussen de door de straf-
rechter aan termen in een delictsomschrijving verleende betekenis enerzijds en
de alledaagse, door de omgangstaal aan deze termen verbonden betekenis ander-
zijds niet te groot mag zijn.201

De strafrechtelijke betekenis vooronderstelt dus de alledaagse betekenis,
maar wijkt van die alledaagse betekenis ook af. Hiermee is eigenlijk niets
bijzonders gezegd. De taal van het (straf)recht, met al zijn jargon en begripsma-
tige onderscheidingen, is weliswaar geen volkomen eigenstandige kunsttaal,
maar wijkt wel af van de taal waarvan men zich in het dagelijks leven bedient.
Dit is ook onvermijdelijk, nu het recht mede als functie heeft, te abstraheren202

van de onuitputtelijke diversiteit aan voorvallen in het dagelijks leven, teneinde
ditzelfde leven met een stelsel van algemene regels te kunnen normeren. Deze
vaststelling mag triviaal zijn, toch speelt hier, juist met betrekking tot het
opzetbegrip, een bijzonder probleem. In dit verband is het namelijk dienstig het
opzet te beschouwen als scharnierpunt tussen de twee hiervóór onderscheiden
werelden: de concrete ervaringswereld van alledag en de abstracte ervaringswe-
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203 Zie A. Kaufmann, Die Parallelwertung in der Laiensphäre. Ein sprachphilosophischer Beitrag zur
allgemeinen Verbrechenslehre, München: Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1982; Schild
1995. De volgende overwegingen over de scharnierfunctie van het strafrechtelijk opzetbegrip zijn
gebaseerd op een eerdere publicatie: F. de Jong, ‘De rechter deelt de schuld uit. Opmerkingen over
opzet en legaliteit’, in: A.A. Franken, M. de Langen & M. Moerings (red.), Constante waarden
(Kelk-bundel), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008b, p. 213-222.

204 Dit is de hoofdregel, die uitzondering lijdt ingeval in een delictsomschrijving het woord
‘wederrechtelijk’ volgt op het opzetbestanddeel, zonder te worden voorafgegaan door het woordje
‘en’; zie nader De Hullu 2006, p. 209-212; en hierboven, hoofdstuk V, paragraaf 4. Zie voor een
voorbeeld van een nogal strenge hantering van het kleurloos opzet binnen het ordeningsstrafrecht
HR 24 april 2007, NJ 2007, 544, m.nt. Y. Buruma.

205 Zie S.I. Politoff & F.A.J. Koopmans, Schuld, Arnhem: Gouda Quint 1991, p. 121; Brouns 1988,
p. 133-141.

reld van het strafrecht. In het opzet worden bovendien de aan beide ervaringswe-
relden verbonden ‘talen’ gekoppeld. Het strafrechtelijk opzet is ‘delictsgebon-
den’ in de zin dat het opzet ‘als zodanig’ geen betekenis toekomt, doch zijn
zinvolle contouren slechts kan ontlenen aan datgene waarop het is gericht: de
juridische termen in een delictomschrijving die taalkundig door het opzetbe-
standdeel worden ‘beheerst’. Het zich intentioneel uitende subject is willens en
wetens georiënteerd op de sociale leefwereld. De voorstelling die de dader heeft
van zijn handeling is niet juridisch, maar sociaal gevormd. Het ‘willen’ en het
‘weten’ van de dader hebben dan ook primair betrekking op de betekenis die de
desbetreffende gedraging heeft in de sociale, vóór-juridische ervaringswereld.
De vraag is nu: hoe kan deze vóór-juridische voorstelling strafrechtelijke
relevantie verkrijgen?

De toewijzing van die strafrechtelijke relevantie verloopt voor een belangrijk
deel langs de weg van de vaststelling van het opzet door de rechter en de
mogelijkheden tot deze vaststelling worden begrensd door de eisen, door het
legaliteitsbeginsel gesteld. De Duitse dogmatiek heeft de hierboven aangeduide
‘scharnierfunctie’ van het opzet getooid met de welluidende naam: Parallelwer-
tung in der Laiensphäre.203 De voornaamste functie van de aan deze formule
gelieerde doctrine wordt beschouwd als te zijn gelegen in de mogelijkheid die
zij schept, opzet toe te rekenen óók in die gevallen waarin de dader beweert te
hebben gedwaald over de ‘formele wederrechtelijkheid’ van de hem verweten
gedraging. De dader ‘waardeert’ zijn gedraging in de ‘lekensfeer’, niet in de
juridische sfeer. Bewijs van opzet veronderstelt met andere woorden niet, dat
zou moeten worden aangetoond dat de dader zich van de strafbaarheid van zijn
handelen of nalaten bewust is geweest. Zijn opzet is ‘kleurloos’, dat wil zeggen:
betrokken op de gedraging en de eventuele overige delictsbestanddelen, en niet
óók op de omstandigheid dat deze correlaten van zijn intentie onderdeel uitma-
ken van wettelijke strafbaarstellingen.204 Zogenoemde ‘subsumptiedwaling’
sorteert dan ook geen opzetuitsluitend effect.205 Wie zich beroept op onbekend-
heid met het ongeoorloofde karakter van hetgeen hij heeft gedaan of nagelaten
maakt in voorkomende gevallen kans vrijuit te gaan op grond van de avas-figuur
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206 Zie Kelk 2005, p. 224-227; De Hullu 2006, p. 345-348. De ongeschreven schulduitsluitingsgrond
‘afwezigheid van alle schuld’ (avas) die zich na het beroemde ‘Melk en water-arrest’ van de Hoge
Raad (HR 14 februari 1916, NJ 1916, 681; zie nader W.H. Vellinga, Schuld in spiegelbeeld.
Afwezigheid van alle schuld (diss. Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1982, p. 23-36) dogmatisch
en jurisprudentieel heeft uitgekristalliseerd, kent twee hoofdvarianten: dwaling omtrent de feiten
(error facti) en dwaling omtrent het recht (error iuris). Honorering van een beroep op avas laat bij
doleuze delicten het opzetbewijs in stand en leidt tot een ontslag van alle rechtsvervolging (art. 352,
tweede lid Sv). Bij culpoze delicten leidt zij in de regel tot een vrijspraak aangezien alsdan de in de
culpa besloten verwijtbaarheid niet kan worden bewezen (art. 352, eerste lid Sv; zie nader de
volgende paragraaf).

207 Zie voor het begrip subsocialiteit de afscheidsrede van de bedenker ervan: Vrij 1956c.
208 Een beroemd voorbeeld uit de Duitse jurisprudentie is een zaak uit 1916 waarin het ging om een

cafébezoeker die de strepen verwijderde van de achterzijde van een bierviltje die de barman of
-vrouw daarop met pen had aangebracht teneinde bij te houden hoeveel glazen bier hij of zij aan de
desbetreffende bezoeker had geleverd. De vraag die centraal stond, was of ten aanzien van deze
cafébezoeker kon worden gesproken van opzet op de vervalsing van een Urkunde in de zin van art.
267 van het Duitse Strafgesetzbuch nu hij beweerde niet te hebben beseft dat een dergelijk bierviltje
kon worden aangemerkt als een oorkonde in de zin van de genoemde strafbepaling. Deze vraag werd
bevestigend beantwoord: een dergelijke subsumptiedwaling staat niet in de weg aan het aannemen
van opzet. Voor het bewijs van opzet is wél vereist dat de dader ‘in de lekensfeer’ heeft beseft welk
(sociaal) doel de door hem uitgewiste streepjes op het bierviltje dienden. Zie Schild 1995, p. 131;
Kaufmann 1982, p. 20-21.

209 Met de ‘vage’ term ontuchtige handeling wordt gedoeld op seksuele handelingen die onder de
gegeven omstandigheden als oneerbaar kunnen worden gekarakteriseerd. Uit de aard der zaak is niet
in alle gevallen evident of van dergelijke handelingen sprake is. ‘In grenssituaties,’ aldus aant. 5 op
art. 246 Sr, suppl. 130 (februari 2005), in: J.W. Fokkens & A.J.M. Machielse, T.J. Noyon, G.E.
Langemeijer & J. Remmelink. Het Wetboek van Strafrecht, Deventer: Kluwer (losbladig): ‘dus bij

error iuris.206 Maar de honorering van een dergelijk verweer mondt uit in een
ontslag van alle rechtsvervolging en regardeert niet de bewezenverklaring van
het ten laste gelegde opzet. Duidelijk is dat voor het bewijs van het opzet niet
wordt vereist dat de dader zich heeft gerealiseerd welke juridische betekenis zijn
gedraging precies heeft. Maar het is eveneens duidelijk dat de dader wél tenmin-
ste de (sub)sociale betekenis207 van zijn gedraging moet hebben beseft, wil de
rechter hem, door opzet toe te rekenen, de juridische betekenis van zijn gedra-
ging in de schoenen kunnen schuiven. Op dit punt tekent zich een belangrijke,
maar moeilijk te beantwoorden vraag af: op welke wijze moeten de binnen
verschillende werkelijkheidssferen voltrokken betekenisverleningen met elkaar
in overeenstemming worden gebracht?

Die vraag lijkt vooral te spelen in verband met de zogenoemde normatieve
delictsbestanddelen. Juist met betrekking tot die delictsbestanddelen kan zich
gemakkelijk een discrepantie voordoen tussen de door de dader aan zijn gedra-
ging gehechte betekenis enerzijds en de strafrechtelijke kwalificatie van diezelf-
de gedraging anderzijds.208 Welke sociale betekenis moet er in de ‘lekensfeer’
aan een gedraging zijn toegeschreven, wil de rechter aan de dader het opzet op
‘ontuchtige’ handelingen als bedoeld in art. 246 Sr kunnen toedichten? De
strafrechter die iemand terzake van dit doleuze delict wil veroordelen, moet niet
alleen kunnen vaststellen dat de litigieuze gedraging in de juridische sfeer kan
worden aangemerkt als een ontuchtige handeling, maar moet ook kunnen
vaststellen dat de dader zich in de sociale, vóór-juridische sfeer het ontuchtige
karakter van zijn gedraging heeft gerealiseerd.209 Volstrekt ‘kleurloos’ kunnen
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handelingen die – objectief bezien – voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn, zal ook hier het subjectieve
element, de bedoeling van de dader, de doorslag geven.’

210 Vgl. Kaufmann 1982, p. 20-21; zie ook hierboven, voetnoot 207.
211 Kaufmann 1982, p. 10-11.
212 Vgl. HR 21 april 1998, NJ 1998, 781, m.nt. J. de Hullu (Tongzoen), waarin de Hoge Raad oordeelde

dat verkrachting kon worden bewezen. Het voor verkrachting vereiste opzet is ‘ingeblikt’ in het
bestanddeel ‘dwingen’. Het in dit dwingen uitgedrukte opzetverband strekt zich uit tot ‘het onder-
gaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het
lichaam’. Vgl. R.B.S. Kool, ‘Veranderde zeden? Een overzicht en waardering van recente wetswijzi-
gingen en jurisprudentie betreffende de zedelijkheidswetgeving’, DD 2004, p. 912-931, die met
betrekking tot de in de art. 242-246 Sr geformuleerde zedendelicten pleit voor een minder ‘strikte’
en meer op het perspectief van het slachtoffer afgestemde invulling van het opzetbestanddeel.
Aangezien bij de zedendelicten fundamentele rechtsbelangen op het spel staan, betoogt Kool dat
‘uiterste zorgvuldigheid’ ten aanzien van deze belangen is geboden: ‘Wie seks wil met een ander
heeft die ander met zorg en respect te benaderen om zoveel mogelijk zekerheid te krijgen over diens
instemming, hetgeen een zeker bewustzijn bij de dader impliceert voor de context waarbinnen het
seksuele contact plaats zou moeten vinden.’ Dit bewustzijn bij de dader van de ‘context’ lijkt mij
dan wel een belangrijke grondeis te zijn: de dader moet, wil hem bijvoorbeeld opzet op het seksueel
binnendringen van het lichaam van het slachtoffer in de schoenen geschoven kunnen worden, op zijn

we dit aan de dader toegedichte opzet beslist niet noemen. Dit opzet veronder-
stelt weliswaar niet dat de dader heeft beseft dat zijn gedraging beantwoordt aan
de bewoordingen van een wettelijke strafbepaling, maar wel dat hij zich bewust
is geweest van de sociale onwaarde van zijn gedraging.210 Uit het voorgaande
wordt duidelijk dat inderdaad sprake moet zijn van een zogenaamde Parallel-
wertung in de gevallen waarin des daders opzet gericht moet zijn geweest op
normatieve delictsbestanddelen. Toch moet men zich hoeden voor de indruk, als
zou het vereiste van een para-strafrechtelijke betekenisverlening slechts in een
zeer beperkt aantal gevallen opgeld doen. De omstandigheid dat sommige
termen in delictsomschrijvingen categorisch als ‘normatieve delictsbestandde-
len’ geboekstaafd zijn (ontuchtige handelingen, listige kunstgrepen, et cetera),
laat onverlet dat het onderscheid tussen normatieve en feitelijke bestanddelen
eigenlijk slechts in concreto kan worden gemaakt.

Alle termen die de wet gebruikt ter aanduiding van strafbare feiten dragen
een in meer of mindere mate normatief karakter. Geen van deze termen is
volkomen feitelijk of normatief. Een aan A. Kaufmann ontleend voorbeeld moge
dit duidelijk maken: de jager die zich vergist en in plaats van een hert een mens
neerschiet, dwaalt over het feitelijke delictsbestanddeel ‘een ander’, maar de
moeder die haar juist ter wereld gekomen, zwaar gehandicapte kind niet voor
een ‘mens’ houdt en daarom ombrengt, dwaalt over het normatieve delictsbe-
standdeel ‘een ander’ uit art. 287 of 289 Sr.211 Als ik een voorwerp wegneem en
mij daarbij realiseer: ‘dat ding is niet van mij’, handel ik met het voor diefstal
vereiste, op de wegnemingshandeling betrokken opzet (art. 310 Sr). De parallel-
liteit tussen mijn subjectieve, in de sociale sfeer gevormde intentie en de norma-
tieve, juridische betekenis van mijn gedraging is hier evident. Maar als ik een
tongzoen afdwing van iemand die, naar ik weet, bepaald niet om een dergelijke
vorm van fysieke aandacht verlegen zit, handel ik dan net zo ‘evident’ met het
voor verkrachting vereiste opzet, gericht op het ‘seksueel binnendringen’ van
het lichaam van het slachtoffer (art. 242 Sr)?212 En nog een laatste voorbeeld:
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minst een adequaat besef hebben gehad van de seksuele context waarbinnen hij zijn gedraging
verrichtte.

213 De vier hiv-arresten: HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552, m.nt. Y. Buruma (Hiv I), HR 24 juni 2003,
NJ 2003, 555 (Hiv II), HR 18 januari 2005, NJ 2005, 154, m.nt. D.H. de Jong (Hiv III), en HR 20
februari 2007, NJ 2007, 313, m.nt. Y. Buruma (Hiv IV). Voor een uitvoerige bespreking van deze
jurisprudentie zie hierboven, subparagraaf 2.2.

214 Om die reden werd in paragraaf 2 relatief veel aandacht geschonken aan de hiv-jurisprudentie van
de Hoge Raad. Vgl. ook het bericht ‘Hyper, dronken en zin in seks’, NRC Handelsblad 14 oktober
2008, over de ‘Groningse affaire’, waaraan hierboven, in voetnoot 91, reeds werd gerefereerd.

215 Zie ook Schild 1995, p. 135-136: ‘Der dogmatische Begriff der “Parallelwertung in der Laiensphäre”
findet von diesem Verhältnis von Lebenswelt und Rechtssystem her überhaupt erst seine Begrün-
dung. (…) Aufgabe einer solchen praktischen Strafrechtsdogmatik wäre es somit, Begriffe zu
erarbeiten und in ein System auch für die Fallprüfung zu bringen, die diesem ihrem Gegenstand
angemessen sind (…). Für eine solche Aufgabe kann die alte Stabreimformel vom Vorsatz als
“Wissen und Wollen” durchaus Sinn gewinnen. Freilich nicht als Hinweis auf die Suche nach

poging tot zware mishandeling veronderstelt opzet op het toebrengen van zwaar
lichamelijk letsel. Is van dit opzet sprake bij hem, die zich bewust overgeeft aan
onbeschermde seksuele handelingen, terwijl hij weet dat hij seropositief is en
terwijl hij weet welke gevaren hij in het leven roept voor zijn partner, die hij
bovendien van zijn seropositiviteit onkundig houdt? Nog afgezien van het feit
dat de Hoge Raad in dergelijke gevallen steeds heeft geoordeeld dat van een
voor voorwaardelijk opzet vereiste ‘aanmerkelijke’ kans op zwaar lichamelijk
letsel geen sprake is,213 kan worden gesteld dat deze gevallen getuigen van een
aanzienlijke kloof tussen de in art. 302 Sr uitgedrukte strafrechtelijke intentie en
de betekenis die de dader aan zijn eigen gedraging toekent.214

Veelal zal het dus van de concrete omstandigheden van het geval afhangen,
of de ‘lekenvoorstelling’ die de dader van zijn gedraging heeft zonder al te veel
problemen kan worden gelijkgesteld aan de normatieve betekenis waarop het
strafrecht het oog heeft. Met een beroep op de worteling van het opzetbegrip in
de strafrechtelijke oriëntatie op imputatie werd hierboven betoogd dat het bewijs
van het strafrechtelijk opzet slechts kan worden geacht te zijn geleverd, indien
het normatief ‘geconstateerde’ opzet tenminste verondersteld wordt overeen te
stemmen met de wijze waarop de concrete dader zich intentioneel tot een
bepaalde toedracht in de werkelijkheid heeft verhouden. De intentie van de
dader is primair betrokken op de sociale en niet op de juridische ervaringswe-
reld. De wijze waarop de concrete dader zich in de sociale werkelijkheid te
verstaan heeft gegeven, moet worden verbonden met de wijze waarop de
strafwet zich in zijn delictsomschrijvingen te verstaan geeft. En precies dit doet
de rechter wanneer hij het opzet aan de dader toedicht. Die toewijzing bestaat
in een communicatief, en dus tweezijdig proces: door de act van toewijzing of
‘toerekening’ wordt de voorstellingswereld van de dader met die van het recht
in verbinding gesteld. Door de vaststelling van het opzet wordt de door de
omgangstaal bemiddelde ervaringswereld als het ware de abstracte wereld van
de strafrechtelijke begrippen binnengesluisd. Hierin schuilt de essentie van wat
hierboven de ‘scharnierfunctie’ van het strafrechtelijk opzetbegrip werd ge-
noemd en van hetgeen in verband met deze functie werd gesteld over de Paral-
lelwertung in der Laiensphäre.215
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irgendeinem psychischen (täterinneren) Sachverhalt, den man “finden” oder auf den man wenigstens
indirekt “schließen” könnte. (…) Vorausgesetzt ist eine bestimmte Kenntnis der Umstände des
Geschehens, eine bestimmte Prognose über die eigene Handlungsmacht in der konkreten Situation,
eine bestimmte Entscheidung für das Tätigwerden, ein bestimmtes Sich-Identifizieren mit dem, was
dann geschieht (auch wenn der Handelnde selbst einen anderen Ausgang erwünscht, ersehnt, erbeten
hätte oder gar hat); also ein praktisches “Wissen”, das zu einem “Willen” wird, was durchaus ein
dynamisches Wechselspiel sein kann, weil das Wissen auch erst im Verlaufe des Tätigwerdens
entstehen oder sicherer werden kann und trotzdem weiter gehandelt wird, vielleicht auch deshalb,
weil sich der Täter selbst bereits in eine “Tatbereitschaft” gebracht hat, aus der nun nicht mehr
aussteigen kann, usw.’

216 Vgl. R. Schwitters, ‘Over maatmannen en het subjectieve’, R&R 2008, 203-211, p. 209-210: ‘Het
subjectieve betreft zowel de schuld als de onrechtmatigheid en verwijst naar de ruimte die indivi-
duen in een rechtsprocedure geboden wordt om gehoor te vinden voor hun interpretatie van de
werkelijkheid. (...) Het subjectieve is aan de orde voor zover aansprakelijk gestelde actoren de kans
geboden wordt om voor hun alternatieve opvatting van de werkelijkheid gehoor te vinden. Het
belang daarvan is gefundeerd op een mogelijke discrepantie tussen de geobjectiveerde werkelijkheid
zoals die zich in eerste instantie aan de buitenstaanders voordoet, enerzijds, en de op de voorstellin-
gen van de dader gefundeerde interpretatie van de handeling, anderzijds.’

217 Vgl. De Hullu 2006, p. 215.

Thans wacht nog minstens één belangrijke vraag op beantwoording: aan de
hand van welke maatstaf moet nu worden uitgemaakt of in een concreet te
beoordelen geval sprake is van een voldoende mate van ‘parallelliteit’ tussen het
in de sociale ervaringswereld gevormde bewustzijn van de dader omtrent de
betekenis van diens gedraging enerzijds en de door de rechter toe te rekenen
strafrechtelijke betekenis van die gedraging anderzijds? Die maatstaf kan alleen
voortvloeien uit een bezinning op het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel. Hierbo-
ven werd reeds gesteld dat de bewijsvoering van opzet niet als een eenzijdig
proces moet worden opgevat. De rechter moet de concrete belevingswereld van
de dader in een dialectische verhouding tot de abstracte begrippenwereld van het
strafrecht plaatsen, teneinde te beoordelen of beide ‘verstaanshorizonten’ zich
onder de gemeenschappelijke noemer van het opzet met elkaar in overeenstem-
ming laten brengen.216 Daartoe dient de rechter ook twee ‘talen’ te beheersen en
met elkaar in verband te kunnen brengen: de taal van het strafrecht en de om-
gangstaal die de fysische werkelijkheid in een betekenisgeladen ervaringswereld
transformeert. Het legaliteitsbeginsel strekt er mede toe, te voorkomen dat beide
talen en daaraan gekoppelde ‘ervaringswerelden’ zich te ver van elkaar verwij-
deren. Het strafrecht is contrafactisch: het brengt zijn eigen ordening aan in de
sociale werkelijkheid. De begrippen waarvan het zich bedient, hebben een
betekenis die is afgestemd op de taak die het strafrecht zich stelt.

In zoverre moet de wettelijke schuldvorm opzet worden beschouwd als een
‘juridisch begrip’ waaraan een aspect van ‘toerekening’ kleeft.217 Tegelijkertijd
moet worden vooropgesteld, dat de inhoud van dit juridische begrip niet radicaal
kan afwijken van de betekenis die men in het maatschappelijk verkeer gewoon
is aan de term opzet te verbinden. Het strafrechtssysteem is en blijft immers een
onderdeel van het meeromvattende sociale systeem. Beide ‘systemen’ zijn
afhankelijk van communicatie, en daarbij aangewezen op dezelfde taal. Over-
eenkomstig de specifieke functie die het strafecht binnen de samenleving dient,
hecht het strafrecht aan sommige termen een ruimere, aan andere termen een
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218 Luhmann 2004, p. 76-141; N. Luhmann, ‘Closure and openness: On reality in the world of law’, in:
G. Teubner (red.), Autopoietic law. A new approach to law and society, Berlijn/New York: Walter
de Gruyter 1988, p. 335-348, p. 340-341.

219 Zie hierover R. Foqué, ‘Kwetsbaarheid aan het woord brengen. Tegen strafrechtelijk instrumentalis-
me’, in: F. Verbruggen et al. (red.), Strafrecht als roeping (Dupont-bundel), Leuven: Leuven UP
2005, p. 1123-1142.

220 Daarover uitvoerig G.C.G.J. van Roermund, Recht, verhaal en werkelijkheid, Bussum: Coutinho
1993a; zie nader hoofdstuk IV, subparagraaf 4.3 en paragraaf 5.

221 Vgl. Kelk 1993, p. 56; zie ook Th. de Boer, ‘Hermeneutiek en ideologiekritiek’, in: H. Kunneman
(red.), Wetenschap en ideologiekritiek, Amsterdam/Meppel: Boom 1978, p. 96-134, in het bijzonder
p. 114-121.

engere betekenis dan de omgangstaal doet. Maar in wezen hebben beide syste-
men het steeds over ‘hetzelfde’.218 De symbolische orde van het strafrecht ab-
straheert van de concrete ervaringswereld en de handelingspatronen binnen de
samenleving.219 Die abstractie gaat noodzakelijkerwijs gepaard met een verlies:
aan de onuitputtelijke diversiteit aan voorvallen in de weerbarstige menselijke
ervaringswereld kan door een systematisch geheel van normen nooit volledig
recht worden gedaan. Dit impliceert dat een meer wijsgerige bezinning op het
legaliteitsbeginsel ons het paradoxale inzicht verschaft, dat geen enkele juridi-
sche normering in verhouding tot concrete individuen en omstandigheden ooit
volkomen kan worden gelegitimeerd.220 Het strafrecht kan het zich uiteraard niet
veroorloven, dit nooit ophefbare legitimatietekort prominent in het zicht van zijn
omgeving te stellen. Recht moet gedaan worden, beslissingen moeten worden
genomen. Maar dit neemt niet weg dat het strafrecht indirect gevolg kan geven
aan het ongemakkelijke besef van de noodzaak, bij iedere aanspraak op de
gelding van zijn normen een voorbehoud te maken. Het legitimatietekort zadelt
de strafrechter immers op met een permanent ‘kwaad geweten’ dat hem ertoe
aanspoort in de toepassing van de abstracte begrippen van het strafrecht steeds
oog te houden voor het singuliere en voor de nuance.221

4 Culpa: Normstelling en verwijtbaarheid

4.1 Het privatieve karakter der culpa

Over de culpa kunnen wij relatief kort zijn. Ook de culpa vormt een strafrechte-
lijke verbijzondering van het in het voorgaande hoofdstuk besproken algemene,
vóór-juridische begrip intentionaliteit. Ook de culpa veronderstelt namelijk een
vorm van intentionele gerichtheid van een met een psychische realiteit begiftigd
subject op een object in de intersubjectieve leefwereld. Dit betekent dat de
‘culpoze gedragingen’, evenals de opzettelijke, worden gekenmerkt door een
bivalentie: de culpa kent een daderintrinsiek en een daderextrinsiek moment.
Enerzijds waardeert de ‘schuldvorm’ culpa het subject van een bepaalde, straf-
rechtelijk relevante gedraging. Anderzijds drukt de culpa van deze strafrechtelijk
relevante gedraging een bepaalde betekenis uit. Maar de wijze waarop de culpa
dit doet, verschilt in een belangrijk opzicht van de wijze waarop het opzet dit
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222 Een beroemd voorbeeld is afkomstig van G.E.M. Anscombe (1967, p. 37): ‘A man is pumping water
into the cistern which supplies the drinking water of a house. Someone has found a way of systema-
tically contaminating the source with a deadly cumulative poison whose effects are unnoticeable
until they can no longer be cured. The house is regularly inhabited by a small group of party chiefs,
with their immediate families, who are in control of a great state; they are engaged in exterminating
the Jews and perhaps plan a world war. – The man who contaminated the source has calculated that
if these people are destroyed some good men will get into power who will govern well, or even
institute the Kingdom of Heaven on earth and secure a good life for all the people; and he has
revealed the calculation, together with the fact about the poison, to the man who is pumping. The
death of the inhabitants will, of course, have all sorts of other effects; e.g., that a number of people
unknown to these men will receive legacies, about which they know nothing. This man’s arm is
going up and down, up and down. Certain muscles, with Latin names which doctors know, are
contracting and relaxing. (…) Now we ask: What is this man doing? What is the description of his
action?’

223 Aldus ook Fish 2005, p. 635: ‘But, as I have been arguing, lexical items and grammatical structures
by themselves will yield no meaning – will not even be seen as lexical items and grammatical
structures – until they are seen as having been produced by some intentional agent. A text whose
meaning seems perspicuous and obvious right off the bat is a text for which an intentional context
has already been assumed, and it is also a text whose clarity and stability can always be troubled by
an argument designed to put another intentional context (and another perspicuous meaning) in place.
It is the specification or assumption of intention that comes first: the fact of a text within meaning
comes second. The text, in short, has no independence; it is an entirely derivative entity – something
else (an animating intention) must be in place before it can emerge, as text – and as a derivative
entity it cannot be said to be the source or location of meaning.’ Vgl. ook hoofdstuk III, subpara-
graaf  2.6.

224 In paragraaf 3 van het vorige hoofdstuk hebben wij gezien dat de subjectieve oorsprong van een
gedraging onderdeel uitmaakt van ons ‘concept’ van de gedraging en dus noodzakelijkerwijs steeds
wordt voorondersteld door hem, die een bepaalde gedraging interpreteert. Maar ook hebben wij
gezien dat deze vooronderstelling van de subjectintrinsieke ‘pool’ van een gedraging allerminst
verhindert dat de betekenis van een gedraging autonoom wordt ten opzichte van de subjectieve
intentie van het handelend subject.

doet. Een gedraging varieert in betekenis al naar gelang de beschrijving waaron-
der zij gevat wordt. De beschrijving van de gedraging, oftewel: de betekenis
waarin de gedraging gevat wordt, kan afhankelijk van het gehanteerde interpre-
tatieve perspectief beperkt of beperkend zijn, maar kan ook uitgebreid of
uitbreidend zijn.222 Het wezenlijke punt is nu, dat een verrichting eerst zinvol als
een gedraging kan worden opgevat en aangeduid, indien deze verrichting wordt
opgevat of ‘geappercipieerd’ als een gedraging met een subjectieve herkomst,
dus als een verrichting die wordt gedragen door subjectieve inzichten en bedoe-
lingen.223 In die zin zijn alle gedragingen – als zinvolle, menselijke verrichtin-
gen – intentioneel of ‘opzettelijk’, en daarmee tevens: vatbaar voor descriptie
en toewijzing van een betekenis.224

Het opzet ‘kwalificeert’ of ‘betekent’ de gedraging zogezegd van binnenuit:
het opzet vat de in de desbetreffende delictsomschrijving aangeduide gedraging,
inclusief die gevolgen daarvan, waarop het opzet blijkens de delictsomschrijving
gericht moet zijn, integraal onder een strafrechtelijke betekenis, onder een
strafrechtelijke beschrijving. Wij hebben in de voorgaande paragraaf gezien dat
het strafrechtelijke begrip van het opzet, langs de weg van de zogenoemde
voorwaardelijk-opzetconstructie, soms zeer uitbreidende herschrijvingen van ver-
richtingen toelaat. In andere gevallen laat het strafrechtelijk opzetbegrip slechts
beperkte beschrijvingen toe, bijvoorbeeld in de gevallen waarin het opzet binnen



Dolus en culpa 385

225 Zie De Hullu 2006, p. 235: ‘Daar staat tegenover dat het wat deftige begrip taalkundig iets strikts
in zich heeft, meer wijst op echte bedoelingen. Vooral de wilscomponent staat bij oogmerk vrij sterk
op de voorgrond.’

226 In de hoofdtekst richt ik mij eerst en vooral op de culpoze gevolgsdelicten, dus de materieel
omschreven culpoze delicten. Daarnaast bestaan er culpoze delicten waarbij het bestanddeel culpa
betrekking heeft, niet op een gevolg, maar op een begeleidende omstandigheid. Formeel omschreven
culpoze delicten en culpoze eigenlijke omissiedelicten laten zich moeilijk voorstellen.

227 De term ‘culpoze gedraging’ is dus strikt genomen misleidend, want een contradictio in terminis.

de delictsomschrijving is aangeduid met de term ‘oogmerk’.225 Steeds ziet het
opzet echter op een betrokkenheid van een subject op een object in de leefwereld.
Hoe zit dit bij de culpa? De culpa, zo zou men kunnen stellen, ‘overkwalificeert’
de gedraging, en wel van buitenaf. De culpa zélf ‘betekent’ de gedraging niet:
anders dan het opzet, kwalificeert de culpa een gedraging niet van binnenuit. Van
een ‘gedraging’ of ‘handeling’ wordt immers eerst gesproken als een bepaalde
verrichting wordt gezien als intentioneel gemotiveerd, als subjectief bezield. Een
gedraging wordt zo bezien steeds verondersteld ‘opzettelijk’ te zijn verricht. Een
gedraging kan op verschillende wijzen worden herschreven, en dus van verschil-
lende betekenissen worden voorzien, waarbij iedere betekenis die kán worden
verleend, een inhoud geeft aan de ‘intentie’ van de gedraging, aan het opzet.
Deze intentie hoeft geenszins samen te vallen met de oorspronkelijke inzichten
en bedoelingen van het handelend subject, maar dit subjectintrinsieke moment
van de intentionaliteit wordt wel steeds voorondersteld.

Juist op dit punt manifesteert zich het belangrijkste verschil tussen het opzet
en de culpa. De schuldvorm culpa is van toepassing op die gevallen waarin de
ter beoordeling voorliggende gedraging niet kan worden geïnterpreteerd of
herschreven, zó dat het litigieuze gevolg van de gedraging tevens valt onder de
beschrijving waaronder de gedraging van het als verdachte aangemerkte subject
wordt gevat.226 De gevolgen die de aanleiding vormden tot het stellen van de
vraag naar strafbaarheid vallen buiten de betekenis, buiten de intentie, van de
gedraging.227 Het intentionele verband tussen gedraging en gevolg ontbreekt of
is gemankeerd. Als ‘opzettelijk’ kwalificeerbare gedragingen laten per definitie
een herschrijving toe waarin sprake is van een cognitieve en affectieve betrok-
kenheid van het handelend subject tot het gevolg of de gevolgen van diens
gedraging. Hoezeer het opzetbegrip semantisch ook wordt opgerekt, hoezeer
men de ‘extensie’ van het opzetbegrip ook vergroot, en hoe ‘dun’ de intentionele
band tussen het subject en het litigieuze gevolg door deze uitvergroting ook
moge worden, altijd is er deze intentionele betrokkenheid tussen subject en
gevolg. Als ‘culpoos’ te kwalificeren gedragingen weerstreven onze pogingen
tot het reconstrueren van een intentionele, cognitieve en affectieve gerichtheid
van het handelend subject op de gevolgen van diens gedraging. Zijn gedraging
is intentioneel, maar de intentionaliteit strekt zich niet uit tot de door deze
gedraging in de uitwendigheid gesorteerde effecten. Waar de strafrechtelijk
relevante gevolgen van doleuze gedragingen zich steeds op enigerlei wijze onder
de semantische paraplu van de gedraging laten scharen, dringen de strafrechte-



Hoofdstuk VI386

228 Dit betekent dat op de dogmatische vraag, of de culpa ten opzichte van het opzet moet worden
beschouwd als een minus danwel als een aliud, beide antwoorden te verdedigen zijn. Culpa is een
minus van het opzet voor zover zij ten opzichte van het positieve begrip opzet een tekort, een
relevante negativiteit vertoont. Zij bestaat in een aliud ten opzichte van het opzet, voor zover de
culpa tevens door een eigen inhoudelijke lading wordt gekenmerkt: ter vaststelling van de culpa in
concrete gevallen gelden criteria die niet gelden voor de bewijsvoering van het opzet. Zie bijvoor-
beeld het geval van HR 23 december 2008, NJ 2009, 32.

229 Deze band tussen subject en gevolg staat uiteraard los van de vraag naar de causaliteit, die ziet op
een relatie van (juridisch relevante) oorzakelijkheid tussen gedraging en gevolg. Zie ook D. van Eck,
‘De rechtspraak over causaliteit en aansprakelijkheid voor gevolgen in het strafrecht’, TvS 1967,
p. 169-226.

230 Zie ook Mulder 1984, p. 26: ‘Bij het culpoze delict speelt de finaliteit immers ook een rol; de
gedraging, waardoor het culpoze delict wordt veroorzaakt, is een doodgewone handeling, welke zich
slechts inzoverre van de handeling in het doleuze delict onderscheidt, dat zij (althans bij delicten als
dood door schuld en culpoze brandstichting) geen bestanddelen vormen van de wettelijke omschrij-
ving. Anderzijds wordt het gevolg in het culpoze delict niet omvat door de finaliteit; daarbij heeft
men te maken met finale handelingen, waarvan de uitvoering onzorgvuldig is met betrekking tot het
culpoze gevolg. Die onzorgvuldigheid is de typische wederrechtelijkheid van het culpoze delict.’

231 Om deze reden heeft men de culpa altijd beschouwd als het zorgenkind of probleemkind van het
strafrecht. Zie bijvoorbeeld ; J.T.K. Bos, ‘Het schuldoordeel als machtswoord’, R&K 1982, p. 5-42,
p. 5-6; Bins 1981; Machielse 1980.

lijk relevante gevolgen van culpoze gedragingen niet tot onder de semantische
paraplu van de gedraging door.228

De culpa confronteert ons derhalve met een bepaalde negativiteit: zij mar-
keert een gebrek in de intentionele band tussen subject en gevolg.229 Toch staat
dit gebrek niet noodzakelijkerwijs in de weg aan de toerekening van strafrechte-
lijke aansprakelijkheid aan dit subject. Bepaalde gevolgen worden door ons
strafrecht immers, ook indien zij culpoos zijn teweeggebracht, geacht niet
onbestraft gelaten te kunnen worden. De dader die op culpoze wijze bepaalde
gevolgen in het leven heeft geroepen, moet derhalve voor deze gevolgen verant-
woordelijk gesteld kunnen worden. Om dat te bereiken kan men niet, zoals de
regel is bij de doleus teweeggebrachte gevolgen, wijzen op iets positiefs: men
kan de gedraging van het strafrechtelijk ter verantwoording geroepen subject
niet tooien met een betekenis die de gedraging aan weerszijden inwendig
verbindt met de ‘auteur’ ervan én met de gevolgen. Het probleem is bij de culpa
dat de auteur wel inwendig aan de gedraging kan worden verbonden,230 maar dat
de gedraging niet inwendig met de gevolgen kan worden verbonden (de gevol-
gen vallen niet onder de beschrijving van de gedraging).231 Er is een intentionele
kloof tussen gevolg en dader. Om die kloof te dichten is een strategie nodig
waarmee een bepaalde negativiteit ‘betekenis’ kan krijgen. Die strategie houdt
in dat men de dader tegenwerpt dat hij niet heeft nagedacht, maar dat wél had
moeten doen, wel had behoren te doen. De dader heeft verwijtbaar een bepaalde
zorgvuldigheidsnorm of zorgplicht geschonden. De term ‘geschonden’ drukt
reeds uit dat de gedraging zélf wel degelijk intentioneel is of kan zijn verricht.
De gevolgen van de onvoorzichtigheid of nalatigheid waren evenwel niet
bedoeld, soms zelfs niet voorzien. De culpa brengt derhalve een schuldverband
aan tussen het handelend subject en de door hem teweeggebrachte gevolgen. Dit
schuldverband kan twee vormen aannemen. Het kan tot uitdrukking brengen dat
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232 Zie Visker 2006, p. 205, voetnoot 6: ‘Een privatieve negatie duidt niet op een neutrale afwezigheid,
maar op een afwezigheid van iets wat er behoort te zijn. Van een steen kan men niet zeggen dat hij
blind is, van een mens wel. Blindheid is voor de mens een tekort, een defect, een manco. Geen
vleugels hebben is daarentegen, in het geval van de mens, een gewone negatie; voor de vogel een
privatie. Een belangrijk gevolg hiervan is dat privatieve termen alleen begrijpelijk zijn in relatie tot
hun positieve tegendeel en geen eigen begrijpelijkheid hebben. Zo bijvoorbeeld wanorde als tekort
aan een orde die er behoort te zijn.’

233 Zie Kelk 2005, p. 205-208; De Hullu 2006, p. 245.

het subject het litigieuze gevolg weliswaar niet hééft voorzien, maar wel had
kunnen en dus ook had moeten voorzien. In deze gevallen spreken wij van
‘onbewuste schuld’. Het schuldverband kan ook tot uitdrukking brengen dat het
handelend subject de kans op het intreden van het litigieuze gevolg weliswaar
niet heeft aanvaard, laat staan dat hij het gevolg heeft bedoeld teweeg te bren-
gen, maar dat hij het gevolg wel heeft voorzien en derhalve ook had kunnen en
moeten vermijden. In deze gevallen spreken wij van ‘bewuste schuld’.

De culpa is zo bezien de benaming voor een tekort aan intentie, maar dan wel
een strafrechtelijk relevant, een strafrechtelijk ‘betekenisvol’, een niet ‘waarde-
loos’ tekort, een tekort dat veroordeling en bestraffing kan funderen. De culpa
is met andere woorden een privatief delictsbestanddeel: zij brengt in verhouding
tot het positieve begrip opzet een strafrechtelijk relevante negativiteit tot uit-
drukking.232 De intentionele kloof, oftewel: het ontbreken van een inwendige
intentionele band tussen gevolg en subject wordt buitenom overspannen met een
constructie waarop een strafbeslissing gefundeerd kan worden. Deze constructie
is vervat in het oordeel dat sprake is van een verwijtbare schending van een
zorgvuldigheidsnorm. Hiermee hebben wij dan ook de gangbare dogmatische
definitie van de culpa in het vizier: culpa is verwijtbare aanmerkelijke onvoor-
zichtigheid.233 In de twee volgende subparagrafen worden de bestanddelen van
deze definitie nader belicht. Allereerst zal aandacht worden besteed aan de
normatieve aard van het culpabegrip. De normativiteit van het culpabegrip
impliceert dat de ‘elementen’ wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid onderdeel
uitmaken van de culpa. Deze implicatie heeft bepaalde, voornamelijk strafpro-
cessuele consequenties voor de verhouding tussen de culpa en de strafuitslui-
tingsgronden. Tot besluit zal aandacht worden besteed aan wat wij het ‘ellipti-
sche’ karakter van de culpa kunnen noemen. Zoals zojuist reeds werd gesteld
verwijst de culpa naar een geschonden zorgvuldigheidsnorm. De beantwoording
van de vraag naar de inhoud van deze norm, én de beantwoording van de vraag,
of de eenmaal geïdentificeerde zorgvuldigheidsnorm ook van toepassing is op
de terechtstaande verdachte, confronteren ons andermaal met de postulaten van
het in het vierde hoofdstuk behandelde materieel-strafrechtelijke legaliteitsbe-
ginsel.
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234 De gedachten in deze subparagraaf zijn voor een deel ontleend aan een eerdere publicatie: F. de
Jong, ‘Facetten van schuld en gronden voor strafuitsluiting’, in: M.S. Boone et al. (red.), Discretie
in het strafrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004b, p. 139-158.

235 M. Klatt, ‘Semantic normativity and the objectivity of legal argumentation’, ARSP 2004, p. 51-85,
p. 53; J. Raz, ‘Explaining normativity: On rationality and the justification of reason’, in: J. Dancy
(red.), Normativity, Oxford: Blackwell 2000, p. 34-59, p. 34. Vgl. het overzicht van W. Nieboer,
Schets materieel strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1991, p. 12-16. Zie nader hoofdstuk II, para-
graaf 2.

236 G.H. von Wright, ‘Is and ought’, in: S.L. Paulson & B. Litschewski Paulson (red.), Normativity and
norms. Critical perspectives on Kelsenian themes, Oxford: Clarendon Press 1998, p. 365-382, p. 372.

237 Zie Von Wright 1998, p. 367. Voor de consequenties hiervan met betrekking tot de beantwoording
van de vraag of tussen prescripties verbanden van logische aard te leggen zijn, zie hoofdstuk II,
paragraaf 2.

238 Von Wright 1998, p. 374-375. Vgl. Nieboer 1991, p. 15: ‘De norminhoud beschrijft in principe
feiten.’

4.2 Normativiteit der culpa234

In deze subparagraaf worden enige overwegingen gewijd aan de verhouding
tussen het begrip culpa en het element verwijtbaarheid. De culpa is naar de
heersende opvattingen een normatief delictsbestanddeel. In algemene zin
noemen we een verschijnsel ‘normatief’ in zover als zijn bestaan voor mensen
een reden vormt om al of niet bepaalde handelingen te verrichten, bepaalde
intenties te hebben, emoties te beleven, overtuigingen erop na te houden enzo-
voorts. Een reden is hier op te vatten als een maatstaf, aan de hand waarvan we
op een intersubjectief geldige wijze kunnen onderscheiden tussen correcte en
incorrecte, aangewezen en niet-aangewezen typen van gedrag, intenties, emotie,
geloof.235 Met andere woorden: normen hebben de functie mensen aan te sporen
zich te gedragen conform een bepaalde standaard. Een grote moeilijkheid met
discussies over normativiteit nu, schuilt in de ‘taligheid’ van normen. De
deontische bewoordingen waarin normen worden uitgedrukt zijn ambigu, in de
zin dat zij enerzijds voorschrijven, hoe iemand zich zou moeten gedragen, maar
anderzijds ook niet meer doen dan de vaststelling behelzen, dat een zekere norm
eenvoudigweg bestaat.236 De dubbelzinnigheid van normatieve taal hangt samen
met een onderscheid dat van grote betekenis is voor de theorievorming over de
verhouding tussen norm en feit. Dit is het onderscheid tussen functie en inhoud
van normen. De functie van normen is prescriptief. Prescripties bezitten als
zodanig geen waarheidsgehalte; anders dan feiten zijn zij waar, noch onwaar.237

De inhoud van normen is wat zij voorschrijven. De standaard, tot naleving
waarvan de norm zoekt aan te sporen, verwijst naar, wat men zou kunnen
noemen: een deontologisch volmaakte wereld.238 Wie een norm formuleert, stelt
zich daarbij onvermijdelijk een ideale, volmaakte stand van zaken voor ogen.
Impliciet behelzen alle normen beschrijvingen van dergelijke ideaaltoestanden.
Deze beschrijvingen zijn niet in essentie normatief, doch feitelijk van aard.

De culpa heeft onmiskenbaar normatieve eigenschappen. We gebruiken het
begrip culpa in het strafrecht in tweeërlei zin. In de eerste plaats ziet culpa op
de gevallen waarin de verdachte zich niet bewust is geweest van de mogelijk-
heid van een strafrechtelijk relevant gevolg of een strafrechtelijk relevante
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239 Vgl. Pompe 1959, p. 180, die drie gevallen onderscheidt. De wettelijke culpavariant van de
roekeloosheid wordt geacht dwars door het dogmatische onderscheid tussen onbewuste schuld en
bewuste schuld heen te lopen; zie D.H. de Jong et al., p. 271; en zie hierboven, subparagraaf 2.3.

240 Politoff & Koopmans 1991, p. 148. Het niet voldoen aan de zorgplicht is volgens Nieboer &
Strijards 1983, p. 193, volledig toe te schrijven aan een dwaling, of een gebrek aan informatie; culpa
is een ‘vermijdbaar cognitief negativum’. Dit moge op zichzelf juist zijn, dit betekent niet, dat het
volitieve, het intentionele en het emotionele noodzakelijkerwijs buiten de culpa blijven, zoals zij op
dezelfde bladzijde beweren. Het gebrek aan informatie, resulterende in een culpoos delict, kan heel
wel voortkomen uit een enigszins intentioneel of emotioneel gekleurde gemoedsgesteldheid ten tijde
van het delict; Remmelink 1996, p. 229, spreekt zelfs van een ‘egoïstische mentaliteit’.

241 De Hullu 2006, p. 245; Kelk 2005, p. 207; D.H. de Jong & Knigge 2003, p. 129.
242 Zie hierover HR 29 april 2008, NJ 2008, 440; en HR 29 april 2008, LJN: BD0709. En zie Van Dijk

2008, p. 197-209.
243 Vgl. J.M. ten Voorde, ‘Medeplegen van culpoze misdrijven’, Strafblad 2007b, p. 332-343, p. 335.

omstandigheid, terwijl hij zich daarvan wel bewust had moeten zijn (onbewuste
schuld). In de tweede plaats spreken we van culpa in de gevallen waarin de
verdachte, hoewel bekend met de mogelijkheid van het intreden van het gevolg
of het bestaan van de begeleidende omstandigheid, op lichtvaardige gronden te
weinig in het werk heeft gesteld om dit gevolg of deze omstandigheid te voorko-
men (bewuste schuld).239 In beide typen van gevallen kunnen een objectieve en
een subjectieve component worden onderscheiden. De objectieve component (de
‘buitenkant’ van de culpa) bestaat in de constatering dat de gedraging van de
verdachte niet beantwoordt aan een uiterlijke standaard van voorzichtigheid,
oplettendheid, nauwkeurigheid enzovoorts, hetzij als gevolg van onbekendheid
met de risico’s die zich voordeden, hetzij als gevolg van onvoldoende afstem-
ming van het gedrag op die risico’s. Voorop staat, dat een zorgplicht is
verzaakt.240 De subjectieve component (de ‘binnenkant’) ziet op het verwijt dat
de rechtsorde, in de persoon van de rechter, de verdachte vanwege diens zorg-
plichtschending maakt. Culpa staat volgens de heersende leer voor een verwijt-
bare, aanmerkelijke onvoorzichtigheid.241

De zorgplicht, dat wil zeggen de mate van te betrachten voorzichtigheid,
olettendheid, nauwkeurigheid enzovoorts, is een norm en heeft dienovereen-
komstig een prescriptieve functie. Het is niet in zijn algemeenheid aan te geven,
wanneer het bestaan van een zorgplicht kan worden aangenomen, of wanneer en
in welke mate een zorgplicht in juridische zin verbindend moet worden geacht
voor de concrete betrokkene. Voor een antwoord op deze vragen dient vooreerst
te worden nagegaan, wat onder de gegeven omstandigheden voor een ‘geoorloofd
risico’ door moet gaan. De norm wordt niet zodanig hoog gesteld, dat slechts bij
uiterste voorzichtigheid geen culpa kan worden aangenomen, zelfs niet in betrek-
kelijk gevaarlijke situaties.242 Culpa ziet immers op aanmerkelijke of grove
onachtzaamheid, onoplettendheid enzovoorts.243 Een risico is niet geoorloofd, en
behoort deswege te worden vermeden, zodra de belangen, gediend met de
gedraging en gewaardeerd naar het algemeen welzijn, niet langer opwegen tegen
het nadeel, dat is gelegen in de ernst van het gevolg of de strafrechtelijk relevante
begeleidende omstandigheid. Deze belangenafweging kan nog worden beïnvloed
door de hoedanigheid van de verdachte. Van personen met bijzondere functies,
of met een bijzondere deskundigheid, wordt, in situaties die rechtstreeks met deze
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244 Kelk 2005, p. 210-211.
245 Vgl. Machielse 1980, p. 225-228, die een subjectieve visie op wederrechtelijkheid bepleit; D. van

Eck, ‘Enkele gedachten over het schuldmisdrijf’, TvS 1966, p. 113-128, p. 118. Volgens G.E.
Langemeijer, ‘De strafwaardigheid der onbewuste culpa’, TvS 1933, p. 135-170, p. 156, ‘is het
culpa-oordeel niet het vaststellen van een psychische gesteldheid bij den dader, maar slechts het
meten van diens gedrag aan een zekere norm, zij het dat die norm wellicht voor een deel van zijn
individuele capaciteiten afhangt.’

246 Remmelink 1996, p. 235. Zie ook Politoff & Koopmans 1991, p. 147-148.
247 Een term of teken verwijst naar een begrip dat een bepaalde ‘intensie’ (betekenisinhoud) en een

bepaalde ‘extensie’ (toepassingsbereik) heeft. De intensie heeft betrekking op de verzameling
kenmerken van de betekenis, oftewel van het begrip. De extensie ziet op de verzameling toepassings-
gevallen, dat wil zeggen: in de empirische werkelijkheid voorkomende ervaringsbestanddelen die
door de begripsterm worden ‘betekend’ en waarop dus het begrip van toepassing is of wordt
verklaard. Zie Van der Velden 1999. De intensie van het begrip culpa heeft betrekking op de
betekenis van de culpa als delictsbestanddeel in algemene zin; dit begrip heeft een wijde extensie,
die de schending van niet in delictsomschrijvingen geëxpliciteerde zorgplichten omvat. Zie de
volgende subparagraaf.

functies of deskundigheid samenhangen, in de regel een hogere graad van
oplettendheid gevergd, dan van anderen (Garantenstellung).

De culpa heet niet alleen een normatief, maar ook een subjectief delicts-
bestanddeel te zijn. De inhoud van de zorgplicht, de standaard waarnaar de culpa
verwijst, laat zich weliswaar vereenzelvigen met de gedraging die onder de
gegeven omstandigheden had kunnen worden verwacht van ‘de’ gemiddelde,
normale mens (eventueel met een zelfde Garantenstellung).244 Maar of de stan-
daard ook metterdaad van toepassing is geweest op, en verplichtend is geweest
voor de verdachte in kwestie, hangt wezenlijk af van diens individuele vermo-
gens.245 Oordelen over de culpa moeten worden afgestemd op het concrete
individu, omdat een verwijt eerst op zijn plaats is, wanneer het in betrokkenes
vermogen heeft gelegen, de te verwijten gedraging te vermijden. De particuliere
afstemming strekt echter niet zo ver, dat betrokkenes subjectieve positie, met
inbegrip van de geestesgesteldheid, volledig in ogenschouw wordt genomen.
Met J. Remmelink kan worden gesteld dat de rechter enigszins objectiverend,
zo men wil normativerend, te werk zal moeten gaan, en dat wil zeggen dat het
individu wordt vergeleken met personen die een aantal cruciale eigenschappen
met de verdachte delen, zoals leeftijd, geslacht, sociaal milieu, beroep en der-
gelijke.246

Staan inhoud en toepassingsbereik van de desbetreffende zorgplicht eenmaal
vast, dan is daar de norm waaraan de verdachte zich naar het oordeel van de
rechter had te houden. Discrepantie tussen de gedraging van de verdachte en de
inhoud van de norm vormt de aanleiding tot het uitspreken van een verwijt. Het
enige écht normatieve aspect van de culpa ligt besloten in de zorgplicht die zij
veronderstelt. De zorgplicht herbergt de voorgeschreven standaard, waaraan de
verdachte gelet op de omstandigheden en individuele capaciteiten kon, en ook
behoorde te, voldoen. In het in de culpa geïmpliceerde verwijt aan het adres van
de dader wordt het delictsbestanddeel culpa op elliptische wijze verbonden aan
een strikt genomen buiten de intensie van de culpa gelegen norm of zorg-
plicht.247 De verwijtbaarheid wordt in beginsel verondersteld niet te ontbreken
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248 Kelk 2005, p. 211.
249 Het betreft hier het veelgehoorde appèl aan de strafrechter, om zoveel mogelijk de normen waarnaar

de culpa verwijst, duidelijk te omschrijven. Zie bijvoorbeeld Bins 1981, p. 13-17; vgl. Peters 1966,
p. 212-213. Zie nader de volgende subparagraaf.

250 Zie bijvoorbeeld F.W. Goudsmit, De onachtzaamheid en hare bestrijding (diss. Amsterdam, UvA),
Amsterdam: Hertzberger 1931, p. 69-94; Bins 1981; Van Eck 1966.

251 Nieboer & Strijards 1983, p. 179-181; Peters 1966, p. 39-44.
252 De chronologie van deze ontwikkelingen is niet glashelder. Wellicht moet het ervoor worden

gehouden, dat de beide ontwikkelingen elkaar gedurende een zelfde periode over en weer hebben
versterkt.

zodra is vastgesteld dat het gedrag van de verdachte in aanmerkelijke mate
afwijkt van de voorgeschreven standaard. Het verwijt geeft uitdrukking aan de
afwijking van de zorgplicht. Deze norm wordt in veel gevallen niet geëxplici-
teerd; volstaan wordt met de constatering, dat men kennelijk niet afdoende
voorzichtigheid aan de dag heeft gelegd. Voor zover de zin van de strafbaarstel-
ling van de culpa is gelegen in de precisering en inscherping van in de samenle-
ving geldende normen,248 is het derhalve zaak om de inhoud van de door de
culpa geïmpliceerde, normatieve zorgplicht, in het vonnis of arrest expliciet te
maken.249

Bezien in het licht van het voorgaande, valt er zeker iets te zeggen ten
faveure van de verschillende theorieën, volgens welke de bestraffing van
culpoze delicten wordt gerechtvaardigd door de aan het strafbare gedrag vooraf-
gaande (opzettelijke) overtreding van een niet noodzakelijkerwijs als zodanig
strafrechtelijk gesanctioneerde ‘onderliggende’ norm;250 ook al blijft gegronde
kritiek op deze theorieën mogelijk.251 In ieder geval belichaamt de geschonden
zorgplicht, die in de bewezenverklaring van ieder culpoos delict is vooronder-
steld, in zekere zin de ‘norm onder de culpa’. Het verwijt, gegrond op de schen-
ding van een zorgplicht, is reeds vroeg in de vorige eeuw door verschillende
geleerden herkend als constitutief element van de culpa, en heeft voorts na
verloop van tijd bij velen de overtuiging teweeggebracht, dat de begrippen culpa
en verwijtbaarheid in wezen samenvallen. De in paragraaf 2 van hoofdstuk V
reeds aangestipte leer van de totaalschuld is op deze overtuiging gegrondvest.
De essentie van de leer van de totaalschuld is gelegen in de opvatting, dat met
de vaststelling van het delictsbestanddeel culpa eveneens de elementen weder-
rechtelijkheid en verwijtbaarheid gegeven zijn, zodat ieder beroep op een
strafuitsluitingsgrond in beginsel als vergeefs moet worden beschouwd.

Zoals de tweede paragraaf van het voorgaande hoofdstuk liet zien, is de
structuur van het strafbare feit gedurende de afgelopen honderd jaar ingrijpend
gewijzigd. De inbedding van de algemene strafuitsluitingsgronden in het rechts-
theoretische schema van het strafbare feit heeft volgens verschillende schrijvers
de grenzen vervaagd tussen de culpa en de strafbaarheid funderende verwijtbaar-
heid. Deze inbedding werkte voorts de ontwikkeling in de hand van twee
buitenwettelijke, algemene strafuitsluitingsgronden, te weten het ontbreken van
de materiële wederrechtelijkheid en de afwezigheid van alle schuld.252 De be-
staande, geschreven strafuitsluitingsgronden bleken dermate poreus van aard,
dat zij de wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid, waarmee zij zogezegd werden
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253 Th.W. van Veen, ‘Het stelsel der excepties’, in: J.P. Balkema et al. (red.), Gedenkboek. Honderd
jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 349-361, p. 356; zie ook Jonkers 1986,
p. 230. De bijzondere strafuitsluitingsgronden heeft men ook willen koppelen aan de elementen,
maar de redactie van een groot aantal van deze strafuitsluitingsgronden bleek daaraan in de weg te
staan.

254 Van Veen 1986, p. 355.
255 De Hullu 2006, p. 275; vgl. Kelk 2005, p. 250-251.
256 Van Veen 1986; zo ook G.G.J. Knoops, Psychische overmacht en rechtsvinding (diss. Leiden),

Arnhem: Gouda Quint 1988, p. 51-53.
257 Zie bijvoorbeeld Knoops 1988, p. 48-51, die de overmacht-noodtoestand – naar de dominante

dogmatische indeling een rechtvaardigingsgrond – beschouwt als een ‘vergeeflijkheidsgrond’.

‘overspoeld’, tot diep in hun basisstructuur hebben laten doordringen.253 Deze
welhaast paradigmatische verschuiving heeft in ieder geval twee vérstrekkende
gevolgen gehad, die de dogmatiek tot op de dag van vandaag verdeeld houden.
In de eerste plaats heeft zij geleid tot uiteenlopende visies op het karakter van
de strafuitsluitingsgronden. De toenadering tussen de culpa en de verwijtbaar-
heid heeft in de tweede plaats de belangrijke vraag opgeworpen, in hoeverre ‘de
schuld’ vast staat bij een gebleken culpa.

Het dogmatische onderscheid tussen rechtvaardiging en schulduitsluiting is
bepaald niet onomstreden. Eén van de belangrijkste bezwaren die tegen de kop-
peling van de strafuitsluitingsgronden aan de elementen is aangevoerd, betreft
de door Th.W. van Veen gesignaleerde jurisprudentiële ontwikkeling, die ertoe
zou hebben geleid, dat beroepen op de algemene strafuitsluitingsgronden alleen
dan worden gehonoreerd, indien aannemelijk is gemaakt dat hetzij het gedrag
in het licht van de omstandigheden geheel gerechtvaardigd is, hetzij de dader
niets te verwijten valt.254 Hier staat weliswaar tegenover, dat niet totale afwezig-
heid, maar afwezigheid van alle ‘strafrechtelijk relevante’ wederrechtelijkheid
of verwijtbaarheid de maatstaf vormt; doch dat neemt niet weg, dat de eisen
door de koppeling aan de elementen zijn opgeschroefd en dat het eigenstandige,
‘pure’ karakter van de verschillende strafuitsluitingsgronden is aangetast.255 Van
Veen pleit er dan ook voor, terug te keren naar het systeem zoals dit de wetgever
van 1886 voor ogen heeft gestaan. Strafuitsluitingsgronden zouden weer geheel
los moeten komen te staan van de elementen, en niets méér moeten zijn dan een
machtiging aan de rechter om, ingeval uitzonderlijke omstandigheden aanneme-
lijk zijn, niet te straffen, juist ondanks eventuele wederrechtelijkheid of verwijt-
baarheid.256 Een ander bezwaar tegen het onderscheid luidt, dat sommige
concrete gevallen niet, of niet dan met grote moeite, binnen de dichotomie te
rangschikken zijn.257

Toch zou het onjuist zijn om het onderscheid geheel te verwerpen. In ab-
stracto heeft het immers zin, te onderscheiden tussen enerzijds gevallen waarin
een gedraging in het licht van bepaalde uitzonderlijke omstandigheden objectief
gerechtvaardigd is, en anderzijds gevallen waarin een gedraging niet objectief
gerechtvaardigd, maar wel de dader vergeven kan worden. Bovendien hebben
de rechtvaardigingsgronden, vanwege hun ‘normheroriënterende functie’ glo-
baal genomen een veel groter bereik dan de schulduitsluitingsgronden, die een
‘individueel’ onderzoek vergen naar de eventuele verontschuldigbaarheid van
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258 Zie G.A.M. Strijards, Strafuitsluitingsgronden, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1987, p. 37-39.
259 A. Eser, ‘Justification and excuse: a key issue in the concept of crime’, in: A. Eser & G.P. Fletcher

(red.), Rechtfertigung und Entschuldigung. Rechtsvergleichende Perspektiven. Band I, Freiburg:
Max Planck Institut 1987, p. 17-65, p. 26-34, gewaagt daarnaast onder meer nog van het voordeel,
dat het onderscheid ruimte biedt voor sanctionering door middel van maatregelen in het kader van
het zogenaamde ‘twee-sporenstelsel’.

260 Mooij 1999b. Zie ook P.C. van Duyne, ‘Schuldig zijn of schuldig verklaard worden. “De goede
voerman” in schulduitsluitings- en rechtvaardigingsgronden’, R&K 1991, p. 442-454.

261 Zie H. de Doelder & G.A.M. Strijards, ‘Ons gereedschap ter discussie’, DD 1979, p. 246-253.
262 Aldus ook De Hullu 2006, p. 274-276; Remmelink 1996, p. 265-269, omarmt het onderscheid tussen

rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden, maar ziet ruimte voor enkele ‘pure’ excepties die
zich aan rubricering binnen de dichotomie onttrekken.

263 De ongeschreven excepties vormen immers restcategorieën van gevallen waarin de verwijtbaarheid
of wederrechtelijkheid ontbreekt, terwijl geen geschreven strafuitsluitingsgrond op de uitzonderlijke
omstandigheden die in een voorkomend geval aan de orde zijn, van toepassing is. Zie P.C. Bogert,
Voor rechtvaardiging en schulduitsluiting (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer 2005, p. 45-51.

de dader, de wederrechtelijkheid van de gedraging hierbij nochtans ongemoeid
latend.258 Het onderscheid maakt dan ook een genuanceerde deelnemingsrege-
ling mogelijk (vgl. art. 50 Sr).259 En ten slotte heeft het onderscheid nog dit
belangrijke voordeel, dat het correspondeert met de wisselende graden van
inperking van de handelingsvrijheid die verbonden zijn met de verschillende
strafuitsluitingsgronden.260

In het licht van de bezwaren tegen de dogmatische onderscheiding tussen
rechtvaardigingsgronden en schulduitsluitingsgronden, zou het wellicht van een
te strenge, leerstellige visie getuigen, indien we uit zouden gaan van het bestaan
van één overkoepelende ongeschreven rechtvaardigingsgrond, namelijk het
ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid, alsmede één overkoepelende
ongeschreven schulduitsluitingsgrond, namelijk de afwezigheid van alle
schuld.261 Sommige varianten van deze algemene strafuitsluitingsgronden
zouden dan als wettelijke species in de derde titel van het eerste boek van het
Wetboek van Strafrecht zijn neergelegd. De algemene wettelijke strafuitslui-
tingsgronden dienen niet te worden gedomineerd door hun wederrechtelijkheid
of verwijtbaarheid uitsluitende functie, en moeten een zekere eigenstandige
betekenis behouden. Hoewel de wettelijke algemene strafuitsluitingsgronden een
belangrijke verwantschap vertonen met de elementen, en de verdeling in recht-
vaardigingsgronden en schulduitsluitingsgronden derhalve nut heeft, ligt de
nadruk toch bovenal op de bijzondere omstandigheden die zij formuleren.262 De
ongeschreven algemene strafuitsluitingsgronden zijn daarentegen wél recht-
streeks aan de elementen gekoppeld.263

Het tweede gevolg van de opname van de strafuitsluitingsgronden in het
rechtstheoretische schema van het strafbare feit was de ontwikkeling van de
totaalschuldtheorie. Bij een gebleken culpa staan volgens deze theorie eveneens
de wederrechtelijkheid van de gedraging en de verwijtbaarheid van de dader
vast. Dit betekent dat na bewezenverklaring van de culpa, geen mogelijkheid
bestaat voor een geslaagd beroep op een strafuitsluitingsgrond, die immers
tegenwoordig geacht wordt hetzij de wederrechtelijkheid, hetzij de verwijtbaar-
heid weg te nemen. Het fundament van de theorie wordt gevormd door een
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264 Bijvoorbeeld HR 14 november 2000, NJ 2001, 37 (Apothekersassistente in opleiding); HR 17
september 2002, NJ 2002, 549 (Achteruit rijden op een kruising); HR 1 juni 2004, NJ 2005, 252,
m.nt. G. Knigge (Black-out), waarin de Hoge Raad de uitspraak van het hof vernietigt omdat het hof
is voorbijgegaan aan een verweer strekkende tot verontschuldigbare onmacht, dat voor het bewijs
van de verkeersculpa (art. 6 WVW 1994) expliciet en gemotiveerd had moeten worden verworpen.

265 J.M.A.V. Moons, ‘Het schuldgehalte van het culpoze misdrijf’, TvS 1969, p. 148-176; Van Bemme-
len 1962.

266 Nieboer & Strijards 1983, p. 185-187.
267 Waarbij ik in het midden laat, of we de klassieke beschermingsfunctie van de culpa ook voor alle

deelterreinen van het materiële strafrecht in dezelfde mate moeten willen behouden. Roef 2003,
p. 55, verwijst bijvoorbeeld naar publicaties waarin hij pleit voor een afzonderlijke Betriebs-
führungsschuld, onder meer opdat het klassieke schuldbegrip zo enigszins kan worden ontlast en
opdat het dan zowel zijn instrumentele als zijn rechtsbeschermende functies beter kan blijven
uitoefenen.

zogenoemd normatief culpabegrip. Hiervóór bleek, dat de normativiteit bij nader
inzien niet zozeer schuilt in de culpa zelf, als wel in de schending van een
vooronderstelde zorgplicht. De totaalschuld is bepaald geen zeldzame figuur in
de rechtspraak,264 ofschoon de dogmatiek er herhaaldelijk tegen ten strijde is
getrokken. In de dogmatiek zijn evenwel ook verschillende malen standpunten
ten gunste van de totaalschuld verdedigd, juist vanwege de sterke normatieve
lading van de culpa. De verschillende pogingen die zijn ondernomen, teneinde
de figuur van de totaalschuld te ontmantelen, hebben zich allemaal noodge-
dwongen geconcentreerd op inperking van de normatieve reikwijdte van de
culpa. Zo is wel voorgesteld, de culpa van al haar vermeend normatieve eigen-
schappen te ontbloten, opdat met de vaststelling van dit delictsbestanddeel nog
in het geheel niets zou vast staan met betrekking tot de subjectieve schuld van
de verdachte.265 De dualistische opvatting uit de heersende leer, volgens welke
de culpa met een objectieve buitenkant en een subjectieve binnenkant behept is,
zou dan worden verengd tot de opvatting, dat de culpa louter ziet op de uiterlijk
vast te stellen afwijking van de objectieve zorgvuldigheidsnorm. Staat die
afwijking eenmaal vast, dan staat eveneens de culpa vast en is het vervolgens
een kwestie van verwijtbaarheid, of de verdachte de objectieve afwijking ook
had kunnen en behoren te vermijden.

Deze opvatting is terecht van de hand gewezen.266 Het voornaamste bezwaar
is dat na verwijdering van alle innerlijke kenmerken die de culpa van oudsher
draagt, dit delictsbestanddeel ophoudt zijn eigenlijke functie waar te nemen.
Immers, een tot louter gedragskenmerk gereduceerde culpa is niet in staat om
zelfstandig strafrechtelijke aansprakelijkheid te beperken, in die zin dat het
bewijs van culpa een weerlegbaar vermoeden van verwijtbaarheid vestigt. Als
we de culpa haar klassieke functie niet willen ontnemen, zullen we de culpa
moeten blijven verbinden met een verwijtbare normschending.267 De vraag
wordt vervolgens, tot hoe ver de culpa mag worden ‘verethiseerd’. Enkele voor-
standers van de totaalschuldtheorie geven hierop als antwoord, dat de culpa een
rechterlijke uitspraak inhoudt over de volledige verwijtbare gezindheid van de
verdachte, tegen welk ethisch geladen oordeel niet kan worden opgekomen met
enige strafuitsluitingsgrond. Zo stelt W.H. Vellinga: ‘(…) ik meen dat de Hoge
Raad onder de huidige strafwetgeving terecht heeft gekozen voor een culpa-
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268 Vellinga 1982, p. 92. Zie ook Van Eck 1966, p. 115-116; Peters 1966, p. 219.
269 Strijards 1987, p. 4; Kelk 2005, p. 219.
270 Van Bemmelen 1962. Het smalle culpabegrip stelde hem ook in staat op p. 119 de bevreemding

wekkende woorden ‘verwijtbaarheid van de schuld’ neer te schrijven.
271 Pompe 1962, p. 277. Zie ook De Hullu 2006, p. 251, voetnoot 318.
272 Zie A. van der Plas, ‘Een machtsnormerende en een instrumentele betekenis van schuld’, DD 1981,

p. 85-102, p. 91. Daarnaast wordt de ‘extra-bewijsmotivering’, ontleend aan de Meer en Vaart-
jurisprudentie en thans gecodificeerd in de tweede volzin van art. 359, tweede lid Sv, vaak ter
relativering van het belang van de totaalschuldleer aangehaald; zie bijvoorbeeld Van der Plas 1981,
p. 91. Vgl. Nieboer & Strijards 1983, p. 190-191.

273 Vaststelling van culpa vereist steeds dat sprake is van een aanmerkelijke onvoorzichtigheid en van
verwijtbaarheid. Daarnaast maakt bij de culpoze gevolgsdelicten ook de causaliteit onderdeel van
de culpa uit; zie HR 18 mei 2004, NJ 2004, 512; en Rb ’s-Gravenhage 16 november 2007, LJN:
BB8016 (Gezinsvoogd Savanna). Het objectief waarneembare gedrag van de verdachte staat als
beoordelingsfactor voorop. Blijken de gedragingen van de verdachte in aanmerkelijke mate beneden

begrip, dat zo op de dader is toegesneden, dat alle omstandigheden van het te
berechten geval daarin een plaats vinden, dus ook de (afwezigheid van) recht-
vaardigings- en schulduitsluitingsgronden.’268 Dit voert, denk ik, te ver. Het is
waar, dat overwegingen van de rechter met betrekking tot de culpa worden, en
ook moeten worden toegesneden op de verdachte in kwestie. Maar deze particu-
liere afstemming strekt, gelijk we eerder zagen, geenszins zo ver, dat inderdaad
alle omstandigheden van het geval, laat staan de gehele subjectieve dispositie
van de verdachte, in de beoordeling kunnen worden betrokken.

Dit laatste kan niet wegnemen, dat een op het individu afgestemd culpabe-
grip, waarin althans globaal de psychische gesteldheid van de verdachte wordt
geacht te zijn verdisconteerd, de marges waarbinnen strafuitsluitingsgronden
mogelijk zijn, aanzienlijk verengt. Heel globaal zou men kunnen zeggen, dat die
marges enger zijn, naarmate de culpa ‘breder’ wordt opgevat, en wijder, naarma-
te zij ‘smaller’ wordt opgevat. Deze voorstelling van zaken verklaart ook waar-
om de culpa wel als een communicerend vat ten opzichte van de elementen
wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid wordt beschouwd.269 Tegenover het door
J.M. van Bemmelen270 voorgestelde smalle culpabegrip, stelde W.P.J. Pompe het
klassieke, in essentie thans nog heersende, brede culpabegrip. Hoewel Pompe
de mogelijkheid van een strafuitsluitingsgrond bij een bewezen verklaarde culpa
niet wilde uitsluiten, meende hij toch dat niet of nauwelijks een doeltreffend
verweer kan worden gevoerd tegen een bestanddeel uit de desbetreffende
delictsomschrijving dat door de culpa wordt beheerst.271 In de rechterlijke
beoordeling van de culpa worden de verschillende subjectieve beoordelingscri-
teria van de strafuitsluitingsgronden reeds betrokken; daarom is een bewe-
zenverklaring van culpa onmogelijk met een geslaagd beroep op enige straf-
uitsluitingsgrond te combineren.

Hoe beïnvloedt deze leer de rechtspositie van de verdachte? Het bewijsregi-
me, dat strenger is ten aanzien van de bestanddelen dan ten aanzien van de
elementen, zou de balans ten gunste van de verdachte kunnen doen uitslaan.272

Voor de vaststelling van culpa zou dan namelijk vereist zijn dat niet alleen grove
onvoorzichtigheid, maar eveneens de wederrechtelijkheid en de verwijtbaarheid
wettig en overtuigend bewezen worden verklaard.273 Ons culpabegrip, dat in
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de vereiste graad van zorgvuldigheid of oplettendheid te zijn gebleven, dan is daarmee de aanmerke-
lijke onvoorzichtigheid van verdachtes gedraging(en) gegeven. De verwijtbaarheid van de verdachte
wordt dan in beginsel verondersteld niet te ontbreken; indien er indicaties zijn voor het ontbreken
ervan, bijvoorbeeld in het geval waarin de verdachte zich beroept op een schulduitsluitingsgrond,
dan zal naar de aanwezigheid van de verwijtbaarheid nader onderzoek worden gedaan. Zie het arrest
van de Hoge Raad van 1 juni 2004, NJ 2005, 252 (Black-out) dat handelt over de schuld in de zin
van art. 6 WVW 1994. Over de schuld in de zin van art. 6 WVW 1994, zie W.H. den Harder,
Aanmerkelijk onvoorzichtig. De ondergrens van de schuld in het verkeersstrafrecht (diss. Rotter-
dam) 2006, p. 119-182.

274 D.H. de Jong, Onbewuste schuld. Een probleem bij de kwalificatie of bij de straftoemeting?
(afscheidsrede Groningen), Deventer: Kluwer 2007, p. 3: ‘Waar destijds deze in de strafrechtelijke
wereld legendarische minister van justitie [minister Modderman, FJ] blijkens de door hem gebruikte
bewoordingen de culpa vooral leek te zien als een innerlijk, psychisch begrip, als een psychisch
tekortschieten – “gebrek aan het noodige nadenken, aan de noodige kennis of aan het noodige beleid,
ziedaar het wezen van alle schuld” – is in de loop van de 20e eeuw de nadruk verschoven naar
uiterlijke maatstaven aan de hand waarvan de schuld aan een ingetreden zeer ernstig gevolg valt vast
te stellen. Culpa moet thans als aanmerkelijk onvoorzichtig gedrag worden gedefinieerd.’ En op
p. 15: ‘Voor een goed begrip: daarmee pleit ik niet voor terugkeer naar een vooral subjectief,
innerlijk, psychisch culpabegrip, maar pleit ik voor een minder mechanische hantering van het
leerstuk van de Garantenstellung en voor een bredere, genuanceerdere beoordeling binnen het kader
van het culpabestanddeel van de vooral uiterlijk waarneembare bijzondere omstandigheden van het
geval.’ In die geest: HR 29 april 2008, NJ 2008, 440; HR 27 mei 2008, NJ 2008, 441; HR 28 oktober
2008, NJ 2008, 571. Zie ook D.H. de Jong 1999a; D.H. de Jong 1999b. Vgl. W. den Harder,
‘Risicostrafrecht’, DD 2003, p. 580-595. Zie ook Den Harder 2006, p. 57-87.

275 Zie M.M. Dolman, Overmacht in het stelsel van strafuitsluitingsgronden (diss. Amsterdam, UvA),
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p. 86-88.

theorie normatief en op het individu en diens vermogens toegesneden heet te
zijn, blijkt evenwel in de praktijk sterk veruitwendigd te worden opgevat,
waarbij vaak mede onder verwijzing naar de Garantenstellung van de verdachte
de eisen van het maatschappelijk verkeer hoog worden opgeschroefd.274 In die
zin worden de innerlijke aspecten van de culpa aan de eisen der praktijk opgeof-
ferd. Een ander theoretisch aspect wordt daarentegen in de praktijk onverkort
gehandhaafd: de uit de ‘normatieve’ aard van de culpa afgeleide stelregel dat de
bewezenverklaring van culpa niet met de aanvaarding van een beroep op een
strafuitsluitingsgrond kan worden gecombineerd. Deze vaststelling brengt niet
mee dat degene die wordt verdacht van het hebben gepleegd van een culpoos
delict zich niet met succes zou kunnen beroepen op een strafuitsluitingsgrond.
Beroepen op strafuitsluitingsgronden zijn mogelijk, maar worden vanuit
formeel-rechtelijk perspectief beoordeeld als bewijsverweren, dat wil zeggen:
verweren gericht tegen het bewijs van de ten laste gelegde culpa.275 Het bepaalde
in art. 359, tweede lid Sv dwingt de rechter ook ten aanzien van dergelijke
verweren tot een afdoende motivering indien hij deze verweren verwerpt.

In juist dit opzicht bestaat derhalve geen systematisch verschil tussen de
delictsbestanddelen opzet en culpa: opzet en culpa kunnen in beginsel worden
aangenomen op grond van een interpretatie van (de uiterlijke verschijningsvorm)
van de litigieuze gedraging, met dien verstande dat onder bepaalde, aannemelijk
geworden uitzonderlijke omstandigheden de vooronderstelde wederrechtelijk-
heid of verwijtbaarheid bij nader inzien kan blijken te hebben ontbroken. Bij op
doleuze delictsomschrijvingen toegesneden tenlasteleggingen heeft dit de
einduitspraak ontslag van alle rechtsvervolging ten gevolge. Bij culpoze delicten
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276 Th.W. van Veen, ‘Facet-wederrechtelijkheid’, NJB 1972, p. 466-469.
277 Brouns 1988, p. 166. Zie ook Nieboer 1978, p. 10.
278 De Hullu 2006, p. 262.

volgt dan evenwel een vrijspraak. Dit roept de vraag op wat de verhouding is
tussen de culpa-schuld en de elementen wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid.
Hieronder volgt een formulering van enige denkbeelden, die de verhouding
tussen de culpa en de elementen wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid trachten
te verhelderen. Hiertoe dient eerst kort te worden stilgestaan bij de theorie van
de facetwederrechtelijkheid van Van Veen. Het wederrechtelijkheidsbestanddeel
heeft in de opvatting van Van Veen de functie, strafrechtelijke aansprakelijkheid
te beperken.276 Dezelfde functie kan aan het strafrechtelijke schuldbegrip worden
toegeschreven. In het licht van deze functie, hangt de concrete betekenis van het
bestanddeel wederrechtelijkheid volgens Van Veen steeds af van de bewoor-
dingen, waarmee het wederrechtelijkheidsvereiste in de delictsomschrijving
wordt aangeduid, alsmede van de strekking van de desbetreffende strafbepaling.

Kan iets dergelijks niet ook worden gezegd van de ‘schuldvormen’ opzet en
culpa? Ook zij zijn immers bestanddelen van misdrijven en ook zij beperken
dienovereenkomstig de reikwijdte van de delictsomschrijving waarvan zij on-
derdeel zijn. Met de invoeging van ieder bestanddeel in een strafbepaling beoogt
de wetgever het bereik van die bepaling te verankeren. Hoe ieder afzonderlijk
bestanddeel aan dit doel beantwoordt, hangt net zo goed af van het geheel der
overige bestanddelen van de bepaling, als van zijn eigen, algemene betekenis.
P.J.H.M. Brouns stelt dan ook vast: ‘Bij bestudering van de rechtspraak over het
bestanddeel opzettelijk in enkele delictsomschrijvingen van het tweede boek van
het wetboek van strafrecht blijkt het opzetbegrip zich te verbijzonderen, doordat
per delict weten en willen verschillend nadruk krijgen.’277 Een zelfde ‘delictsge-
bondenheid’ is toe te dichten aan de culpa.278 Dit kan alleen al hieruit worden
afgeleid, dat de verschillende culpoze delicten verband houden met verschillen-
de typen zorgplichten. In hun eerder aangehaalde artikel uit 1983 hebben
W. Nieboer en G.A.M. Strijards dan ook de opvatting neergelegd, dat met de
bewezenverklaring van de culpa nog niet het ‘totaalverwijt’ vast staat. Deze
bewezenverklaring anticipeert op het finale oordeel van de rechter omtrent de
verwijtbaarheid van de verdachte, valt daar echter niet mee samen. In feite wordt
in deze opvatting de culpa beschouwd als een, men zou het kunnen noemen:
‘facetschuld’. Het in de culpa geïmpliceerde verwijt heeft in wezen betrekking
op niet meer dan de schending door de dader van een op elliptische wijze
aangeduide, buiten het culpabegrip gelegen norm. Het verwijt hangt uit dien
hoofde ook onverbrekelijk met deze norm, de zorgplicht, samen, gelijk die
zorgplicht zelf met het desbetreffende culpoze delict in een nauwe verbinding
staat. Voor een onderzoek naar de aanwezigheid of afwezigheid van het element
verwijtbaarheid kunnen in beginsel alle omstandigheden van het geval, alsmede
de gehele subjectieve dispositie van de verdachte ten tijde van het delict van
belang zijn. Daarentegen berust een culpaverwijt niet op een onderzoek waarin
de volle breedte van dit spectrum in ogenschouw wordt genomen.
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279 Zie bijvoorbeeld Strijards 1987, p. 4-5.
280 Het woord ‘schuld’ gebruiken we voor een familie van gevallen. Deze gevallen zijn onderling op

vele verschillende manieren verwant, evenwel zonder dat zij noodzakelijkerwijs één specifiek
kenmerk delen, dat maakt dat wij voor alle gevallen hetzelfde woord gebruiken. De strafrechtelijke
schuld is dan ook een caleidoscopisch begrip. Onder verschillende omstandigheden worden ver-
schillende criteria toegepast om uit te maken of iemand ‘schuld’ heeft. Zie L. Wittgenstein, Filosofi-
sche onderzoekingen (1953; red. M. Derksen & S. Terwee), Amsterdam: Boom 2002, § 64-67, p. 73-
75, en § 164, p. 118-119. Zie nader hoofdstuk V, subparagraaf 2.2.

281 Dit laat onverlet dat het vanuit praktisch perspectief verkieslijk kan zijn de stelregel te hanteren, dat
het element verwijtbaarheid in het algemeen in het delictsbestanddeel culpa is opgenomen, zodat bij

De culpa heeft daarom niet alleen een enigszins variabele betekenis; de culpa
heeft bovendien een veel beperktere normatieve betekenis dan het element
verwijtbaarheid, omdat de op de culpa betrekking hebbende overwegingen alle
vrij strak om de culpoze gedraging en de geïmpliceerde normschending heen
gespannen zijn. De culpa verankert in het licht van het voorgaande een facet van
de schuld. Vergelijkbare overwegingen zijn overigens mogelijk ten aanzien van
het bestanddeel opzet.279 En wellicht zouden we ook de verbinding tussen de
strafuitsluitingsgronden en de elementen door een facetoog kunnen bekijken.
Want zien de verschillende strafuitsluitingsgronden, in ieder geval de geschre-
ven strafuitsluitingsgronden, niet eveneens op verschillende aspecten van de
wederrechtelijkheid of verwijtbaarheid? In het voorgaande is betoogd dat het om
verschillende redenen de voorkeur verdient, om het onderscheid tussen
rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden te handhaven, evenwel zonder
de koppeling van de strafuitsluitingsgronden aan de elementen al te zeer te
benadrukken. Een rechtvaardigingsgrond behoeft dan ook niet geacht te worden
‘de’ wederrechtelijkheid van het gedrag in haar geheel weg te nemen, net zomin
als een schulduitsluitingsgrond geacht behoeft te worden ‘de’ schuld van de
dader op te heffen. Door de culpa te conceptualiseren in termen van een facet-
schuld wordt recht gedaan aan de gedachte, dat de verschillende strafrechtelijke
schuldbegrippen samen een familie vormen, dat wil zeggen een verzameling van
verwante begrippen, wier betekenissen ten dele onafhankelijk, ten dele ook
afhankelijk van elkaar worden bepaald.280

Ook de strafuitsluitingsgronden kunnen worden geacht een facet van de
wederrechtelijkheid of van de verwijtbaarheid op te heffen; een facet dat zwaar-
wegend of groot genoeg is om van veroordeling af te zien. Strafuitsluitingsgron-
den zien met andere woorden steeds op aannemelijk geworden, bijzondere
omstandigheden die tot het oordeel leiden, dat straffeloosheid is geïndiceerd
vanwege het ontbreken van een, in casu voor strafrechtelijke aansprakelijkheid
noodzakelijk geacht, facet van wederrechtelijkheid of verwijtbaarheid. Eén en
ander betekent, dat een bewezen verklaarde culpa, bezien vanuit het perspectief
van de dogmatiek van het materiële strafrecht, de mogelijkheid voor een ge-
slaagd beroep op een exceptie niet noodzakelijkerwijs uitsluit, omdat de in de
strafuitsluitingsgronden tot uitdrukking gebrachte facetten van wederrechtelijk-
heid en verwijtbaarheid niet hoeven te worden ‘gedekt’ door de in de culpa tot
uitdrukking gebrachte facetten daarvan.281 Bovendien impliceert het bovenstaan
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aanvaarde beroepen op schulduitsluitingsgronden de culpa niet kan worden bewezen en een
vrijspraak moet volgen. Zie De Hullu 2006, p. 251-252; Dolman 2006, p. 86-87.

282 De gevolgen van de gedraging zijn uiteraard niet helemáál ‘contingent’: tussen de gevolgen en de
gedraging moet nog altijd een in strafrechtelijke zin ‘causale’ relatie kunnen worden aangenomen. Het
gaat er hier evenwel om, dat hiertussen geen intentioneel verband kan worden aangetroffen. Zie
hierboven, subparagraaf 4.1. In dit verband kan worden gewezen op een analogie met het begrip
aanmerkelijke kans binnen het voorwaardelijk-opzetleerstuk: of een kans ‘aanmerkelijk’ mag heten,
hangt niet af van de aard van de gevolgen waarop de kans betrekking heeft; zie HR 25 maart 2003,
NJ 2003, 552, m.nt. Y. Buruma (Hiv I); zie nader hoofdstuk VI, subparagraaf 2.2; zie over deze
analogie ook S.L.J. Janssen, ‘Unificatie in het materiële strafrecht?’, DD 2007, p. 370-385. In de
jurisprudentie met betrekking tot het bewijs van culpa ligt het accent sterk op de uitwendigheid, op
de uiterlijke verschijningsvorm van de gedraging, en op algemene ervaringsregels; zie de noot van
G. Knigge onder HR 1 juni 2004, NJ 2005, 252 (Black-out), die stelt dat het bewijs van culpa (in de
zin van art. 6 WVW 1994) geen onderzoek naar de geestesgesteldheid vergt, maar dat in beginsel
slechts wordt gekeken naar gedrag dat, objectief, beneden de maat van vereiste zorgvuldigheid blijft
en dus wederrechtelijk is, en dat bovendien in beginsel verondersteld wordt niet verschoonbaar te zijn.

de dat de strafuitsluitingsgronden niet het ‘volle pond’ eisen, dat wil zeggen: zij
eisen niet dat alle (strafrechtelijk relevante) wederrechtelijkheid of verwijtbaar-
heid heeft ontbroken.

4.3 Het elliptisch karakter der culpa

De culpoze gedraging kan worden gedefinieerd als een op verwijtbare wijze
begane, aanmerkelijk onachtzame gedraging. In deze definitie treedt reeds dui-
delijk aan de dag dat het objectieve, daderextrinsieke moment van de onacht-
zaamheid binnen het culpabegrip een zeer prominente betekenis heeft. Het
objectief waarneembare gedrag dat, gemeten aan de door de rechter toepasselijk
geoordeelde normen, in aanmerkelijke mate beneden de grens van de minimaal
vereiste zorgvuldigheid is gebleven, en dat dus als wederrechtelijk moet worden
beschouwd, vormt het voornaamste ankerpunt voor de vestiging van strafrechte-
lijke aansprakelijkheid ter zake van een culpoos misdrijf. Het ‘voornaamste’
ankerpunt, aangezien dit objectieve en uitwendige moment van de wederrech-
telijke, want onzorgvuldige gedraging positief bewijs vergt, waartegenover de
subjectieve en inwendige verwijtbaarheid des daders aan deze onvoorzichtige
gedraging vervolgens in beginsel kan worden verondersteld niet te ontbreken.
De binnen de recente jurisprudentie met betrekking tot de in art. 6 WVW 1994
vervatte ‘verkeersschuld’ aanwijsbare ontwikkeling, inhoudende dat de aanmer-
kelijke onvoorzichtigheid niet mag worden afgeleid enkel uit de ernst van de
ingetreden gevolgen, biedt steun aan de stelling dat binnen de bewijsvoering van
althans het voor de praktijk zo belangrijke culpabestanddeel uit art. 6 WVW
1994 het accent moet zijn gelegen op de gedraging zélf, en niet op de tot op
zekere hoogte contingente resultaten daarvan, ook al zijn het deze gevolgen die
de vraag naar de aanwezigheid van schuld hebben opgeworpen.282

Het culpabegrip verwijst in zijn fixatie op een materiële gedragsnorm die de
terechtstaande verdachte naar ’s rechters retrospectieve oordeel heeft geschon-
den naar wat in het tweede hoofdstuk het imperatieve gezichtspunt werd ge-
noemd: de ter beoordeling voorliggende gedraging vertoont een strafrechtelijk
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283 Zie Remmelink 1996, p. 237: ‘De rechter vult door het opstellen van deze zorgplicht resp. gevaars-
norm, het “Tatbestand” van de culpose delictsomschrijving voor het concrete geval aan. (...) Dit
invullen door de rechter moet a fortiori gebeuren, wanneer, gelijk in belangrijke culpoze strafbaar-
stellingen het geval is – art. 307 en 308 (dood resp. zwaar lichamelijk letsel door culpa) en het
speciaal voor het verkeer e.d. geschreven art. 6 WVW 1994 – over de handeling zelfs geheel wordt
gezwegen, en schuld en gevolg nauwelijks aan elkaar worden verbonden.’ Zie ook H.L.A. Hart,
Punishment and responsibility. Essays in the philosophy of law, Oxford: Oxford UP (1973) 2008,
p. 145-149.

284 Zie Bins 1981; Machielse 1980; Bos 1982; R. Schwitters, ‘Afscheid van schuld niet zonder risico’,
R&K 1986, p. 131-175; zie nader hierboven, subparagraaf 4.2.

significante afwijking ten opzichte van de imperatieve norm waaraan de ver-
dachte had behoren te voldoen. Het bewijs van culpa vergt derhalve een vast-
stelling van de identiteit van deze norm: de rechter dient vast te stellen welke
zorgplicht de verdachte, gegeven de omstandigheden van het geval, gehouden
was na te leven. Het abstracte culpabegrip zelf vermag deze ex post facto aan de
verdachte voorgehouden norm – de toepasselijkheid waarvan immers afhangt
van de concrete omstandigheden van het geval – niet tot uitdrukking te brengen,
en kan om die reden als een ‘elliptisch’ begrip worden aangeduid.283 Het oordeel
van de rechter, dat tussen een subjectieve verrichting en de strafrechtelijk
relevante gevolgen daarvan in de uitwendigheid het aansprakelijkheid vestigen-
de verband van de culpa kan worden aangetroffen, noopt tot een explicatie van
de zorgvuldigheidsnorm die zogezegd verscholen ligt ‘onder’ de culpoze
delictsomschrijving die naar het oordeel van de rechter door de verdachte is
vervuld. Deze zorgvuldigheidsnorm is niet noodzakelijkerwijs van strafrechtelij-
ken huize. Zeker in die maatschappelijke sectoren die niet – anders dan bijvoor-
beeld het wegverkeer – worden gekenmerkt door een dichte gereguleerdheid,
doet het elliptische karakter van het culpabegrip zich gelden, en komen tevens
de postulaten van het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel nadrukkelijk
in beeld.284

Die onder de culpa verscholen zorgvuldigheidsnorm is als gezegd niet
noodzakelijkerwijs een strafrechtelijke norm, laat staan een norm die steeds
voldoet aan de in hoofdstuk IV beschreven eisen van ons materieel-strafrechte-
lijke legaliteitsbeginsel. De rechter moet de in casu verwijtbaar geschonden
gedragsnorm – welke schending de wederrechtelijkheid impliceert – expliciet
maken. Het legaliteitsbeginsel brengt mee dat de strafrechtelijke normtoepas-
singen en begripstoepassingen niet zouden mogen leiden tot uitkomsten die op
een te grote afstand staan van de betekenissen die de desbetreffende normen en
begrippen in de omgangstaal van de dagdagelijkse leefwereld hebben of plegen
te hebben. En dit impliceert dat de vaststelling en explicitering door de rechter
van de culpoos geschonden zorgvuldigheidsnorm dwingt tot een individualise-
ring, met dien verstande dat de identificatie van de zorgvuldigheidsnorm, die in
een gegeven geval van toepassing was op de verdachte en die deze verdachte
dus behoorde na te leven, slechts dan mogelijk is, indien de ‘rol’ van de ter
verantwoording geroepen persoon binnen de narratief geconstrueerde context
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285 Op dit punt dient zich tevens de relevantie aan van de zogenoemde Garantenstellung (men zou
kunnen zeggen: een verbijzondering of analogon van de ‘criteriumfiguur’ binnen de bewijsvoering
van het opzet). Meer in het algemeen verdient nadruk dat binnen de bewijsvoering van de culpa, nog
sterker dan binnen de bewijsvoering van het opzet, kwesties van feitelijke aard en kwesties van
normatieve, sociaal-ethische aard reeds in sterke mate door elkaar heen lopen. Hierdoor speelt ook
de vraag naar de kwalificeerbaarheid van de bewezen verklaarde culpoze schuld als het wettelijke
culpabestanddeel binnen de bewijsvoering van de culpa reeds een rol.

286 Zie nader hoofdstuk IV, subparagrafen 3.2 en 3.3.
287 Zie nader hoofdstuk IV, subparagraaf 3.1.

van de feitelijke toedracht in ogenschouw wordt genomen.285 In dit verband
verdient nadruk, dat het bewijs van culpa – evenals het bewijs van het op-
zet – noopt tot de vorming van een individualiserende interpretatie van de
feitelijke toedracht, waarin aansluiting wordt gezocht bij wat in hoofdstuk IV de
‘narratieve identiteit’ van de verdachte werd genoemd.286

5 Uitleiding: Daad, dader, daad-schuld

De persoonlijke of subjectieve delictsbestanddelen opzet en culpa markeren een
tot op zekere hoogte juridisch ‘geformaliseerde’ verhouding tussen enerzijds het
als dader aangemerkte handelend subject en anderzijds de objectieve correlaten
van de bestanddelen opzet en culpa, oftewel: datgene waarop het opzet en de
culpa betrokken zijn. Strafrechtelijke begrippen vatten de sociale of intersubjec-
tieve werkelijkheid in een ‘formele’ betekenis. Zij vooronderstellen dus deze
sociale werkelijkheid, maar geven er tevens een nadere, en wel strafrechtelijke
specificatie aan. Deze formalisering of juridisering beantwoordt aan een behoef-
te: de begrippen waarvan het strafrecht zich bedient, hebben een betekenis die
aangrijpt op de functie van het strafrechtelijk systeem die bestaat in de stabilise-
ring van normatieve verwachtingspatronen binnen de samenleving.287 Een der-
gelijke omschrijving van de functie van het strafrechtelijk systeem brengt tot
uitdrukking dat de juridische begripsvorming gepaard gaat met een zekere ‘span-
ning’. Het strafrecht is voor de vervulling van zijn functie aangewezen op
precieze, op semantisch goed afgebakende begrippen. De omlijning van de
betekenis van de strafrechtelijke begrippen gaat noodzakelijkerwijze gepaard met
een zekere ‘vertekening’ in verhouding tot de betekenis die deze begrippen in de
alledaagse leefwereld aankleeft. Op dit punt prent de contrafactische afstand
tussen de dogmatische en abstracte ervaringswereld van het strafrecht enerzijds
en de vóór-juridische ervaringswereld van alledag anderzijds ons het besef in, dat
de bewijsvoering van de strafrechtelijke specificaties van het algemene intentie-
begrip juist op het snijvlak van beide ervaringswerelden plaats grijpt.

Het opzet en de culpa vertonen in twee opzichten bivalente kenmerken. Zij
zijn tegelijkertijd zowel daderintrinsiek als daderextrinsiek, zowel subjectief als
intersubjectief, zowel psychisch als sociaal-normatief. Zij vooronderstellen de
algemene, alledaagse betekenis van het begrip intentie dat op zijn beurt weer is
ingebed in het veld van de intentionaliteit, maar wijken daarvan in zekere mate
ook af. De bewijsvoering van de delictsbestanddelen opzet en culpa noopt
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288 Deze term is door Mooij (1997, p. 12) als volgt gemunt: ‘Men blijft hier weliswaar op het niveau
van de daad, maar de inwendigheid van de daad, in de zin van vormen van (actueel of potentieel)
weten, wordt erin betrokken – alhoewel deze inwendigheid weer gereconstrueerd wordt aan de hand
van uitwendige gedragingen en omstandigheden. Zo wordt een cirkelbeweging gemaakt waarbij op
het vlak van de daad het weten, als vorm van schuld, in de strafrechtelijke afweging wordt betrok-
ken, op zodanige wijze dat deze inwendigheid in de uitwendigheid wordt getrokken. In wezen gaat
het hier om een genuanceerd daadstrafrecht.’ Zie nader hierboven, paragrafen 2 en 3. De term ‘daad-
schuld’ doet licht denken aan het door R. Maurach (Deutsches Strafrecht. Ein Lehrbuch, I: Allgemei-
ner Teil, Karlsruhe: Müller 1965, p. 130, 315) geïntroduceerde begrip Tatverantwortung. Anders
dan de volledige strafrechtelijke verantwoordelijkheid, waarop de term Schuldverantwortung doelt,
ziet de term Tatverantwortung op het oordeel dat de dader zich in de desbetreffende situatie minder
juist heeft gedragen dan de doorsnee persoon zou hebben gedaan, zonder dat in dit oordeel tevens
noodzakerlijkerwijs besloten ligt dat de dader ook anders heeft kunnen handelen. Maurachs
onderscheid tussen de Schuldverantwortung en de Tatverantwortung loopt echter in zoverre niet
parallel met het in de hoofdtekst geïmpliceerde onderscheid tussen ‘schuld’ en ‘daad-schuld’, dat
het begrip Tatverantwortung in eerste instantie is bedoeld ter aanduiding van een zeer algemene
vorm van verantwoordelijkheid, een algemene strafrechtelijke aansprakelijkheidsgrond, die de
oplegging van sancties, dus van straffen én maatregelen, legitimeert. Zie Peters 1966, p. 233-234;
en Mulder 1984.

daarom, zo werd in het voorgaande betoogd, tot een para-strafrechtelijke beteke-
nisverlening in de lekensfeer: voor het bewijs van opzet en culpa is vereist dat
kan worden aangenomen dat de dader zich bewust is geweest van de sociale
onwaarde van zijn gedraging (opzet), respectievelijk dat de dader zich ten
onrechte en verwijtbaar niet of onvoldoende daarvan bewust is geweest (culpa).
Op het vóór-juridische domein van de intersubjectieve leefwereld oefent het
strafrecht zijn greep uit. Deze leefwereld wordt ‘bewoond’ door de individu van
de terechtstaande verdachte, ten aanzien van wie de rechter geroepen wordt vast
te stellen of hij zich opzettelijk of culpoos aan een bepaald delict heeft schuldig
gemaakt. Maar de greep die het strafrecht op deze individu uitoefent, moet wel
‘raak’ zijn: door te individualiseren beoogt de rechter zicht te krijgen op de
wijze waarop de verdachte geacht kan worden zich intentioneel tot de intersub-
jectieve leefwereld te hebben verhouden.

In het voorgaande is gebleken dat binnen de bewijsvoering van het opzet en
de culpa uitwendige, objectieve factoren een belangrijke, vaak doorslaggevende
rol spelen: de uiterlijke verschijningsvorm van de in de uitwendigheid verrichte
intentionele gedraging, de aard van deze gedraging en de omstandigheden
waaronder zij is verricht, vormen belangrijke, algemene ankerpunten voor de
rechterlijke, nopens het bewijs van opzet en culpa te nemen beslissing. De straf-
rechtelijke begrippen opzet en culpa zien eerst en vooral op de strafrechtelijk
relevante betekenis van een gedraging en geven slechts in afgeleide zin uitdruk-
king aan de verhouding van het subject tot diens gedraging. De implicatie
hiervan moet zijn dat niet langer het schuldbeginsel, maar eerst en vooral het
legaliteitsbeginsel zorgt voor de beteugeling van de semantische en interpretatie-
ve oprekking van de bestanddelen opzet en culpa. Opzet en culpa zijn vormen,
niet zozeer van ‘schuld’, maar van daad-schuld.288

De normativerende methode, aan de hand waarvan langs de weg van de
uitwendigheid uitspraken kunnen worden gedaan over de inwendige aspecten
van het intentioneel handelen, grijpt bij uitstek op daderextrinsieke aspecten aan.
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289 Zie nader hierboven, subparagraaf 3.3; hoofdstuk IV, paragraaf 3; en hoofdstuk II, subparagrafen
2.3 en 3.3.

290 Zie hoofdstuk II, subparagraaf 2.3; hoofdstuk III, subparagraaf 4.2; hoofdstuk V, subparagrafen 2.1
en 3.3; en hierboven, subparagraaf 3.2.

Het gebruik van de normativerende methode is evenwel geclausuleerd, met dien
verstande dat het bewijs van opzet en culpa niet door de uitwendige, dader-
extrinsieke aanwijzingen alléén kan worden geleverd. Opzet en culpa vooron-
derstellen een subjectieve gerichtheid op een object in de leefwereld, welke
gerichtheid weliswaar uitdrukking vindt in de zich in de uitwendigheid voltrek-
kende gedraging, maar niet zonder dat hierbij de inwendige, intentionele bezie-
ling van de gedraging door het subject wordt voorondersteld. In de bewijsvoe-
ring van de strafrechtelijk gespecificeerde vormen van intentioneel handelen
mag derhalve het subject niet te zeer in de schaduw worden geplaatst van de zo
veel gemakkelijker ‘grijpbare’ objectieve indicaties voor de intersubjectieve
betekenis van menselijke gedragingen. Alleen door individualisering, oftewel:
door afstemming van het bewijsoordeel op de praktische en narratieve identiteit
van de terechtstaande verdachte, blijft de inwendigheid binnen het menselijk
handelingsbegrip voorondersteld en kan een complete eclips van het subject-
intrinsieke moment binnen het opzet en de culpa worden voorkomen.289

Het pleidooi voor individualisering en voor aansluiting bij de lekenbeleving
van het als verdachte aangemerkte handelend subject kan evenwel niet verhinde-
ren dat dit subject uiteindelijk aan de uitwendige, intersubjectieve en strafrechte-
lijk gespecificeerde betekenis van zijn verrichtingen wordt gehouden. Intentio-
naliteit is ook in vóór-juridische zin een betrokkenheid tussen een subjectpool
en een objectpool, welke betrokkenheid niet een gesloten relatie inhoudt, doch
een openheid te zien geeft naar twee zijden, die beide in de publieke ruimte van
de intersubjectiviteit hun wortels vinden. Aan de zijde van het subject valt te
wijzen op het door de symbolische orde van de taal gevormde fundament
waarzonder een subject tot geen enkele intentionele act, geen enkele ‘appercep-
tie’ in staat zou zijn; dit zelfde fundament stelt aan de zijde van het geïntendeer-
de object de mogelijkheid open dat de aan dit object toewijsbare ‘zin’ of beteke-
nis ontsnapt aan de intentionele voogdij van het subject. De psychische realiteit
is doordrongen van de sociale realiteit, hetgeen impliceert dat intentioneel
handelen een ‘regelgeleide’ activiteit is: iedere intentionele uiting ontleent haar
subjectieve gerichtheid aan dezelfde publieke regels die anderen in staat stellen
de intersubjectieve betekenis van de uiting vast te stellen of te achterhalen.290

Het voorgaande impliceert dat het semantische vraagstuk met betrekking tot
de afbakening van de strafrechtelijke begrippen opzet en culpa en het interpreta-
tieve en methodologische vraagstuk met betrekking tot de bewijsvoering van
deze strafrechtelijke specificaties van het vóór-juridische intentiebegrip worden
beheerst, niet zozeer door het materieel-strafrechtelijke schuldbeginsel, doch
veeleer door het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel. Het strafrecht vat
de wereld in een formele betekenis. Gelet op wat in het voorgaande werd
omschreven als de functie van het strafrechtelijk systeem, is het strafrecht op een
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291 Hier dient zich tevens de relevantie aan van het begrip Typizität dat dienst doet als toets ter omgren-
zing van de reikwijdte van een delictsomschrijving: het bewezen verklaarde dient dan aan te sluiten
bij het ‘typische’ van een bepaalde, mogelijkerwijs toepasselijke delictsomschrijving dat als geheel
meer is dan de som van zijn delen; zie Kelk 2005, p. 85, 98 C. Kelk, ‘De strafbaarheid van kunstbe-
schadiging en -vernieling’, in: A.H. Klip, A.L. Smeulers & M.W. Wolleswinkel (red.), KriTies
(Prakken-bundel), Deventer: Kluwer 2004, p. 221-233, p. 224; en zie de noot van W.P.J. Pompe
onder HR 21 februari 1938, NJ 1938, 929 (Hohner muziekinstrumenten). De essentie van het begrip
Typizität vindt ook uitdrukking in de door het Europese Hof geboden interpretatie van art. 7, eerste
lid EVRM. Zie EHRM 22 november 1995, NJ 1997, 1, m.nt. G. Knigge (C.R. t. Verenigd Konink-
rijk), waar het hof benadrukt dat extensieve rechterlijke interpretatie van (wettelijke) delictsomschrij-
vingen is toegestaan, mits zij ‘consistent with the essence of the offence’ is.

zekere mate van formaliteit en abstractie aangewezen. Maar inherent aan
formalisering is een potentieel disfunctionele tendens, tegen de verwerkelijking
waarvan gewaakt moet worden: de abstracte formaliteit die de contrafactische
strafrechtelijke ervaringswereld, waarvan de begrippen opzet en culpa onderdeel
uitmaken, tekent, mag niet ontaarden in een volslagen ‘wereldvreemdheid’.
Tegen een te sterke vervreemding van de strafrechtelijke ervaringswereld ten
opzichte van de vóór-juridische, intersubjectieve leefwereld waakt het materieel-
strafrechtelijke legaliteitsbeginsel. Het legaliteitsbeginsel werpt een barricade
op, zowel tegen een te drastische oprekking van de extensie van de strafrechtelij-
ke begrippen opzet en culpa, als tegen een te uitwendige, dat wil zeggen: een al
te zeer op de daderextrinsieke momenten van het opzet en de culpa aangrijpen-
de, normativerende bewijsvoering.291

Ofschoon de normatieve werkelijkheidssfeer van het strafrecht en de feitelij-
ke werkelijkheidssfeer van de intersubjectieve maatschappelijke verhoudingen
divergeren, zijn zij ook aan elkaar verbonden. De ervaringswerelden ontmoeten
elkaar in de rechterlijke toepassing van de begrippen opzet en culpa. Deze
strafrechtelijke verbijzonderingen van wat in algemene zin met de termen ‘in-
tentie’ en ‘intentionaliteit’ pleegt te worden aangeduid, fungeren als de schar-
nierpunten tussen enerzijds de abstracte, normatieve en dogmatische werkelijk-
heidssfeer van het strafrecht en anderzijds de concrete, sociale leefwereld van
de justitiabelen, aan wier adres de materiële strafrechtelijke gedragsnormen zijn
gericht. Zonder smeermiddel roesten scharnierpunten vast. De delictsbestandde-
len opzet en culpa, wier betekenis weliswaar bij wege van een strafrechtelijke
specificatie beantwoordt aan de behoeften van het strafrechtelijk systeem,
mogen niet met een volledig van de vóór-juridische leefwereld losgezongen
betekenis worden getooid, waarbinnen de zelf-referentiële strafrechtelijke
systeemwereld zich in zelfgenoegzaamheid laat vastroesten. Het legaliteitsbe-
ginsel vormt het smeermiddel dat de compatibiliteit tussen de strafrechtelijke en
de buiten-strafrechtelijke ervaringswereld bewaakt.



1 W.P.J. Pompe, ‘De persoon des daders in het strafrecht’ (inaugurele rede Utrecht 1928), in: W.P.J.
Pompe, Gedachten van Willem Pompe over de mens in het strafrecht. Met een ten geleide van
Constantijn Kelk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008, p. 9-24.

2 C. Kelk & Ch. Haffmans, ‘De strafrechtelijke maatregelen en het tanende tweesporenstelsel’, in: J.P.
Balkema et al. (red.), Gedenkboek. Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint
1986, p. 333-347, p. 335. Binnen het klassieke paradigma ligt de nadruk op de rechtsbescherming
tegen willekeurig overheidsoptreden, op de individuele verantwoordelijkheid voor daden, op schuld
en vrijheid, en op het vereiste van proportionaliteit tussen schuld en straf. Het moderne paradigma
benadrukt het belang van bescherming van de maatschappij tegen het gevaar van de misdaad,
waartoe mensen gepredisponeerd kunnen zijn, op de voorspelling van risicofactoren, en op de
instrumentele doelmatigheid van strafrechtelijke sancties. Zie M.S. Groenhuijsen & D. van der
Landen, ‘De I.K.V. in het spanningsveld tussen klassieke rechtsbeginselen en moderne rechtsopvat-
tingen’, in: M.S. Groenhuijsen & D. van der Landen (red.), De Moderne Richting in het strafrecht.
Theorie, praktijk, latere ontwikkelingen en actuele betekenis, Arnhem: Gouda Quint 1990, p. 7-93.
Zie ook hoofdstuk II, subparagraaf 4.3.

Hoofdstuk VII

Uitleidende beschouwingen

1 Strafbaar subject en strafbaar feit

In zijn inaugurele rede uit 1928 contrasteert W.P.J. Pompe het door de Klassieke
School op de persoon van de dader geprojecteerde, abstracte mensbeeld met de
aandacht die de concrete dader binnen de traditie van de Nieuwe of Moderne
School ten deel is gevallen.1 Deze scholen bogen op ‘totaal en compleet
verschillende’ rechtstheorieën, die ook van geheel verschillende mensbeelden
vergezeld gaan.2 Kenmerkend voor de persoon van de dader achtte de Klassieke
School allereerst diens veronderstelde individuele vrijheid en diens streven deze
vrijheid veilig te stellen ten opzichte van de macht van de staat: het persoonlijk
domein van de burger moest zoveel mogelijk worden beschermd tegen binnen-
dringing door de met strafvordering en bestraffing belaste overheidsfunctionaris-
sen. Hiertoe diende de burger, eerst en vooral langs de weg van duidelijke
strafwetgeving en daarin tot uitdrukking gebrachte strafbedreigingen, in staat te
worden gesteld zelfstandig te calculeren, wanneer en door welke handelingen
hij het risico over zichzelf zou afroepen dat de overheid hem zou kunnen
vervolgen en bestraffen. Bovendien wordt de dader, net als ieder ander mense-
lijk subject, beschouwd als een zedelijk wezen, dat wil zeggen: een wezen,
geplaatst binnen een orde van ‘behoren’. De op de idee der vergelding van
persoonlijke schuld gegrondveste toerekening of imputatie van strafrechtelijke
aansprakelijkheid culmineert dan ook volgens de klassieke opvattingen in een
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3 Pompe (1928) 2008, p. 15. In de beschrijving van de vooronderstelde kenmerken van de strafbare
dader schemeren het klassieke, aan Feuerbachs leer van de psychologische dwang gelieerde
legaliteitsbeginsel en het klassieke schuldbeginsel door. Pompe herkende in de door de Klassieke
Richting veronderstelde persoon van de dader een combinatie van het mensentype van de citoyen,
oftewel de op zijn vrijheid beluste ‘Franse revolutionair’, en van het mensentype van de bourgeois,
oftewel de calculerende, utilistische ‘Engelse zakenman’. In de moderne opvattingen omtrent de
dader werd diens persoon daarentegen vooral verbonden met ‘de klasse der economisch zwakken,
het proletariaat, speciaal de paupers.’ Zie Pompe 2008, p. 13-18.

4 Zie Pompe (1928) 2008, p. 17-19. Pompe spreekt aan het slot van zijn inaugurele rede van een ‘in
ellende gevallen medemens’. De ‘wapenstilstand’ tussen de Klassieke School en de Moderne School
weerspiegelt zich in het zogenaamde ‘twee-sporenstelsel’ waarop ons strafwetboek gebaseerd is: de
strafrechtelijke sancties worden verdeeld in schuld vereffenende ‘straffen’, die slechts aan (geheel
of gedeeltelijk) toerekeningsvatbare daders kunnen worden opgelegd, enerzijds, en maatschappij
beschermende of speciaal-preventieve ‘maatregelen’ anderzijds. Zie Kelk & Haffmans 1986; zie ook
Ch.J. Enschedé, ‘Dienen de strafrechtelijke bepalingen betreffende psychisch gestoorden te worden
gewijzigd?’, Handelingen der Nederlandse juristen vereniging 94 (eerste gedeelte) 1964, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1964, p. 59-123, p. 69: ‘[D]e straf wordt toegepast wegens het door de ver-
dachte begane strafbare feit, de maatregel naar aanleiding van het vermoede of geconstateerde
strafbare feit.’

5 Het fundamentele uitgangspunt is nog altijd de verantwoordelijkheid van mensen voor hun hande-
len: het strafrecht gaat uit van een overwegend indeterministisch wereldbeeld; zie bijvoorbeeld
J. Remmelink, Mr. D. Hazewinkel-Suringa’s Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht,
Deventer: Gouda Quint 1996, p. 13-15; J.M. Reijntjes, ‘Het aantonen van opzet. Over de verhouding
tussen vorm en materie in het strafrecht’, in: M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink (red.),
Glijdende schalen (De Hullu-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003, p. 474-490, p. 490.
Zie hoofdstuk II, paragrafen 3 en 4.

‘eerbiediging’ van de persoon van de delinquent die verantwoordelijk is voor de
daad ‘als zijn eigen werk’.3

De nadruk op de vergelding, ten nauwste verbonden als zij is met de schuld
van hem, wiens daad strafrechtelijk wordt gewaardeerd, dwingt de strafrechter
tot een zekere aandacht voor de innerlijke verhouding van de dader tot diens
daad. Nochtans bleven de vertegenwoordigers van de Klassieke School het
belang voorop stellen van een zoveel mogelijk van overheidsingrijpen gevrij-
waarde persoonlijke sfeer. Ofschoon de verschillende empirische onderzoekin-
gen die binnen de traditie van de Moderne School aan concrete delinquenten en
groepen van delinquenten werden gewijd, aan het licht brachten dat de door de
Klassieke School gekoesterde opvattingen over de algemeen-menselijke eigen-
schappen van delinquenten getuigden van een onrealistisch optimisme,4 zijn de
klassieke opvattingen mede bepalend gebleven voor de contouren die de dogma-
tiek veronderstellenderwijs ook heden ten dage nog aan de persoon van ‘de’
dader toebedeelt. De persoon die ons strafrecht met zijn algemene aansprakelijk-
heidsregels en bijzondere wettelijke delictsomschrijvingen tegemoet treedt en
aan materiële gedragsnormen gebonden houdt, is immers nog altijd een tamelijk
abstract, we zouden ook kunnen zeggen: ‘geformaliseerd’ menselijk subject dat,
althans voor zover het strafrecht geen tegenbericht bereikt, wordt verondersteld
bepaalde essentiële eigenschappen te bezitten die dit subject vatbaar maken voor
de toerekening van strafrechtelijke aansprakelijkheid.5

Het menselijk subject waarop het strafrecht in algemene zin het oog heeft,
is een tot op zekere hoogte geformaliseerd of gejuridiseerd subject, een subject
derhalve, dat enigermate op afstand staat van de ‘materiële’ individu die in
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6 Zie hoofdstuk I; en hoofdstuk IV, paragraaf 1. De term strafbaar feit kan in verschillende betekenis-
sen worden verstaan. C. Kelk, Studieboek materieel strafrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 49-51,
onderscheidt het strafbaar feit als historisch, als wettelijk en als juridisch of dogmatisch begrip. In
zijn dogmatische betekenis is het begrip strafbaar feit het meest omvattend; deze betekenis omvat
het rechtstheoretisch schema waarin als strafbaar feit wordt aangemerkt de menselijke gedraging die
valt onder een wettelijke delictsomschrijving, die wederrechtelijk is en die aan schuld te wijten is.
Zie hierover uitgebreid hoofdstuk V, paragraaf 2.

7 R.A.V. van Haersolte, ‘De stratificatie van straf en strafbaarstelling’, in: R.A.V. van Haersolte, De
mens en het zijne. Rechtsfilosofische bijdragen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984, p. 17-38, p. 22.
Zie ook hoofdstuk IV, paragraaf 1.

8 De termen ‘toerekening’ en ‘imputatie’ worden in dit onderzoek steeds gebruikt ter aanduiding van
de strafrechtelijk gespecificeerde en gecontroleerde vorm van de alledaagse ‘toeschrijving’ van
subjectieve verantwoordelijkheid of schuld aan een persoon. Vgl. W. Schild, Täterschaft als
Tatherrschaft, Berlijn/New York: Walter de Gruyter 1994, p. 32-33; P. Ricoeur, Oneself as another,
Londen/Chicago: University of Chicago Press 1992, p. 293-294; en C. Kelk, De menselijke verant-
woordelijkheid in het strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 99. Toerekening of imputatie heeft
derhalve steeds een normatieve, want naar verantwoordelijkheid en schuld verwijzende connotatie.
Met Jonkers kunnen wij daarom spreken van een door het strafrecht veronderstelde ‘straffunderings-
schuld’, die moet worden onderscheiden van andere betekenissen die de term schuld in het strafrecht
kan hebben. Zie W.H.A. Jonkers, ‘Het strafrechtelijk schuldverwijt’, in: J.P. Balkema et al. (red.),

concrete gevallen aan de verschillende werkingen van het strafrechtelijk systeem
wordt blootgesteld. De formalisering waarvan de dogmatische, strafrechtelijke
begripsvorming noodzakelijkerwijs vergezeld gaat, springt nog meer dan bij het
strafrechtelijke subjectbegrip in het oog bij het voor het strafrecht meest wezen-
lijke begrip: het begrip ‘strafbaar feit’. Dit is het voor de strafrechtspleging en
voor de strafrechtswetenschap inderdaad meest wezenlijke begrip, omdat het de
aanduiding vormt van hét voorwerp van strafrechtelijke toerekening.6 Immers,
de vraag waarvoor de strafrechter zich in ultimo gesteld ziet, luidt of een subjec-
tieve verrichting, die als een bepaald, in de strafwet neergelegd strafbaar feit is
gekwalificeerd, kan worden toegerekend aan de ter zake van dit strafbare feit ter
verantwoording geroepen persoon, oftewel: aan de verdachte. Voordat de rechter
deze vraag, van het antwoord waarop de strafbaarheid van de verdachte persoon
afhangt, onder ogen ziet, dient hij te onderzoeken of de aan deze persoon
verweten gedraging voor bewezen kan worden verklaard en vervolgens of de
bewezen verklaarde toedracht naar het geldende materiële strafrecht een straf-
baar feit constitueert.

Het behandelde in de voorgaande hoofdstukken biedt zicht op een verschui-
ving in de paradigmatische coördinaten die de verhouding markeren tussen het
strafbare feit en de strafbare dader. De verhouding tussen deze voorwerpen van
strafrechtelijke aandacht krijgt gestalte in en door de rechterlijke act van toere-
kening of imputatie, waarin tussen een als wederrechtelijk gewaardeerde gedra-
ging enerzijds en het menselijk subject dat voor deze gedraging verantwoorde-
lijk wordt gehouden anderzijds, het verband van schuld wordt aangenomen.7 De
imputatie van een strafbaar feit aan een strafbare dader vooronderstelt deze
subjectieve schuld van de dader aan het aan hem toegerekende strafbare feit en
fundeert vervolgens de intrede van het aan de imputatie verbonden rechtsgevolg:
de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de dader en de uit dien hoofde geves-
tigde vatbaarheid van deze persoon voor bestraffing van overheidswege.8 Deze
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Gedenkboek. Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 227-241, p. 232.
De grondslagen onder het normatieve, strafrechtelijke schuldbegrip werden beschreven in hoofdstuk
II, paragraaf 3.

9 Zie hoofdstuk I; en hoofdstuk II, subparagraaf 3.1; hoofdstuk IV, paragraaf 1.
10 De verschillende voorwaarden voor strafrechtelijke aansprakelijkheid danken hun stelselmatigheid

voornamelijk aan het in art. 350 Sv vervatte rechterlijke beraadslagings- en beslissingsschema,
alsmede aan de op grondslag van de tekst van deze bepaling ontwikkelde dogmatiek ter zake van
het rechtstheoretisch schema van het strafbaar feit. Hieraan gelieerd is het onderscheid tussen de
objectieve en de subjectieve zijde van het delict; zie J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over algemene
leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2006,
p. 65-66, 143-193, 195-270; zie ook hoofdstuk V, paragraaf 2.

11 Kelk 2005, p. 53, onderscheidt inwendige en uitwendige persoonlijke omstandigheden, door de
wetgever tot uitdrukking gebracht binnen delictsomschrijvingen. De inwendige persoonlijke
omstandigheden zien op ‘een bepaalde psychische gesteldheid van de dader waarmee hij de daad
onder bepaalde omstandigheden en met bepaalde gevolgen heeft verricht’. Hier hebben wij dus
vooral het oog op het opzet en de culpa. De uitwendige persoonlijke omstandigheden houden
daarentegen een bepaalde ‘hoedanigheid’ of ‘kwaliteit’ van de dader in.

vraag naar de mogelijkheid van toerekening of imputatie doortrekt het gehele
strafrechtelijk systeem: de strafrechtspleging wordt dan ook in al zijn verschil-
lende facetten gekenmerkt door wat in het voorafgaande veelal werd aangeduid
als de strafrechtelijke oriëntatie op imputatie.9 De voorwaarden waaronder de
zojuist aangeduide toerekening of imputatie kan slagen, dat wil zeggen: de
voorwaarden waaronder het rechtsgevolg van de strafbaarheid en bestrafbaar-
heid van de dader kan intreden, liggen besloten in de verschillende regels die
tezamen het materiële strafrecht uitmaken. Deze regels verhouden zich tot elkaar
overeenkomstig een bepaalde stelselmatigheid.10

De paradigmatische coördinaten die het systeem van aansprakelijkheidsre-
gels inwendig organiseren zijn, zoals wij hierna zullen zien, onder invloed van
verschillende dogmatische en jurisprudentiële ontwikkelingen gedurende de
afgelopen eeuw enigermate verschoven. Met de aanhef ‘Hij, die …’ wordt in
vele bepalingen van het Wetboek van Strafrecht de persoon aangeduid die,
onder de bijzondere, in de desbetreffende delictsomschrijving beschreven
voorwaarden, en daarnaast onder de algemene, door ons materiële strafrecht
gestipuleerde voorwaarden, terzake van bepaalde, strafrechtelijk gesanctioneer-
de gedragingen strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld en van over-
heidswege kan worden gestraft. Dit slechts met het persoonlijk voornaamwoord
‘hij’ tamelijk anoniem aangeduide menselijk subject werd in de voorgaande
hoofdstukken in verschillende bewegingen geïdentificeerd als een persoon met
een aantal eigenschappen, eigenschappen die in de verschillende fasen van een
strafrechtelijke procedure hetzij worden voorondersteld, hetzij uitdrukkelijk het
voorwerp van strafrechtelijke onderzoeksvragen vormen. Binnen het beperkte
verband van een wettelijke delictsomschrijving wordt de persoon van de als
strafbaar aan te merken ‘hij’ doorgaans slechts in zeer geringe mate nader
getypeerd. Delictsomschrijvingen bevatten immers in de regel weinig, wat wordt
genoemd: ‘persoonlijke bestanddelen’.11
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12 Kelk 2005, p. 199. Zie ook H.J. Smidt/J.W. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht.
Eerste deel, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1891, p. 78. Op deze hoofdregel bestaan uitzonderingen.
Zie nader De Hullu 2006, p. 209-213; en hoofdstuk V, subparagraaf 4.1.

13 Zie De Hullu 2006, p. 247-249.
14 Met de term ‘wettelijk strafbaar feit’ wordt gedoeld op de delictsomschrijvingen in de wettelijke

strafbepalingen, waarop in beginsel de algemene bepalingen van het eerste boek van het Wetboek
van Strafrecht van toepassing zijn en die tevens moeten worden getoetst aan de nadere, in de
‘juridische’ of ‘dogmatische’ definitie van het strafbaar feit besloten liggende vereisten van
wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid; zie Kelk 2005, p. 49.

15 L. Wittgenstein, Filosofische onderzoekingen (1953; red. M. Derksen & S. Terwee), Amsterdam:
Boom 2002, § 7, p. 39 en § 10, p. 40-41. Zie voor meer over algemene aspecten van interpretatiethe-
orie hoofdstuk II, paragraaf 5; hoofdstuk III, paragraaf 2; en hoofdstuk IV, subparagrafen 2.3, 3.2
en 4.2.

2 Betekenis en methode

Opzet en culpa zijn de belangrijkste delictsbestanddelen die op de persoon van
de dader betrokken heten te zijn. De persoonlijke of subjectieve delictsbestand-
delen opzet en culpa markeren een tot op zekere hoogte juridisch ‘geformaliseer-
de’ verhouding tussen enerzijds het als dader aangemerkte handelend subject en
anderzijds de objectieve correlaten van de bestanddelen opzet en culpa, oftewel:
datgene waarop het opzet en de culpa betrokken zijn. Het strafrechtelijk opzet
is, ‘behalve op de handeling,’ gericht op ‘alle bestanddelen van de delictsom-
schrijving die daardoor taalkundig worden beheerst.’12 Ook de culpa is ‘delicts-
gebonden’: culpoze delicten brengen immers steeds een bepaalde vorm van
schuld aan een in de delictsomschrijving nader aangeduid gevolg of aan een
daarin aangeduide begeleidende omstandigheid tot uitdrukking.13 Opzet en culpa
verbinden een subject intentioneel aan een in een delictsomschrijving aangeduid
bestanddeel; zij zijn dus én subjectgebonden én objectgebonden. Het onderzoek
waarvan in het voorgaande verslag werd gedaan, was in hoofdzaak gericht op
het blootleggen van de betekenis van deze subjectieve bestanddelen van het
wettelijke strafbaar feit.14 Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat deze bete-
kenis een juridische, en daarmee een formele is. Een belangrijk, algemeen uit-
gangspunt voor de voorafgaande beschouwingen werd gevormd door het inzicht
dat ‘betekenis’ niet is een aan begrippen, termen of ervaringsbestanddelen
inherente eigenschap. Termen verwijzen naar objecten of ervaringsbestanddelen
in de menselijke leefwereld, maar de band tussen de term en het object waarnaar
de term verwijst, is nooit noodzakelijkerwijs onwrikbaar of eeuwig. Begrippen
die we met termen aanduiden, behelzen dan ook niet een onvervreemdbare
semantische kern waarmee zij zogezegd door de natuur zouden zijn toegerust.
De betekenis van termen schuilt in het gebruik dat daarvan wordt gemaakt.15

Betekenissen bestaan derhalve niet onafhankelijk van de act waarin en
waardoor zij worden verleend aan objecten of ervaringsbestanddelen. Deze act
of handeling die bestaat in de toewijzing van betekenissen aan objecten of
ervaringsbestanddelen in de leefwereld duiden wij aan met de term ‘interpreta-
tie’. Die betekenissen moeten, willen zij überhaupt kúnnen fungeren als object
van intersubjectieve toewijzing of ‘verlening’, wel op een bepaalde wijze aan
ons ter beschikking staan. Met andere woorden: de betekenis of de begripsin-
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16 J.F. Glastra van Loon, Norm en handeling. Bijdrage aan een kentheoretische fundering der sociale
wetenschappen (diss. Leiden 1956), Groningen: Wolters-Noordhoff 1987, p. 80-84. Zie nader
hoofdstuk II, paragraaf 5; en zie hoofdstuk III, subparagrafen 4.1 en 4.2; en hoofdstuk IV, subpara-
graaf 4.1.

17 Zo ook D.H. de Jong, ‘Het strafrechtelijk opzet anno 2003: vooral een psychologisch of vooral een
normatief begrip?’, RM Themis 2004b, p. 76-78. Anders Reijntjes 2003; J.M. Reijntjes, ‘Opzet of
toerekening?’, RM Themis 2004, p. 79-82; en anders A.A. van Dijk, Strafrechtelijke aansprakelijk-
heid heroverwogen. Over opzet, schuld, schulduitsluitingsgronden en straf (diss. Groningen), Apel-
doorn/Antwerpen: Maklu 2008, p. 235-236, die het uitgangspunt hanteert dat de materieel-rechtelij-
ke vraag naar de inhoud van het opzetbegrip dient te worden gesepareerd van de vraag naar de
jurisprudentiële omgang met dit begrip, welke omgang zich veeleer op het processuele vlak zou
bevinden.

18 Wat niet wegneemt dat het strafrechtelijk systeem de begrippen waarmee het opereert, door middel
van het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel, wel degelijk ‘wapent’ tegen te drastische
oprekking of wijziging van deze begrippen. Het gaat er hier evenwel om dat de door dit legaliteitsbe-
ginsel geboden waarborgen tegen de semantische oprekking van strafrechtelijke begrippen niet
kunnen aangrijpen op enige aan deze begrippen inherente betekenis. Zie nader hoofdstuk III,
paragraaf 3; en hoofdstuk IV, passim.

houd moet voorgegeven zijn. Iedere betekenisverlening aan een concreet object
of ervaringsbestanddeel vooronderstelt en ‘demonstreert’ de voorgegeven
begripsinhoud, maar actualiseert haar eveneens, waardoor iedere betekenisverle-
ning ook een ‘representatie’ biedt van de gewijzigde, althans geactualiseerde
begripsinhoud.16 Het strafrecht is voor de implicaties van dit algemene inzicht
allerminst immuun. Men moet zich dus hoeden voor de indruk, als zou het
strafrecht allereerst een materieel-rechtelijke betekenis aan een bepaald begrip
toedelen, om pas vervolgens de vraag onder ogen te zien, op welke wijze dit
aldus inhoudelijk bepaalde begrip zich eventueel voor strafrechtelijke bewijs-
voering zou kunnen lenen. De vraag naar bewijs vooronderstelt de vraag naar
bewijsbaarheid; beide vragen zijn bij voorbaat van invloed op de beantwoording
van de vraag naar de begripsinhoud oftewel de betekenis van dat waarvan bewijs
verlangd wordt.17

De dialectische verhouding tussen de semantische inhoud van een ‘voorwerp
van waardering’ enerzijds en de interpretatieve ‘waardering van een voorwerp’
anderzijds, of, herschreven in strafrechtelijke termen: de dialectische verhouding
tussen de materieel-strafrechtelijke inhoud van een begrip en de strafprocessueel
gereguleerde bewijsvoering van het verschijnsel waarnaar dit begrip verwijst,
vormde in de voorgaande hoofdstukken een belangrijk uitgangspunt in onze
poging de betekenis bloot te leggen van de strafrechtelijke begrippen opzet en
culpa. Ofschoon zij natuurlijk geen volstrekt wispelturige grootheden zijn die
zich afhankelijk van allerlei optredende grillen met alle mogelijke betekenissen
laten bekleden, omvatten zij geen rotsvaste, ‘eigen’ betekenis die volledig zou
kunnen worden gewapend tegen ‘vertekening’ van buitenaf.18 De semantische
inhoud van de begrippen opzet en culpa, anders gezegd: de ‘identiteit’ van deze
begrippen, vermag niet als het ware ‘uit zichzelf’, dus zonder enige subjectieve
ingreep, van zichzelf blijk te geven. De betekenis van een object of ervaringsbe-
standdeel is altijd het resultaat van de werkzaamheid van een bepaalde ‘metho-
de’. Deze term methode dienen wij dan niet primair te verstaan in de betekenis
van een handelingsvoorschrift, maar in de meer fundamentele betekenis van een
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19 Th.C.W. Oudemans, Echte filosofie, Amsterdam: Bert Bakker 2008a, p. 77: een methode is sedert
de door Descartes ingeluide moderne tijd ‘niet primair iets wat mensen bedenken, maar een weg die
zich voordoet en die mensen vervolgens begaan, een weg die hun wereld al had getekend. (…) Dat
is de zin van methode: de weg naar een specifieke identiteit, vanuit diezelfde identiteit.’

20 Oudemans 2008a, p. 79.
21 Taal bevat in aan L. Wittgenstein ontleende termen: een picture of the world, oftewel: het bevat de

verschillende vóór-reflexieve aannames en waarheden die mensen hebben geleerd noodzakelijker-
wijs steeds te vooronderstellen; zie G.C.G.J. van Roermund, Recht, verhaal en werkelijkheid,
Bussum: Coutinho 1993a, p. 152-158. Zie over de symbolische structuur van de taal A.W.M. Mooij,
Taal en verlangen. Lacans theorie van de psychoanalyse, Meppel: Boom 1983, p. 95-97, 141-147;
A.W.M. Mooij, De psychische realiteit. Psychiatrie als geesteswetenschap, Amsterdam: Boom
2006, p. 146-151, 193-198; R. Visker, Vreemd gaan en vreemd blijven. Filosofie van de multicultu-

weg waarlangs blijkt wat een ‘ding’ of een ‘object’ is, wat daarvan dus de
identiteit is.19

De term ‘methode’ geeft aan dat het interpreterend subject, bijvoorbeeld een
rechter, een ‘ding’, bijvoorbeeld een delictueuze gedraging, tegenover zich
plaatst, dus tot object maakt, teneinde daarvan de betekenis of identiteit te
bepalen. De weg waarlangs deze betekenis of identiteit tussen waarderend
subject en gewaardeerd object van zich blijk geeft, is geplaveid met regels of
normen die de verhouding tussen denken en zijn, tussen subject en object
organiseren. De regels uit kracht waarvan een zaak of object een voor een
subject zinvolle betekenis heeft, komen niet uit het subject zelf voort, doch
liggen besloten in de taal die de horizon instelt waarbinnen iets een object mag
heten. De door de taal ingestelde horizon of symbolische orde is met andere
woorden constitutief voor iedere betekenis en daarmee ook voor iedere interpre-
tatieve act waarin en waardoor wij een object in een voorgegeven betekenis
vatten. Doordat wij aan objecten of ervaringsbestanddelen een bepaalde beteke-
nis kunnen toekennen, kunnen wij ons tot deze ervaringsbestanddelen ook op
een bepaalde wijze verhouden. De verhouding tussen subject en object wordt
georganiseerd door intersubjectieve normen die besloten liggen in de taal. Taal
levert aldus bezien een door normen gestuurd ordenend principe, op geleide
waarvan de verschillende onderdelen van de werkelijkheid op een bepaalde,
intersubjectief herkenbare wijze worden aangeduid.

Aanduiding van iets als iets gaat noodzakelijkerwijze gepaard met omvor-
ming van het aangeduide object. De symbolische structuur van de taal maakt het
mogelijk om ervaringsbestanddelen op een bepaalde wijze aan te duiden; in de
aanduiding wordt het complexe en duistere gereduceerd tot wat door mensen
rechtstreeks gezien en ervaren kan worden.20 De natuurlijke, aan vaste wetmatig-
heden onderworpen werkelijkheid buiten onszelf, oftewel: het door objectieve
noodzakelijkheid geregeerde ‘natuurrijk’ van de ‘brute’ feiten en processen wier
loop wij niet kunnen beïnvloeden en die als zodanig zelfs niet voor menselijke
zingeving vatbaar zijn, – deze onmiddellijke, fysieke werkelijkheid wordt bij
wege van de symbolische structuur van de taal teruggebracht en omgevormd tot
een betekenisvolle, sociaal gedimensioneerde leefwereld die wordt bevolkt door
subjecten met wie en objecten waarmee wij zinvolle verhoudingen kunnen
aangaan.21 De taal, die dienst doet als een soort symbolische zeef waardoorheen



Hoofdstuk VII412

raliteit, Amsterdam: Sun 2006, p. 268, 272, 323. Zie nader hoofdstuk II, subparagrafen 3.3 en 4.3;
hoofdstuk IV, subparagraaf 4.2; en hoofdstuk V, subparagraaf 3.1.

22 Zie E. Levinas, ‘Betekenis en zin’, in: E. Levinas, Het menselijk gelaat. Essays, gekozen, vertaald,
ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ad Peperzak, Amsterdam: Ambo 2005b, p. 167-210;
zie ook het motto van Levinas bij hoofdstuk V.

23 M. Heidegger, Zijn en tijd (1927; vert. M. Wildschut), Nijmegen: Sun 1999, p. 80-91; H.-G. Gadamer,
Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen: J.C.B. Mohr
(1960) 1975, p. 247-250, 279; zie nader hoofdstuk III, paragraaf 2; en hoofdstuk V, paragraaf 2.

24 In hoofdstuk III hebben wij gezien dat H.-G. Gadamer, in de lijn van M. Heidegger, aan deze
gedachte een universaliteitspretentie verbindt voor de hermeneutische kentheorie: voordat de mens
in de volle zin des woords ‘subject’ is, is hij reeds in-de-wereld, en aldus onderworpen aan een
symbolisch regime van historisch overgeleverde, in traditie gewortelde ‘vooroordelen’, die de mens
zich eerst zal moeten ‘eigen maken’, vooraleer hij daarvan eventueel ook weer afstand zou kunnen
nemen. Deze mogelijkheid die het subject in principe heeft om de binnen zijn ‘horizon’ verankerde
vooroordelen aan kritiek bloot te stellen, doet evenwel op geen wijze af aan het feit dat de mens
steeds radicaal gesitueerd is, opereert binnen een horizon die de visie op de leefwereld organiseert:
horizonten ‘versmelten’ en veranderen, maar verdwijnen doen ze niet. Zie nader hoofdstuk III,
subparagrafen 2.2, 2.4 en 2.5.

25 Mooij 2006, p. 192-195. Zie ook J. Habermas, ‘Freiheit und Determinismus’, in: J. Habermas,
Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze, Frankfurt: Suhrkamp 2005, p. 155-
186. Zie nader hoofdstuk II, paragrafen 3 en 4; en hoofdstuk V, subparagrafen 3.2 en 3.3.

26 Zie Mooij 2006, p. 146-148, 151-152, 165-170. Zie nader hoofdstuk V, subparagraaf 3.2.

de natuurlijke werkelijkheid als intersubjectieve leefwereld te voorschijn komt,
verschaft het menselijk subject een paradoxaal statuut.22 Enerzijds is het mense-
lijk subject volledig aan de symbolische ordening onderworpen; het subject is
zogezegd ‘geworpen’ in een reeds bestaande, intersubjectieve wereld waarbin-
nen het is overgeleverd aan cultureel en historisch bemiddelde ‘vooroordelen’
of vóór-reflexieve aannames aangaande de organisatie van de leefwereld.23

Anderzijds is het menselijk subject, juist dankzij de symbolische ordening
waarbinnen het is opgenomen, in staat zich op een bepaalde wijze tot de hem
omgevende wereld te verhouden. Het menselijk subject is in staat afstand te
nemen tot al hetgeen het uit kracht van de symbolische structuur als ervaringsbe-
standdelen kan waarnemen of ervaren.24 De symbolische ordening brengt een
separatie tot stand tussen het subject en de verschillende objecten of ervarings-
bestanddelen in de leefwereld. De termen object en ervaringsbestanddeel dienen
wij hier in een wijde zin te verstaan: het kan gaan om dingen of zaken, maar ook
om anderen en zelfs om het eigen zelf. De ander en het zelf zijn niet op onmid-
dellijke wijze aan het subject tegenwoordig, doch zijn van dit subject gescheiden
door een symbolisch tussenstuk dat het subject in de gelegenheid stelt uitingen
van anderen en van hem zelf tot voorwerp van duiding en reflectie te maken. Op
deze wijze is het subject in staat zijn bestaan in gebonden vrijheid te ‘ontwer-
pen’.25 Het subject is in zekere zin ‘zichzelf vooruit’ doordat het wordt gedragen
door een bepaalde, door de taal overgeleverde visie op de wereld, dat wil
zeggen: door inzichten in de wijze waarop de leefwereld in elkaar steekt en door
emotionele of gevoelsmatige stemmingen die door situaties en gebeurtenissen
worden opgeroepen.26 Deze cognitieve en affectieve betrokkenheid van het
subject bij de intersubjectieve leefwereld wordt aangeduid met de term: inten-
tionaliteit.
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27 Zie J. Sperna Weiland, ‘Wat is fenomenologie?’, in: R.J. de Folter et al. (red.), Fenomenologie,
kriminologie en recht, Assen: Van Gorcum 1979, p. 11-23, p. 18; Th. de Boer, Van Brentano tot
Levinas. Studies over de fenomenologie, Amsterdam/Meppel: Boom 1989, p. 54-55; E. Husserl,
Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch:
Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, Halle: Max Niemeyer 1922, p. 167-171, 256-
259; Mooij 2006, p. 146-148 en p. 151: ‘Maar de typering van de intentionaliteit betreft alleen de
algemene aard van het psychische, en beklemtoont in het bijzonder de verwevenheid van inzicht en
gevoel’; zie nader hoofdstuk V, paragraaf 3.

28 De equatie van de begrippen ‘intentie’ en ‘betekenis’ brengt tot uitdrukking dat intentionele
verrichtingen zich tussen twee ‘polen’ bewegen: een subjectpool en een objectpool. Zie bijvoorbeeld
Husserl 1922, p. 185-188, 256-259. Intentionele verrichtingen zijn dus nooit een zuiver subjectieve
of een zuiver intersubjectieve aangelegenheid, maar vormen de uitdrukking van een betrokkenheid
tussen een zich te verstaan gevend subject en de objectieve leefwereld waarin het subject zich te
verstaan geeft. Zie Mooij 2006, p. 66-67; en zie nader hoofdstuk V, paragraaf 3.

3 Intentionaliteit en formaliteit

Intentionaliteit is, in zeer algemene zin, de gerichtheid van een met een bewust-
zijn begiftigd subject op een object in de intersubjectieve leefwereld. Op deze
sociaal gedimensioneerde leefwereld is het subject immers onontkoombaar
betrokken, telkens wanneer het zich uit, dus wanneer het bijvoorbeeld spreekt,
schrijft of handelt. Deze intentionele betrokkenheid drukt zich uit in de verschil-
lende, concrete wijzen waarop het subject zich in de intersubjectieve leefwereld
te verstaan geeft. De term ‘intentionaliteit’ werd in de voorgaande hoofdstukken
gebruikt ter aanduiding van het abstracte en formele principe volgens hetwelk
het menselijk subject in algemene zin door betrokkenheid bij of gerichtheid op
de leefwereld wordt gekenmerkt. Met de term ‘intentie’ hebben wij daarentegen
in het voorgaande steeds het oog gehad op de meer concrete manifestatie van de
intentionele betrokkenheid in een subjectieve verrichting. De intentie waarmee
een subject zich in de intersubjectieve leefwereld te verstaan geeft, markeert met
andere woorden de bijzondere ‘waarde’ waarin de algemene en abstracte eigen-
schap van intentionele gerichtheid zich in een concrete uiting van het subject
manifesteert.27 De intentie waarmee een handelend subject zijn verrichting
zogezegd ‘bezielt’, drukt zich uit in deze verrichting en verleent aan deze ver-
richting een bepaalde ‘betekenis’, die weliswaar haar oorsprong in het subject
vindt maar die in de uitwendigheid ook intersubjectief toegankelijk is.28

Het onderzoek, waarvan in het voorliggende hoofdstuk de uitkomsten
worden gepresenteerd, is in belangrijke mate gebaseerd op het inzicht dat de
strafrechtelijke begrippen opzet of dolus en onachtzaamheid of culpa de straf-
rechtelijke verbijzonderingen zijn van bepaalde vormen van het vóór-juridische
intentiebegrip, dat op zijn beurt weer de aanduiding vormt van de concrete
manifestatie van het abstracte begrip intentionaliteit. Het opzet en de culpa zien
op juridische specificaties van de wijze waarop een zich uitend menselijk subject
zich in zijn gedragingen in de intersubjectieve ervaringswereld te verstaan geeft.
Dit brengt mee dat een juist begrip van de betekenis van het strafrechtelijk opzet
en van de strafrechtelijke culpa vooronderstelt dat wij inzicht hebben in de vóór-
juridische begrippen waarvan zij de juridische verbijzonderingen of specificaties
zijn. Het opzet en de culpa kunnen namelijk worden beschouwd als de begrip-
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29 Zie voor een bespreking van enkele aspecten van de systeemtheoretische benadering van het
strafrecht en voor een kritiek op enige functionalistische tendensen binnen deze benadering
hoofdstuk IV, subparagraaf 4.1.

30 Vgl. P. Fuchs, Die Psyche. Studien zur Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt, Weilerswist:
Velbrück Wissenschaft 2005, p. 12-13.

pen die uitdrukking geven aan een ‘strafrechtelijk relevante waarde’ van de
wijze waarop een handelend subject zich intentioneel tot de intersubjectieve
leefwereld verhoudt. Hierboven werd reeds genoteerd dat de delictsbestanddelen
opzet en culpa een tot op zekere hoogte juridisch geformaliseerde verhouding
markeren tussen enerzijds het als dader aangemerkte handelend subject en
anderzijds de correlaten van het opzet of de culpa, dus de ‘objecten’ waarop
deze concrete manifestaties van intentionele gerichtheid betrokken zijn.

De objecten waarop het opzet en de culpa gericht zijn, maken deel uit van
een wereld die niet samenvalt met de intersubjectieve leefwereld in algemene
zin, doch die daarvan een abstractie vormt. De uit ‘bestanddelen’ samengestelde
wettelijke delictsomschrijvingen vormen, tezamen met de centrale leerstukken
uit het ‘algemeen deel’ van het materiële strafrecht, het door het strafrecht
bestreken werkdomein, het strafrechtelijke equivalent van de intersubjectieve,
sociale ‘leefwereld’. De strafrechtelijke ervaringswereld vormt met andere
woorden een contrafactische realiteit, die in het vierde hoofdstuk in systeemthe-
oretische termen werd beschreven als een gereduceerde abstractie van de extra-
juridische, intersubjectieve leefwereld.29 Het strafrecht abstraheert van de
oneindig gediversifieerde sociale werkelijkheid, door zich alleen te oriënteren
op de door het strafrecht zelf geselecteerde aspecten van de sociale realiteit. De
term ‘aspect’ impliceert reeds dat het strafrecht noodgedwongen ‘af-ziet’ van
een grote hoeveelheid betekenissen in de sociale leefwereld.30 Het strafrecht
codeert en vereenvoudigt daardoor zijn omgeving, oftewel: het selecteert en laat
weg. Aangezien de strafrechtelijke begrippen opzet en culpa een bepaalde
gerichtheid aanduiden van een dader op objecten uit de contrafactische straf-
rechtelijke ervaringswereld, moeten ook deze strafrechtelijke verbijzonderingen
van het algemene begrip intentie noodzakelijkerwijs worden gekenmerkt door
een contrafactische signatuur.

In dit verband verdient opmerking dat het strafrecht in tenminste twee
opzichten wordt gekenmerkt door formaliteit. In de eerste plaats behelst het
strafrecht niet alleen materiële normen die zich tot de rechtsgenoten richten en
aan wie zij een ideële stand van zaken voorhouden waaraan hun verrichtingen
door het recht worden getoetst, maar tevens regels van formele aard die, grof
gezegd, betrekking hebben op de wijze waarop deze juridische toetsing plaats
heeft. In de tweede plaats wordt het strafrecht ook op een wat algemener plan
door formaliteit gekenmerkt. De begrippen waarvan het strafrecht zich bedient,
hebben een betekenis die niet zonder meer congruent is met de betekenis die
men in de vóór-juridische leefwereld met deze begrippen pleegt te verbinden.
De strafrechtelijke begrippen stellen een eigen strafrechtelijke symbolische orde
in, en in de herhaalde toepassing van deze begrippen houdt het strafrecht deze
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31 De instandhouding of handhaving impliceert niet dat de orde voortdurend aan zichzelf gelijk blijft.
Normtoepassing of begripstoepassing gaat, zo leerde ons de bespreking van de hermeneutische
rechtsvindingsleer in hoofdstuk III, steeds gepaard met een lichte vertekening of aanpassing: de
betekenis van een juridische norm ligt niet vast, want wordt geactualiseerd in iedere toepassing ervan
op een geheel van feiten (ius in causa positum). De actuele, maar steeds voorlopige betekenis van
een norm openbaart zich dus niet eerder dan bij gelegenheid van zijn toepassing op een set feiten.
Ieder nieuw ervaringsbestanddeel is daardoor zowel een demonstratie (en daarmee een betekend
object) van vooraf beschikbare begrippen en betekenissen, alsook een representatie (een teken) van
de gewijzigde begrippen en betekenissen; teken en betekende zijn omkeerbaar. Zie over de
‘normatieve kracht’ van betekenisverlening nader Glastra van Loon (1956) 1987, p. 80-84; M. Hil-
debrandt, Straf(begrip) en procesbeginsel (diss. Rotterdam), z.p.: Kluwer 2002. Zie verder hoofdstuk
II, paragraaf 5; en hoofdstuk III, subparagrafen 4.1 en 4.2, waar de omkeerbaarheid van teken en
betekend object wordt besproken in verband met de normativerende rechtsvindingsmethode.

32 Zie J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokrati-
schen Rechtsstaats, Frankfurt: Suhrkamp 1992, p. 145, 567, die in dit verband de complementariteit
van recht en moraal benadrukt: de juridische institutionalisering van intersubjectieve verwachtings-
patronen, die gepaard gaat met de aan de staat toegekende mogelijkheid tot sanctionering, compen-
seert de tekortkomingen van de moraal en ontlast mensen van de last zélf een morele oplossing voor
een handelingsconflict te vinden. Vgl. daarnaast N. Luhmann, Law as a social system, Oxford:
Oxford UP 2004, p. 142-172; J. ter Heide, Vrijheid. Over de zin van de straf (diss. Leiden), Den
Haag: Bert Bakker 1965a, p. 107; en G.A. van der Wal, ‘Recht en legitimiteit’, in: G.A. van der Wal,
Recht met reden. Verzamelde opstellen, Deventer: Kluwer 2003, p. 31-58, p. 36-37; Kelk 2005, p. 1;
en vgl. C. Kelk, ‘Het “strafrechtelijke discours” ofwel: ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is’, in:
P.J.A. ter Hoeven et al. (red.), Bezonnen hoop (Hulsman-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1986, p. 1-14, p. 12-13. Zie nader hoofdstuk IV, subparagraaf 3.1.

symbolische orde in stand.31 De symbolische orde van het strafrecht vooronder-
stelt de door de omgangstaal ingestelde ordening die de natuurlijke werkelijk-
heid sociaal dimensioneert en daarmee voor menselijke zingeving vatbaar
maakt. De omgangstaal vormt weliswaar het fundament onder de strafrechtelijke
begrippenwereld, maar de door juridische begrippen geconstitueerde, strafrech-
telijke ervaringswereld valt allerminst samen met de door de omgangstaal ge-
stichte, intersubjectieve ervaringswereld.

Strafrechtelijke begrippen vatten de sociale of intersubjectieve werkelijkheid
in een ‘formele’ betekenis. Zij vooronderstellen dus deze sociale werkelijkheid,
maar geven er tevens een nadere, en wel strafrechtelijke specificatie aan. In het
voorgaande hebben wij gezien dat dit inderdaad geldt voor de strafrechtelijke
concepten van de menselijke gedraging, van de in gedragingen tot uitdrukking
komende intentionele betrokkenheid en van de menselijke verantwoordelijkheid
voor, of schuld aan in de uitwendigheid verrichte gedragingen: zij bestaan in een
geformaliseerde, juridische specificatie van de vóór-juridische, alledaagse
concepten van gedraging, intentionaliteit, intentie en schuld. De strafrechtelijke
specificatie van het binnen het menselijk intentioneel handelen tot uitdrukking
komende intentiebegrip vat het opzet en de culpa in een formele, juridische
betekenis. Deze formalisering of juridisering beantwoordt aan een behoefte: de
begrippen waarvan het strafrecht zich bedient, hebben een betekenis die aan-
grijpt op de functie van het strafrechtelijk systeem die bestaat in de stabilisering
van normatieve verwachtingspatronen binnen de samenleving.32 Een dergelijke
omschrijving van de functie van het strafrechtelijk systeem brengt tot uitdruk-
king dat de juridische begripsvorming gepaard gaat met een zekere ‘spanning’.
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33 Zie uitvoerig hoofdstuk IV, paragraaf 2, subparagraaf 4.1 en paragraaf 5.
34 Zie hoofdstuk IV, paragrafen 1 en 4. Zie over de term ‘contrafacticiteit’ uitvoerig R. Foqué & A.C.

’t Hart, Instrumentaliteit en rechtsbescherming. Grondslagen van een strafrechtelijke waardendis-
cussie, Arnhem: Gouda Quint 1990, p. 138-140.

35 Th. de Boer, ‘Contouren van een niet-relativistisch pluralisme’, in: Th. de Boer & S. Griffioen (red.),
Pluralisme. Cultuurfilosofische beschouwingen, Amsterdam/Meppel: Boom 1995, p. 162-179; J.
Klapwijk, ‘Ethisch pluralisme en de opdringerigheid van het universele’, in: Th. de Boer &

Het strafrecht is voor de vervulling van zijn functie aangewezen op precieze, op
semantisch goed afgebakende begrippen. De omlijning van de betekenis van de
strafrechtelijke begrippen gaat noodzakelijkerwijze gepaard met een zekere
‘vertekening’ in verhouding tot de betekenis die deze begrippen in de alledaagse
leefwereld aankleeft.

Om de normatieve verwachtingspatronen, die het strafrecht op voorzet van
politieke besluitvorming canoniseert als rechtsbelangen, te kunnen ‘immunise-
ren’ voor de doorkruising daarvan door delictueuze gedragingen in de empiri-
sche leefwereld, of, anders geformuleerd: om eigenrichting zoveel mogelijk te
kunnen voorkomen, heeft het strafrecht een begrippenapparaat nodig dat niet
alleen de strafrechtelijk beschermde, normatieve verwachtingspatronen, maar
ook de algemene voorwaarden voor vaststelling van de aansprakelijkheid ter
zake van de schending van deze normatieve verwachtingspatronen zo precies
mogelijk omlijnt. Aangezien de woorden van de omgangstaal in veel gevallen
worden gekenmerkt door een te sterk polysemantisch karakter, dan dat het
strafrecht met deze woorden uit de voeten kan, zorgt het strafrecht voor een
nadere omlijning van de betekenis van zijn begrippen en normen. In het vierde
hoofdstuk hebben wij gezien dat het strafrecht zich eerst en vooral langs de weg
van het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel voor deze rechtszekerheid
dienende omlijning garant stelt: het legaliteitsbeginsel bewaakt immers de
kwaliteit van de communicatie van de inhoud van de strafrechtelijke normen aan
de rechtsgenoten. Maar het legaliteitsbeginsel stipuleert daarmee ook de eis dat
de strafrechtelijke ‘vertekening’ niet te ver afvoert van de betekenis die de om-
gangstaal verbindt aan de alledaagse equivalenten van de strafrechtelijke
begrippen.33

Deze spanning tussen de door juridische specificatie en vertekening gescha-
pen afstand tot de vóór-juridische ervaringswereld enerzijds en de noodzaak van
een voldoende mate van aansluiting bij deze sociale ervaringswereld anderzijds
is inherent aan wat wij hebben leren kennen als de ‘contrafactische’ aard van het
strafrechtelijk systeem. Het strafrecht wordt gekenmerkt, niet alleen door het feit
dat de inhoud van zijn normen op afstand staat van de sociale realiteit – die
immers aan de deontische waarde dier normen nooit volledig tegemoet kan
komen – doch ook door het besef van dit feit, het besef dus dat het strafrecht
feiten uit de sociale leefwereld toetst aan een in de strafrechtelijke normen en
begrippen verankerde, geïdealiseerde abstractie van de sociale leefwereld.34

Aangezien wij ons in onze sterk plurale en multiculturele samenleving niet
kunnen troosten met de gedachte dat ten aanzien van de vormgeving van dit
strafrechtelijke ideaalbeeld volkomen eensgezindheid kan worden bereikt,35
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S. Griffioen (red.), Pluralisme. Cultuurfilosofische beschouwingen, Amsterdam/Meppel: Boom
1995, p. 180-203; J.M. ten Voorde, Cultuur als verweer. Een grondslagentheoretische studie naar
de ruimte en grenzen van culturele diversiteit in enige leerstukken van materieel strafrecht (diss.
Rotterdam), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007a, p. 18-22, 138-140; A.C. ’t Hart, ‘Recht en
pluralisme’, in: A.C. ’t Hart, Hier gelden wetten! Over strafrecht, Openbaar Ministerie en multicul-
turalisme, Arnhem: Gouda Quint 2001b, p. 199-212; W. Schinkel, Denken in een tijd van sociale
hypochondrie. Aanzet tot een denken voorbij de maatschappij, Kampen: Klement 2008a.

36 Zie voor de term ‘ideaaltoestanden’ G.H. von Wright, ‘Is and ought’, in: S.L. Paulson & B. Lit-
schewski Paulson (red.), Normativity and norms. Critical perspectives on Kelsenian themes, Oxford:
Clarendon Press 1998, p. 365-382; zie ook hoofdstuk II, subparagraaf 2.4.

37 Luhmann 2004, p. 79-88, 105-120; zie nader hoofdstuk IV, subparagrafen 4.1 en 4.3.

heeft het strafrechtelijk systeem voortdurend iets aan zijn ‘omgeving’ uit te
leggen. Wij beschikken niet over een hogere-ordestandpunt van waaruit de
‘ideaaltoestanden’ waarnaar de strafrechtelijke begrippen en normen verwij-
zen,36 zich naar ieders tevredenheid laten optekenen en van waaruit de legitimi-
teit van de uit de toepassing van deze begrippen en normen voortvloeiende
oordelen kan worden gegarandeerd.

Door het permanente tekort of gebrek in de rechtvaardiging en rechtvaardig-
baarheid van de strafrechtelijke oordelen wordt het strafrecht het besef inge-
prent, dat zijn onafhankelijkheid, zijn autonomie niet onbegrensd kan zijn. In het
vierde hoofdstuk bleek dat het recht, en dus ook het strafrecht, wordt geken-
merkt door een ‘normatieve geslotenheid’: alleen het strafrecht kan uitmaken,
wat wel en wat niet als onderdeel van het strafrechtelijk systeem heeft te
gelden.37 De vraag naar de identificatie van het recht wordt dan ook beantwoord
met een tautologie: recht is wat het recht voor recht aanziet. Het strafrechtelijk
systeem bezit uit hoofde van zijn normatieve geslotenheid en zelf-referentiële
karakter een zekere onafhankelijkheid ten opzichte van zijn omgeving, maar
gelet op de omstandigheid dat het strafrecht een instituut, een systeem is binnen
het meeromvattende sociale systeem, mag men zich van deze onafhankelijkheid
geen overdreven voorstellingen maken. Het strafrecht ontwerpt in en door zijn
begrippen en normen een eigen beeld van de werkelijkheid, maar dit kan niet
verhinderen dat het strafrecht met zijn strafrechtelijk gespecificeerde, dus
contrafactische begrippen en normen steeds verwijst naar de vóór-juridische
wereld van de intersubjectieve verhoudingen die het strafrecht overeenkomstig
zijn functie wordt geacht te normeren.

4 Toe-eigening en onteigening

Het strafrecht in zijn formaliteit mag derhalve niet te zeer verwijderd raken van
de alledaagse leefwereld in heel zijn weerbarstige materialiteit. Deze conclusie,
die het resultaat vormde van onze bezinning op het materieel-strafrechtelijke
legaliteitsbeginsel in het vierde hoofdstuk, werd in de hoofdstukken V en VI
uitgewerkt ten aanzien van de delictsbestanddelen opzet en culpa. De contrafac-
tische of juridisch geformaliseerde betekenis van de delictsbestanddelen opzet
en culpa is in de voorgaande hoofdstukken in verschillende bewegingen aan-
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38 Als ‘opzettelijk’ kwalificeerbare gedragingen laten per definitie een herschrijving toe waarin sprake
is van een cognitieve en affectieve betrokkenheid van het handelend subject tot het gevolg of de
gevolgen van diens gedraging. Hoezeer het opzetbegrip semantisch ook wordt opgerekt, hoezeer
men de ‘extensie’ van het opzetbegrip ook vergroot, en hoe ‘dun’ de intentionele band tussen het
subject en het litigieuze gevolg door deze uitvergroting ook moge worden, altijd is er deze intentio-
nele betrokkenheid tussen subject en gevolg. Als ‘culpoos’ te kwalificeren gedragingen weerstreven
daarentegen onze pogingen tot het reconstrueren van een intentionele, cognitieve en affectieve
gerichtheid van het handelend subject op de gevolgen van diens gedraging. Zijn gedraging is
intentioneel, maar de intentionaliteit strekt zich niet uit tot de door deze gedraging in de uitwendig-
heid gesorteerde effecten. Voor een omschrijving van de term ‘privatief’ zie Visker 2006, p. 205.
Zie nader hoofdstuk VI, subparagraaf 4.1.

39 In die zin ook D.H. de Jong, ‘Het weten en willen van een “normaal mens” in het strafrecht’, DD
2004a, p. 1050-1069, p. 1061-1062; Ch.J. Enschedé, ‘Wetten en rechters’, in: P. Abas et al. (red.),
Non sine causa (G.J. Scholten-bundel), W.E.J. Tjeenk Willink 1979, p. 51-69, p. 57-59.

geduid. Het strafrechtelijk opzetbegrip heeft in dit verband het meest in de
belangstelling gestaan; aan het begrip culpa zijn verhoudingsgewijs aanzienlijk
minder overwegingen gewijd. Deze ogenschijnlijke wanverhouding vormt
evenwel een natuurlijk uitvloeisel van de vraag, op beantwoording waarvan het
voorafgaande onderzoek zich in hoofdzaak heeft toegelegd: op welke wijze
verkrijgen intentioneel verrichte gedragingen strafrechtelijke relevantie, in dier
voege dat deze gedragingen als opzettelijke of eventueel culpoze verrichtingen
kunnen worden gekwalificeerd; of, anders geformuleerd: onder welke voorwaar-
den kan de concrete intersubjectieve betekenis (intentie) van een subjectieve
verrichting de strafrechtelijke waarde van opzet of van culpa toebedeeld krijgen?
Het opzet moet worden beschouwd als de kardinale strafrechtelijke specificatie
van het vóór-juridische intentiebegrip. De culpa ziet daarentegen op een in
zekere zin gemankeerde of privatieve strafrechtelijke specificatie van het vóór-
juridische intentiebegrip: de culpa brengt in verhouding tot het positieve begrip
opzet een strafrechtelijk betekenisvolle negativiteit, een tekort, tot uitdrukking.38

Deze vaststelling verklaart dat in het voorgaande het accent is gelegd op het
strafrechtelijk opzetbegrip.

Zoals hierboven reeds werd gesteld, hangen de vraag naar de semantische
inhoud van een begrip en de vraag naar de interpretatieve act waarin en waar-
door een begrip op een bepaald ervaringsbestanddeel wordt toegepast, nauw met
elkaar samen. Dit betekent dat de strikt genomen materieel-rechtelijke vraag
naar de inhoudelijke betekenis van de strafrechtelijke begrippen opzet en culpa
niet kan worden beantwoord zonder dat men aandacht schenkt aan de strikt
genomen formeel-rechtelijke problematiek rond de bewijsvoering van het opzet
en de culpa.39 Deze delictsbestanddelen opzet en culpa drukken de juridische
waarde uit die door het strafrechtelijk systeem wordt verleend aan de betekenis
van menselijke gedragingen. Deze betekenis is bepalend voor de ‘identiteit’ die
mensen binnen de intersubjectieve sfeer zinvol aan het gewaardeerde object, een
gedraging of een andere subjectieve uiting, kunnen toekennen. Intentionaliteit
is de gerichtheid van een subject op de objectieve of intersubjectieve leefwereld
en duidt derhalve op een wederzijdse doordringing van buitenwereld en binnen-
wereld. Het opzet en de culpa zijn beide verbijzonderingen van het algemene
begrip intentie, dat op zijn beurt weer een concrete manifestatie van het abstracte
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40 Zie nader hoofdstuk VI, paragraaf 3.
41 Voornamelijk om stilistische redenen werd ook gebruik gemaakt van de termen ‘normativering’,

‘objectivering’ of ‘objectiverende methode’. Waarom de term ‘normativerende methode’ evenwel
de voorkeur geniet, heb ik uiteengezet in hoofdstuk VI, subparagraaf 3.1, voetnoten 127 en 147.

42 HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552, m.nt. Y. Buruma (cursivering toegevoegd); deze formulering is
sinds het verschijnen van dit arrest onderdeel geworden van de standaardformule voor het voorwaar-
delijk opzet, waarvan ook de feitenrechters met grote regelmaat gebruik maken. Zie ook HR 16
januari 2007, NJ 2007, 71; HR 4 december 2007, NJ 2008, 17; HR 8 april 2008, NJ 2008, 233; HR
22 april 2008, NJ 2008, 375, m.nt. N. Keijzer.

43 Dat wil zeggen: de gevallen waarin de verdachte niets verklaart omtrent de ‘geestesgesteldheid’
waarmee hij zijn gedraging heeft verricht, de gevallen waarin er met betrekking tot het opzet geen
getuigenverklaringen voorhanden zijn, en de gevallen waarin wel voorhanden verklaringen van de
verdachte of van eventuele getuigen niet redengevend zijn voor het oordeel van de rechter over het
opzet.

begrip intentionaliteit vertegenwoordigt. Dit brengt mee dat ook de ‘methode’
waarmee, of de ‘weg’ waarlangs kan worden vastgesteld of een bepaalde,
strafrechtelijk te waarderen gedraging strafrechtelijk heeft te gelden als een
opzettelijke of als een culpoze gedraging, een juridische specificatie of verbij-
zondering te zien geeft van de weg waarlangs in zeer algemene zin blijkt wat
een ‘ding’ of een ‘object’ is, wat daarvan dus de identiteit, de betekenis is.40

Deze weg werd in de voorgaande hoofdstukken aangeduid met de term
‘normativerende methode’.41 De Hoge Raad heeft de weg waarlangs de feiten-
rechter tot zijn oordeel geraakt of dient te geraken, dat een bepaalde, in een
tenlastelegging omschreven gedraging opzettelijk of juist niet opzettelijk door
het als verdachte aangemerkte subject is verricht, in zijn eerste hiv-arrest uit
2003 als volgt geformuleerd: ‘Of in een concreet geval moet worden aangeno-
men dat sprake is van bewuste schuld dan wel van voorwaardelijk opzet zal,
indien de verklaringen van de verdachte en/of bijvoorbeeld eventuele getuigen-
verklaringen geen inzicht geven omtrent hetgeen ten tijde van de gedraging in
de verdachte is omgegaan, afhangen van de feitelijke omstandigheden van het
geval. Daarbij zijn de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder
deze is verricht, van belang. Bepaalde gedragingen kunnen naar hun uiterlijke
verschijningsvorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op een bepaald gevolg
dat het – behoudens contra-indicaties – niet anders kan zijn dan dat de verdachte
de aanmerkelijke kans op het desbetreffende gevolg heeft aanvaard.’42 De
‘zichtbare’ aard van gedragingen, de ‘zichtbare’ omstandigheden waaronder
gedragingen zijn verricht, de uiterlijke verschijningsvorm van bepaalde gedra-
gingen: het zijn deze, in de uitwendigheid aan te treffen ‘tekens’ die in ‘moeilij-
ke gevallen’43 kunnen aanduiden dat een bepaalde, ter beoordeling voorliggende
gedraging strafrechtelijk heeft te ‘gelden als’ een opzettelijke of juist als een
niet-opzettelijke gedraging.

De subjectieve verrichting van de verdachte wordt door het strafrecht aan de
hand van deze uitwendige criteria ‘betekend’ in termen van begrippen die
tezamen de strafrechtelijke ervaringswereld uitmaken; de verrichting wordt
daarmee toegeëigend door en ingelijfd in de strafrechtelijke symbolische orde,
en in zekere zin dus ook ‘onteigend’ van het als verdachte aangemerkte hande-
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44 Zie nader hoofdstuk VI, subparagraaf 3.1.
45 Zie P. Ricoeur, ‘The model of the text: Meaningful action considered as a text’, in: P. Ricoeur,

Hermeneutics and the human sciences. Essays on language, action and interpretation (red. J.B.
Thompson), Cambridge etc.: Cambridge UP 1989g, p. 197-221. Zie nader hoofdstuk III, subpara-
graaf 4.2.

46 Zie hoofdstuk III, paragraaf 4 en hoofdstuk VI, paragraaf 3.
47 Zie uitvoerig Ricoeur 1992, p. 56-87. De door normativering geboden descriptieve weergave grijpt

aan op de objectieve betekenis van de gedraging, oftewel: de daderextrinsieke betekenis die in het
maatschappelijk verkeer aan de gedraging wordt toegeschreven. Normativering abstraheert van de
subjectieve inzichten en bedoelingen van de handelende persoon wiens verrichting voorwerp is van
de interpretatie. In de mate waarin een gedraging door een interpretator wordt geobjectiveerd of
genormativeerd, in die zelfde mate wordt het subject gereduceerd tot degene ‘over wie’ men het
heeft en ‘aan wie’ de geïnterpreteerde gedraging tenslotte wordt toegeschreven of geascribeerd. In
het strafrecht kan men zich echter met een objectieve beschrijving van een gedraging alléén niet
tevreden stellen. De juridische toerekening (imputatie) van een gedraging aan haar auteur strekt
verder dan de loutere toewijzing van een intersubjectieve betekenis aan die gedraging: toerekenen
is immers verantwoordelijkheid toeschrijven. Deze normatieve strafrechtelijke operatie veronderstelt
dat het handelend subject in de juridische betekenisverlening wordt betrokken. Dit subject kan niet
enkel fungeren als degene ‘over wie’ men het heeft wanneer men de door dit subject verrichte
gedraging interpreteert met het oog op de beantwoording van de vraag of dat subject eventueel voor

lend subject.44 De door de Hoge Raad genoemde criteria ter vaststelling van het
opzet geven uitdrukking aan de strafrechtelijke specificatie van de algemene
‘methode’ op geleide waarvan in de vóór-juridische sfeer een intersubjectieve
betekenis wordt verleend aan subjectieve verrichtingen. Met een beroep op het
aan de Franse filosoof P. Ricoeur ontleende ‘tekstmodel’ werd in het derde
hoofdstuk beschreven op welke wijze menselijke, subjectieve gedragingen
‘emanciperen’ van de context waarbinnen zij worden verricht, losbreken uit de
intentionele voogdij van het handelend subject, en daardoor evenals geschreven
tekst behept raken met de eigenschap van ‘meerstemmigheid’ op grond waarvan
zij in de intersubjectieve sfeer op verschillende wijzen gelezen en dus begrepen
kunnen worden.45 De strafrechtelijk gespecificeerde ‘normativerende methode’
behelst evenmin als zijn buiten-juridische equivalent een normatief stappenplan
dat de rechter volgt of kan volgen teneinde met succes het opzet vast te kunnen
stellen. De normativerende methode is een methode in de meer fundamentele zin
van een ‘weg’ naar een specifieke identiteit, een weg waarlangs blijkt wat de
betekenis is van een object dat door een interpreterend subject vóór zich gesteld
wordt.

In dit opzicht gaat de normativerende methode tevens gepaard met reductie:
wie zich van de normativerende methode bedient teneinde vast te stellen of een
bepaalde delictueuze gedraging strafrechtelijk kan worden gekwalificeerd als
een opzettelijke gedraging, richt zijn aandacht in hoofdzaak op een verzameling
uitwendige tekens of factoren en ziet voorbij aan de vraag naar de inwendige
bezieling van de gedraging door het handelend subject.46 De normativerende
methode berust op wat met Ricoeur kan worden aangeduid als een ‘subjectloze
semantiek van de handeling’: de intentie waarmee een subject een bepaalde
gedraging heeft verricht, laat zich aan de hand van sociale, dus publiekelijk
toegankelijke, betekenisbepalende normen vaststellen, zonder dat de rol van het
handelend subject hierbij behoeft te worden geproblematiseerd.47 De aan de
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bestraffing door de overheid in aanmerking kan komen. Zie nader hoofdstuk III, subparagraaf 4.2;
en hoofdstuk IV, subparagraaf 3.2.

48 Zie Wittgenstein (1953) 2002, § 627-628, p. 246-247; G.E.M. Anscombe, Intention, Oxford: Basil
Blackwell 1976, p. 12-24; G.H. von Wright, Explanation and understanding, Londen: Routledge
& Kegan Paul 1971, p. 83-131; A.W.M. Mooij, Toerekeningsvatbaarheid. Over handelingsvrijheid,
Amsterdam: Boom 2004a, p. 51-52, 56-58, 125-128; Oudemans 2008a, p. 75-86; zie nader hoofd-
stuk III, subparagraaf 4.2; hoofdstuk V, subparagraaf 3.3.

49 Zie vooral hoofdstuk V, subparagrafen 3.3 en 4.1.

reductieve tendens van de normativering verbonden bezwaren werden in hoofd-
stuk VI uitvoerig aan de orde gesteld. De bezwaren tegen een al te eenzijdige,
namelijk volkomen op de uitwendigheid gegrondveste bewijsvoering van de
delictsbestanddelen opzet en culpa, kunnen echter niet verhinderen dat de
normativering van het opzet en de culpa op zichzelf beschouwd niet alleen een
onvermijdelijke, maar tevens een wel degelijk theoretisch gefundeerde en
gelegitimeerde interpretatieve strategie vormt. Immers, subjectieve verrichtingen
zijn ‘regelgeleid’: zij ontlenen hun subjectieve, intentionele gerichtheid aan
dezelfde regels die anderen in staat stellen de intersubjectieve betekenis ervan
vast te stellen of te achterhalen.48

5 Horizontale bivalentie en verticale bivalentie

Het inzicht dat het menselijk handelen een regelgeleid verloop kent, moet ons
behoeden voor een ongerechtvaardigde reductie van de betekenis van de straf-
rechtelijke begrippen opzet en culpa. Het opzet hebben wij leren kennen als in
een tweeërlei opzicht bivalent begrip.49 In de eerste plaats moet het opzet, bezien
vanuit een ‘horizontaal’ perspectief, worden beschouwd als een door het straf-
recht toegekende betekenis of waarde aan een cognitieve en affectieve gericht-
heid van een met een psychische realiteit begiftigd subject op de intersubjectieve
leefwereld. Aangezien het begrip intentionaliteit duidt op een intrapsychische
gerichtheid tot of betrokkenheid bij een extrapsychisch ervaringsbestanddeel,
mag dit begrip niet worden verstaan als een soort al dan niet waarneembaar,
maar toch in zekere zin identificeerbaar ‘ding’ dat dan ook ‘ergens’ zou kunnen
worden gelokaliseerd, bijvoorbeeld in de psyche van het intentioneel handelende
subject of in de intentionele verrichting van dit subject. Voor zover het strafrech-
telijk opzetbegrip het algemene, vóór-juridische begrip intentionaliteit vooron-
derstelt, moet worden aangenomen dat opzettelijke verrichtingen worden
gekenmerkt door zowel een subjectief of daderintrinsiek als een intersubjectief
of daderextrinsiek moment. Het strafrecht kan het zich niet permitteren zijn
opzetbegrip of culpabegrip te reduceren tot enkel het inwendige, subjectieve of
enkel het uitwendige, intersubjectieve moment; beide momenten of aspecten zijn
wezenlijk voor dé betekenis van het vóór-juridische intentiebegrip en daarmee
van de strafrechtelijke begrippen opzet en culpa.

Hierboven werden over het intersubjectieve of daderextrinsieke moment van
de intentionaliteit reeds enige opmerkingen gemaakt. Het intentioneel bewust-
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50 In subparagraaf 3.3 van hoofdstuk V werd het dubbelzinnige statuut van de subjectiviteit beschreven
onder verwijzing naar Heideggers begrip ‘in-de-wereld-zijn’ en naar de door Gadamer ontwikkelde
theorie over de dialectiek tussen Zugehörigkeit en Verfremdung. Zie ook hoofdstuk III, subparagra-
fen 2.2 en 2.4; en hoofdstuk II, subparagraaf 4.2, waarin met een beroep op Habermas werd betoogd
dat het in de omgangstaal besloten liggende ‘vermaatschappelijkte achtergrondweten’ subjecten het
besef inprent, zich te bewegen binnen een publieke, symbolisch gestructureerde dimensie waarbin-
nen zij tot op zekere hoogte in vrijheid kunnen en moeten kunnen handelen.

51 Zie hoofdstuk IV, paragraaf 1 en subparagrafen 3.2 en 4.2.

zijn vervult een zinstichtende functie: het stelt een intentionele betrokkenheid
in tussen een subject en een object in de leefwereld. Intentionaliteit bestaat
echter niet in een activiteit waarover het subject de exclusieve voogdij voert.
Deze activiteit is gelegen in de zogenoemde ‘apperceptie’ waarin een met
bewustzijn begiftigd subject een bepaald object of ervaringsbestanddeel verstaat
als een object met een bepaalde betekenis, dat wil zeggen: ‘opvat’ in een bepaal-
de, intersubjectief beschikbare betekenis. De intentionaliteit is weliswaar een
door een subjectief bewustzijn ingestelde relatie van betrokkenheid tussen een
subject en een object, maar de polen waartussen deze relatie gespannen is,
kunnen niet definitief ten opzichte van elkaar worden afgebakend. Aan de zijde
van het subject valt te wijzen op het door de symbolische orde van de taal ge-
vormde fundament waarzonder een subject tot geen enkele act van apperceptie
in staat zou zijn; dit zelfde fundament stelt aan de zijde van het geïntendeerde
object de mogelijkheid open, dat de aan dit object toewijsbare ‘zin’ of betekenis
ontsnapt aan de intentionele heerschappij van het subject.50 De zinstichtende
werkzaamheid van het intentioneel bewustzijn veronderstelt een onderwerping
van het subject aan de van hem onafhankelijk bestaande symbolische ordening
waarin een uitgebreid netwerk van vooroordelen en intersubjectief toegankelijke
normen en betekenissen is vervat. Deze structuur van anticipatoire oordelen en
normen stelt de mens in de gelegenheid zich intentioneel te verhouden tot zijn
omgeving, maar stelt tevens deze omgeving in de gelegenheid een subjectieve
verrichting te verstaan in een voorgegeven, intersubjectief toegankelijke beteke-
nis.

De noodzakelijkheid van de vooronderstelling binnen de strafrechtelijke
begrippen opzet en culpa van het subjectieve of daderintrinsieke moment, naast
het intersubjectieve of daderextrinsieke moment, vloeit voort uit de in het vierde
hoofdstuk geïntroduceerde onderscheid tussen strafrechtelijke waarheidsvinding
en strafrechtelijke rechtsvinding.51 De waarheidsvinding bestaat in het onder-
zoek naar de juistheid of ‘waarheid’ van de door het Openbaar Ministerie in de
tenlastelegging geformuleerde hypothese over het doen en laten van de verdach-
te. De rechtsvinding ziet op het meeromvattende onderzoek naar zijn strafrechte-
lijke aansprakelijkheid. De rechtsvinding culmineert in de (impliciete of expli-
ciete) beantwoording van de vraag, of een bewezen verklaarde feitelijke toe-
dracht, die volgens de wet een strafbaar feit oplevert, ook daadwerkelijk aan de
ter verantwoording geroepen persoon kan worden toegerekend. De schuld vormt
voor dit onderzoek de belangrijkste maatstaf: de interne verantwoordelijkheid
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52 In hoofdstuk IV, paragraaf 3, is in dit verband de gedachte uitgewerkt, dat tussen de sfeer van de
objectieve waarheidsvinding en de sfeer van de toerekening van schuld een narratieve dimensie is
gelegen. De kloof tussen de alethische wereld van de feitelijke oordelen en de deontische wereld van
de normatieve oordelen kan alleen door bemiddeling van een narratieve context worden overbrugd.
De dimensie van narrativiteit legt een wijd axiologisch terrein bloot, waarop waarheid en schuld,
feiten en normen slechts in wederzijdse afhankelijkheid kunnen bestaan.

53 Hierbij verdient aantekening dat in de oordeelsvorming met betrekking tot de vragen naar de
strafbaarheid van het feit en van de dader en naar de op te leggen sanctie ook andere feitelijke
‘grondstoffen’ kunnen zijn betrokken dan enkel de feiten die binnen het kader van de bewijsvoering
van het ten laste gelegde relevant zijn. Beroepen op strafuitsluitingsgronden, bijvoorbeeld, kunnen
mede worden beoordeeld aan de hand van feiten die eerst ter zitting worden aangevoerd en die voor
het bewijs van het ten laste gelegde irrelevant kunnen zijn. Dergelijke beroepen worden bovendien
volgens andere maatstaven beoordeeld dan de bewijsvraag: beroepen op strafuitsluitingsgronden
worden beoordeeld naar de maatstaf van aannemelijkheid, niet van positief bewijs.

54 Zie hierover nader hoofdstuk VI, subparagraaf 3.1; hoofdstuk IV, subparagraaf 3.1.

van de dader fundeert diens strafrechtelijke aansprakelijkheid.52 Waarheidsvin-
ding kan dus wel worden onderscheiden, maar niet strikt gesepareerd van de
rechtsvinding. Enerzijds doortrekt de strafrechtelijke oriëntatie op imputatie het
gehele onderzoek binnen een strafprocedure: ook het ‘feitenonderzoek’ staat in
het teken van, want wordt uitgevoerd in dienst van de vorming van het finale
oordeel van de rechter over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de terecht-
staande persoon. Anderzijds kan dit finale oordeel niet worden geveld los van
enige referentie aan ‘waarheid’: niet alleen de bewezenverklaring van het ten
laste gelegde, ook oordelen met betrekking tot de schuld of verwijtbaarheid van
de dader moeten geacht kunnen worden mede te zijn gebaseerd op feiten.

Het voorgaande brengt mee dat de resultaten van de strafrechtelijke bewijs-
voering of ‘materiële’ waarheidsvinding niet alleen een antwoord bieden op de
eerste vraag van art. 350 Sv, maar tevens fungeren als de grondstoffen voor de
beantwoording van de overige vragen van art. 350 Sv: de vragen naar de kwali-
ficatie van het bewezen verklaarde, naar de strafbaarheid van feit en dader, en
naar de op te leggen straf of maatregel.53 Het strafrecht vormt een ‘intentioneel’
systeem, met dien verstande dat zich in zijn verschillende ‘operaties’ een
gerichtheid manifesteert op de toerekening van strafbare feiten aan individuele
personen. De strafrechtelijke oriëntatie op imputatie maakt het noodzakelijk dat
de resultaten van de waarheidsvinding de resultaten van de rechtsvinding
kunnen dragen. Met betrekking tot het opzet betekent dit dat noch binnen de
materieel-strafrechtelijke inhoud van dit begrip, noch binnen de bewijsvoering
ervan de betekenis van het als verdachte aangemerkte handelend subject mag
worden uitgevlakt.54 Bewijs van een volledig tot zijn uitwendige, daderextrinsie-
ke moment gereduceerd opzetbegrip vermag niet de bodem te leggen waarop
vervolgens de toewijzing van individuele, strafrechtelijke aansprakelijkheid kan
rusten. Net als het algemene opzetbegrip wordt ook de strafrechtelijke verbijzon-
dering daarvan gekenmerkt door een subjectief en een intersubjectief moment.
Hoewel het strafrechtelijke opzetbegrip in zoverre dus aansluit bij de bivalente
betekenis van de algemene, vóór-juridische begrippen intentie en intentionaliteit,
hebben wij in het voorgaande hoofdstuk ook gezien dat dit algemene begrip van
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55 Zie vooral hoofdstuk VI, subparagrafen 3.1 en 3.2.
56 De aansluiting van het strafrechtelijke begrip opzet bij het algemene, vóór-juridische begrip intentie

verschaft het strafrechtelijk opzetbegrip een rechtsbeschermend of aansprakelijkheidsbeperkend
aspect, want de vaststelling dat het strafrechtelijk opzetbegrip, net zo goed als de algemene begrip-
pen intentie en intentionaliteit waarvan het een geformaliseerde verbijzondering vormt, wordt
gekenmerkt door zowel een daderintrinsiek als een daderextrinsiek moment, blokkeert de mogelijk-
heid om het strafrechtelijk opzetbegrip, in lijn van de door Peters ontwikkelde gedachtegang, te
verstaan als enkel een door ‘sociale, betekenisbepalende normen’ gedicteerde kwaliteit van een
strafrechtelijk gewaardeerde gedraging. Opzet ziet immers óók op de subjectieve, intentionele
‘bezieling’ van een gedraging op grond waarvan uitspraken gedaan kunnen worden over de
persoonlijke verantwoordelijkheid van het handelend subject voor diens verrichting. De afstand
tussen het algemene en het strafrechtelijke opzetbegrip kunnen wij daarentegen instrumenteel
noemen, aangezien de vertekening die het algemene, vóór-juridische opzetbegrip ondergaat door
inlijving ervan in het strafrechtelijk systeem, in het teken staat van wat in dit onderzoek is omschre-
ven als de functie van het strafrechtelijk systeem: het strafrecht heeft ter vervulling van die functie
behoefte aan semantisch voldoende afgebakende of omlijnde begrippen, en deze omlijning plaatst
het strafrechtelijke opzetbegrip op een contrafactische afstand van zijn vóór-juridische equivalent.
Zie nader hoofdstuk IV, subparagraaf 3.1; hoofdstuk V, subparagraaf 3.1.

57 Dankzij de ontwikkeling van de figuur van het voorwaardelijk opzet wordt ter vaststelling van het
opzet slechts een geringe intentionele bijdrage gevergd van het subject aan de gevolgen van diens
gedraging. Om die reden is gepleit voor een kwantitatieve betekenis van het begrip ‘aanmerkelijke
kans’; zie hierover uitvoerig hoofdstuk VI, subparagraaf 2.2.

intentionaliteit in belangrijke opzichten door het strafrecht wordt gespecificeerd
en dus tot op zekere hoogte ook wordt vertekend.55

Op dit punt doet de tweede bivalente eigenschap van het strafrechtelijk
opzetbegrip van zich blijken. Vanuit een ‘verticaal’ perspectief bezien heeft het
strafrechtelijk opzetbegrip andere contouren dan het algemene intentiebegrip
waarvan het een verbijzondering vormt. Het strafrechtelijk opzet vat de vóór-
juridische begrippen intentie en intentionaliteit in een ‘formele’ betekenis. Ook
deze juridische formalisering kan worden verklaard met een beroep op de
strafrechtelijke oriëntatie op imputatie. Waar de aansluiting van het strafrechte-
lijk opzetbegrip bij het algemene opzetbegrip vooral in het teken staat van wat
we het aansprakelijkheidsbeperkende of rechtsbeschermende aspect van de
strafrechtelijke gerichtheid op toerekening zouden kunnen noemen, staat de
afstand tussen het strafrechtelijke en het algemene opzetbegrip meer in het teken
van wat wij het instrumentele aspect daarvan zouden kunnen noemen.56 Het
strafrecht heeft voor de vervulling van zijn functie behoefte aan hanteerbare en
semantisch voldoende omlijnde begrippen. In het voorgaande hoofdstuk hebben
wij gezien dat de zogenoemde voorwaardelijk-opzetconstructie in verschillende
opzichten aan deze behoefte beantwoordt. Het voorwaardelijk opzet verleent aan
het strafrechtelijk opzetbegrip een grotere ‘extensie’, dus een ruimer toepas-
singsbereik, en vormt daarmee een belangrijk instrument voor de rechter binnen
het kader van de bewijsvoering en de bewijsmotivering van het opzet.57 Het
voorwaardelijk opzet zorgt niet alleen voor een semantische oprekking van het
algemene opzetbegrip, maar tevens voor een nauwkeurige afgrenzing ten op-
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58 Deze nauwkeurige omlijning van de betekenis van het opzetbegrip in abstracto laat onverlet dat de
vraag naar de grens tussen het (voorwaardelijk) opzet en de (bewuste) culpa in concrete gevallen
soms buitengewoon moeilijk te beantwoorden kan zijn. De in subparagraaf 2.2 van hoofdstuk VI
besproken jurisprudentie met betrekking tot het voor het bewijs van een zogenoemde ‘aanmerkelijke
kans’ geldende, sterk casuïstische criterium van de ‘algemene ervaringsregels’ getuigt van deze
problematiek. Dit geldt eveneens voor de in de jurisprudentie aangelegde criteria ten bewijze van
de ‘bewuste aanvaarding’ van deze aanmerkelijke kans: de aard en de uiterlijke verschijningsvorm
van de gedraging en de omstandigheden van het geval verraden als factoren ter bepaling van de
psychische lading van het voorwaardelijk opzet de uitgesproken casuïstische inslag van deze
problematiek; zie hierover nader hoofdstuk VI, subparagraaf 2.3.

59 Zie nader hoofdstuk III, subparagraaf 4.3; en hoofdstuk V, subparagraaf 3.3.

zichte van de strafrechtelijke schuldvorm culpa en daarmee voor een nadere
omlijning van de betekenis van het opzet in algemene, vóór-juridische zin.58

Het strafrechtelijk opzet vertoont dus in zowel horizontale als verticale
richting bivalente kenmerken. Het opzet is tegelijkertijd zowel subjectief als
intersubjectief, zowel psychisch als sociaal-normatief. En het strafrechtelijk
opzetbegrip vooronderstelt en grijpt aan op de algemene, alledaagse betekenis
van het begrip intentie dat op zijn beurt weer is ingebed in het veld van de
intentionaliteit, maar doordat het strafrecht het opzetbegrip overeenkomstig zijn
‘eigen eisen’ specificeert, wijkt het daarvan in zekere mate ook af. Het is precies
op grond van deze tweevoudige bivalentie dat het strafrechtelijk opzetbegrip
moet worden aangemerkt als scharnierpunt tussen de feitelijke, intersubjectieve
en vóór-juridische leefwereld enerzijds en de normatieve, dogmatische wereld
van het strafrecht anderzijds. In het voorgaande hoofdstuk werd betoogd dat uit
de scharnierfunctie waarmee het strafrechtelijk opzetbegrip getooid is, belangrij-
ke implicaties voortvloeien die verband houden met het in art. 350 Sv vervatte,
rechterlijke beraadslagingsschema. Zowel het algemene als het strafrechtelijke
opzetbegrip bestaat in een cognitieve en affectieve gerichtheid van een subject
op een object in de intersubjectieve ervaringswereld. Deze subject-objectrelatie,
de betrokkenheid daartussen die we intentionaliteit of opzettelijkheid noemen,
is dan ook geen onversneden subjectieve aangelegenheid, maar is principieel
vatbaar voor interpretatie, voor intersubjectieve betekenisverlening. Interpretatie
vormt per definitie een normatieve, want door normen geleide activiteit: zij
maakt gebruik van publieke, sociale regels die constitutief zijn voor de intersub-
jectieve betekenis van gedragingen en andere uitingen, en die ‘derden’ in staat
stellen zich een subjectieve uiting ‘toe te eigenen’.59

6 Normativering en individualisering

Met de normativerende bewijsvoeringsmethode, die ons in staat stelt aan de
hand van de uitwendige of subjectextrinsieke aspecten van een intentionele
verrichting uitspraken te doen over de inwendige, subjectintrinsieke aspecten
daarvan, hebben wij dus allerminst van doen met een ongerechtvaardigde, want
niet theoretisch fundeerbare verlegenheidsoplossing. Maar dit laat onverlet, dat
een uiting nog altijd slechts ‘intentioneel’ kan heten onder de vooronderstelling
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60 Zie over de doctrine inzake de Parallelwertung in der Laiensphäre nader hoofdstuk VI, subparagraaf
3.3. De vragen naar het bewijs en de kwalificatie van opzet en culpa zijn praktisch bezien meestal
niet goed van elkaar te onderscheiden; op het niveau van de bewijsvoering speelt de problematiek
rond de kwalificatie vaak reeds mee. Zie nader hoofdstuk V, subparagraaf 4.2.

61 In het voorgaande is het strafrechtelijk opzetbegrip aangeduid als een ‘contrafactisch’ begrip.
Contrafacticiteit vormt als zodanig evenwel een abstract, eigenlijk niet operationaliseerbaar begrip,
dat slechts dient om ons het besef in te prenten van de afstand tussen leefwereld en strafrechtelijke
dogmatiek. De aan de doctrine inzake de Parallelwertung in der Laiensphäre ontleende gedachten
activeren vervolgens dit besef. De in hoofdstuk VI, subparagraaf 3.3, bepleite opvatting, dat het
opzetbewijs noopt tot individualisering, dat wil zeggen: tot het afstemmen van het oordeel over de
aanwezigheid van opzet op de ‘praktische en narratieve identiteit’ van de terechtstaande verdachte,
biedt een mogelijkheid tot operationalisering van de abstracte dialectiek tussen contrafacticiteit en
narrativiteit. Zie nader hoofdstuk IV, paragrafen 4 en 5; en vgl. het motto van Ricoeur bij hoofdstuk
IV.

dat een subject haar heeft ‘bezield’: een met een intentioneel bewustzijn begif-
tigd subject wordt verondersteld in zijn uiting een bepaalde subjectieve intentie
te hebben uitgedrukt. Onder verwijzing naar de oude Duitse doctrine genaamd
Parallelwertung in der Laiensphäre werd in het voorgaande hoofdstuk betoogd
dat de rechterlijke beraadslaging met betrekking tot het opzet in een tweetal
stappen uiteenvalt, die corresponderen met de twee eerste materiële vragen van
art. 350 Sv, dat wil zeggen: de vraag naar het bewijs van het ten laste gelegde
en de vraag naar de kwalificatie van het bewezen verklaarde.60 Voorop moet
staan, dat het bewijs van het strafrechtelijk opzet slechts kan worden geacht te
zijn geleverd, indien het met behulp van de normativerende methode ‘geconsta-
teerde’ opzet tenminste verondersteld kan worden overeen te stemmen met de
wijze waarop de verdachte zich intentioneel tot een bepaalde toedracht in de
werkelijkheid heeft verhouden. De intentie van de verdachte is primair betrok-
ken op de sociale en niet op de juridische ervaringswereld. De in een eerste stap
vastgestelde wijze waarop de concrete verdachte zich in de sociale werkelijkheid
te verstaan heeft gegeven, moet bovendien in een volgende stap worden verbon-
den met de wijze waarop de strafwet zich in zijn delictsomschrijvingen te
verstaan geeft.

En precies dit doet de rechter wanneer hij het strafrechtelijk opzet aan de als
dader aangemerkte persoon toedicht. Die toewijzing bestaat in een communica-
tief, en dus tweezijdig proces: door de act van toewijzing of ‘toerekening’ wordt
de voorstellingswereld van de dader met die van het recht in verbinding gesteld.
Door de vaststelling van het opzet wordt de door de omgangstaal bemiddelde
ervaringswereld als het ware de abstracte wereld van de strafrechtelijke begrip-
pen binnengesluisd. De eerste stap noopt tot individualisering: het bewijsoordeel
moet aansluiten bij de wijze waarop de dader geacht kan worden zich tot de
intersubjectieve leefwereld te hebben verhouden.61 De tweede stap bestaat in de
beantwoording van een aspect van de in de tweede materiële vraag van art. 350
Sv besloten liggende kwalificatievraag: in deze stap wordt onderzocht of de in
de eerste stap vastgestelde wijze waarop de dader zich intentioneel tot de sociale
leefwereld heeft verhouden, ook kan worden gerangschikt onder de dogmati-
sche, contrafactische én delictsgebonden betekenis van het strafrechtelijke
opzetbegrip. De rechter moet de concrete belevingswereld van de dader in een
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62 De kwalificatiebeslissing betreft niet zozeer een vraag die betrekking heeft op de afzonderlijke
bestanddelen van een delictsomschrijving, maar ziet veeleer op een legaliteitstoets op het geheel van
een wettelijk strafbaar feit: het gaat om de vaststelling of het bewezen verklaarde onder het bereik
van een wettelijke strafbepaling valt; zie C.M. Pelser, De naam van het feit. Over de kwalificatiebe-
slissing in strafzaken (diss. Leiden), Arnhem: Gouda Quint 1995, p. 52, 61-69. Hier dient zich tevens
de mogelijke relevantie aan van het begrip Typizität dat dienst doet als toets ter omgrenzing van de
reikwijdte van een delictsomschrijving: het bewezen verklaarde dient dan aan te sluiten bij het
‘typische’ van een bepaalde, mogelijkerwijs toepasselijke delictsomschrijving dat als geheel meer
is dan de som van zijn delen; zie Kelk 2005, p. 85, 98; en zie Pompe in zijn noot onder HR 21
februari 1938, NJ 1938, 929 (Hohner muziekinstrumenten). Het voorgaande neemt niet weg dat de
bewijsbeslissing, zeker als het gaat om het bewijs van opzet en culpa, hoe dan ook wel degelijk
anticipeert op de kwalificatiebeslissing; de hierboven onderscheiden ‘tweede stap’ bereidt zogezegd
de finale kwalificatiebeslissing voor.

63 Deze lekenbeleving betreft uiteraard niet iets dat de rechter volkomen objectief zou kunnen vast-
stellen; het gaat in dit verband steeds om feilbare approximaties van wat in subparagraaf 3.3 van
hoofdstuk IV werd omschreven als de ‘narratieve identiteit’ van de verdachte.

dialectische verhouding tot de abstracte begrippenwereld van het strafrecht
plaatsen, teneinde te beoordelen of beide ‘verstaanshorizonten’ zich onder de
gemeenschappelijke noemer van het opzet met elkaar in overeenstemming laten
brengen. De vóór-juridische intentionele gerichtheid van de verdachte moet een
voldoende mate van ‘parallelliteit’ vertonen met de juridische betekenis van het
opzet als bestanddeel in een bepaalde, door het Openbaar Ministerie toepasselijk
geachte delictsomschrijving, welke juridische betekenis mede afhangt van de
overige delictsbestanddelen die door het opzet worden ‘beheerst’.62

In het licht van het voorgaande kan worden opgemerkt dat het strafrechtelijk
opzet een caleidoscopisch begrip is: de betekenis van het opzet heeft verschil-
lende schakeringen al naar gelang de delictsomschrijving waarbinnen het als
bestanddeel figureert. Dit wil evenwel niet zeggen dat we met betrekking tot het
strafrechtelijk opzet niet tevens kunnen spreken van een algemeen begrip. Het
algemene karakter van het strafrechtelijk opzetbegrip schuilt nu juist in zijn
tweevoudige, namelijk horizontale én verticale bivalentie, op grond waarvan het
strafrechtelijk opzet in algemene zin fungeert als scharnierpunt tussen de
feitelijke leefwereld en de strafrechtelijke dogmatiek. De vaststelling van het
opzet noopt tot een para-strafrechtelijke betekenisverlening door de rechter,
waarin hij zijn interpretatie van de ter strafrechtelijke beoordeling voorliggende
gedraging en van de omstandigheden waaronder zij is verricht, verbindt met de
‘lekenbeleving’ van de persoon die terzake van de desbetreffende gedraging ter
verantwoording is geroepen.63 Daartoe dient de rechter ook twee ‘talen’ te
beheersen en met elkaar in verband te kunnen brengen: de taal van het strafrecht
en de omgangstaal die de fysische werkelijkheid in een betekenisgeladen erva-
ringswereld transformeert. Het legaliteitsbeginsel strekt er mede toe, te voorko-
men dat beide talen en daaraan gekoppelde ‘ervaringswerelden’ zich te ver van
elkaar verwijderen. Het strafrecht is contrafactisch: het brengt een eigen, gefor-
maliseerde ordening aan in de sociale werkelijkheid. De begrippen waarvan het
zich bedient, hebben een betekenis die is afgestemd op de taak die het strafrecht
zich stelt en die dus in zoverre ‘formeel’ mag heten. Tegelijkertijd moet worden
vooropgesteld, dat de inhoud van dit juridische begrip niet radicaal mag afwij-
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64 De totaalschulddoctrine werd in het voorgaande hoofdstuk omschreven als de doctrine volgens
welke het culpabegrip de ‘elementen’ wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid omvat. Deze doctrine
vormt een uitvloeisel van de opname van de strafuitsluitingsgronden in het rechtstheoretische
schema van het strafbare feit. De totaalschulddoctrine veronderstelt daarmee een normatief culpabe-
grip, aangezien zij impliceert dat met het bewijs van de culpa eveneens de wederrechtelijkheid van
de gedraging en de verwijtbaarheid van de dader vaststaan. Dit betekent dat na bewezenverklaring
van de culpa, geen mogelijkheid bestaat voor een geslaagd beroep op een strafuitsluitingsgrond, die
immers tegenwoordig geacht wordt hetzij de wederrechtelijkheid, hetzij de verwijtbaarheid weg te
nemen. De jurisprudentie wijst nochtans uit dat de verwijtbaarheid van de dader aan de onvoorzichti-
ge en dus wederrechtelijke gedraging pleegt te worden verondersteld niet te ontbreken en dat de
rechter naar deze verwijtbaarheid doorgaans niet ambtshalve een afzonderlijk onderzoek instelt. In
zoverre is de delictsopbouw van culpoze misdrijven derhalve analoog aan die van de doleuze
misdrijven. Zie bijvoorbeeld P.H.P.H.M.C. van Kempen, ‘De ondergrens van de culpa’, DD 2004,
p. 996-1014; en zie nader hoofdstuk VI, subparagraaf 4.2. 

65 De gevolgen van de gedraging zijn uiteraard niet helemáál ‘contingent’: tussen de gevolgen en de
gedraging moet nog altijd een in strafrechtelijke zin ‘causale’ relatie kunnen worden aangenomen.
Het gaat er hier evenwel om, dat hiertussen geen intentioneel verband kan worden aangetroffen. Zie
hoofdstuk VI, subparagraaf 4.1. In dit verband kan worden gewezen op een analogie met het begrip
aanmerkelijke kans binnen het voorwaardelijk-opzetleerstuk: of een kans ‘aanmerkelijk’ mag heten,
hangt niet af van de aard van de gevolgen waarop de kans betrekking heeft; zie HR 25 maart 2003,
NJ 2003, 552, m.nt. Y. Buruma (Hiv I); zie nader hoofdstuk VI, subparagraaf 2.2; zie over deze
analogie ook S.L.J. Janssen, ‘Unificatie in het materiële strafrecht?’, DD 2007, p. 370-385. In de
jurisprudentie met betrekking tot het bewijs van culpa ligt het accent sterk op de uitwendigheid, op

ken van de betekenis die men in het maatschappelijk verkeer gewoon is aan de
term opzet te verbinden. Het strafrechtssysteem is en blijft immers een onderdeel
van het meeromvattende sociale systeem.

In het voorgaande hoofdstuk hebben wij gezien dat gelijksoortige overwe-
gingen gelden ten aanzien van de bewijsvoering van het delictsbestanddeel
culpa. De culpoze gedraging kan worden gedefinieerd als een op verwijtbare
wijze begane, aanmerkelijk onachtzame gedraging. In deze definitie treedt reeds
duidelijk aan de dag dat het objectieve, daderextrinsieke moment van de onacht-
zaamheid binnen het culpabegrip een zeer prominente betekenis heeft. Het ob-
jectief waarneembare gedrag dat, gemeten aan de door de rechter toepasselijk
geoordeelde normen, in aanmerkelijke mate beneden de grens van de minimaal
vereiste zorgvuldigheid is gebleven, en dat dus als wederrechtelijk moet worden
beschouwd, vormt het voornaamste ankerpunt voor de vestiging van strafrechte-
lijke aansprakelijkheid ter zake van een culpoos misdrijf. Het ‘voornaamste’
ankerpunt, aangezien dit objectieve en uitwendige moment van de wederrechte-
lijke, want onzorgvuldige gedraging positief bewijs vergt, waartegenover de
subjectieve en inwendige verwijtbaarheid des daders aan deze onvoorzichtige
gedraging vervolgens in beginsel kan worden verondersteld niet te ontbreken.64

De binnen de recente jurisprudentie met betrekking tot de in art. 6 WVW 1994
vervatte ‘verkeersschuld’ aanwijsbare ontwikkeling, inhoudende dat de aanmer-
kelijke onvoorzichtigheid niet mag worden afgeleid enkel uit de ernst van de
ingetreden gevolgen, biedt steun aan de stelling dat binnen de bewijsvoering van
althans het voor de praktijk zo belangrijke culpabestanddeel uit art. 6 WVW
1994 het accent moet zijn gelegen op de gedraging zélf, en niet op de tot op
zekere hoogte contingente resultaten daarvan, ook al zijn het deze gevolgen die
de vraag naar de aanwezigheid van schuld hebben opgeworpen.65
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de uiterlijke verschijningsvorm van de gedraging, en op algemene ervaringsregels; zie de noot van
G. Knigge onder HR 1 juni 2004, NJ 2005, 252 (Black-out), die stelt dat het bewijs van culpa (in
de zin van art. 6 WVW 1994) geen onderzoek naar de geestesgesteldheid vergt, maar dat in beginsel
slechts wordt gekeken naar gedrag dat, objectief, beneden de maat van vereiste zorgvuldigheid blijft
en dus wederrechtelijk is, en dat bovendien in beginsel verondersteld wordt niet verschoonbaar te
zijn.

66 Zie Remmelink 1996, p. 237-238; H.L.A. Hart, Punishment and responsibility. Essays in the
philosophy of law, Oxford: Oxford UP (1973) 2008, p. 146; zie ook hoofdstuk VI, subparagraaf 4.3.

67 Zie J. Bins, ‘Schuldbeginsel en schuldbegrip in het strafrecht’, in: J.W. Fokkens & N. Keijzer (red.),
Beginselen (G.E. Mulder-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1981, p. 1-21; A.J.M. Machielse, ‘Weder-
rechtelijkheid en schuld bij het culpoze delict’, in: V.H. Davelaar-van Tongeren, N. Keijzer & U.
van de Pol (red.), Strafrecht in perspectief, Arnhem: Gouda Quint 1980, p. 215-233; J.T.K. Bos, ‘Het
schuldoordeel als machtswoord’, R&K 1982, p. 5-42; R. Schwitters, ‘Afscheid van schuld niet
zonder risico’, R&K 1986, p. 131-175; zie nader hoofdstuk VI, subparagraaf 4.2.

68 Op dit punt dient zich tevens de relevantie aan van de zogenoemde Garantenstellung (men zou
kunnen zeggen: een verbijzondering van de ‘criteriumfiguur’ binnen de bewijsvoering van het
opzet). Meer in het algemeen verdient nadruk dat binnen de bewijsvoering van de culpa, nog sterker
dan binnen de bewijsvoering van het opzet, kwesties van feitelijke aard en kwesties van normatieve,

Het culpabegrip verwijst in zijn fixatie op een materiële gedragsnorm die de
terechtstaande verdachte naar ’s rechters retrospectieve oordeel heeft geschon-
den naar wat in het tweede hoofdstuk het imperatieve gezichtspunt werd ge-
noemd: de ter beoordeling voorliggende gedraging vertoont een strafrechtelijk
significante afwijking ten opzichte van de imperatieve norm waaraan de ver-
dachte had behoren te voldoen. Het bewijs van culpa vergt derhalve een vast-
stelling van de identiteit van deze norm: de rechter dient vast te stellen welke
zorgplicht de verdachte, gegeven de omstandigheden van het geval, gehouden
was na te leven. Het abstracte culpabegrip zelf vermag deze ex post facto aan de
verdachte voorgehouden norm – de toepasselijkheid waarvan immers afhangt
van de concrete omstandigheden van het geval – niet tot uitdrukking te brengen,
en werd in het voorgaande hoofdstuk om die reden als een ‘elliptisch’ begrip
aangeduid.66 Het oordeel van de rechter, dat tussen een subjectieve verrichting
en de strafrechtelijk relevante gevolgen daarvan in de uitwendigheid het aan-
sprakelijkheid vestigende verband van de culpa kan worden aangetroffen, noopt
tot een explicatie van de zorgvuldigheidsnorm die zogezegd verscholen ligt
‘onder’ de culpoze delictsomschrijving die naar het oordeel van de rechter door
de verdachte is vervuld. Deze zorgvuldigheidsnorm is niet noodzakelijkerwijs
van strafrechtelijken huize. Zeker in die maatschappelijke sectoren die niet – an-
ders dan bijvoorbeeld het wegverkeer – worden gekenmerkt door een dichte
gereguleerdheid, doet het elliptische karakter van het culpabegrip zich gelden,
en komen tevens de postulaten van het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbe-
ginsel nadrukkelijk in beeld.67

Dit legaliteitsbeginsel brengt mee dat de rechterlijke vaststelling van de culpa
dwingt tot individualisering, met dien verstande dat de identificatie van de
zorgvuldigheidsnorm, die in een gegeven geval van toepassing was op de
verdachte en die deze verdachte dus had behoren na te leven, slechts dan
mogelijk is, indien de ‘rol’ van de ter verantwoording geroepen persoon binnen
de narratief geconstrueerde context van de feitelijke toedracht in ogenschouw
wordt genomen.68 Op dit punt prent de contrafactische afstand tussen de dogma-
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sociaal-ethische aard reeds in sterke mate door elkaar heen lopen. Hierdoor speelt ook de vraag naar
de kwalificeerbaarheid van de bewezen verklaarde culpoze schuld als het wettelijke culpabestand-
deel binnen de bewijsvoering van de culpa reeds een rol; vgl. hierboven, voetnoot 62.

69 Ook culpoos handelen is intentioneel handelen, zij het dat de intentionaliteit hier niet bestaat in een
betrokkenheid op de in de delictsomschrijving opgenomen gevolgen of begeleidende omstandighe-
den; zie G.E. Mulder, ‘Strafrechtelijke schuld’ (bijdrage aan Handelingen voor de vereniging voor
wijsbegeerte des rechts 52 (eerste gedeelte) 1968), in: G.E. Mulder, Om het recht. Verzamelde
geschriften, Arnhem: Gouda Quint 1984, p. 21-50, p. 26; en zie hoofdstuk VI, subparagraaf 4.1.

70 R. Bernet, ‘Het subject zonder eigenschappen’, in: R. Devos, A. Braeckman & B. Verdonck (red.),
Terugkeer van het subject? Recente ontwikkelingen binnen de filosofie, Leuven: Universitaire pers
Leuven 2002, p. 5-21, in het bijzonder p. 18-19: ‘Leven alle mensen van vandaag de dag in dezelfde
historisch bemiddelde, culturele wereld? Laat de pluraliteit van hun verstaansvormen zich inderdaad
begrijpen in het kader van een logica van geheel en deel? Of is het misschien omgekeerd zo dat de

tische en abstracte ervaringswereld van het strafrecht enerzijds en de vóór-
juridische ervaringswereld van alledag anderzijds ons opnieuw het besef in, dat
de bewijsvoering van de strafrechtelijke specificaties van het algemene intentie-
begrip juist op het snijvlak van beide ervaringswerelden plaats grijpt. Doleuze
en culpoze gedragingen bestaan in een strafrechtelijke verbijzondering van wat
in algemene zin ‘intentioneel handelen’ wordt genoemd.69 Het opzet en de culpa
vertonen in zowel horizontale als verticale richting bivalente kenmerken. Zij zijn
tegelijkertijd zowel subjectief als intersubjectief, zowel psychisch als sociaal-
normatief. Zij vooronderstellen de algemene, alledaagse betekenis van het
begrip intentie dat op zijn beurt weer is ingebed in het veld van de intentionali-
teit, maar wijken daarvan in zekere mate ook af. De bewijsvoering van de
delictsbestanddelen opzet en culpa noopt tot een para-strafrechtelijke betekenis-
verlening in de lekensfeer: voor het bewijs van opzet en culpa is vereist dat kan
worden aangenomen dat de dader zich bewust is geweest van de sociale onwaar-
de van zijn gedraging (opzet), respectievelijk dat de dader zich ten onrechte en
verwijtbaar niet of onvoldoende daarvan bewust is geweest (culpa).

7 Legaliteit en daad-schuld

In dit verband verdient opmerking dat de hierboven reeds aangestipte pluraliteit
en multiculturaliteit van onze samenleving ons confronteren met een ingewik-
keld vraagstuk. In het voorgaande werd de opvatting bepleit dat de rechter
binnen het interpretatieve kader van bewijs en kwalificatie van de delictsbe-
standdelen opzet en culpa zou moeten individualiseren, zijn oordeelsvorming
zou moeten afstemmen op de praktische en narratieve identiteit van het als
verdachte aangemerkte handelend subject. Het bewijs van opzet vergt een
oordeel over de wijze waarop de verdachte geacht kan worden zich intentioneel
tot de leefwereld te hebben verhouden; het bewijs van culpa noopt tot een
identificatie van de norm die de verdachte in de gegeven omstandigheden
gehouden was niet te schenden en die hij verwijtbaar wel in aanmerkelijke mate
heeft geschonden. Hoe kan de rechter, indachtig het pluriforme karakter van
onze samenleving, worden geacht deze aansluiting bij de belevingswereld van
de verdachte te vinden?70 Normativering en individualisering vormen beide
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multiculturaliteit die ons hedendaags gemeenschapsleven kenmerkt, overeenstemt met een ongenees-
lijke vorm van verstrooidheid, die in het leven van ieder afzonderlijk subject aanwezig is?’ Zie ook
De Boer 1995.

71 Zie P. Ricoeur, ‘Appropriation’, in: P. Ricoeur, Hermeneutics and the human sciences. Essays on
language, action and interpretation (red. J.B. Thompson), Cambridge etc.: Cambridge UP 1989f,
p. 182-193; zie nader hoofdstuk III, subparagrafen 2.4, 4.2 en 4.3; hoofdstuk V, subparagraaf 3.3;
en hoofdstuk VI, paragraaf 3.

72 Vgl. Visker 2006, p. 268; vgl. A.C. ’t Hart, ‘Twee perspectieven’, in: A.C. ’t Hart, Hier gelden
wetten! Over strafrecht, Openbaar Ministerie en multiculturalisme, Arnhem: Gouda Quint 2001c,
p. 213-223. Het besef van het voortdurende tekortschieten van de pogingen van het strafrechtelijk
systeem, zijn operaties volkomen te legitimeren, is kenmerkend voor de moderniteit, die in zekere
zin gebaseerd is op een denkwijze die in het teken staat van gebrokenheid, gespletenheid en verlies.
Dit inzicht is bovendien sterk geaccentueerd in het tijdperk van het postmodernisme, dat in bepaalde
opzichten kan worden beschouwd als een radicale voortzetting van de moderniteit en als zodanig
nog gesitueerd is binnen de coördinaten van de moderniteit. In de postmoderne denkwijze staat het
begrip ‘pluralisme’ in vele gedaanten centraal. Volgens Th. de Boer (1995, p. 174) impliceert
cultureel pluralisme nog geen ethisch pluralisme: ‘Wat is deugd in een plurale samenleving?
Erkenning van dat stempel, zou ik stellen, impliceert het betrachten van de terughoudendheid.
Procedure-ethiek is in dat licht de deugdenethiek van de moderniteit. (...) Ik denk dat het geen toeval
is dat de ontdekking van het culturele pluralisme samen is gegaan met de expliciete uitwerking van
de rechten van de mens. Cultureel pluralisme impliceert geen ethisch pluralisme. Integendeel, in en
via de historisering zijn de grondslagen van de democratie geleidelijk aan het licht gekomen.’ Deze
op macroniveau bepleite procedure-ethiek kent op het microniveau van het strafrecht haar equivalent
in de pleidooien voor een contradictoire procesvoering, waarbinnen de discursiviteit en narrativiteit
van de strafrechtspleging geïnstitutionaliseerd kunnen worden. Zie A.A.G. Peters, ‘Het rechtskarak-
ter van het strafrecht’ (inaugurele rede Utrecht 1972), in: M. Gunning, C. Kelk & K. Schuyt (red.),
Recht als kritische discussie. Een selectie uit het werk van A.A.G. Peters, Arnhem: Gouda Quint
1993, p. 15-34; ’t Hart 2001b; ’t Hart 2001c; en A.C. ’t Hart, ‘Grondslagen van een multiculturele
samenleving’, in: A.C. ’t Hart, Hier gelden wetten! Over strafrecht, Openbaar Ministerie en
multiculturalisme, Arnhem: Gouda Quint 2001d, p. 225-248.

73 Zie nader hoofdstuk III, paragraaf 2.

interpretatieve strategieën en zijn uit dien hoofde beide behept met een aan
iedere ‘methode’ inherente tendens tot reductie en ‘vervreemding’. In iedere
vorm van interpretatie worden immers de in de horizon van de interpretator
samengebalde vooronderstellingen en vooroordelen ingeschakeld: de horizon
van de interpreterende rechter is altijd mede bepalend voor de uitkomst van de
betekenisverlening aan de gedraging van de verdachte. In de mate waarin de
betekenisverlening culmineert in een toe-eigening, een appropriatie, door de
interpretator, in dezelfde mate wordt de geïnterpreteerde verrichting ook ont-
eigend van het subject daarvan.71

Maar dit laat onverlet dat de rechter, als functionaris van het strafrechtelijk
systeem, beseft dat hij opereert vanuit een ‘symbolisch circuit’ dat afwijkt van
de verstaanshorizon van hem, wiens uiting hij aan een strafrechtelijke waarde-
ring onderwerpt.72 Het is een romantische illusie, te menen dat de rechter, of wie
dan ook, zich op enigerlei wijze de toegang zou kunnen verschaffen tot de geest
van de tot verantwoording geroepen persoon.73 Maar dit impliceert niet dat wij
bij voorbaat iedere poging tot individualisering moeten opgeven. Op het vóór-
juridische domein van de intersubjectieve leefwereld oefent het strafrecht zijn
greep uit. Deze leefwereld wordt ‘bewoond’ door de individu van de terecht-
staande verdachte, ten aanzien van wie de rechter geroepen wordt vast te stellen
of hij zich opzettelijk of culpoos aan een bepaald delict heeft schuldig gemaakt.
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74 Zie nader hoofdstuk VI, subparagrafen 2.1, 3.2 en 3.3; hoofdstuk IV, subparagraaf 3.2; en hoofdstuk
III, paragraaf 5.

75 Zie nader hoofdstuk VI, subparagraaf 3.3; hoofdstuk IV, paragraaf 3; en hoofdstuk II, subparagrafen
2.3 en 3.3.

Maar de greep die het strafrecht op deze individu uitoefent, moet wel ‘raak’ zijn:
door te individualiseren, beoogt de rechter zicht te krijgen op de wijze waarop
de verdachte geacht kan worden zich intentioneel tot de intersubjectieve leefwe-
reld te hebben verhouden. In het voorgaande is gebleken dat binnen de bewijs-
voering van het opzet en de culpa uitwendige, objectieve factoren een belangrij-
ke, vaak doorslaggevende rol spelen: de uiterlijke verschijningsvorm van de in
de uitwendigheid verrichte intentionele gedraging, de aard van deze gedraging
en de omstandigheden waaronder zij is verricht, vormen belangrijke, algemene
ankerpunten voor de rechterlijke, nopens het bewijs van opzet en culpa te nemen
beslissing.

De in de voorgaande hoofdstukken blootgelegde normativerende methode,
aan de hand waarvan langs de weg van de uitwendigheid uitspraken kunnen
worden gedaan over de inwendige aspecten van het intentioneel handelen, grijpt
bij uitstek op deze daderextrinsieke aspecten aan. De in het zesde hoofdstuk aan
een ongeclausuleerd gebruik van de normativerende methode onderkende be-
zwaren vormen de grond onder de stelling dat bewijs van opzet en culpa niet
door de uitwendige, daderextrinsieke aanwijzingen alléén kan worden gele-
verd.74 Opzet en culpa duiden op een subjectieve gerichtheid op een object in de
leefwereld, welke gerichtheid weliswaar uitdrukking vindt in de zich in de
uitwendigheid voltrekkende gedraging, maar niet zonder dat hierbij de inwendi-
ge, intentionele bezieling van de gedraging door het subject wordt vooronder-
steld. In de bewijsvoering van de strafrechtelijk gespecificeerde vormen van
intentioneel handelen mag derhalve het subject niet te zeer in de schaduw
worden geplaatst van de zo veel gemakkelijker ‘grijpbare’ objectieve indicaties
voor de intersubjectieve betekenis van menselijke gedragingen. Alleen door
individualisering, oftewel: door afstemming van het bewijsoordeel op de prakti-
sche en narratieve identiteit van de terechtstaande verdachte, blijft de inwendig-
heid binnen het menselijk handelingsbegrip voorondersteld en kan een complete
eclips van het subjectintrinsieke moment binnen het opzetbegrip worden voor-
komen.75

Het pleidooi voor individualisering en voor aansluiting bij de lekenbeleving
van het als verdachte aangemerkte handelend subject kan evenwel niet verhinde-
ren dat dit subject uiteindelijk aan de uitwendige, intersubjectieve en strafrechte-
lijk gespecificeerde betekenis van zijn verrichtingen wordt gehouden. Intentio-
naliteit is ook in vóór-juridische zin een betrokkenheid tussen een subjectpool
en een objectpool, welke betrokkenheid niet een gesloten relatie inhoudt, doch
een openheid te zien geeft naar twee zijden, die beide in de publieke ruimte van
de intersubjectiviteit hun wortels vinden. Aan de zijde van het subject valt te
wijzen op het door de symbolische orde van de taal gevormde fundament
waarzonder een subject tot geen enkele intentionele act, geen enkele ‘appercep-
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76 Zie hoofdstuk III, subparagraaf 4.2; hoofdstuk V, subparagrafen 2.1 en 3.3; hoofdstuk VI, subpara-
graaf 3.2; en hoofdstuk II, subparagraaf 2.3.

77 Zie A.W.M. Mooij, Schuld in strafrecht en psychiatrie (inaugurele rede Utrecht), Arnhem: Gouda
Quint 1997, p. 12-13: ‘In wezen gaat het hier om een genuanceerd daadstrafrecht. Het accent op de
daad is begrijpelijk aangezien de moderne strafrechtelijke systemen de uitkomst vormen van het
debat dat in de Verlichting is gevoerd. Dit debat vertrok bij de constatering van levensbeschouwelij-
ke pluriformiteit en van verlies van eenstemmigheid in de beantwoording van de vraag hoe het leven
in te richten. Het kwam uit bij de slotsom dat de overheid niet tot taak heeft een bepaalde levensstijl
op te leggen maar zich moet beperken tot het bewerkstelligen van een maatschappelijk arrangement
waarbij de burger maximale vrijheid geniet om het leven naar eigen voorkeur in te richten. Bij deze
liberale ethiek die sedertdien dominant geworden is, past een strafrechtelijke uitwerking waarin
maximale bescherming van de intieme, inwendige levenssfeer wordt geboden. Het denken en voelen
staat vrij, alleen het handelen is eventueel strafbaar. En wanneer door de introductie van schuldvor-
men deze inwendigheid in de strafrechtelijke afweging wordt betrokken, om aan een puur en bruut
daadstrafrecht te ontkomen, wordt inwendigheid, zoveel als mogelijk is, in de uitwendigheid
getrokken, om te kunnen voldoen aan het primaat van het moderne recht: de bescherming van de
intieme levenssfeer.’

tie’ in staat zou zijn; dit zelfde fundament stelt aan de zijde van het geïntendeer-
de object de mogelijkheid open dat de aan dit object toewijsbare ‘zin’ of beteke-
nis ontsnapt aan de intentionele voogdij van het subject. De psychische realiteit
is doordrongen van de sociale realiteit, hetgeen impliceert dat intentioneel
handelen een ‘regelgeleide’ activiteit is: iedere intentionele uiting ontleent haar
subjectieve gerichtheid aan dezelfde publieke regels die anderen in staat stellen
de intersubjectieve betekenis van de uiting vast te stellen of te achterhalen.76 De
uitwendige, in de intersubjectieve sfeer gelegen factoren die in het rechterlijk
oordeel ten aanzien van het bewijs van het opzet of de culpa een belangrijke rol
spelen, getuigen in dit verband niet alleen van een op de vergemakkelijking van
de bewijsvoering en de bewijsmotivering gerichte instrumentele ontwikkeling,
maar houden tevens een erkenning in van een soort juridisch onaantastbare
privésfeer van het als verdachte aangemerkte handelend subject.77

De personen die ons strafrecht langs de weg van zijn wettelijke delictsom-
schrijvingen tegemoet treedt en aan materiële gedragsnormen gebonden houdt,
zijn dus nog altijd tamelijk abstracte, we zouden ook kunnen zeggen: ‘gefor-
maliseerde’ menselijke subjecten wier hoogst persoonlijke zieleroerselen niet
tot binnen de grenzen van het strafrechtelijk systeem plegen door te dringen.
Voor zover de binnen wettelijke delictsomschrijvingen tot uitdrukking gebrachte
menselijke gedragingen, naast een uitwendige of daderextrinsieke, tevens een
inwendige of daderintrinsieke zijde vooronderstellen, wordt deze inwendigheid,
hoe belangrijk en onmisbaar zij uit het oogpunt van de strafrechtelijke oriëntatie
op imputatie ook is, ‘getekend’ door de uitwendigheid: de inwendigheid van de
strafbaar gestelde daad, dat wil zeggen: het daderintrinsieke moment van het
opzet of de culpa, is niet een pure, in zichzelf besloten inwendigheid, maar een
intersubjectief en strafrechtelijk relevante, en deswege door de uitwendigheid
gestempelde innerlijkheid. Ware dit anders, dan zou de bewijsvoering ten
aanzien van de delictsbestanddelen opzet en culpa worden onderworpen aan het
helle zoeklicht van een ongeclausuleerd transparantie-ideaal dat voor de intieme
levenssfeer van het als verdachte aangemerkt handelend subject geen eerbied
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78 Zie Foqué & ’t Hart 1990, p. 295-320, in het bijzonder p. 304 met betrekking tot verwijtbaarheid en
schuld: ‘Zelfs om te beoordelen of er bij strafbaar gedrag de voor bestraffing vereiste verwijtbaar-
heid bestaat wordt de verdachte toch eerst onder de dwang van een in ieder geval niet door het
schuldbeginsel beperkt transparantie-ideaal geplaatst. Sterker nog: zeker waar aan de schuld
materieelrechtelijk een psychische component wordt toegekend, is de schuld slechts denkbaar vanuit
dat transparantie-ideaal. De beperkende werking van het legaliteitsbeginsel ter bescherming van de
onvervreemdbare integriteit van het persoon-zijn is dan ook [door de onder invloed van de Moderne
Richting opgetreden accentverschuiving van gedrag naar dader] steeds meer op de helling komen
te staan.’

79 Pompe (1928) 2008, p. 12, 21. De term ‘neo-klassiek’ verbindt Pompe aan de in de negentiende
eeuw binnen de klassieke traditie ontwikkelde straftheorieën, waarbinnen de kantiaanse notie van
de vergelding sterk werd geaccentueerd. Deze nadruk op de vergelding noopt tot aandacht voor de
innerlijke verhouding van de dader tot diens daad, maar deze aandacht voor de inwendigheid werd
uit angst voor een te intrusieve bemoeienis van de overheid met de ‘heilige sfeer der persoonlijkheid’
tot een minimum beperkt; zie Pompe (1928) 2008, p. 15-16.

80 Hierin schuilt vermoedelijk het voornaamste verschilpunt tussen de in deze studie en de door A.A.
van Dijk in diens studie over strafrechtelijke aansprakelijkheid gekozen benadering. De door Van
Dijk gekozen oplossingsrichting (2008, p. 125-169, 304-305) ligt in het spoor van een bezinning op
het materieel-strafrechtelijke schuldbeginsel. Hij fundeert zijn beschouwing over onder meer het
opzetbegrip op de op J. Rawls en H.L.A. Hart geïnspireerde ‘controletheorie’. De vraag, of en in
hoeverre de verdachte ten tijde van zijn gedraging ‘controle’ vermocht uit te oefenen over die
gedraging en over het intreden van de gevolgen daarvan, regardeert echter, zo werd in het voorgaan-
de hoofdstuk betoogd, niet zozeer de mogelijkheid tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde
opzet. De beantwoording van deze vraag regardeert veeleer de straf funderende schuld, dus de
verwijtbaarheid van de verdachte; deze schuld wordt door de vaststelling van het opzet niet
aangetoond, zij wordt alsdan enkel voorondersteld. Deze vooronderstelling van schuld, en niet het
bewijs van het opzet, kan vervolgens worden aangetast door de eventuele toepasselijkheid van een
schulduitsluitingsgrond. Zie nader hoofdstuk V, paragraaf 4 en hoofdstuk VI, paragrafen 2 en 3.

kan dulden.78 In het verzet tegen een sterk geïndividualiseerde operationalisering
van het schuldbeginsel binnen de sfeer van de bewijsvoering van de delictsbe-
standdelen opzet en culpa schemeren dan ook de binnen de (neo-)Klassieke
School uitgedragen opvattingen door over het statuut van de mens binnen het
materiële strafrecht: ‘Hij, die …’ uit de wettelijke delictsomschrijvingen refe-
reert aan een op zijn vrijheid gestelde, ‘normale’ mens, ‘abstract genomen’.79

Het voorgaande impliceert dat het semantische vraagstuk met betrekking tot
de afbakening van de strafrechtelijke begrippen opzet en culpa en het interpreta-
tieve en methodologische vraagstuk met betrekking tot de bewijsvoering van
deze strafrechtelijke specificaties van het vóór-juridische intentiebegrip worden
beheerst, niet zozeer door het materieel-strafrechtelijke schuldbeginsel, doch
veeleer door het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel.80 Het strafrecht vat
de wereld in een formele betekenis. Gelet op wat in het voorgaande werd
omschreven als de functie van het strafrechtelijk systeem, is het strafrecht op een
zekere mate van formaliteit en abstractie aangewezen. Maar inherent aan
formalisering is een potentieel disfunctionele tendens, tegen de verwerkelijking
waarvan gewaakt moet worden: de abstracte formaliteit die de contrafactische
strafrechtelijke ervaringswereld, waarvan de begrippen opzet en culpa onderdeel
uitmaken, tekent, mag niet ontaarden in een kafkaëske rigiditeit, in een volsla-
gen ‘wereldvreemdheid’. Tegen een te sterke vervreemding van de strafrechtelij-
ke ervaringswereld ten opzichte van de vóór-juridische, intersubjectieve leefwe-
reld waakt het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel. Het legaliteitsbegin-
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sel werpt een barricade op, zowel tegen een te drastische oprekking van de
extensie van de strafrechtelijke begrippen opzet en culpa, als tegen een te
uitwendige, dat wil zeggen: een al te zeer op de daderextrinsieke momenten van
het opzet en de culpa aangrijpende, normativerende bewijsvoering.

Van het legaliteitsbeginsel kunnen evenwel geen wonderen worden ver-
wacht: in het vierde hoofdstuk hebben wij geleerd dat dit beginsel fungeert als
een contrafactisch richtsnoer, niet als een norm waarvan naleving kan worden
gegarandeerd. De inhoud oftewel het semantisch potentieel van de strafrechtelij-
ke normen en begrippen wordt intrasystematisch begrensd door het materieel-
strafrechtelijke legaliteitsbeginsel, en wel met het oog op de extrasystematische
legitimering van de afzonderlijke, door toepassing van deze normen en begrip-
pen gevelde strafrechtelijke oordelen. De rechtvaardiging van juridische norm-
en begripstoepassingen is nooit volmaakt, aangezien wij niet beschikken over
een hogere-ordestandpunt van waaruit de legitimiteit van juridische oordelen
kan worden gegarandeerd. Deze niet ophefbare onvolmaaktheid vloeit voort uit
de complexe verhouding tussen het strafrechtelijke systeem en de omgeving
daarvan zelf. Het strafrecht vormt als gezegd een contrafactische realiteit: het
wordt gekenmerkt, niet alleen door het feit dat de inhoud van zijn normen op
afstand staat van de sociale realiteit, doch ook door het besef van dit feit, het
besef dus dat het strafrecht feiten uit de sociale leefwereld toetst aan een in de
strafrechtelijke normen en begrippen verankerde, geïdealiseerde abstractie van
de sociale leefwereld. Volledige eensgezindheid met betrekking tot de vormge-
ving van dit abstracte ideaalbeeld kan binnen een sterk pluriforme samenleving
als de onze niet worden gegarandeerd.

Maar ofschoon de normatieve werkelijkheidssfeer van het strafrecht en de
feitelijke werkelijkheidssfeer van de intersubjectieve maatschappelijke verhou-
dingen derhalve divergeren, zijn zij ook aan elkaar verbonden. De ervaringswe-
relden ontmoeten elkaar in de rechterlijke toepassing van de begrippen opzet en
culpa. Deze strafrechtelijke verbijzonderingen van wat in algemene zin met de
termen ‘intentie’ en ‘intentionaliteit’ pleegt te worden aangeduid, fungeren als
de scharnierpunten tussen enerzijds de abstracte, normatieve en dogmatische
werkelijkheidssfeer van het strafrecht en anderzijds de concrete, sociale leefwe-
reld van de justitiabelen, aan wier adres de materiële strafrechtelijke gedragsnor-
men zijn gericht. Zonder smeermiddel zouden scharnierpunten kunnen vastroes-
ten. De delictsbestanddelen opzet en culpa, wier betekenis weliswaar bij wege
van een strafrechtelijke specificatie beantwoordt aan de behoeften van het
strafrechtelijk systeem, mogen niet met een volledig van de vóór-juridische
leefwereld losgezongen betekenis worden getooid, waarbinnen de zelf-referen-
tiële strafrechtelijke systeemwereld zich in zelfgenoegzaamheid laat vastroesten.
Het legaliteitsbeginsel vormt het smeermiddel dat de compatibiliteit tussen de
strafrechtelijke en de buiten-strafrechtelijke ervaringswereld bewaakt. Het
legitimatietekort waarmee onze bezinning op dit legaliteitsbeginsel ons heeft
geconfronteerd, is niet ophefbaar, dus eeuwig. Dit is evenwel allerminst een
noodzakelijkerwijs slechte zaak. Het besef van het eeuwige tekort is uiteindelijk
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81 A.W.M. Mooij, Psychoanalytisch gedachtegoed. Een modern perspectief, Amsterdam: Boom 2002,
p. 13-34, p. 29: ‘De mens leeft – zo leert de moderniteit – in een oneindig universum, waarbinnen
hij slechts op partiële, gebroken en perspectivische wijze kennis vergaart van de wereld, de anderen
en zichzelf. Deze kennis is beperkt, partieel en daarmee eindig, precies omdat het kennende subject
zelf een bestanddeel van de kennis vormt en daarbij aangewezen is op de symbolische stelsels van
taal en cultuur.’ In de moderniteit wordt gebroken met de voor-moderne en klassieke denkvorm die
wordt gekenmerkt door harmonie. Sinds de moderne tijd denken wij in termen van een afstand of
gaping tussen de mens en de werkelijkheid waarvan de mens deel uitmaakt. De hermeneutiek sluit
aan bij deze moderne zienswijze doordat zij zich richt op het breukvlak tussen vertrouwdheid en
vreemdheid, nabijheid en distantie. Deze ambivalentie schuilt reeds in de taal die de werkelijkheid
symbolisch ordent: de taal duidt de werkelijkheid op een bepaalde wijze aan, maar in de aanduiding
van iets als iets, gaat tevens iets verloren. Het door de symbolische ordening van de taal ingestelde
‘tekort’ is dus altijd en overal; het subject is aan de wet van de taal onderworpen, maar deze
onderworpenheid verschaft het subject tevens de mogelijkheid zijn bestaan in een relatieve vrijheid
te ontwerpen. Zie ook Mooij 2004a, p. 190-212; Mooij 1983 p. 95-97, 141-147. Zie nader hoofdstuk
III, paragraaf 2; hoofdstuk V, paragraaf 3.

82 Van Roermund 1993a, p. 206-212; zie nader hoofdstuk IV, subparagraaf 4.3 en paragraaf 5.
83 Toepassing van deze methode is sinds kort ook expliciet door de Hoge Raad aanvaard; zie de slotzin

van r.o. 3.6 in HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552, m.nt. Y. Buruma (Hiv I).
84 HR 1 juni 2004, NJ 2005, 252, m.nt. G. Knigge (Black-out). In deze uitspraak schemert een

oriëntatie op uitwendige factoren door, die ook is terug te vinden in de overwegingen in het eerder
aangehaalde Hiv I-arrest over de vaststelling van het voorwaardelijk opzet. De Hoge Raad bepaalde
daarin onder meer dat de vaststelling van een aanmerkelijke kans afhankelijk dient te worden gesteld
van de aard van de gedraging, de omstandigheden van het geval en van algemene ervaringsregels,
maar niet van de aard van het betrokken gevolg.

geworteld in de moderniteit zelf, die wordt gekenmerkt door een fundamentele
tweeslachtigheid of gespletenheid.81

Recht is recht inzover het uitdrukking geeft aan het besef van de niet ophef-
bare onvolmaaktheid van zijn operaties. Het recht ontleent derhalve zijn rechts-
karakter aan de institutionalisering van een continu ‘voorbehoud’ bij de aan-
spraak op de geldigheid en legitimeerbaarheid van zijn eigen normtoepassingen
en begripstoepassingen.82 Dit voorbehoud, waartoe het strafrecht in abstracto
wordt genoodzaakt door het contrafactische ideaal van het materieel-strafrechte-
lijke legaliteitsbeginsel, krijgt in meer concrete zin gestalte in het dialectische
correlaat van wat in de voorgaande hoofdstukken werd aangeduid als de norma-
tiverende methode: individualisering binnen de bewijsvoering ten aanzien van
de delictsbestanddelen opzet en culpa. In verhouding tot de situatie rond de
inwerkingtreding van ons Wetboek van Strafrecht is de afstand tussen het opzet
en de culpa enerzijds en het ‘eigenlijke’ schuldbegrip, dat wil zeggen: de ‘straf
funderende’ verwijtbaarheid anderzijds vergroot. In de eerste plaats kan worden
gewezen op de semantische oprekking van het opzetbegrip door de ontwikkeling
van de figuur van het voorwaardelijk opzet. Terwijl op deze opzetgradatie in
vroeger dagen veel kritiek werd uitgeoefend, is zij thans niet langer weg te
denken uit de rechtspraak en de dogmatiek. Daarnaast kan worden gewezen op
de interpretatieve of methodologische formalisering die teweeg wordt gebracht
door de toepassing van de normativerende methode.83 Met betrekking tot het
begrip van de culpa kan voorts worden gewezen op de ‘procedurele’ benadering
die de Hoge Raad voorschrijft ter vaststelling van de schuld in de zin van art. 6
WVW 1994.84 Binnen het kader van de bewijsvoering van het opzet en de culpa
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85 In de zojuist genoemde ontwikkelingen schuilt de paradigmatische verschuiving binnen het
rechtstheoretisch schema van het juridisch begrip strafbaar feit dat dit onderzoek heeft willen
signaleren. Zie ook Janssen 2007.

86 Uit het bewijs van het ten laste gelegde opzet en de daaropvolgende kwalificatie van de bewezen
verklaarde intentie in termen van wat het strafrecht onder zijn begrip ‘opzet’ verstaat, wordt de
vooronderstelling geboren dat de dader van zijn intentioneel verrichte gedraging ook een strafrechte-
lijk verwijt kan worden gemaakt. Maar de problematisering van deze vooronderstelling is volledig
uitbesteed aan de fases in de rechterlijke beraadslaging die volgen op de beslissingen inzake bewijs
en kwalificatie. Gelet op de vigerende totaalschulddoctrine is dit bij de culpa anders; vgl. hierboven,
voetnoot 64. Zie nader hoofdstuk VI, subparagrafen 3.1 en 4.2.

87 Deze term is door A.W.M. Mooij (1997, p. 12) als volgt gemunt: ‘Men blijft hier weliswaar op het
niveau van de daad, maar de inwendigheid van de daad, in de zin van vormen van (actueel of
potentieel) weten, wordt erin betrokken – alhoewel deze inwendigheid weer gereconstrueerd wordt
aan de hand van uitwendige gedragingen en omstandigheden. Zo wordt een cirkelbeweging gemaakt
waarbij op het vlak van de daad het weten, als vorm van schuld, in de strafrechtelijke afweging
wordt betrokken, op zodanige wijze dat deze inwendigheid in de uitwendigheid wordt getrokken.
In wezen gaat het hier om een genuanceerd daadstrafrecht.’ Zie nader hoofdstuk VI, paragrafen 2,
3 en 4.

heeft het criterium van de ‘uiterlijke verschijningsvorm’ al met al een steeds
prominentere plaats gekregen.85 De strafrechtelijke begrippen opzet en culpa
zien eerst en vooral op de strafrechtelijk relevante betekenis van een gedraging
en geven slechts in afgeleide zin uitdrukking aan de verhouding van het subject
tot diens gedraging.86 De implicatie hiervan moet zijn dat niet langer het schuld-
beginsel, maar eerst en vooral het legaliteitsbeginsel zorgt voor de beteugeling
van de semantische en interpretatieve oprekking van de bestanddelen opzet en
culpa. Het materieel-strafrechtelijke legaliteitsbeginsel noopt op het niveau van
de bewijsvoering van de delictsbestanddelen opzet en culpa tot een indivi-
dualiserende interpretatiebeweging. Het bewijsoordeel over de strafrechtelijke
verbijzonderingen van het type intenties dat zich manifesteert in het menselijk,
intentioneel handelen, dient te worden afgestemd op wat in het voorgaande werd
aangeduid als: de narratieve identiteit van het als verdachte aangemerkte hande-
lend subject. Opzet en culpa zijn immers vormen, niet van ‘schuld’, maar wel
van daad-schuld.87



   



Summary 

Action-inferred culpability. A contribution to a legal theory of action with
special reference to the normativisation of the mental element of intent in
criminal law

This study deals with the way in which the criminal system, in conformity with
its function, lends its own criminal contours to the pre-legal concepts of
intentionality and intention. The study mainly focuses on the semantic issue of
the contents and on the methodological issue of the furnishing of proof of what
may be termed the cardinal criminal particularisation or specification of the pre-
legal and everyday concept of intention: the subjective mental element of dolus
or intent. In a derivative sense some considerations are also devoted to what may
be termed the privative specification thereof: the criminal notion of culpa
(negligence). In chapter I the research question is formulated as follows: in what
way does intentional conduct acquire criminal relevance, in such a manner that
the said conduct may be characterised as criminally intentional or possibly
negligent conduct? This chapter also provides a description of the various main
characteristics of the concept of a criminal act and an outline of the meaning of
the important criminal concepts of intent, culpa and culpability. What is termed
the ‘normativisation’ of intent is also considered.

The term normativisation relates to an interpretative strategy, which by
means of external indications makes statements on an internal, and thus not
directly observable, state of affairs, such as the presence or the absence of intent
with regard to a suspect. In order to provide an insight into the meaning or
meanings of the term normativisation, chapter II of this study first offers a
concise description of the contents of the concept of normativity. This concept
is interpreted from two angles. The first, horizontal, perspective focuses on the
so-called ‘constitutive aspect’ of standards and rules. Although human inten-
tional expressions, such as speaking, writing and acting are subjective actions,
they cannot be regarded as actions that are fully controlled by the subject
expressing him/herself. For human expressions can only be regarded as inten-
tional and meaningful expressions, on condition of the assumption and recogni-
tion that they are in some way or other focused on an objective or intersubjective
world that exists independently of the subject. The said property of intentional
expressions being focused makes it possible to attribute a certain, intersub-
jectively available meaning to these expressions.
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The attribution of a meaning to subjective actions is guided by rules, of the
operation of which people generally are not or hardly aware. The subject that
acts or that expresses him/herself otherwise in the intersubjective social world
is guided by standards or rules that lend a certain intentional focus to its expres-
sion. Those same standards or rules enable co-subjects to attribute a meaning to
the expression of the subject expressing him/herself. Both the interpretation of
human actions and other expressions, and human action itself are thus ‘rule-
guided’. Whereas the constitutive perspective on normativity relates to an in
principle so-called alethic or moral-neutral dimension within the spectrum of
meaning of human intentional actions, the so-called ‘imperative’ point of view
results in a description of the deontic and moral principles of the concept of
human responsibility, the negative form whereof is central in criminal law:
culpability.

The imperative perspective on normativity focuses on that aspect of stan-
dards and rules, by virtue of which they can be regarded as provisions, issued
by a standard-setting instance and addressed to a party to whom the standard
applies and who is obliged to observe the relevant standard. The imperative
point of view replaces the alethic or descriptive perspective on standards by a
deontic or prescriptive perspective: viewed from an imperative or vertical point
of view, standards possess a prescriptive function, on the basis of which human
acts may be evaluated intersubjectively in terms of the moral categories good
and bad. In this context we are introduced to some essential qualities that the
party to whom the standard applies is supposed to possess. Those qualities are
included in our concept of a ‘subject’, equipped with the attributes of responsi-
bility and freedom.

Both these qualities attributed to the human subject and the criticism thereof
exercised by (structuralist and post-structuralist) philosophy and the natu-
ralistically-oriented sciences are discussed. Chapter II concludes with an analy-
sis of the concepts of objectivisation and normativisation, which forms a prelude
to the discussion of the subject of judicial construction in the next chapter. The
concept of normativisation hosts two main meanings. In the first, strong mean-
ing the term normativisation refers to an interpretative process, in which an
imperative or prescriptive meaning is attributed to a certain object of interpreta-
tion. Normativisation in this context may be regarded as a form of standard-
setting. In the second, weak meaning the term normativisation refers to an
interpretative process, in which a certain object of interpretation, through the
application of constitutive standards, is supplied with an intersubjective or
objective meaning. Normativisation in that context may be regarded as a form
of objectivisation.

In chapter III the theoretic foundations of the concept of normativisation in
its weak meaning are subsequently exposed. To this end a general introduction
into the hermeneutical theory of knowledge is offered first. In this context we
are introduced to the notion of ‘intersubjectivity’. Hermeneutics as a general
theory on the interpretation of, or attribution of meaning to, human intentional
expressions subsequently provides the background, against which a description
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is presented of some important characteristics of judicial construction (in the
field of substantive criminal law). Judicial construction (rechtsvinding) is
described in terms of a dialectic between heuristics and legitimation. Interpreta-
tion in criminal law takes no formal-logical course, but consists of a heuristic
search for the most acceptable view of the facts of the case at hand, for the most
acceptable view of the meaning of the legal standards to be declared applicable
to these facts, and for the most acceptable outcome of the confrontation between
the facts and the standards.

The heuristic search for the best answer to a legal question at hand is how-
ever structured by the obligation resting on the court to legitimize its judgment.
The judgment finally passed by the court is to be legitimized by basing this
judgment on a valid legal argumentation, an argumentation that makes the
judgment susceptible to intersubjective validation, review and criticism within
the forum of the ‘interpretative community’ of the (criminal) law. The legitimi-
zation moment of the judicial judgment guards judicial construction from an
endless subjectivistic statute; especially in criminal law, that, compared to other
fields of law, is ruled by a rather strict legality principle, the authority of judicial
judgment-making depends on the degree to which this is supported by the legal
sources recognised in the legal community, first and foremost the law. The court
therefore accounts for the result of the heuristic search process by finding a link
with legally recognised sources and by connecting these sources with the result
arrived at through the judicial construction process by means of a legally
recognised argumentation.

The normativising method may be regarded as part of judicial construction
in the field of substantive criminal law. For in its weak meaning, the concept of
normativisation relates to the interpretative method by which an objective, legal
meaning may be awarded to phenomena not directly sensorily observable, in a
manner guided by intersubjective standards. The concept of intent in criminal
law refers to a certain, criminally relevant subjective state of mind, in which a
person is said to have committed a criminal act he is charged with. This internal
state of mind which is therefore not available for direct sensory observation may
however be reconstructed and determined in an indirect way, that is: by means
of outward appearance. Of the various, outwardly perceptible phenomena, the
act allegedly committed by the accused constitutes the main starting point for
the reconstruction of his intention.

The intention with which the acting subject internally ‘inspired’ his act has
materialised in the act committed by the subject and may be revealed by way of
a contextual interpretation of that act. The normativising method is described by
means of a theory from the philosophy of action that may be indicated as the
‘text model’. According to this model, human actions share some essential
qualities with texts, on the basis of which both actions and texts are ‘readable’.
Actions possess the quality of ‘plurivocity’, on the basis of which they are
basically multi-interpretable. The meaning (intention) that third parties attribute
to a subjective action constitutes the result of a construction process guided by
rules or standards. The dialectic between heuristics and legitimation, apparent
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within judicial construction or legal interpretation, runs parallel to two essential
moments within the normativising ‘reading’ of human actions: the conjecture
and the review or validation.

By virtue of intersubjective or constitutive standards, in society an activity
‘counts as’ a certain act, therefore as an act with a certain, intersubjectively
recognisable meaning. This intersubjective meaning of the action can be iden-
tified with the intention of the acting subject materialised in this action. This
implies that when applying the normativising method, the underlying intention
– the revealing of which is the focus of the normativising method – is conceptu-
ally narrowed down to that aspect of intentionality, that materialised in the
action under consideration. In other words: the normativising method concen-
trates on the ‘subject-extrinsic’ aspect of intentionality and puts the ‘subject-
intrinsic’ aspect thereof in brackets. The normativising method thus has its
foundation in a theory of action, within which the position of the acting subject
described in chapter II is threatened by a marginalisation that tends towards an
eclipse of the notion of subjectivity. Chapter III concludes with a short exposi-
tion of the dangers related to a reification of the theoretical postulates under the
text model, and thus under the normativising method.

In chapter IV , departing from the insight unfolded in chapter III that ‘third
parties’ determine the meaning of intentional, subjective actions, the problema-
ticisation of the application of the normativising method within the imputation-
oriented and thus normatively structured domain of the criminal reality is then
addressed. The limits that, in view of the nature of the reality domain with
regard to which criminal law passes its judgments, are to be imposed on the
application of the normativising method are illustrated by reference to a reflec-
tion upon the legality principle of substantive criminal law. To this purpose the
‘classic’ legality principle is first described summarily. The classic conceptuali-
sation of the legality principle is subsequently confronted with the theoretical
implications of the hermeneutic interpretation theory described in chapter III.
The hermeneutic frame of thinking, which stresses that, though standards are
pre-given, they only obtain their actual meaning at the time of their application
to an entity of facts to be legally judged, to a certain degree resists the various
postulates of the classical legality principle, prescribing that court judgments are
to be based upon a product of the democratically legitimized authority: the law.

This raises the question of in what way the criminal court’s judgment can
still be said to be based on the law. In order to answer this question, first of all
the function of the criminal system is considered. The function of criminal law
is described in terms of its focus on the stabilisation of normative expectation
patterns within society. In and through the enforcement of its standards, criminal
law confirms the behavioural standards of substantive criminal law. The crimi-
nal law immunizes on a symbolic level the essential normative intersubjective
expectation patterns by virtue of which a social system may pass for a ‘society’.
Following the description of the function of criminal law it is stressed that the
process of criminal judgment presupposes the mediating effect of a narrative
context, which connects the realm of the alethic or descriptive process of
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ascertaining the truth to the realm of the deontic or prescriptive judgments on
individual guilt and responsibility. At this point in the analysis the subject, that
was introduced in chapter II and bracketed in chapter III, is again brought out,
this time in a narrative shape.

This reintroduction of the subject is compelled by the role that the criminal
system fulfils within society and by the accompanying claim of the said system
to the legitimacy of its operations. The individual responsibility of a person for
a certain action, characterised as a criminal act, cannot be determined before
some things are ‘told’ on the narratively configurated relationship between this
person and this action. Prescriptive or deontic judgments with regard to guilt and
responsibility therefore presuppose a narrative configuration, a plot, in which
facts, circumstances and actions are no longer linked to ‘individuals’ in a
physically contingent, but in a narratively necessary and thus meaningful way.
As criminal law is intentionally oriented toward passing a judgment on the
criminal liability, and consequently, the punishability of individual persons on
account of offences committed by them, criminal law cannot avoid narrativising
the facts and circumstances that are submitted for criminal judgment. In this
process the said facts and circumstances are legally encoded or formalised into
cases, suitable for criminal processing.

The legal encoding or formalisation entails a loss, however. For between
criminal law and the extra-legal society a detached relationship exists, which
may be indicated by the term ‘counterfactuality’. Criminal law consists of a
system that in important respects is autonomous with regard to its environment.
This is because criminal law encodes and standardizes its environment, which
implies that it simplifies or reduces its environment to a significant degree. In
and through its various applications of concepts and standards, the criminal
system creates and maintains an independent criminal perception of the world,
which deviates from the extra-legal perception of the world. Criminal law thus
reduces the empirical reality to a collection of legally pre-processed cases,
which may then be exposed to the operation of the criminal standards. At this
point in the argument the legality principle of substantive criminal law is
reintroduced. Among other things this principle prescribes that, for reasons of
legal certainty, the counterfactual ‘gap’ between the criminal perception of the
world and the pre-legal, intersubjective social world should not become too
wide.

Every legal interpretation consists of a process, in which standards are
related to facts; through the application of the standard, the meaning of that
standard is updated. This updating or revision necessarily entails a semantic shift
or change of the contents of the standard applied. The legality principle requires
that, in principle, this shift or change should always be reduced to a minimum.
However, the said principle thus poses a requirement, the compliance with
which cannot be fully granted: criminal law does not possess a standard by
which to judge the absolute validity or justifiability of legal judgments. Chapter
IV ends with the conclusion that the ‘intra-systematic’ basis of criminal judg-
ments in the law as required by the legality principle can only exist in an ‘artifi-
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cial’ way: the legality principle forces criminal law to apply a form of
foundationalist thinking or representationalistic thinking, through which crimi-
nal law lends a counterfactual and thus relatively autonomous nature to its
perception of the world. Seen from the ‘extra-systematic’ angle of the criminal
system’s claim to the legitimacy of its operations, the artificial or counterfactual
basis in the law of the products of judicial construction in concrete cases, must
therefore correspond with the perception of people in the pre-legal social world
to a sufficient degree.

Although no guarantee can be given as regards this correspondence, it may
be required of criminal law to make a ‘reservation’ with regard to the claim to
justifiability of its various applications of the standards. In this context Chapter
V deals with a subject which might provide the requisite link between the social
world and the criminal system. This link is partially found in the concept of
‘intentionality’. In a general, pre-legal sense this refers to the ‘movement toward
sense’, originating with a subject and directed at an object in the intersubjective
social world. In the intersubjective social world every human subject manifests
him/herself through expressions that are intentionally aimed at objects in this
social world. Intentionality thus refers to the relationship between a subject and
an object. In order to elucidate this, some elaborations are devoted to the nature
of what is termed the ‘mental reality’, composed of the levels of intentional
involvement of a subject, the social world as a correlate of this intentional
involvement and, finally, the symbolic order of language that constitutes the
condition under which a subject can relate to his/her environment in an inten-
tional way.

Although the intentions, in which this relationship or involvement between
subject and object manifests itself more concretely within expressions, are a
consequence of the subjective and ‘sense-establishing’ consciousness of the
subject expressing him/herself, they are also interpretatively accessible to
‘others’, to co-subjects. This chapter therefore comprises a move back to the
sphere of intersubjectivity. Chapter V ends with an analysis that, in anticipation
of chapter VI, indicates in what way the criminal system specifies the pre-legal
concept of intentions embedded in human action, into its concept of intent or
dolus. Intent turns out to be a bivalent concept in a twofold sense. Intent, like its
pre-legal equivalent, is at the same time both subject-intrinsic and subject-
extrinsic, both mental and social-normative. The concept of intent in criminal
law marks the legally relevant involvement of an acting subject, who is consid-
ered a suspect, with the intersubjective social world, filtered through the sym-
bolic screen of criminal counterfactuality. The concept of intent in criminal law
thus presupposes and is linked to the general, common meaning of the concept
of intention, which in turn is embedded in the field of intentionality; however,
as criminal law specifies the concept of intent in conformity with its ‘own
requirements’, it also deviates therefrom to a certain degree.

Chapter VI describes the contents of the concepts of intent and culpa (negli-
gence) in substantive criminal law and of the normativising furnishing of proof
thereof under current law. This chapter contains the application of the conclu-
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sions of the preceding chapters. First, the meaning of the concept of intent in
substantive criminal law is quite extensively elaborated upon. Attention is paid
to the way in which criminal law particularises the pre-legal concept of intention
in conformity with the needs of the criminal system. This criminal specification
of the general concept of intention manifests itself on the semantic level of
substantive criminal law principally in the concept of so-called conditional
intent (dolus eventualis). The concept of conditional intent marks the lower limit
of the concept of intent in criminal law in a general sense. As a result of the
acceptance of this degree of intent, which is to be proven by determining that the
accused has willingly and knowingly accepted the ‘considerable chance’ of
criminally-relevant consequences, the concept of intent in criminal law, on the
one hand, is more narrowly defined than the very diffuse concept of intention
in colloquial language, but, on the other hand, it has a considerably wider scope
than the pre-legal concept, of which it is a specification.

The intent element of an offence is described as an element that shows a
twofold bivalence. It is exactly on the basis of this twofold bivalence that the
concept of intent in criminal law is to be regarded as a pivoting point between
the factual, intersubjective and pre-legal social world, on the one hand, and the
normative, dogmatic world of criminal law, on the other. In view of this it is
argued that a quantitative meaning is to be attributed to the partial criterion of
the ‘considerable chance’: as the Dutch Supreme Court (Hoge Raad) has under-
lined in various rulings, the answer to the question whether a certain chance of
criminally-relevant consequences may be termed ‘considerable’ may not be
made dependent on the nature of those criminally-relevant consequences. It is
also argued that the concept of conditional intent in criminal law must moreover
remain comparable with the common concept of intention, in the sense that
conditional intent, too, must always relate to both a cognitive and a volitive or
affective involvement of the acting subject with an object in the social world.

Following the description of the concept of intent in substantive criminal
law, attention is drawn to the methodological question of the furnishing of proof
of the intent element of an offence. At this point in the argumentation, the
normativising method discussed in chapter III is reintroduced. The normativis-
ing method, which is used to furnish proof of intent, is a legitimated interpreta-
tive strategy. For subjective actions are ‘rule-guided’: they derive their subjec-
tive, intentional orientation from the same rules that enable others or third
parties to determine or discover the intersubjective meaning thereof. Yet the
normativising method is restricted by limits resulting from the function of
criminal law as described in chapter IV and the pertaining dialectic between the
legality question and the legitimacy question. With reference to an old German
doctrine, called Parallelwertung in der Laiensphäre, it is argued that the appli-
cation of the normativising method in order to determine intent is to be com-
bined with an individualising interpretation movement that aims to connect to
the narrative identity of the accused.

In chapter VI attention is also paid to the concept of culpa (negligence) and
to the way in which culpa is determined by the court. Culpa is described as a
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deficiency of the ‘positive’ concept of intent: the concepts of both culpa and
intent are criminal specifications of the pre-legal concept of intention, but in
relation to the concept of intent, culpa expresses a certain shortcoming or a
certain negativity. Apart from that, culpa is described as a normative element of
an offence: the concept of culpa fixates on a substantive behavioural standard
violated by the accused according to the retrospective judgment of the court.
Culpa therefore refers to – what was termed in chapter II – the imperative point
of view on normativity. The action to be judged shows a criminally significant
deviation from the imperative standard that the accused ought to have observed.
This underlying standard of due care as a rule is not stated expressis verbis in the
criminal code’s relevant description of the negligence offence. For that reason
this description of the negligence offence is called an elliptic description of the
offence. The identification of the underlying standard of due care or the duty of
care again brings up the problem area of the legality principle.

Chapter VII, finally, draws together the various lines and presents the
conclusions of the study. The concepts of intent and culpa in criminal law
consist of particularisations of certain types of the general, pre-legal concept of
intentionality. This implies that these criminal particularisations show bivalent
characteristics in two directions. From a horizontal perspective, intent and culpa
are characterised by both a subjective and an intersubjective, both a subject-
intrinsic and a subject-extrinsic moment. Intent and culpa mark the interrelation-
ship between both moments and therefore do not possess a substantive, ‘object-
like’ character; they are not states of affairs that may or may not be observable
and that could be localised ‘somewhere’, like in the psyche of a subject or in the
actions of a subject. From a vertical point of view the concepts of intent and
culpa in criminal law show both differences from and parallels to their pre-legal
equivalents. In relation to the meaning attributed to the term intention in collo-
quial language, the concept of intent in criminal law is characterised by a rather
wide scope of applicability, mainly because of the development of the notion of
conditional intent. The furnishing of proof of intent is moreover characterised
by strongly objectivising and normativising tendencies. The furnishing of proof
of the concept of culpa is also characterised by a strong externalisation. In
criminal law, at the level of the furnishing of proof and the characterisation of
the intent and culpa elements of an offence, attention is thus first and foremost
focused on the subject-extrinsic moment thereof, while the subject-intrinsic
moment only plays a role in a derivative sense. In the light of the foregoing the
conclusion seems to be inevitable that the mental elements of intent and culpa,
traditionally indicated as ‘forms of culpability’, are in fact forms of action-
inferred culpability: for these concepts mainly indicate the criminally relevant
meaning of an action, while they express the relationship of a subject to his/her
action only in a derivative way.



Literatuuropgave

Abels 1981
I.M. Abels, aant. 21 op art. 350 Sv, suppl. 32 (maart 1981), in: A.L. Melai/M.S. Groen-
huijsen (red.), Het Wetboek van Strafvordering, Deventer: Kluwer (losbladig)

Allen 1996
F.A. Allen, The habits of legality. Criminal justice and the rule of law, New York etc.:
Oxford UP 1996

Altman 1990
A. Altman, Critical Legal Studies. A liberal critique, Princeton: Princeton UP 1990

Anscombe 1976
G.E.M. Anscombe, Intention, Oxford: Basil Blackwell 1976

Van Asperen de Boer 2007
C.M.I. van Asperen de Boer, ‘Statistische kans op HIV-besmetting’, DD 2007, p. 851-864

Austin 1970
J.L. Austin, ‘Three ways of spilling ink’, in: J.L. Austin, Philosophical papers (red. J.O.
Urmson & G.J. Warnock), Londen etc.: Oxford UP 1970, p. 272-287

Bader 1994
V.M. Bader, ‘Eenheid van de communicatieve rede, recht en complexe maatschappijen.
Een kritiek op Jürgen Habermas’ “Faktizität und Geltung”’, R&K 1994, p. 111-144

M. Bal 1980
M. Bal, De theorie van vertellen en verhalen, Bussum: Coutinho 1980

P.L. Bal 2003
P.L. Bal, ‘Remoralisering van het strafrecht: een discourstheoretische benadering’, in:
P.L. Bal, E. Prakken & G.E. Smaers (red.), Veiligheid of vergelding? Een bezinning over
aard en functie van het strafrecht in de postmoderne risicomaatschappij, Deventer:
Kluwer 2003, p. 3-31

Barthes 2002
R. Barthes, ‘The death of the author’, in: W. Irwin (red.), Death and resurrection of the
author?, Westport, CT/Londen: Greenwood Press 2002, p. 3-7

Van den Beld 1982
A. van den Beld, Filosofie van het menselijk handelen. Een inleiding, Assen: Van Gorcum
1982

Van Bemmelen 1952
J.M. van Bemmelen, ‘De psychologie en de begrippen opzet en schuld’, TvS 1952, p. 89-
121

Van Bemmelen 1962
J.M. van Bemmelen, ‘Overmacht, afwezigheid van alle schuld en culpoos handelen’, TvS
1962, p. 113-126

Van Bemmelen & Van Hattum 1953
J.M. van Bemmelen & W.F.C. van Hattum, Hand- en leerboek van het Nederlandse
strafrecht. Deel I: Algemene leerstukken, Arnhem: Gouda Quint 1953



Literatuuropgave448

Van den Bergh 1970
G.C.J.J. van den Bergh, ‘Rechtstaal en rechtsvinding’, in: J.A. Ankum, G.C.J.J. van den
Bergh & H.C.F. Schoordijk (red.), Plus est en vous. Opstellen over recht en cultuur (Pitlo-
bundel), Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1970, p. 87-108

Bernet 2002
R. Bernet, ‘Het subject zonder eigenschappen’, in: R. Devos, A. Braeckman & B. Ver-
donck (red.), Terugkeer van het subject? Recente ontwikkelingen binnen de filosofie,
Leuven: Universitaire Pers Leuven 2002, p. 5-21

Berns 1981
E. Berns, ‘Jacques Derrida en de taalfilosofie’, in: E. Berns, S. IJsseling & P. Moyaert
(red.), Denken in Parijs. Taal en Lacan, Foucault, Althusser, Derrida, Alphen aan den
Rijn/Brussel: Samsom 1981, p. 139-169

Bins 1981
J. Bins, ‘Schuldbeginsel en schuldbegrip in het strafrecht’, in: J.W. Fokkens & N. Keijzer
(red.), Beginselen (G.E. Mulder-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1981, p. 1-21

Bix 2004
B. Bix, ‘The application (and mis-application) of Wittgenstein’s rule-following considera-
tions to legal theory’, in: D. Patterson (red.), Wittgenstein and law, Burlington: Ashgate
2004, p. 381-407

Blans 1998
G.H.T. Blans, ‘Hermeneutiek en deconstructie’, in: Th. de Boer et al. (red.), Hermeneu-
tiek. Filosofische grondslagen van mens- en cultuurwetenschappen, Amsterdam/Meppel:
Boom 1988, p. 208-239

Bobbitt 2004
Ph. Bobbitt, ‘What it means to follow a rule of law’, in: D. Patterson (red.), Wittgenstein
and law, Burlington: Ashgate 2004, p. 1-6

Boek 1999
J.L.M. Boek, ‘De moraal van het opzetoordeel’, in: M. Moerings, C.M. Pelser & C.H.
Brants (red.), Morele kwesties in het strafrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 121-135

De Boer 1978
Th. de Boer, ‘Hermeneutiek en ideologiekritiek’, in: H. Kunneman (red.), Wetenschap en
ideologiekritiek, Amsterdam/Meppel: Boom 1978, p. 96-134

De Boer 1981
Th. de Boer, ‘Inleiding’, in: Th. de Boer et al. (red.), Fenomenologie en kritiek, Assen:
Van Gorcum 1981, p. 1-2

De Boer 1988
Th. de Boer, ‘De hermeneutiek van Ricoeur’, in: Th. de Boer et al. (red.), Hermeneutiek.
Filosofische grondslagen van mens- en cultuurwetenschappen, Amsterdam/Meppel:
Boom 1988, p. 90-120

De Boer 1989
Th. de Boer, Van Brentano tot Levinas. Studies over de fenomenologie, Amsterdam/
Meppel: Boom 1989

De Boer 1992
Th. de Boer, ‘Van zin naar geldigheid. Over een ethiek van de facticiteit’, in: Ph. van
Haute & S. IJsseling (red.), Deconstructie en ethiek, Assen/Maastricht: Van Gorcum
1992, p. 143-146

De Boer 1993a
Th. de Boer, ‘De lotgevallen van Tamara A., een verhaal over het subject’, in: Th. de
Boer, Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit, Amsterdam: Boom
1993a, p. 17-30

De Boer 1993b
Th. de Boer, ‘Het vaderland van de rede’, in: Th. de Boer, Tamara A., Awater en andere
verhalen over subjectiviteit, Amsterdam: Boom 1993b, p. 83-93



Literatuuropgave 449

De Boer 1993c
Th. de Boer, ‘Het ik als gevangene’, in: Th. de Boer, Tamara A., Awater en andere
verhalen over subjectiviteit, Amsterdam: Boom 1993c, p. 133-144

De Boer 1993d
Th. de Boer, ‘Menselijke dubbelzinnigheid’, in: Th. de Boer, Tamara A., Awater en
andere verhalen over subjectiviteit, Amsterdam: Boom 1993d, p. 145-161

De Boer 1993e
Th. de Boer, ‘Negatieve antropologie’, in: Th. de Boer, Tamara A., Awater en andere
verhalen over subjectiviteit, Amsterdam: Boom 1993e, p. 162-175

De Boer 1993f
Th. de Boer, ‘Van subjectivisme naar subjecticide; van subjecticide naar subjectiviteit’,
in: Th. de Boer, Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit, Amsterdam:
Boom 1993f, p. 176-199

De Boer 1995
Th. de Boer, ‘Contouren van een niet-relativistisch pluralisme’, in: Th. de Boer & S. Grif-
fioen (red.), Pluralisme. Cultuurfilosofische beschouwingen, Amsterdam/Meppel: Boom
1995, p. 162-179

De Boer 1997
Th. de Boer, Pleidooi voor interpretatie, Amsterdam: Boom 1997

Bogert 2005
P.C. Bogert, Voor rechtvaardiging en schulduitsluiting (diss. Rotterdam), Deventer:
Kluwer 2005

Bogert & Kooijmans (red.) 2000
P.C. Bogert & T. Kooijmans (red.), Over de grens van het legaliteitsbeginsel, Arnhem:
Gouda Quint 2000

Boksem 2001
J. Boksem, ‘Voorwaardelijk opzet van HIV-besmette. Een aanmerkelijke kans?’, Advoca-
tenblad 2001, p. 251-253

Borgers 2003
M.J. Borgers, ‘Wetshistorische interpretatie in de strafrechtspraak’, in: M.S. Groenhuijsen
& J.B.H.M. Simmelink (red.), Glijdende schalen (De Hullu-bundel), Nijmegen: Wolf
Legal Publishers 2003, p. 51-69

Borgers 2004
M.J. Borgers, ‘De grenzen van het Rijk in Europa en de grenzen van de interpretatievrij-
heid van de strafrechter. Een reactie op twee annotaties bij HR 20 november 2001, NJ
2003, 632’, DD 2004, p. 590-601

A.M. Bos 1975
A.M. Bos, ‘Over rechtsvinding en sociologie’, in: H.U. Jessurun d’Oliveira, E. Fischer-
Keuls & R. Drilsma (red.), ’t Exempel dwinght (Kisch-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1975, p. 27-36

J.T.K. Bos 1982
J.T.K. Bos, ‘Het schuldoordeel als machtswoord’, R&K 1982, p. 5-42

Boutellier 1993
H. Boutellier, Solidariteit en slachtofferschap. De morele betekenis van criminaliteit in
een postmoderne cultuur (diss. Amsterdam, UvA), Nijmegen: Sun 1993

Boutellier 2003
H. Boutellier, De veiligheidsutopie, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003

Brants et al. 2003
C.H. Brants et al., ‘Op zoek naar de grondslagen’, in: C.H. Brants et al. (red.), Op zoek
naar de grondslagen. Strafvordering 2001 ter discussie, Den Haag: Boom Juridische
uitgevers 2003, p. 1-27



Literatuuropgave450

Brentano (1874) 1973
F. Brentano, Psychology from an empirical standpoint (1874; red. O. Kraus), Londen:
Routledge & Kegan Paul 1973

Broekman 1991
J.M. Broekman, Recht en antropologie, Brussel: E. Story-Scientia 1991

Bronkhorst 1967
C. Bronkhorst, ‘Over de z.g. subjectieve en objectieve bestanddelen van het strafbare
feit’, AA 1967, p. 123-128

Bronkhorst 1970
C. Bronkhorst, ‘Iets over bewijs en rechtsvinding in de strafrechtspraak’, in: H.C.F.
Schoordijk (red.), Rechtsvinding (Pieters-bundel), Deventer: Kluwer 1970, p. 35-47

Brouns 1988
P.J.H.M. Brouns, Opzet in het wetboek van strafrecht (diss. Groningen), Arnhem: Gouda
Quint 1988

Brouns 2006
P.J.H.M. Brouns, ‘Een kleine inleiding in het opzet in het Wetboek van Strafrecht aan de
hand van rechtspraak van de Hoge Raad in de eerste helft van 2006’, DD 2006, p. 921-
947

Brouwer 2008a
P.W. Brouwer, ‘Rechtsbeginselen en rechtspositivisme’, in: A.M. Hol & J. Hage (red.),
Coherentie, rechtszekerheid en rechtspositivisme. Verspreide geschriften van prof. mr.
P.W. Brouwer (1952-2006), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008a, p. 29-55

Brouwer 2008b
P.W. Brouwer, ‘Over coherentie in het recht’, in: A.M. Hol & J. Hage (red.), Coherentie,
rechtszekerheid en rechtspositivisme. Verspreide geschriften van prof. mr. P.W. Brouwer
(1952-2006), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008b, p. 57-73

Buruma 1998
Y. Buruma, ‘Het schuldig subject’, in: M.J. Borgers, I.M. Koopmans & F.G.H. Kristen
(red.), Verwijtbare uitholling van schuld?, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1998, p. 1-9

Buruma 1999a
Y. Buruma, ‘Strafrecht is schuldstrafrecht’, JV 25 (1999a) afl. 5, p. 8-18

Buruma 1999b
Y. Buruma, ‘Inleiding: Een strafrechtelijke ideeëngeschiedenis van de 20ste eeuw’, in:
Y. Buruma (red.), 100 jaar strafrecht. Klassieke teksten van de twintigste eeuw, Amster-
dam: Amsterdam UP 1999b, p. 11-46

Buruma 2005
Y. Buruma, De dreigingsspiraal. Onbedoelde neveneffecten van misdaadbestrijding, Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2005

Buruma 2006
Y. Buruma, ‘Rechtspreken in de dramademocratie’, DD 2006, p. 1077-1088

Buruma 2007
Y. Buruma, ‘Gestraft zonder iets gedaan te hebben. De indicatieve gedraging in het
strafrecht’, in: P.H.P.H.M.C. van Kempen, T. Kraniotis & G. van Roermund (red.), De
gedraging in beweging. Handelen en nalaten in het materiële strafrecht, strafprocesrecht
en sanctierecht, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007, p. 23-38

Van Buuren 1991
M. van Buuren, ‘De interpretatietheorie van Paul Ricoeur’, in: P. Ricoeur, Tekst en
betekenis. Opstellen over de interpretatie van literatuur (red. M. van Buuren), Baarn:
Ambo 1991, p. 7-19

Buytendijk (1957) 1960
F.J.J. Buytendijk, Algemene theorie der menselijke houding en beweging, als verbinding
en tegenstelling van de fysiologische en de psychologische beschouwing, Utrecht/Ant-
werpen: Het Spectrum (1957) 1976



Literatuuropgave 451

De Certeau 1980
M. de Certeau, L’invention du quotidien. Vol. 1: Arts de faire, Parijs: Inédit 1980

Claes 2000
E. Claes, ‘Bespreking van C.E. Smith, Feit en rechtsnorm. Een methodologisch onderzoek
naar de betekenis van de feiten voor de rechtsvinding en legitimatie van het rechtsoor-
deel, Shaker Publishing, Maastricht 1998, 227 p.’, R&R 2000, p. 182-187

Claes 2002
E. Claes, ‘Hoe particularistisch is het oordeel van de strafrechter?’, R&R 2002, p. 9-32.

Claes 2003a
E. Claes, Legaliteit en rechtsvinding in het strafrecht. Een grondslagentheoretische
benadering (diss. Leuven), Leuven: Universitaire Pers Leuven 2003a

Claes 2003b
E. Claes, ‘Strafrecht en literatuur’, R&R 2003b, p. 124-138

Claes 2004
E. Claes, ‘Legaliteit, herstelrecht en menselijke waardigheid’, DD 2004, p. 11-32

Corstens 2008
G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2008

Crijns & Van der Meij 2005
J. Crijns & P. van der Meij, ‘Over de grenzen van de materiële waarheidsvinding’, in:
R. Haveman & H. Wiersinga (red.), Langs de randen van het strafrecht, Nijmegen: Wolf
Legal Publishers 2005, p. 45-69

Culler (1981) 2004
J. Culler, ‘Story and discourse in the analysis of narrative’, in: M. Bal (red.), Narrative
theory. Critical concepts in literary and cultural studies. Volume I: Major issues in
narrative theory, Londen/New York: Routledge 2004 (1981), p. 117-131

Davidson 1970
D. Davidson, ‘Actions, reasons, and causes’, in: M. Brand (red.), The nature of human
action, Glenview, Ill.: Scott Foresman 1970, p. 67-79

Dawkins 2006
R. Dawkins, ‘Straf is wetenschappelijk achterhaald’, NRC Handelsblad, bijlage Opinie
& Debat, 14 januari 2006

Dennett 2004
D.C. Dennett, Freedom evolves, Londen: Penguin 2004

Dennett 2005
Interview met D.C. Dennett, M, maandblad van NRC Handelsblad, mei 2005, p. 10-14

Deschamps & Smessaert 2005
K. Deschamps & H. Smessaert, ‘De lexicalisatie van rechtsnormen’, Trema, special
december 2005, p. 525-529

Devos 2004
R. Devos, Macht en verzet. Het subject in het denken van Michel Foucault, Kapellen:
Pelckmans/Kampen: Klement 2004

Van Dijk 2008
A.A. van Dijk, Strafrechtelijke aansprakelijkheid heroverwogen. Over opzet, schuld,
schulduitsluitingsgronden en straf (diss. Groningen), Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2008

Dilthey (1900) 1957
W. Dilthey, ‘Die Entstehung der Hermeneutik (1900)’, in: W. Dilthey, Gesammelte
Schriften. Band V.1: Die geistige Welt, Stuttgart: Teubner/Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht 1957, p. 317-338

De Doelder & Strijards 1979
H. de Doelder & G.A.M. Strijards, ‘Ons gereedschap ter discussie’, DD 1979, p. 246-253

Dolman 2006
M.M. Dolman, Overmacht in het stelsel van strafuitsluitingsgronden (diss. Amsterdam,
UvA), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006



Literatuuropgave452

Dostojevski (1864) 2006
F.M. Dostojevski, Aantekeningen uit het ondergrondse (1864; vert. M. Weijers), Amster-
dam: Atheneum, Polak & Van Gennep 2006

Dreissen 2007
W.H.B. Dreissen, Bewijsmotivering in strafzaken (diss. Maastricht), Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2007

Dreyfus & Rabinow 1983
H.L. Dreyfus & P. Rabinow, Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics,
Chicago: University of Chicago Press 1983

Duff 1990
R.A. Duff, Intention, agency and criminal liability: Philosophy of action and the criminal
law, Oxford: Basil Blackwell 1990

Duff 2001
R.A. Duff, Punishment, communication, and community, Oxford/New York etc.: Oxford
UP 2001

Dupont 1979
L. Dupont, Beginselen van behoorlijke strafrechtsbedeling. Bijdrage tot het grondslagen-
onderzoek van het strafrecht (diss. Leuven), Antwerpen: Kluwer 1979

Van Duyne 1991
P.C. van Duyne, ‘Schuldig zijn of schuldig verklaard worden. “De goede voerman” in
schulduitsluitings- en rechtvaardigingsgronden’, R&K 1991, p. 442-454

Dworkin 1985
R. Dworkin, A matter of principle, Cambridge, Mass.: Harvard UP 1985

Dworkin 1986
R. Dworkin, Law’s empire, Cambridge, Mass.: Belknap Press 1986

Van Eck 1966
D. van Eck, ‘Enkele gedachten over het schuldmisdrijf’, TvS 1966, p. 113-128

Van Eck 1967
D. van Eck, ‘De rechtspraak over causaliteit en aansprakelijkheid voor gevolgen in het
strafrecht’, TvS 1967, p. 169-226 

Van Eikema Hommes 1966
H.J. van Eikema Hommes, ‘De betekenis van Edmund Husserls transcendentale fenome-
nologie voor de rechtswetenschap’, Handelingen van de vereniging voor wijsbegeerte des
rechts 50 (eerste gedeelte): Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1966, p. 5-32

Van Eikema Hommes 1972
H.J. van Eikema Hommes, Hoofdlijnen van de geschiedenis der rechtsfilosofie, Deventer:
Kluwer 1972

Eindrapport Pilot PROMIS
Eindrapport Pilot PROMIS, Arnhem, 26 mei 2005

Engisch 1963
K. Engisch, Die Lehre von der Willensfreiheit in der strafrechtsphilosophischen Doktrin
der Gegenwart, Berlijn: Walter de Gruyter 1963

Enschedé 1964
Ch.J. Enschedé, ‘Dienen de strafrechtelijke bepalingen betreffende psychisch gestoorden
te worden gewijzigd?’, Handelingen der Nederlandse juristen vereniging 94 (eerste
gedeelte) 1964, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1964, p. 59-121

Enschedé 1979
Ch.J. Enschedé, ‘Wetten en rechters’, in: P. Abas et al. (red.), Non sine causa (G.J.
Scholten-bundel), W.E.J. Tjeenk Willink 1979, p. 51-69

Enschedé/Bosch 2008
Ch.J. Enschedé/M. Bosch, Beginselen van strafrecht, Deventer: Kluwer 2008



Literatuuropgave 453

Eser 1987
A. Eser, ‘Justification and excuse: a key issue in the concept of crime’, in: A. Eser & G.P.
Fletcher (red.), Rechtfertigung und Entschuldigung. Rechtsvergleichende Perspektiven.
Band I, Freiburg: Max Planck Institut 1987, p. 17-65

Fish 1980
S.E. Fish, Is there a text in this class? The authority of interpretive communities, Cam-
bridge, Mass.: Harvard UP 1980

Fish 1989a
S.E. Fish, ‘With the compliments of the author: Reflections on Austin and Derrida’, in:
S.E. Fish, Doing what comes naturally. Change, rhetoric, and the practice of theory in
literary and legal studies, Oxford: Clarendon Press 1989a, p. 37-67

Fish 1989b
S.E. Fish, ‘Working on the chain gang: Interpretation in law and literature’, in: S.E. Fish,
Doing what comes naturally. Change, rhetoric, and the practice of theory in literary and
legal studies, Oxford: Clarendon Press 1989b, p. 87-102

Fish 1989c
S.E. Fish, ‘Wrong again’, in: S.E. Fish, Doing what comes naturally. Change, rhetoric,
and the practice of theory in literary and legal studies, Oxford: Clarendon Press 1989c,
p. 103-119

Fish 1989d
S.E. Fish, ‘Still wrong after all these years’, in: S.E. Fish, Doing what comes naturally.
Change, rhetoric, and the practice of theory in literary and legal studies, Oxford:
Clarendon Press 1989d, p. 356-371

Fish 2005
S.E. Fish, ‘There is no textualist position’, San Diego Law Review 2005, p. 629-650

Foqué 2005
R. Foqué, ‘Kwetsbaarheid aan het woord brengen. Tegen strafrechtelijk instrumentalis-
me’, in: F. Verbruggen et al. (red.), Strafrecht als roeping (Dupont-bundel), Leuven:
Leuven UP 2005, p. 1123-1142

Foqué & ’t Hart 1990
R. Foqué & A.C. ’t Hart, Instrumentaliteit en rechtsbescherming. Grondslagen van een
strafrechtelijke waardendiscussie, Arnhem: Gouda Quint 1990

Foucault (1966) 1970
M. Foucault, The order of things (1966; vert. van Les mots et les choses), Londen:
Tavistock Publications 1970

Foucault 1983
M. Foucault, ‘The subject and power’, in: H.L. Dreyfus & P. Rabinow, Michel Foucault.
Beyond Structuralism and Hermeneutics, Chicago: University of Chicago Press 1983,
p. 208-226

Foucault (1975) 1997
M. Foucault, Discipline, toezicht en straf. De geboorte van de gevangenis (1975; vert. van
Surveillir et punir), Groningen: Historische Uitgeverij 1997

Foucault 2002
M. Foucault, ‘What is an author?’, in: W. Irwin (red.), Death and resurrection of the
author?, Westport, CT/Londen: Greenwood Press 2002, p. 9-22

Francot-Timmermans 2008
L.M.A. Francot-Timmermans, Normativity’s re-entry. Niklas Luhmann’s social systems
theory: Society and law (diss. Utrecht), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008

Frank 1907
R. Frank, Über den Aufbau des Schuldbegriffs, Giessen: Alfred Töpelmann 1907

Franken 2006
A.A. Franken, ‘Casuïstiek en legaliteit in het materieel strafrecht’, DD 2006, p. 949-958



Literatuuropgave454

Frankfurt 1971
H.G. Frankfurt, ‘Freedom of the will and the concept of a person’, Journal of philosophy
1971, p. 5-20

Frenkel 1917
Ph.S. Frenkel, Bijdrage tot de leer van het voorwaardelijk opzet (diss. Utrecht), Utrecht:
L.E. Bosch 1917

Frith 2006
Interview met U. Frith, NRC Handelsblad, bijlage Wetenschap & Onderwijs, 11 februari
2006

Fuchs 2005
P. Fuchs, Die Psyche. Studien zur Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt, Weilerswist:
Velbrück Wissenschaft 2005

Gaakeer 2005
J. Gaakeer, Tijdelijk recht (inaugurele rede Rotterdam), Den Haag: Boom Juridische
uitgevers 2005

Gadamer (1960) 1975
H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik,
Tübingen: J.C.B. Mohr (1960) 1975

Genet (1949) 1986
J. Genet, Dagboek van de dief, Amsterdam: De bezige bij 1986 (vertaling door C.N.
Lijsen van Journal du voleur, Parijs: Gallimard 1949)

Gerards 2005
J.H. Gerards, ‘Botsende grondrechten, het gelijkheidsbeginsel en belangenafwegingen
door de rechter’, in: J.H. Gerards, S. Stuurman & R. de Lange, Moderne gelijkheid, Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2005, p. 21-37

Glastra van Loon 1973
J.F. Glastra van Loon, ‘Objectiviteit’, in: J.F. Glastra van Loon, R.A.V. van Haersolte &
J.M. Polak (red.), Speculum Langemeijer (G.E. Langemeijer-bundel), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink, 1973, p. 125-137

Glastra van Loon (1956) 1987
J.F. Glastra van Loon, Norm en handeling. Bijdrage aan een kentheoretische fundering
der sociale wetenschappen (diss. Leiden 1956), Groningen: Wolters-Noordhoff 1987

Goudsmit 1931
F.W. Goudsmit, De onachtzaamheid en hare bestrijding (diss. Amsterdam, UvA),
Amsterdam: Hertzberger 1931

Greisch 1996
J. Greisch, ‘Testimony and attestation’, in: R. Kearney (red.), Paul Ricoeur. The herme-
neutics of action, Londen etc.: Sage Publications 1996, p. 81-98

Gribnau & Hol 1999
J.L.M. Gribnau & A.M. Hol, ‘De relativiteit van de rechtszekerheid’, R&R 1999, p. 174-
189

Groenhuijsen 1982
M.S. Groenhuijsen, ‘Legaliteit als probleem’, NJB 1982, p. 277-287

Groenhuijsen 1986
M.S. Groenhuijsen, ‘Het publiekrechtelijke karakter van het materiële strafrecht’, in: J.P.
Balkema et al. (red.), Gedenkboek. Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem:
Gouda Quint 1986, p. 103-123

Groenhuijsen 1987
M.S. Groenhuijsen, Straf en wet. Beschouwingen over de betekenis van het legaliteitsbe-
ginsel in het hedendaagse strafrecht, tegen de achtergrond van actuele legitimatieproble-
men (inaugurele rede Tilburg), Arnhem: Gouda Quint 1987



Literatuuropgave 455

Groenhuijsen 1989
M.S. Groenhuijsen, ‘Schuld en boete. Een beschouwing over strafrechtelijke verantwoor-
delijkheid’, in: M.A.P. Bovens, C.J.M. Schuyt & W.J. Witteveen (red.). Verantwoorde-
lijkheid: retoriek en realiteit. Verantwoording in publiek recht, politiek en maatschappij,
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1989, p. 43-62

Groenhuijsen 2008
M.S. Groenhuijsen, ‘Strafrechtelijk stromenland in 2008’, DD 2008, p. 1093-1112

Groenhuijsen & Knigge 2001
M.S. Groenhuijsen & G. Knigge, ‘Algemeen deel’, in: M.S. Groenhuijsen & G. Knigge
(red.), Het onderzoek ter zitting. Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering
2001, Deventer: Gouda Quint 2001, p. 1-55

Groenhuijsen & Van der Landen 1990
M.S. Groenhuijsen & D. van der Landen, ‘De I.K.V. in het spanningsveld tussen klassieke
rechtsbeginselen en moderne rechtsopvattingen’, in: M.S. Groenhuijsen & D. van der
Landen (red.), De Moderne Richting in het strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1990, p. 7-
93

Günther 2003
K. Günther, ‘Voluntary action and criminal responsibility’, in: S. Maasen, W. Prinz &
G. Roth (red.), Voluntary action. Brains, minds and sociality, Oxford: Oxford UP 2003,
p. 263-280

Habermas 1992
J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des
demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt: Suhrkamp 1992

Habermas 2005
J. Habermas, ‘Freiheit und Determinismus’, in: J. Habermas, Zwischen Naturalismus und
Religion. Philosophische Aufsätze, Frankfurt: Suhrkamp 2005, p. 155-186

Van Haersolte 1984
R.A.V. van Haersolte, ‘De stratificatie van straf en strafbaarstelling’, in: R.A.V. van
Haersolte, De mens en het zijne, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984, p. 17-38

Haket 2007
V.T. Haket, Veranderende verhalen in het strafrecht. De ontwikkeling van verhalen over
verkrachting in het strafproces (diss. Leiden) 2007, geraadpleegd op internet, URL:
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/12384

Den Harder 2003
W. den Harder, ‘Risicostrafrecht’, DD 2003, p. 580-595

Den Harder 2006
W.H. den Harder, Aanmerkelijk onvoorzichtig. De ondergrens van de schuld in het
verkeersstrafrecht (diss. Rotterdam) 2006, geraadpleegd op internet, URL: http://repub.
eur.nl/publications/index/725697622/

Hart 1949
H.L.A. Hart, ‘The ascription of responsibility and rights’, Proceedings of the Aristotelian
Society 1949, p. 171-194

Hart (1961) 1994
H.L.A. Hart, The concept of law, Oxford: Clarendon press (1961) 1994

Hart (1973) 2008
H.L.A. Hart, Punishment and responsibility. Essays in the philosophy of law, Oxford:
Oxford UP (1973) 2008

’t Hart 1983
A.C. ’t Hart, ‘Strafrecht: De macht van een verhaalstructuur’, in: E. André de la Porte et
al. (red.), Bij deze stand van zaken (Melai-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1983, p. 181-
218



Literatuuropgave456

’t Hart 1991
A.C. ’t Hart, Recht als schild van Perseus. Voordrachten over strafrechtstheorie, Arnhem:
Gouda Quint 1991

’t Hart 1995
A.C. ’t Hart, Mensenwerk? Over rechtsbegrip en mensbeeld in het strafrecht van de
democratische rechtsstaat, Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, afdeling Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 58 (1995) afl. 4, Amsterdam:
KNAW 1995

’t Hart 1997
A.C. ’t Hart, De meerwaarde van het strafrecht. Essays en annotaties, Den Haag: Sdu
1997

’t Hart 2001a
A.C. ’t Hart, ‘Autonomie van het strafrecht’, in: A.C. ’t Hart, Hier gelden wetten! Over
strafrecht, Openbaar Ministerie en multiculturalisme, Arnhem: Gouda Quint 2001a,
p. 185-196

’t Hart 2001b
A.C. ’t Hart, ‘Recht en pluralisme’, in: A.C. ’t Hart, Hier gelden wetten! Over strafrecht,
Openbaar Ministerie en multiculturalisme, Arnhem: Gouda Quint 2001b, p. 199-212

’t Hart 2001c
A.C. ’t Hart, ‘Twee perspectieven’, in: A.C. ’t Hart, Hier gelden wetten! Over strafrecht,
Openbaar Ministerie en multiculturalisme, Arnhem: Gouda Quint 2001c, p. 213-223

’t Hart 2001d
A.C. ’t Hart, ‘Grondslagen van een multiculturele samenleving’, in: A.C. ’t Hart, Hier
gelden wetten! Over strafrecht, Openbaar Ministerie en multiculturalisme, Arnhem:
Gouda Quint 2001d, p. 225-248

Hartendorp & Wagenaar 2004
R.C. Hartendorp & H. Wagenaar, ‘De praktische rechter’, R&R 2004, p. 60-89

Hassemer 1967
W. Hassemer, Tatbestand und Typus. Untersuchungen zur strafrechtlichen Hermeneutik
(diss. Saarbrücken), Keulen etc.: Carl Heymanns Verlag 1967

Hassemer 1989
W. Hassemer, ‘Kennzeichen des Vorsatzes’, in: G. Dornseifer et al. (red.), Gedächtnis-
schrift für Armin Kaufmann, Keulen etc.: Carl Heymann 1989, p. 289-309

Van Heerden 2004
J. van Heerden, ‘Wij mensen bestaan uitsluitend uit neuronen – Nou en?’, NRC Handels-
blad, bijlage Opinie & Debat, 25 september 2004

Ter Heide 1965a
J. ter Heide, Vrijheid. Over de zin van de straf (diss. Leiden), Den Haag: Bert Bak-
ker/Daamen 1965

Ter Heide 1965b
J. ter Heide, ‘Rechtsvinding’, Handelingen van de vereniging voor wijsbegeerte des
rechts 49 (eerste gedeelte), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1965

Heidegger 1957
M. Heidegger, Holzwege, Frankfurt: Klostermann 1957

Heidegger (1962) 1973
M. Heidegger, De techniek en de ommekeer (1962; red. H.M. Berghs), Tielt/Utrecht:
Lannoo 1973

Heidegger (1927) 1999
M. Heidegger, Zijn en tijd (1927; vert. M. Wildschut), Nijmegen: Sun 1999

Heidegger (1947) 2005
M. Heidegger, Over het humanisme (1947; vert. C. Bremmers), Budel: Damon 2005



Literatuuropgave 457

Heijder 1979
A. Heijder, ‘Nullum crimen sine lege?’, in: P. Abas et al. (red.), Non sine causa (G.J.
Scholten-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1979, p. 137-153

Van den Heuvel 2003
G.A.A.J. van den Heuvel, ‘Reflecties over actueel risicostrafrecht’, in: P.L. Bal, E. Prak-
ken & G.E. Smaers (red.), Veiligheid of vergelding? Een bezinning over aard en functie
van het strafrecht in de postmoderne risicomaatschappij, Deventer: Kluwer 2003, p. 79-
92

Hildebrandt 2002
M. Hildebrandt, Straf(begrip) en procesbeginsel (diss. Rotterdam), z.p.: Kluwer 2002

Hirsch 1973
E.D. Hirsch Jr., Validity in interpretation, New Haven: Yale UP 1973

Hol 2003
A.M. Hol, ‘Hannah Arendt: Publiek domein, recht en rechtspraak’, R&R 2003, p. 207-228

De Hullu 1996
J. de Hullu, ‘Het legaliteitsbeginsel in Straatsburgs perspectief’, AA 1996, p. 508-514

De Hullu 1998
J. de Hullu, ‘Bedreigingen voor het schuldbeginsel?’, in: M.J. Borgers, I.M. Koopmans
& F.G.H. Kristen (red.), Verwijtbare uitholling van schuld?, Nijmegen: Ars Aequi Libri
1998, p. 179-187

De Hullu 2006
J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2006

Hulsman 1965
L.H.C. Hulsman, Handhaving van recht (inaugurele rede Rotterdam), Deventer: Kluwer
1965

Hulsman 1981
L.H.C. Hulsman, ‘Waarover beslist men eigenlijk in het strafrechtelijk systeem?’, in: J.W.
Fokkens & N. Keijzer (red.), Beginselen (G.E. Mulder-bundel), Arnhem: Gouda Quint
1981, p. 107-116

Husserl 1922
E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie.
Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, Halle: Max Niemeyer
1922

Husserl 1952
E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie.
Zweites Buch: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution, Den Haag: Marti-
nus Nijhoff 1952

Husserl 1962
E. Husserl, Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phäno-
menologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, Den Haag: Martinus
Nijhoff 1962

Husserl (1901) 1968
E. Husserl, Logische Untersuchungen. Zweiter Band: Untersuchungen zur Phänomenolo-
gie und Theorie der Erkenntnis. I. Teil, Tübingen: Max Niemeyer Verlag (1901) 1968

Husserl 1993
E. Husserl, Arbeit an den Phänomenen. Ausgewählte Schriften (red. B. Waldenfels),
Frankfurt: Fischer 1993

Ierna 2006
C. Ierna, ‘De fenomenologische methode’, in: P. Reynaert (red.), Husserl. Een inleiding,
Kampen/Kapellen: Klement/Pelckmans 2006, p. 12-31



Literatuuropgave458

IJsseling 1981a
S. IJsseling, ‘Vraagtekens bij de fenomenologie’, in: E. Berns, S. IJsseling & P. Moyaert,
Denken in Parijs. Taal en Lacan, Foucault, Althusser, Derrida, Alphen aan den Rijn/
Brussel: Samsom uitgeverij 1981a, p. 11-32

IJsseling 1981b
S. IJsseling, ‘Michel Foucault en de strategie van de macht’, in: E. Berns, S. IJsseling &
P. Moyaert (red.), Denken in Parijs. Taal en Lacan, Foucault, Althusser, Derrida, Alphen
aan den Rijn/Brussel: Samsom 1981b, p. 69-93

IJsseling 1992
S. IJsseling, ‘Derrida over tekst en contekst’, in: Ph. van Haute & S. IJsseling (red.),
Deconstructie en ethiek, Assen/Maastricht: Van Gorcum 1992, p. 9-28

Irwin 2004
W. Irwin, ‘Against intertextuality’, Philosophy and literature 2004, p. 227-242

Jacobs 2006
H. Jacobs, ‘Grondstructuren van het bewustzijn’, in: P. Reynaert (red.), Husserl. Een
inleiding, Kampen/Kapellen: Klement/Pelckmans 2006, p. 32-57

Janssen 2003
S.L.J. Janssen, ‘Onbeschermde seks en opzet: geen normatieve uitleg, wel normativeren’,
NJB 2003, p. 1954-1955

Janssen 2007
S.L.J. Janssen, ‘Unificatie in het materiële strafrecht?’, DD 2007, p. 370-385

Jescheck & Weigend 1996
H.-H. Jescheck & Th. Weigend, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, Berlijn:
Duncker & Humblot 1996

D.H. de Jong 1999a
D.H. de Jong, ‘Het strafrechtelijk schuldbegrip: ontwikkeling of ontbinding’, DD 1999a,
p. 1-6

D.H. de Jong 1999b
D.H. de Jong, ‘Verantwoordelijkheid en schuld’, DD 1999b, p. 827-839

D.H. de Jong 2000
D.H. de Jong, ‘Groeiende aandacht voor het materiële strafrecht?’, DD 2000, p. 855-858

D.H. de Jong 2003
D.H. de Jong, ‘De aanmerkelijke kans’, in: M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink
(red.), Glijdende schalen (De Hullu-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003,
p. 217-224

D.H. de Jong 2004a
D.H. de Jong, ‘Het weten en willen van een “normaal mens” in het strafrecht’, DD 2004a,
p. 1050-1069

D.H. de Jong 2004b
D.H. de Jong, ‘Het strafrechtelijk opzet anno 2003: vooral een psychologisch of vooral
een normatief begrip?’, RM Themis 2004b, p. 76-78

D.H. de Jong 2004c
D.H. de Jong, ‘De inwendige en de normatieve component van opzet en culpa’, Trema
2004c, p. 1-7

D.H. de Jong 2007
D.H. de Jong, Onbewuste schuld. Een probleem bij de kwalificatie of bij de straftoeme-
ting? (afscheidsrede Groningen), Deventer: Kluwer 2007

D.H. de Jong et al. 2003
D.H. de Jong et al., ‘Verhoging van strafmaxima op culpose misdrijven’, DD 2003,
p. 258-280

D.H. de Jong & Kessler 1999
D.H. de Jong & M. Kessler, ‘Opzet in de Opiumwet: bewijs en inhoud’, NJB 1999,
p. 385-391



Literatuuropgave 459

D.H. de Jong & Kessler 2002
D.H. de Jong & M. Kessler, ‘De HIV-test voor het voorwaardelijk opzet en andere
leerstukken’, NJB 2002, p. 2230-2237

D.H. de Jong & Knigge 2003
D.H. de Jong & G. Knigge, Het materiële strafrecht, Deventer: Kluwer 2003

F. de Jong 2003
F. de Jong, ‘Onbeschermde seks, op de grens tussen opzet en onachtzaamheid’, DD 2003,
p. 830-849

F. de Jong 2004a
F. de Jong, ‘Opzetvaststelling finaal of intersubjectief?’, DD 2004a, p. 697-713

F. de Jong 2004b
F. de Jong, ‘Facetten van schuld en gronden voor strafuitsluiting’, in: M.S. Boone et al.
(red.), Discretie in het strafrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004b, p. 139-
158

F. de Jong 2007
F. de Jong, ‘Tussen schuld en gedraging: normativering’, in: P.H.P.H.M.C. van Kempen,
T. Kraniotis & G. van Roermund (red.), De gedraging in beweging. Handelen en nalaten
in het materiële strafrecht, strafprocesrecht en sanctierecht, Nijmegen: Wolf Legal
Publishers 2007, p. 65-84

F. de Jong 2008a
F. de Jong, ‘Tussen schuld en waarheid: narrativiteit’, in: J.H. Crijns, P.P.J. van der Meij
& J.M. ten Voorde (red.), De waarde van waarheid. Opstellen over waarheid en waar-
heidsvinding in het strafrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008, p. 207-235

F. de Jong 2008b
F. de Jong, ‘De rechter deelt de schuld uit. Opmerkingen over opzet en legaliteit’, in: A.A.
Franken, M. de Langen & M. Moerings (red.), Constante waarden (Kelk-bundel), Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2008b, p. 213-222

F. de Jong 2009
F. de Jong, ‘Intentionaliteit en interpretatie. Fenomenologische en hermeneutische
vooronderstellingen’, in: F. Koenraadt & I. Weijers (red.), Vrijheid en verlangen (Mooij-
bundel), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009, p. 37-52

F. de Jong, Van Roomen & Sikkema 2007
F. de Jong, T. van Roomen & E. Sikkema, ‘Objectiverende tendensen binnen het voor-
waardelijk opzet’, DD 2007, p. 929-958

Jonkers 1986
W.H.A. Jonkers, ‘Het strafrechtelijk schuldverwijt’, in: J.P. Balkema et al. (red.), Ge-
denkboek. Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 227-241

Van Kalmthout 1990
A.M. van Kalmthout, ‘De moderne richting en het Nederlandse sanctiestelsel’, in: M.S.
Groenhuijsen & D. van der Landen (red.), De Moderne Richting in het strafrecht. Theorie,
praktijk, latere ontwikkelingen en actuele betekenis, Arnhem: Gouda Quint 1990, p. 195-
220

Kamerstukken I 2007-2008, 31 241, A
Gewijzigd voorstel van wet inzake verplichte medewerking aan een bloedtest in strafza-
ken

Kamerstukken II 1990-1991, 22 268, nr. 3
Memorie van Toelichting bij het voorstel van wet tot invoering van art. 46 Sr

Kamerstukken II 1990-1991, 22 268, nr. 5
Memorie van Antwoord bij het voorstel van wet tot invoering van art. 46 Sr

Kamerstukken II 2001-2002, 28 484, nr. 3
Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Straf-
recht en de Wegenverkeerswet 1994, in verband met de herijking van een aantal wettelij-
ke strafmaxima



Literatuuropgave460

Kamerstukken II 2007-2008, 31 241, nr. 2
Voorstel van wet inzake verplichte medewerking aan een bloedtest in strafzaken

Kamerstukken II 2007-2008, 31 241, nr. 3
Memorie van Toelichting bij het voorstel van wet inzake verplichte medewerking aan een
bloedtest in strafzaken

Van Kampen 1995
C. van Kampen, ‘Bedrieglijke foto’s’, Kunst en wetenschap 4 (1995) afl. 3, p. 35-36

Kant 2003
I. Kant, De drie Kritieken. Een becommentarieerde keuze (red. R. Schmidt), Amsterdam:
Sun 2003

Kant (1781/1787) 2004
I. Kant, Kritiek van de zuivere rede (1781/1787; vert. J. Veenbaas & W. Visser), Amster-
dam: Boom 2004

Kant (1788) 2006
I. Kant, Kritiek van de praktische rede (1788; vert. J. Veenbaas & W. Visser), Amster-
dam: Boom 2006

Karskens 1986
M. Karskens, Waarheid als macht. Een onderzoek naar de filosofische ontwikkeling van
Michel Foucault. Deel I-II, verschenen als: Te Elfder Ure 28 (1986) afl. 2-3

Kaufmann 1982
A. Kaufmann, Die Parallelwertung in der Laiensphäre. Ein sprachphilosophischer Bei-
trag zur allgemeinen Verbrechenslehre, München: Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften 1982

De Keijzer & Elffers (red.) 2004
J.W. de Keijser & H. Elffers (red.), Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter. De
wisselwerking tussen rechter en samenleving, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004

Kelk 1986
C. Kelk, ‘Het “strafrechtelijke discours” ofwel: ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is’,
in: P.J.A. ter Hoeven et al. (red.), Bezonnen hoop (Hulsman-bundel), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1986, p. 1-14

Kelk 1990a
C. Kelk, ‘Tolstoi’s “Opstanding”; het strafrechtssysteem en “le vrai grand monde”’, in:
C. Kelk, Afgeschreven. l’Homme perdu. Zes beschouwingen rond het thema ‘misdaad en
straf(recht)’, verlucht met zes schilderijen van Constant, Arnhem: Gouda Quint 1990a,
p. 46-63

Kelk 1990b
C. Kelk, ‘De rechter en diens identiteit’, in: C. Kelk, Afgeschreven. l’Homme perdu. Zes
beschouwingen rond het thema ‘misdaad en straf(recht)’, verlucht met zes schilderijen
van Constant, Arnhem: Gouda Quint 1990b, p. 64-70

Kelk 1990c
C. Kelk, ‘De verschillende betekenissen van het strafrecht’, in: I. Ravenschlag, M.A.M.
de Wachter & H.A.E. Zwart (red.), Aids: Instellingen, individu, samenleving. Een
multidisciplinaire studie, Baarn: Ambo 1990c, p. 252-278

Kelk 1992
C. Kelk, ‘De rechter en de kunst van het luisteren’, in: M. Moerland et al. (red.), De
menselijke maat (Hoefnagels-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1992, p. 29-42

Kelk 1993
C. Kelk, ‘Het strafrecht in de tang van het instrumentalisme’, in: G.C.G.J. van Roermund,
M.S. Groenhuijsen & W.J. Witteveen (red.), Symposium strafrecht. Vervolg van een
grondslagendebat, Arnhem: Gouda Quint 1993b, p. 3-83

Kelk 1994
C. Kelk, De menselijke verantwoordelijkheid in het strafrecht, Arnhem: Gouda Quint
1994



Literatuuropgave 461

Kelk 1999
C. Kelk, ‘Samenhangende verantwoordelijkheid’, DD 1999, p. 819-826

Kelk 2002
C. Kelk, ‘Humaniteit als strafrechtelijk principe. Een tour d’horizon’, in: K. Boonen et
al. (red.), De weging van ’t Hart. Idealen, waarden en taken van het strafrecht (’t Hart-
bundel), Deventer: Kluwer 2002, p. 69-101

Kelk 2004
C. Kelk, ‘De strafbaarheid van kunstbeschadiging en -vernieling’, in: A.H. Klip, A.L.
Smeulers & M.W. Wolleswinkel (red.), KriTies (Prakken-bundel), Deventer: Kluwer
2004, p. 221-233

Kelk 2005
C. Kelk, Studieboek materieel strafrecht, Deventer: Kluwer 2005

Kelk & Haffmans 1986
C. Kelk & Ch. Haffmans, ‘De strafrechtelijke maatregelen en het tanende tweesporenstel-
sel’, in: J.P. Balkema et al. (red.), Gedenkboek. Honderd jaar Wetboek van Strafrecht,
Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 333-347

Kelk & Kool 2001
C. Kelk & R.B.S. Kool, ‘Voorwaardelijk opzet’, DD 2001, p. 632-643

Kelk & Kool 2003
C. Kelk & R.S.B. Kool, ‘Actuele overwegingen betreffende opzet en schuld en over het
getuigenbewijs’, DD 2003, p. 75-91

Kempe 1950
G.Th. Kempe, Schuldig Zijn (inaugurele rede Utrecht), Utrecht: Dekker & Van de Vegt
1950

Van Kempen 2004
P.H.P.H.M.C. van Kempen, ‘De ondergrens van de culpa’, DD 2004, p. 996-1014

Kennedy 2004
D. Kennedy, ‘Een linkse fenomenologische kritiek op de rechtsvindingstheorie van Hart
en Kelsen’, R&R 2004, p. 242-257

Kerkmeester 1995
H. Kerkmeester, ‘Over de rol van toeval in het strafrecht’, R&K 1995, p. 251-277

Kessler 2001
M. Kessler, Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten (diss. Groningen), Deventer:
Gouda Quint 2001

Klanderman 1986
J.H.M. Klanderman, Ratio, wetenschap en recht. Een onderzoek naar de opvatting van
‘wetenschap’, ‘recht’ en de ‘Grundnorm’ in de Reine Rechtslehre van Hans Kelsen (diss.
Leiden), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1986

Klapwijk 1995
J. Klapwijk, ‘Ethisch pluralisme en de opdringerigheid van het universele’, in: Th. de
Boer & S. Griffioen (red.), Pluralisme. Cultuurfilosofische beschouwingen, Amster-
dam/Meppel: Boom 1995, p. 180-203

Klatt 2004
M. Klatt, ‘Semantic normativity and the objectivity of legal argumentation’, ARSP 2004,
p. 51-85

Van Klink 2001
B.M.J. van Klink, ‘Bedreigt rechtsvinding de rechtszekerheid? Een kritisch-hermeneuti-
sche visie op de rol van de rechter in het materiële strafrecht’, DD 2001, p. 685-710

Klip 2007
A.H. Klip, ‘Roekeloosheid’, DD 2007, p. 822-842

Knigge 1992
G. Knigge, ‘Doen en laten. Enkele opmerkingen over daderschap’, DD 1992, p. 128-154



Literatuuropgave462

Knigge 1993
G. Knigge, Strafuitsluitingsgronden en de structuur van het strafbare feit (preadvies voor
de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland), Den
Haag: z.u. 1993

Knigge 2003
G. Knigge, ‘Het opzet van de deelnemer’, in: M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink
(red.), Glijdende schalen (De Hullu-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003,
p. 291-321

Knigge 2006
G. Knigge, ‘De schijn van waarheid’, in: N.J.M. Kwakman (red.), Partijautonomie of
materiële waarheid?, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, p. 33-43

Knoops 1988
G.G.J. Knoops, Psychische overmacht en rechtsvinding (diss. Leiden), Arnhem: Gouda
Quint 1988

Kool 2004
R.B.S. Kool, ‘Veranderde zeden? Een overzicht en waardering van recente wetswijzigin-
gen en jurisprudentie betreffende de zedelijkheidswetgeving’, DD 2004, p. 912-931

Koopmans 2002
F.A.J. Koopmans, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv, Deventer: Kluwer 2002

Korsgaard 1996a
C.M. Korsgaard, ‘The normative question’, in: C.M. Korsgaard et al., The sources of
normativity (red. O. O’Neill), Cambridge: Cambridge UP 1996a, p. 7-48

Korsgaard 1996b
C.M. Korsgaard, ‘Reflective endorsement’, in: C.M. Korsgaard et al., The sources of
normativity (red. O. O’Neill), Cambridge: Cambridge UP 1996b, p. 49-89

Korsgaard 1996c
C.M. Korsgaard, ‘The authority of reflection’, in: C.M. Korsgaard et al., The sources of
normativity (red. O. O’Neill), Cambridge: Cambridge UP 1996c, p. 90-130

Korsgaard 1999
C.M. Korsgaard, ‘The dependence of value on humanity’, in: J. Raz et al., The practice
of value (red. R.J. Wallace), Oxford: Clarendon Press 2003, p. 63-85

Kwakman 2007
N.J.M. Kwakman, ‘De opzet van het opzet’, in: B.F. Keulen, G. Knigge & H.D. Wolswijk
(red.), Pet af (D.H. de Jong-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007, p. 289-313

Langemeijer 1933
G.E. Langemeijer, ‘De strafwaardigheid der onbewuste culpa’, TvS 1933, p. 135-170

Langemeijer 1956
G.E. Langemeijer, Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1956

Leest 2007
J. Leest, Een redelijk ritueel. Bemiddelen tussen strafrecht en leefwereld (diss. Utrecht),
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007

Leezenberg & De Vries 2001
M. Leezenberg & G.H. de Vries, Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen,
Amsterdam: Amsterdam UP 2001

Levinas 1988
E. Levinas, Van het zijn naar de zijnde (vert. A. Kalshoven), Baarn: Ambo 1988

Levinas 2005a
E. Levinas, ‘Is de ontologie fundamenteel?’, in: E. Levinas, Het menselijk gelaat. Essays,
gekozen, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ad Peperzak, Amster-
dam: Ambo 2005a, p. 93-105



Literatuuropgave 463

Levinas 2005b
E. Levinas, ‘Betekenis en zin’, in: E. Levinas, Het menselijk gelaat. Essays, gekozen,
vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ad Peperzak, Amsterdam: Ambo
2005b, p. 167-210

Loth 1988
M.A. Loth, Handeling en aansprakelijkheid in het recht (diss. Leiden), Arnhem: Gouda
Quint 1988

Loth 1992
M.A. Loth, ‘Zeven stellingen over de gedraging in het strafrecht’, in: M.S. Groenhuijsen,
G.E. Mulder & J. Remmelink (red.), De Schets nader bekeken. Beschouwingen naar
aanleiding van de Schets materieel strafrecht van W. Nieboer, Arnhem: Gouda Quint
1992, p. 21-32

Loth 1999
M.A. Loth, ‘Verloren zekerheid? Over vertrouwen en rechtszekerheid in het strafrecht’,
R&R 1999, p. 209-221

Loth 2005
M.A. Loth, ‘Oordelen op tegenspraak. Over de rationaliteit van het rechterlijk oordeel’,
R&R 2005, p. 57-80

Luhmann 1988
N. Luhmann, ‘Closure and openness: On reality in the world of law’, in: G. Teubner
(red.), Autopoietic law. A new approach to law and society, Berlijn/New York: Walter de
Gruyter 1988, p. 335-348

Luhmann 2004
N. Luhmann, Law as a social system, Oxford: Oxford UP 2004

Van Luxemburg, Bal & Weststeijn 1996
J. van Luxemburg, M. Bal & W.G. Weststeijn, Over literatuur, Bussum: Coutinho 1996

MacCormick 1998
N. MacCormick, ‘Norms, institutions, and institutional facts’, Law and philosophy 17
(1998), p. 301-345

Machielse 1980
A.J.M. Machielse, ‘Wederrechtelijkheid en schuld bij het culpoze delict’, in: V.H.
Davelaar-van Tongeren, N. Keijzer & U. van de Pol (red.), Strafrecht in perspectief,
Arnhem: Gouda Quint 1980, p. 215-233

Machielse 2005
A.J.M. Machielse, aant. 5 op art. 246 Sr, suppl. 130 (februari 2005), in: J.W. Fokkens &
A.J.M. Machielse, T.J. Noyon, G.E. Langemeijer & J. Remmelink. Het Wetboek van Straf-
recht, Deventer: Kluwer (losbladig)

Machielse 2007
A.J.M. Machielse, ‘Opzet’, aant. 3.3, suppl. 139 (augustus 2007), in: J.W. Fokkens &
A.J.M. Machielse, T.J. Noyon, G.E. Langemeijer & J. Remmelink. Het Wetboek van Straf-
recht, Deventer: Kluwer (losbladig)

MacIntyre 1985
A. MacIntyre, After virtue. A study in moral theory, Londen: Duckworth 1985

Mackor 1997
A.R. Mackor, Meaningful and rule-guided behaviour: A naturalistic approach (diss.
Groningen), z.p.: z.u. 1997

Mackor 2008
A.R. Mackor, ‘Wat hebben neurowetenschappen over verantwoordelijkheid te zeggen?’,
in: J.A. den Boer, G. Glas & A.W.M. Mooij (red.), Kernproblemen van de psychiatrie,
Amsterdam: Boom 2008, p. 299-327

Malsch, Haket & Nijboer 2008
M. Malsch, V.T. Haket & J.F. Nijboer, ‘De gevaren van het proces-verbaal’, NJB 2008,
p. 2578-2582



Literatuuropgave464

Maris 1979
C.W. Maris, Een natuurlijk equivalent van de ‘plicht’? (diss. Amsterdam, UvA), z.p.: z.u.
1979

Maris 1991
C.W. Maris, ‘Romantisch recht. Over strafrecht en literatuur’, NJB 1991, p. 887-898

Maurach 1965
R. Maurach, Deutsches Strafrecht. Ein Lehrbuch, I: Allgemeiner Teil, Karlsruhe: Müller
1965

Melai 1961
A.L. Melai, ‘Het waarheidsprobleem in het strafproces’, Handelingen van de vereniging
voor wijsbegeerte des rechts 45 (eerste gedeelte), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1961,
p. 43-69

Melai 1968
A.L. Melai, Het gezag van norm en feit in strafzaken (diss. Leiden), Arnhem: Gouda
Quint 1968

Melai 1984
A.L. Melai, ‘Macht en moraal als de belagers van het recht’, in: H. Philipse & A. Soete-
man (red.), Flores debitorum (Van Haersolte-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1984, p. 87-97

Mevis 1998
P.A.M. Mevis, Constitutioneel strafrecht (inaugurele rede Rotterdam), Deventer: Gouda
Quint 1998

Mevis 2000
P.A.M. Mevis, ‘Introductie: de betekenis van het legaliteitsbeginsel in de rechtsontwikke-
ling naar een eigentijds strafrecht’, in: P.C. Bogert & T. Kooijmans (red.), Over de grens
van het legaliteitsbeginsel, Deventer: Gouda Quint 2000

Meynen 2008
G. Meynen, ‘Vrije wil en neurowetenschap’, in: J.A. den Boer, G. Glas & A.W.M. Mooij
(red.), Kernproblemen van de psychiatrie, Amsterdam: Boom 2008, p. 266-298

De Mik 2007
K. de Mik, ‘Hij was altijd met naalden bezig’, NRC Handelsblad 23 augustus 2007

De Mik 2008a
K. de Mik, ‘Hyper, dronken en zin in seks’, NRC Handelsblad 14 oktober 2008a

De Mik 2008b
K. de Mik, ‘Virologen twisten over de kans op hiv-besmetting’, NRC Handelsblad 18
oktober 2008b

Moerings 2003
M. Moerings, Straffen met het oog op veiligheid. Een onderneming vol risico’s (inaugure-
le rede Leiden), Leiden: Universiteit Leiden 2003

Mooij 1983
A.W.M. Mooij, Taal en verlangen. Lacans theorie van de psychoanalyse, Meppel: Boom
1983

Mooij 1990
A.W.M. Mooij, ‘Introductie tot het thema van de toerekeningsvatbaarheid’, in: A.W.M.
Mooij & F. Koenraadt (red.), Toerekeningsvatbaarheid, Arnhem: Gouda Quint 1990, p. 9-
12

Mooij 1997
A.W.M. Mooij, Schuld in strafrecht en psychiatrie (inaugurele rede Utrecht), Arnhem:
Gouda Quint 1997

Mooij 1998
A.W.M. Mooij, Psychiatrie, recht en de menselijke maat. Over verantwoordelijkheid,
Amsterdam/Meppel: Boom 1998



Literatuuropgave 465

Mooij 1999a
A.W.M. Mooij, ‘Schuldervaring in een beeldcultuur’, JV 25 (1999a) afl. 5, p. 37-45

Mooij 1999b
A.W.M. Mooij, ‘Handelingsvrijheid’, DD 1999b, p. 840-850

Mooij 1999c
A.W.M. Mooij, ‘Postmodernisme en gemeenschapsdenken in het strafrecht’, in: M. Moe-
rings, C.M. Pelser & C.H. Brants (red.), Morele kwesties in het strafrecht, Deventer:
Gouda Quint 1999c, p. 3-10

Mooij 2002a
A.W.M. Mooij, ‘De innerlijke band van de psychoanalyse met de filosofie’, in: A.W.M.
Mooij, Psychoanalytisch gedachtegoed. Een modern perspectief, Amsterdam: Boom
2002a, p. 13-34

Mooij 2002b
A.W.M. Mooij, ‘Psychoanalyse en de moderne rechtsstaat’, in: A.W.M. Mooij, Psycho-
analytisch gedachtegoed. Een modern perspectief, Amsterdam: Boom 2002b, p. 127-146

Mooij 2003
A.W.M. Mooij, ‘Wilsvrijheid’, DD 2003, p. 493-516

Mooij 2004a
A.W.M. Mooij, Toerekeningsvatbaarheid. Over handelingsvrijheid, Amsterdam: Boom
2004a

Mooij 2004b
A.W.M. Mooij, ‘Handeling, wilsvrijheid en toerekeningsvatbaarheid’, DD 2004b,
p. 1070-1094

Mooij 2005
A.W.M. Mooij, ‘Hermeneutiek en strafrecht’, in: A. Harteveld, D.H. de Jong & E. Stam-
huis (red.), Systeem in ontwikkeling (Knigge-bundel), Nijmegen: Wolf legal publishers
2005, p. 429-449

Mooij 2006
A.W.M. Mooij, De psychische realiteit. Psychiatrie als geesteswetenschap, Amsterdam:
Boom 2006

Mooij 2008
A.W.M. Mooij, ‘Intentionaliteit en causaliteit. De inzet van de fenomenologie’, in: J.A.
den Boer, G. Glas & A.W.M. Mooij (red.), Kernproblemen van de psychiatrie, Amster-
dam: Boom 2008, p. 46-82

Moons 1969
J.M.A.V. Moons, ‘Het schuldgehalte van het culpoze misdrijf’, TvS 1969, p. 148-176

Moore 1984
M.S. Moore, Law and psychiatry. Rethinking the relationship, Cambridge: Cambridge UP
1984

Morawetz 2004
Th. Morawetz, ‘Understanding disagreement, the root issue of jurisprudence’, in: D. Pat-
terson (red.), Wittgenstein and law, Burlington: Ashgate 2004, p. 47-132

De Mul 1993
J. de Mul, De tragedie van de eindigheid. Diltheys hermeneutiek van het leven (diss.
Nijmegen), Kampen: Kok Agora 1993

Mulder 1980
G.E. Mulder, ‘Causaliteit in het strafrecht’, in: V.H. Davelaar-Van Tongeren, N. Keijzer
& U. van de Pol (red.), Strafrecht in perspectief, Arnhem: Gouda Quint 1980, p. 179-196

Mulder 1984
G.E. Mulder, ‘Strafrechtelijke schuld’ (bijdrage aan Handelingen voor de vereniging voor
wijsbegeerte des rechts 52 (eerste gedeelte) 1968), in: G.E. Mulder, Om het recht.
Verzamelde geschriften, Arnhem: Gouda Quint 1984, p. 21-50



Literatuuropgave466

Mulder 1987
G.E. Mulder, ‘Vage normen. Beschouwingen over het “Lex Certa” beginsel’, in: Ch.J.
Enschedé et al. (red.), Naar eer en geweten (Remmelink-bundel), Arnhem: Gouda Quint
1987, p. 409-427

Mulder 1992
G.E. Mulder, ‘De wil in het opzet’, in: M.S. Groenhuijsen, G.E. Mulder & J. Remmelink
(red.), De Schets nader bekeken. Beschouwingen naar aanleiding van de Schets materieel
strafrecht van W. Nieboer, Arnhem: Gouda Quint 1992, p. 53-66

Nagel 1999
W.H. Nagel, ‘Het strafrecht en de onmens’, in: Y. Buruma (red.), 100 jaar strafrecht.
Klassieke teksten van de twintigste eeuw, Amsterdam: Amsterdam UP 1999, p. 59-81

Nieboer 1978
W. Nieboer, Wetens en willens (inaugurele rede Tilburg), Arnhem: Gouda Quint 1978

Nieboer 1986
W. Nieboer, ‘Causaliteit en aansprakelijkheid’, in: J.P. Balkema et al. (red.), Gedenkboek.
Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 215-225

Nieboer 1991
W. Nieboer, Schets materieel strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1991

Nieboer & Strijards 1980
W. Nieboer & G.A.M. Strijards, ‘Toerekening van gevolgen. Om het eigen juridisch
karakter’, DD 1980, p. 7-17

Nieboer & Strijards 1983
W. Nieboer & G.A.M. Strijards, ‘Culpa – Is er een weg terug?’, in: A.C. ’t Hart et al.
(red.), Strafrecht in balans (Geurts-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1983, p. 175-196

Van Nierop 1988
M. van Nierop, ‘Leven en historiciteit: de hermeneutica van Dilthey’, in: Th. de Boer et
al. (red.), Hermeneutiek. Filosofische grondslagen van mens- en cultuurwetenschappen,
Amsterdam/Meppel: Boom 1988, p. 17-53

Nietzsche (1886) 1999
F. Nietzsche, Voorbij goed en kwaad. Voorspel tot een filosofie van de toekomst (1886;
vert. Th. Graftdijk, herzien door P. Beers), Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers
1999

Nietzsche (1887) 2005
F. Nietzsche, De genealogie van de moraal. Een strijdschrift (1887; vert. Th. Graftdijk,
herzien door H. Driessen), Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers 2005

Nieuwenhuis 1976
J.H. Nieuwenhuis, ‘Legitimatie en heuristiek van het rechterlijk oordeel’, RM Themis
1976, p. 494-515

Nieuwenhuis 1992
J.H. Nieuwenhuis, Confrontatie en compromis. Recht, retoriek en burgerlijke moraal,
Deventer: Kluwer 1992

Nieuwenhuis 2004
J.H. Nieuwenhuis, Orestes in Veghel. Recht, literatuur, civilisatie, Amsterdam: Balans
2004

Nijboer 1987
J.F. Nijboer, De doolhof van de Nederlandse strafwetgeving. De systematische grondslag
van het algemeen deel van het W.v.Sr., Groningen: Wolters-Noordhoff 1987

Nijboer 1989
J.F. Nijboer, ‘Schuldbegrip en schuldbeginsel als oriëntatiepunten in het strafrecht’, R&K
1989, p. 363-383

Nijboer 2008
J.F. Nijboer, De (straf)rechtspleging als lerend systeem. Essay, Deventer: Kluwer 2008



Literatuuropgave 467

Nijboer & Abels 1983
J.F. Nijboer & I.M. Abels, ‘Samenloop en vormen van telastelegging’, in: E. André de
la Porte et al. (red.), Bij deze stand van zaken (Melai-bundel), Arnhem: Gouda Quint
1983, p. 325-349

Nijboer & Wemes 1990
J.F. Nijboer & L.T. Wemes, Rechtspraak, dogmatiek en dogmatisme. De analytische
waarde van het onderscheid tussen materieel en formeel strafrecht, Arnhem: Gouda Quint
1990

N.N. 2008
N.N., ‘CDA: Straf besmetten met hiv’, NRC Handelsblad 11 september 2008

Nonet & Selznick 2001
Ph. Nonet & Ph. Selznick, Law and society in transition. Towards responsive law, New
Brunswick/Londen: Transaction publishers 2001

Oudemans 1988
Th.C.W. Oudemans, ‘Gadamers wijsgerige interpretatieleer’, in: Th. de Boer et al. (red.),
Hermeneutiek. Filosofische grondslagen van mens- en cultuurwetenschappen, Amster-
dam/Meppel: Boom 1988, p. 54-89

Oudemans 2008a
Th.C.W. Oudemans, Echte filosofie, Amsterdam: Bert Bakker 2008a

Oudemans 2008b
Th.C.W. Oudemans, Omerta, Amsterdam: Bert Bakker 2008b

Peirce 1955
C.S. Peirce, ‘Logic as semiotic: The theory of signs’, in: C.S. Peirce, Philosophical
writings of Peirce (red. J. Buchler), New York: Dover 1955, p. 98-119

Pelser 1995
C.M. Pelser, De naam van het feit. Over de kwalificatiebeslissing in strafzaken (diss.
Leiden), Arnhem: Gouda Quint 1995

Pelser 2001
C.M. Pelser, ‘Criminal legislation in the nineteenth century: The historic roots of criminal
law and non-intervention in The Netherlands’, in: P. Allridge & C.H. Brants (red.),
Personal autonomy, the private sphere and the criminal law. A comparative study, Oxford
etc.: Hart 2001, p. 181-203

Pelser 2002
C.M. Pelser, ‘Motivering en openbaarheid’, in: A. Beijer et al. (red.), Openbare straf-
rechtspleging, Deventer: Kluwer 2002, p. 45-65

Peters 1966
A.A.G. Peters, Opzet en schuld in het strafrecht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1966

Peters 1976
A.A.G. Peters, ‘Recht als vals bewustzijn’, in: C. Kelk, M. Moerings, N. Jörg & P. Moe-
dikdo (red.), Recht, macht en manipulatie, Urecht/Antwerpen: Het Spectrum 1976 (Aula
572), p. 189-220

Peters 1993
A.A.G. Peters, ‘Het rechtskarakter van het strafrecht’ (inaugurele rede Utrecht 1972), in:
M. Gunning, C. Kelk & K. Schuyt (red.), Recht als kritische discussie. Een selectie uit het
werk van A.A.G. Peters, Arnhem: Gouda Quint 1993, p. 15-34

Philipse 1995
H. Philipse, ‘Transcendental idealism’, in: B. Smith & D. Woodruff Smith (red.), The
Cambridge companion to Husserl, Cambridge: Cambridge UP 1995, p. 239-322

Van der Plas 1981
A. van der Plas, ‘Een machtsnormerende en een instrumentele betekenis van schuld’, DD
1981, p. 85-102



Literatuuropgave468

Polak 1947
L. Polak, De zin der vergelding. Een strafrechts-philosophisch onderzoek (Verzamelde
werken, delen I-II), Amsterdam: Van Oorschot 1947

Politoff & Koopmans 1991
S.I. Politoff & F.A.J. Koopmans, Schuld, Arnhem: Gouda Quint 1991

Pompe 1959
W.P.J. Pompe, Handboek van het Nederlandse strafrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1959

Pompe 1962
W.P.J. Pompe, ‘Overmacht, afwezigheid van alle schuld en culpoos handelen’, TvS 1962,
p. 273-284

Pompe (1928) 2008
W.P.J. Pompe, ‘De persoon des daders in het strafrecht’ (inaugurele rede Utrecht 1928),
in: W.P.J. Pompe, Gedachten van Willem Pompe over de mens in het strafrecht, met een
ten geleide van Constantijn Kelk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008, p. 9-24

Popper (1959) 1986
K.R. Popper, The logic of scientific discovery, New York: Harper Torch (1959) 1986

Prakken & Roef 2004
E. Prakken & D. Roef, Strafbare voorbereiding in Nederland: Juridische overkill
(preadvies NVVS 2004), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2004

Raes 1991
K. Raes, ‘Legality and the mirror of language. Some remarks on law’s textuality’, R&K
1991, p. 209-225

Raes 1994
K. Raes, ‘Contrafacticiteit en geldigheid’, R&K 1994, p. 93-110

Rawls 1978
J. Rawls, A theory of justice, Oxford etc.: Oxford UP 1978

Raz 2000
J. Raz, ‘Explaining normativity: On rationality and the justification of reason’, in:
J. Dancy (red.), Normativity, Oxford: Blackwell 2000, p. 34-59

Raz 2001
J. Raz, Engaging reason. On the theory of value and action, Oxford/New York: Oxford
UP 2001

Raz 2003
J. Raz, ‘The practice of value’, in: J. Raz et al., The practice of value (red. R.J. Wallace),
Oxford: Clarendon Press 2003, p. 15-59

Reijntjes 2003
J.M. Reijntjes, ‘Het aantonen van opzet. Over de verhouding tussen vorm en materie in
het strafrecht’, in: M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink (red.), Glijdende schalen
(De Hullu-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003, p. 473-490

Reijntjes 2004
J.M. Reijntjes, ‘Opzet of toerekening?’, RM Themis 2004, p. 79-82

Reijntjes 2007
J.M. Reijntjes, ‘Criteria voor toerekening’, in: B.F. Keulen, G. Knigge & H.D. Wolswijk
(red.), Pet af (D.H. de Jong-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007, p. 399-409

Remmelink 1968
J. Remmelink, ‘Boekbespreking: A.A.G. Peters, Opzet en schuld in het strafrecht. Diss.
Leiden 1966’, TvS 1968, p. 98-108

Remmelink 1996
J. Remmelink, Mr. D. Hazewinkel-Suringa’s Inleiding tot de studie van het Nederlandse
strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1996

Rense 2005
J. Rense, ‘Rechtspersonen in het strafrecht’, DD 2005, p. 272-298



Literatuuropgave 469

Reynaert 2006
P. Reynaert, ‘De fenomenologie van de leefwereld en de crisis van de wetenschappen’,
in: P. Reynaert (red.), Husserl. Een inleiding, Kampen/Kapellen: Klement/Pelckmans
2006, p. 86-116

Ricoeur 1981
P. Ricoeur, ‘Fenomenologie en hermeneutiek’, in: Th. de Boer (red.), Fenomenologie en
kritiek, Assen: Van Gorcum 1981, p. 20-47

Ricoeur 1984
P. Ricoeur, Time and narrative. Volume I, Chicago/Londen: University of Chicago Press
1984

Ricoeur 1985
P. Ricoeur, Time and narrative. Volume III, Chicago/Londen: University of Chicago Press
1985

Ricoeur 1989a
P. Ricoeur, ‘The task of hermeneutics’, in: P. Ricoeur, Hermeneutics and the human
sciences. Essays on language, action and interpretation (red. J.B. Thompson), Cambridge
etc.: Cambridge UP 1989a, p. 43-62

Ricoeur 1989b
P. Ricoeur, ‘Hermeneutics and the critique of ideology’, in: P. Ricoeur, Hermeneutics and
the human sciences. Essays on language, action and interpretation (red. J.B. Thompson),
Cambridge etc.: Cambridge UP 1989b, p. 63-100

Ricoeur 1989c
P. Ricoeur, ‘The hermeneutical function of distanciation’, in: P. Ricoeur, Hermeneutics
and the human sciences. Essays on language, action and interpretation (red. J.B. Thomp-
son), Cambridge etc.: Cambridge UP 1989c, p. 131-144

Ricoeur 1989d
P. Ricoeur, ‘What is a text? Explanation and understanding’, in: P. Ricoeur, Hermeneutics
and the human sciences. Essays on language, action and interpretation (red. J.B. Thomp-
son), Cambridge etc.: Cambridge UP 1989d, p. 145-164

Ricoeur 1989e
P. Ricoeur, ‘Metaphor and the central problem of hermeneutics’, in: P. Ricoeur, Her-
meneutics and the human sciences. Essays on language, action and interpretation (red.
J.B. Thompson), Cambridge etc.: Cambridge UP 1989e, p. 165-181

Ricoeur 1989f
P. Ricoeur, ‘Appropriation’, in: P. Ricoeur, Hermeneutics and the human sciences. Essays
on language, action and interpretation (red. J.B. Thompson), Cambridge etc.: Cambridge
UP 1989f, p. 182-193

Ricoeur 1989g
P. Ricoeur, ‘The model of the text: Meaningful action considered as a text’, in: P. Ri-
coeur, Hermeneutics and the human sciences. Essays on language, action and interpre-
tation (red. J.B. Thompson), Cambridge etc.: Cambridge UP 1989g, p. 197-221

Ricoeur 1991
P. Ricoeur, Tekst en betekenis. Opstellen over de interpretatie van literatuur (vert. en red.
M. van Buuren), Baarn: Ambo 1991

Ricoeur 1992
P. Ricoeur, Oneself as another, Chicago/Londen: Chicago University Press 1992

Ricoeur 2000
P. Ricoeur, The just, Chicago/Londen: University of Chicago Press 2000

Ricoeur 2006
P. Ricoeur, Memory, history, forgetting, Londen/Chicago: University of Chicago Press
2006

Ricoeur 2007a
P. Ricoeur, Reflections on the just, Chicago/Londen: University of Chicago Press 2007a



Literatuuropgave470

Ricoeur 2007b
P. Ricoeur, Husserl. An analysis of his phenomonology (vert. E.G. Ballard & L.E. Em-
bree), Evanston, Ill.: Northwestern UP 2007b

Rijksen 1961
R. Rijksen, Meningen van gedetineerden over de strafrechtspleging, Assen: Van Gorcum
1961

Roef 2003
D. Roef, ‘Strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de risicomaatschappij’, in: P.L. Bal,
G.E. Smaers & E. Prakken (red.), Veiligheid of vergelding? Een bezinning over aard en
functie van het strafrecht in de postmoderne risicomaatschappij, Deventer: Kluwer 2003,
p. 33-56

Van Roermund 1982
G.C.G.J. van Roermund, ‘Tekst en “tekst”: de hermeneutiek-opvatting van J.H. Wieland
(1920-1981)’, in: J.H. Wieland, Hermeneutiek – recht – wetenschap (red. G.C.G.J. van
Roermund), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1982, p. 1-24

Van Roermund 1990
G.C.G.J. van Roermund, Themis’ terzijde. Omtrekken van rechtsfilosofie, Nijmegen: Ars
Aequi Libri 1990, p. 35-70.

Van Roermund 1993a
G.C.G.J. van Roermund, Recht, verhaal en werkelijkheid, Bussum: Coutinho 1993a

Van Roermund 1993b
G.C.G.J. van Roermund, ‘Dualisme en dualisme is twee’, in: G.C.G.J. van Roermund,
M.S. Groenhuijsen & W.J. Witteveen (red.), Symposium strafrecht. Vervolg van een
grondslagendebat, Arnhem: Gouda Quint, 1993, p. 265-289

Van Roermund 2000
G.C.G.J. van Roermund, ‘Sprongen bij Scholten’, R&R 2000, p. 215-228

De Roos 2005
Th.A. de Roos, ‘De Schiedamse parkmoordzaak’, NJB 2005, p. 1782-1785

Roxin 1992
H.C. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I: Grundlagen, der Aufbau der Ver-
brechenslehre, München: Beck 1992

Rozemond 1998
N. Rozemond, Strafvorderlijke rechtsvinding (diss. Amsterdam, VU), Deventer: Gouda
Quint 1998

Rozemond 1999
N. Rozemond, ‘Legaliteit in het materiële strafrecht’, RM Themis 1999, p. 117-130

Rozemond 2000
N. Rozemond, ‘Waar ligt de grens van het legaliteitsbeginsel?’, in: P.C. Bogert &
T. Kooijmans (red.), Over de grens van het legaliteitsbeginsel, Arnhem: Gouda Quint
2000, p. 37-64

Rozemond 2006
N. Rozemond, De methode van het materiële strafrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2006

Rozemond 2007a
N. Rozemond, ‘Hoe groot moet de kans zijn? Over HIV-besmetting, voorwaardelijke
opzet en roekeloosheid in het strafrecht’, NJB 2007a, p. 1103-1109

Rozemond 2007b
N. Rozemond, ‘Constructivisme, liberalisme en HIV-besmetting. Een repliek aan Spong
en Van Dijk’, NJB 2007b, p. 1835-1836

Rozemond 2007c
N. Rozemond, ‘De casuïstische grenzen van het materiële strafrecht’, DD 2007c, p. 465-
495

Rozemond 2008
N. Rozemond, ‘De rechtsvindingsleemte in het strafrecht’, RM Themis 2008, p. 13-18



Literatuuropgave 471

Sacher 2006
M. Sacher, ‘Systemtheorie und Strafrecht. Kritik der rollenbezogenen Zurechnungslehre’,
ZStW 2006, p. 574-619

Schaffmeister & Heijder 1983
D. Schaffmeister & A. Heijder, ‘Concretisering van de wederrechtelijkheid in het straf-
recht’, in: E. André de la Porte et al. (red.), Bij deze stand van zaken (Melai-bundel),
Arnhem: Gouda Quint 1983, p. 441-474

Schalken 2005
T.M. Schalken, ‘Het bewijs in strafzaken en de heimelijke gedachten van het OM’, NJB
2005, p. 1838-1839

Schild 1979
W. Schild, Die ‘Merkmale’ der Straftat und ihres Begriffs, Ebelsbach: Rolf Gremer 1979

Schild 1981
W. Schild, ‘Die Vielheit der Handlungslehren und die Einheit des Handlungsbegriffs’, in:
V. Zsifkovits & R. Weiler (red.), Erfahrungsbezogene Ethik (Messner-bundel), Berlijn:
Duncker & Humblot 1981, p. 241-292

Schild 1994
W. Schild, Täterschaft als Tatherrschaft, Berlijn/New York: Walter de Gruyter 1994

Schild 1995
W. Schild, ‘Der strafrechtliche Vorsatz zwischen psychischem Sachverhalt und norma-
tivem Konstrukt’, in: R. Jakob, M. Usteri & R. Weimar (red.), Psyche, Recht, Gesellschaft
(Rehbinder-bundel), Bern: Stämpfli 1995, p. 119-140

Schinkel 2008a
W. Schinkel, Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Aanzet tot een denken voorbij
de maatschappij, Kampen: Klement 2008a

Schinkel 2008b
W. Schinkel, ‘De Nederlandse droom’, De groene Amsterdammer 31 oktober 2008b,
p. 24-27

Scholten 1974
P. Scholten, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk
recht. Algemeen deel (aangevuld door G.J. Scholten), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1974

Schopenhauer (1839) 1996
A. Schopenhauer, De vrijheid van de wil (1839; vert. H. Driessen), Amsterdam: Wereld-
bibliotheek 1996

Schuyt 1991
C.J.M. Schuyt, Filosofie van de sociale wetenschappen, Leiden: Martinus Nijhoff 1991

Schwitters 1986
R. Schwitters, ‘Afscheid van schuld niet zonder risico’, R&K 1986, p. 131-175

Schwitters 2008
R. Schwitters, ‘Over maatmannen en het subjectieve’, R&R 2008, 203-211

Searle 1969
J.R. Searle, Speech acts. An essay in the philosophy of language, Cambridge: Cambridge
UP 1969

Searle 2001
J.R. Searle, Rationality in action, Cambridge, Mass.: MIT 2001

Shakespeare (1603/1604) 1993
W. Shakespeare, ‘Measure for measure’ (1603/1604), in: W.J. Craig (red.), The complete
works of William Shakespeare, Londen: Henry Pordes 1993, p. 78-107

Simons 1884
D. Simons, ‘Het schuldbegrip bij overtredingen’, Themis 1884, p. 550-584 (deel I en II)

Simons 1885
D. Simons, ‘Het schuldbegrip bij overtredingen’, Themis 1885, p. 25-62 (deel III)



Literatuuropgave472

Slatman 2003
J. Slatman, ‘Inleiding’, in: M. Merleau-Ponty, De wereld waarnemen (vert. en red.
J. Slatman), Amsterdam: Boom 2003, p. 7-25

Smidt I 1891
H.J. Smidt/J.W. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht. Eerste deel,
Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1891

Smit 2003
P.J. Smit, ‘Onveilige seks is geen doodslag meer. Strafrechtelijke ontwikkelingen’,
Hivnieuws 82, mei/juni 2003, p. 14-17

Smith 1997
C.E. Smith, ‘Hermeneutiek’, in: P.B. Cliteur, B.C. Labuschagne & C.E. Smith (red.),
Rechtsfilosofische stromingen van de twintigste eeuw, Deventer: Gouda Quint 1997,
p. 199-241

Smith 1998
C.E. Smith, Feit en rechtsnorm. Een methodologisch onderzoek naar de betekenis van de
feiten voor de rechtsvinding en legitimatie van het rechtsoordeel (diss. Leiden), Maas-
tricht: Shaker Publishing 1998

Smith 2005
C.E. Smith, Regels van rechtsvinding, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005

Soeharno 2005
J.E. Soeharno, ‘Over rechterlijke intuïtie. Paul Scholtens intuïtieleer en een alternatief
model van Aristoteles’, R&R 2005, p. 235-261

Soeteman 1983
A. Soeteman, Norm en logica, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1983

Soeteman 1991
A. Soeteman, ‘Hercules aan het werk. Over de rol van rechtsbeginselen in het recht’, AA
1991, p. 744-757

Sperna Weiland 1979
J. Sperna Weiland, ‘Wat is fenomenologie?’, in: R.J. de Folter et al. (red.), Fenomenolo-
gie, kriminologie en recht, Assen: Van Gorcum 1979, p. 11-23

Spong & Van Dijk 2007a
G. Spong & J.H. Van Dijk ‘De verraderlijke spelonken van het voorwaardelijk opzet. Een
constructivistische benadering?’, NJB 2007a, p. 1506-1511

Spong & Van Dijk 2007b
G. Spong & J.H. van Dijk, ‘Naschrift’, NJB 2007b, p. 1836

Stolwijk 1986
S.A.M. Stolwijk, ‘Artikel 1, eerste lid en het legaliteitsbeginsel’, in: J.P. Balkema et al.
(red.), Gedenkboek. Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1986,
p. 159-170

Strijards 1987
G.A.M. Strijards, Strafuitsluitingsgronden, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1987

Strijards 1988
G.A.M. Strijards, Aansprakelijkheidsgronden, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988

C. Taylor 1985
C. Taylor, Human agency and language (Philosophical papers. Volume I), Cambridge
etc.: Cambridge UP 1985

C. Taylor 1989
C. Taylor, Sources of the self: The making of the modern identity, Cambridge: Cambridge
UP 1989

G. Taylor 2004a
G. Taylor, ‘Concepts of intention in German criminal law’, Oxford journal of legal
studies 2004a, p. 99-127



Literatuuropgave 473

G. Taylor 2004b
G. Taylor, ‘The intention debate in German criminal law’, Ratio juris 2004b, p. 346-380

Thomassen 2006
W. Thomassen, ‘Het geheim van de raadkamer en de dissenting opinion’, NJB 2006,
p. 686-690

Thompson 1989
J.B. Thompson, ‘Editor’s introduction’, in: P. Ricoeur, Hermeneutics and the human
sciences. Essays on language, action and interpretation (red. J.B. Thompson), Cambridge
etc.: Cambridge UP 1989, p. 1-26

Van Veen 1986
Th.W. van Veen, ‘Het stelsel der excepties’, in: J.P. Balkema et al. (red.), Gedenkboek.
Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 349-361

Van Veen 1972
Th.W. van Veen, ‘Facet-wederrechtelijkheid’, NJB 1972, p. 466-469

Van der Velden 1999
W.G. van der Velden, ‘Das Denken ist die Sprache selbst. Over begripsanalytische en
onderzoeks-methodologische vragen in de rechtswetenschap’, in: P.W. Brouwer et al.
(red.), Drie dimensies van recht. Rechtstheorie, rechtsgeleerdheid, rechtspraktijk, Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 1999, p. 143-169

Vellinga 1982
W.H. Vellinga, Schuld in spiegelbeeld. Afwezigheid van alle schuld (diss. Groningen),
Arnhem: Gouda Quint 1982

Vermunt 1984
D.J.P.M. Vermunt, Onrecht en wederrechtelijkheid in de strafrechtsdogmatiek (diss.
Nijmegen), Arnhem: Gouda Quint 1984

Visker 2006
R. Visker, Vreemd gaan en vreemd blijven. Filosofie van de multiculturaliteit, Amster-
dam: Sun 2006

Ten Voorde 2007a
J.M. ten Voorde, Cultuur als verweer. Een grondslagentheoretische studie naar de ruimte
en grenzen van culturele diversiteit in enige leerstukken van materieel strafrecht (diss.
Rotterdam), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007a

Ten Voorde 2007b
J.M. ten Voorde, ‘Medeplegen van culpoze misdrijven’, Strafblad 2007b, p. 332-343

G.H. de Vries 2002
G.H. de Vries, ‘Wat is waarheid? Een filosofische benadering’, JV 28 (2002) 2, p. 16-25

J. de Vries/De Tollenaere 1997
J. de Vries, Nederlands etymologisch woordenboek (bew. door F. de Tollenaere), Lei-
den/New York: Brill 1997

Vrij 1956a
M.P. Vrij, ‘Behoort in het Wetboek van Strafrecht een algemeen beginsel te worden
opgenomen waarbij de strafbaarheid wordt uitgesloten bij gebreke van schuld?’ (pre-
advies Nederlandse juristen vereniging 1930), in: E.J. Anneveldt et al. (red.), Professor
mr. M.P. Vrij. Verzameling uit zijn geschriften op het gebied van strafrecht en criminolo-
gie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1956a, p. 202-268

Vrij 1956b
M.P. Vrij, ‘Ontwikkeling van het schuldbegrip in een halve eeuw Strafwetboek’, in: E.J.
Anneveldt et al. (red.), Professor mr. M.P. Vrij. Verzameling uit zijn geschriften op het
gebied van strafrecht en criminologie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1956b, p. 269-284

Vrij 1956c
M.P. Vrij, ‘Ter effening. Het subsociale als het derde element van het delict’, in: E.J.
Anneveldt et al. (red.), Professor mr. M.P. Vrij. Verzameling uit zijn geschriften op het
gebied van strafrecht en criminologie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1956c, p. 285-307



Literatuuropgave474

Van der Wal 2003
G.A. van der Wal, ‘Recht en legitimiteit’, in: G.A. van der Wal, Recht met reden.
Verzamelde opstellen, Deventer: Kluwer 2003, p. 31-58

Welton 2000
D. Welton, The other Husserl. The horizons of transcendental phenomenology, Blooming-
ton: Indiana UP 2000

Welzel 1961
H. Welzel, Das neue Bild des Strafrechtssystems. Eine Einführung in die finale
Handlungslehre, Göttingen: Otto Schwartz 1961

Welzel 1969
H. Welzel, Das Deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstellung, Berlijn: Walter de
Gruyter 1969

Wendt 2005
J.A.I. Wendt, ‘Popper en de rechtswetenschap; kanttekeningen bij het huidige debat’, RM
Themis 2005, p. 181-191

Wiarda/Koopmans 1999
G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding (bew. door T. Koopmans), Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink 1999

Widdershoven 1987
G.A.M. Widdershoven, Handelen en rationaliteit. Een systematisch overzicht van het
denken van Wittgenstein, Merleau-Ponty, Gadamer en Habermas, Amsterdam/Meppel:
Boom 1987

Widdershoven 1988a
G.A.M. Widdershoven, ‘Inleiding’, in: Th. de Boer et al. (red.), Hermeneutiek. Filosofi-
sche grondslagen van mens- en cultuurwetenschappen, Amsterdam/Meppel: Boom 1988a,
p. 9-16

Widdershoven 1988b
G.A.M. Widdershoven, ‘De kritische hermeneutiek van Habermas’, in: Th. de Boer et al.
(red.), Hermeneutiek. Filosofische grondslagen van mens- en cultuurwetenschappen,
Amsterdam/Meppel: Boom 1988b, p. 151-178

Wieland 1982a
J.H. Wieland, ‘De wetgever: Dialectiek van macht en onmacht’, in: J.H. Wieland,
Hermeneutiek – recht – wetenschap (red. G.C.G.J. van Roermund), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1982a, p. 61-82

Wieland 1982b
J.H. Wieland, ‘De interpretatietheorie volgens Robert Alexy’, in: J.H. Wieland, Herme-
neutiek – recht – wetenschap (red. G.C.G.J. van Roermund), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1982b, p. 107-115

Wieland 1982c
J.H. Wieland, ‘Beschouwingen over hermeneutiek en rechtswetenschap’, in: J.H. Wie-
land, Hermeneutiek – recht – wetenschap (red. G.C.G.J. van Roermund), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1982c, p. 131-150

Williams 2002
B. Williams, Truth and truthfulness. An essay in genealogy, Princeton, New Jersey:
Princeton UP 2002

Van der Wilt 2005
C.J. van der Wilt, ‘Voorwaardelijk opzet op HIV-infectie in rechtsvergelijkend perspec-
tief’, NJB 2005, p. 1328-1332

Van der Wilt 2007
C.J. van der Wilt, ‘De Hoge Raad vertilt zich wederom aan de HIV-problematiek’, DD
2007, p. 589-602



Literatuuropgave 475

Winch (1958) 1973
P. Winch, The idea of a social science and its relation to philosophy, Londen: Kegan Paul
(1958) 1973

Witteveen 1988
W.J. Witteveen, De retoriek in het recht. Over retorica en interpretatie, staatsrecht en
democratie (diss. Leiden), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988

Witteveen 1990
W.J. Witteveen, ‘Het verhaal in het recht’, in: F. Ankersmit, M.C. Doeser & A.K. Varga
(red.), Op verhaal komen. Over narrativiteit in de mens- en cultuurwetenschappen,
Kampen: Kok Agora 1990, p. 179-203

Wittgenstein 1975
L. Wittgenstein, On certainty/Über Gewißheit (red. G.E.M. Anscombe & G.H. von
Wright), Oxford: Basil Blackwell 1975

Wittgenstein (1953) 2002
L. Wittgenstein, Filosofische onderzoekingen (1953; red. M. Derksen & S. Terwee),
Amsterdam: Boom 2002

Van Woensel 1993
A.M. van Woensel, In de daderstand verheven. Beschouwingen over functioneel dader-
schap in het Nederlandse strafrecht (diss. Amsterdam, UvA), Arnhem: Gouda Quint 1993

Wolswijk 2000
H.D. Wolswijk, ‘Opzet en willen; een bijdrage aan de discussie over het opzetbegrip’, DD
2000, p. 793-811

Von Wright 1963
G.H. von Wright, Norm and action. A logical enquiry, Londen: Routledge & Kegan Paul
1963

Von Wright 1971
G.H. von Wright, Explanation and understanding, Londen: Routledge & Kegan Paul
1971

Von Wright 1998
G.H. von Wright, ‘Is and ought’, in: S.L. Paulson & B. Litschewski Paulson (red.),
Normativity and norms. Critical perspectives on Kelsenian themes, Oxford: Clarendon
Press 1998, p. 365-382

Zevenbergen 1913
W. Zevenbergen, Eenige beschouwingen over het strafrechtelijk schuldbegrip (diss.
Amsterdam, VU), Amersfoort: Melchior 1913

Zevenbergen 1927
W. Zevenbergen, ‘Over het strafrechtelijk schuldbegrip’, in: W. Zevenbergen, Verzamel-
de opstellen (red. C. Zevenbergen), Arnhem: Gouda Quint 1927, p. 68-93



  



Jurisprudentieregister

Verwezen wordt naar de paginanummers

EHRM 22 november 1995, NJ 1997, 1, m.nt. G. Knigge 404
(C.R. t. Verenigd Koninkrijk)

EHRM 25 januari 2005, NJCM-Bulletin 30 (2005) 4, p. 455-469, 335
m.nt. A. Hendriks (Enhorn t. Zweden)

HR 19 juni 1911, W 9203 (Hoornse taart) 19, 319, 327
HR 14 februari 1916, NJ 1916, 681 (Melk en water) 12, 183, 270, 379
HR 23 mei 1921, NJ 1921, 564, W 10728, m.nt. B.M. Taverne 100, 181, 184

(Elektriciteit)
HR 29 februari 1933, NJ 1933, 918, m.nt. B.M. Taverne (Huizense veearts) 14
HR 21 februari 1938, NJ 1938, 929, m.nt. W.P.J. Pompe (Hohner 404, 427

muziekinstrumenten)
HR 6 februari 1951, NJ 1951, 475, m.nt. B.V.A. Röling (Inrijden op agent) 321, 327
HR 23 februari 1954, NJ 1954, 368 (IJzerdraad) 9
HR 9 november 1954, NJ 1955, 55, m.nt. W.P.J. Pompe (Cicero) 324, 325
HR 19 februari 1963, NJ 1963, 512, m.nt. B.V.A. Röling (Verpleegster) 34
HR 22 juli 1963, NJ 1968, 217, m.nt. Ch.J. Enschedé 296, 356
HR 24 juli 1967, NJ 1968, 13, m.nt. Ch.J. Enschedé 6, 18, 170
HR 7 mei 1985, NJ 1985, 821 342
HR 9 mei 1995, NJ 1995, 501 (Barkruk) 337
HR 18 juni 1996, NJ 1996, 750 350
HR 1 juli 1996, NJ 1997, 427 348
HR 15 oktober 1996, NJ 1997, 199, m.nt. A.C. ’t Hart (Porsche) 348
HR 3 december 1996, NJ 1997, 574 (Computerbestanden) 100
HR 17 december 1996, NJ 1997, 245 340, 364
HR 29 april 1997, NJ 1997, 654 9, 323
HR 21 april 1998, NJ 1998, 781, m.nt. J. de Hullu (Tongzoen) 380
HR 9 juni 1998, NJ 1998, 731 348
HR 22 september 1998, NJ 1998, 911 337
HR 24 november 1998, NJ 2000, 54, m.nt. D.H. de Jong 349
HR 30 november 1999, NJ 2000, 93 350
HR 30 november 1999, NJ 2000, 215, m.nt. J. de Hullu 348
HR 10 oktober 2000, NJ 2001, 4, m.nt. Y. Buruma (Tweede schot) 34, 298, 337, 348
HR 31 oktober 2000, NJ 2001, 14 182
HR 14 november 2000, NJ 2001, 37 (Apothekersassistente-in-opleiding) 34, 394
HR 23 januari 2001, NJ 2001, 327 (Enkhuizer doodslag) 340, 364
HR 20 november 2001, NJ 2003, 632 185
HR 12 februari 2002, NJ 2002, 351 (Bankkluisjes) 226
HR 17 september 2002, NJ 2002, 549 394



Jurisprudentieregister478

HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552, m.nt. Y. Buruma (Hiv I) 22, 23, 34, 298, 320, 321
325, 326, 329, 330, 336,
338, 347, 359, 361, 364,

 32, 381, 399, 419, 428, 436
HR 8 april 2003, NJ 2003, 554, m.nt. Y. Buruma 348
HR 24 juni 2003, NJ 2003, 555 (Hiv II) 326, 327, 381
HR 30 september 2003, NJ 2005, 69 342
HR 20 januari 2004, NJ 2004, 214 9, 323
HR 24 februari 2004, NJ 2004, 375, m.nt. P.A.M. Mevis 348
HR 18 mei 2004, NJ 2004, 512 342, 395
HR 1 juni 2004, NJ 2005, 252, m.nt. G. Knigge (Black-out) 28, 34, 342, 345,

349, 396, 399, 429, 436
HR 28 september 2004, NJ 2004, 660, m.nt. D.H. de Jong 348, 351, 373, 374
HR 14 december 2004, NJ 2006, 448 356
HR 18 januari 2005, NJ 2005, 154, m.nt. D.H. de Jong (Hiv III) 326, 339, 381
HR 6 september 2005, NJ 2006, 50 (Schieten op bovenwoning) 336, 338, 348
HR 13 september 2005, NJ 2006, 234 301
HR 28 maart 2006, LJN: AV1613 183
HR 13 juni 2006, NJ 2007, 48, m.nt. Y. Buruma (Bloed-vergiftiging) 341
HR 20 juni 2006, NJ 2006, 358 350
HR 5 december 2006, NJ 2006, 663 (Spookrijder) 349
HR 16 januari 2007, NJ 2007, 71 22, 359, 419
HR 20 februari 2007, NJ 2007, 313, m.nt. Y. Buruma (Hiv IV) 327, 333, 334, 339,

344, 346, 381
HR 24 april 2007, NJ 2007, 544, m.nt. Y. Buruma 378
HR 15 mei 2007, NJ 2007, 387 165, 213
HR 15 mei 2007, NJ 2007, 388 165, 213
HR 19 juni 2007, NJ 2008, 169, m.nt. Y. Buruma (Zaak Savanna) 349
HR 4 december 2007, NJ 2008, 17 22, 359, 419
HR 15 januari 2008, NJ 2008, 609, m.nt. P.A.M. Mevis 321
HR 12 februari 2008, NJ 2008, 263, m.nt. N. Keijzer 356
HR 18 maart 2008, NJ 2008, 209 226
HR 8 april 2008, NJ 2008, 233 22, 350, 359, 419
HR 22 april 2008, NJ 2008, 375, m.nt. N. Keijzer 22, 359, 419
HR 29 april 2008, NJ 2008, 440 345, 389, 396
HR 29 april 2008, LJN: BD0709 389
HR 27 mei 2008, NJ 2008, 441 396
HR 28 oktober 2008, NJ 2008, 571 396
HR 23 december 2008, NJ 2009, 32 350, 386

Hof Amsterdam 2 juni 2005, LJN: AT7002 334
Hof Amsterdam 8 september 2008, LJN: BF0887 359
Hof Arnhem 30 juni 2003, NJ 2003, 581 327
Hof ’s-Gravenhage 19 juli 2007, LJN: BA9920 373
Hof ’s-Hertogenbosch 29 november 2005, LJN: AU7021 327
Hof Leeuwarden 9 augustus 2001, LJN: AB3298 327

Rb ’s-Gravenhage 16 november 2007, LJN: BB8016 342, 395
(Gezinsvoogd Savanna)

Rb Groningen 12 november 2008, LJN: BG4169 342
Rb Groningen 12 november 2008, LJN: BG4170 342
Rb Groningen 12 november 2008, LJN: BG4172 342
Rb Leeuwarden 1 maart 2001, LJN: AB035 327



Personenregister

Verwezen wordt naar de paginanummers

Abels, I.M. 209, 269, 306, 307
Alexy, R. 137
Allen, F.A. 181, 191
Altman, A. 126, 129, 137, 193
Anscombe, G.E.M. 150, 154, 155, 157-160, 291, 367-369, 384, 421
Aristoteles 76, 77, 136, 141, 142, 160
Asperen de Boer, C.M.I. van 332
Austin, J.L. 256

Bader, V.M. 229, 246
Bal, M. 216, 218, 219, 236, 238
Bal, P.L. 246, 247
Barthes, R. 79, 82, 83, 102
Beld, A. van den 70, 149, 158-160, 200, 368, 371
Bemmelen, J.M. van 23, 262, 271, 273, 318, 366, 395
Bentham, J. 84
Bergh, G.C.J.J. van den 189
Berner, A.F. 324
Bernet, R. 430
Berns, E. 82
Bins, J. 18, 317, 386, 391, 400, 429
Bix, B. 54, 158
Blans, G.H.T. 120-122
Bobbitt, Ph. 159, 368
Boek, J.L.M. 321, 370
Boer, Th. de 30, 31, 80, 81, 86, 89, 93, 108-110, 112, 113, 115-117,

119, 120, 134, 145, 148, 161, 163, 165, 168, 232, 243,
278-280, 282-286, 288, 383, 413, 416, 431

Bogert, P.C. 393
Böhmer, J.S.F. 324
Boksem, J. 327, 331
Borgers, M.J. 185
Bos, A.M. 189
Bos, J.T.K. 386, 429
Boutellier, H. 69-71
Brants, C.H. 234, 236
Brentano, F. 279, 280, 286, 287
Broekman, J.M. 74, 211, 226, 227, 229, 233, 234, 239, 242, 243, 354
Bronkhorst, C. 139, 265
Brouns, P.J.H.M. 19, 35, 301, 302, 318-321, 324, 329, 331, 340, 342, 350,

378, 397



Personenregister480

Brouwer, P.W. 125, 129
Buruma, Y. 7, 23, 24, 28, 34, 35, 37, 69, 71, 74, 94, 165, 198, 213, 240,

262, 298, 322, 333, 339, 341, 344, 349, 360
Buuren, M. van 162
Buytendijk, F.J.J. 25

Certeau, M. de 311, 371
Claes, E. 126, 128, 129, 142, 165, 168, 178, 191, 192, 194, 248
Corstens, G.J.M. 14, 131, 139, 171, 198, 235, 266
Crijns, J. 132, 138, 205, 234, 235
Culler, J. 238

Danner, S. 332
Davidson, D. 154, 160, 369
Dawkins, R. 87, 88
Dennett, D.C. 91, 109
Derrida, J. 82, 99, 120-122, 146, 151, 189
Descartes, R. 259, 280, 286, 411
Deschamps, K. 56
Devos, R. 84-87
Dijk, A.A. van 21, 34, 35, 274, 298, 321, 350, 356, 361, 389, 410, 434
Dijk, J.H. van 334, 339, 344
Dilthey, W. 105, 108-117, 121, 149, 166, 168
Doelder, H. de 393
Dolman, M.M. 18, 296, 399
Dostojevski, F.M. 43
Dreissen, W.H.B. 15, 136, 164, 249, 268, 362
Dreyfus, H.L. 85
Duff, R.A. 65, 76, 175, 329
Dupont, L. 186, 187
Duyne, P.C. van 393
Dworkin, R. 125, 128, 129, 136, 141, 188, 192, 193, 214, 248

Eck, D. van 386, 390, 391, 395
Eikema Hommes, H.J. van 287
Elffers, H. 246
Engisch, K. 90
Enschedé, Ch.J. 6, 59, 95, 179, 262, 270, 406, 418
Escher, M.C. 51
Eser, A. 393

Feuerbach, A. von 188
Fish, S.E. 15, 53, 98, 99, 120, 121, 125-128, 161, 189-191, 193, 194,

243, 248, 267, 320, 384
Foqué, R. 94, 167, 187, 211, 222, 227, 230, 233, 239, 249, 301, 322,

377, 383, 416, 434
Foucault, M. 79, 80, 82-87, 102
Francot-Timmermans, L.M.A. 224, 226
Frank, R. 269, 324, 325
Franken, A.A. 180, 194, 299
Frankfurt, H.G. 50, 73
Frenkel, Ph.S. 324



Personenregister 481

Frith, U. 92
Fuchs, P. 35, 51, 230, 275, 292, 295, 298, 299, 376, 377, 414

Gaakeer, J. 142, 165, 244
Gadamer, H.-G. 53, 111, 112, 115-119, 121, 141, 148, 162-165, 168, 202,

216, 222, 285, 286, 289, 290, 412, 422
Genet, J. 105, 117
Gerards, J.H. 57
Glastra van Loon, J.F. 25, 35, 53, 55, 58, 63, 90, 91, 98, 99, 101, 109, 114, 126,

127, 135, 148-150, 156, 161, 224, 225, 233, 274, 296, 300,
305, 369, 410, 415

Goudsmit, F.W. 391
Greimas, A.J. 218
Greisch, J. 154, 205
Gribnau, J.L.M. 177
Groenhuijsen, M.S. 2, 44, 68, 95, 178-180, 183, 184, 186-188, 198, 236, 301,

303, 366, 405
Günther, K. 149

Habermas, J. 49, 63, 67, 74, 77, 89-91, 95, 115, 116, 118, 119, 121, 162,
196, 197, 221, 226, 229, 232, 246, 255, 257, 277, 303, 353,
412, 415, 422

Haersolte, R.A.V. van 4, 73, 171, 277, 323, 407
Haffmans, Ch. 95, 405, 406
Haket, V.T. 3, 131, 206
Harder, W. den 396
Hart, A.C. ’t 73, 94, 140, 167, 187, 191, 207, 211, 213, 219, 222, 227,

229, 230, 233, 239, 242, 301, 322, 348, 377, 416, 417, 431,
434

Hart, H.L.A. 5, 61, 65, 66, 175, 192, 203, 245, 361, 400, 429, 434
Hartendorp, R.C. 135, 141, 164
Hassemer, W. 250, 349, 370
Hattum, W.F.C. van 273, 318
Heerden, J. van 87
Hegel, G.W.F. 110
Heide, J. ter 35, 91, 136, 141, 198, 259, 290, 303, 359, 415
Heidegger, M. 79-82, 86, 95, 98, 111-113, 115, 156, 157, 168, 222, 285,

286, 412, 422
Heijder, A. 16, 180, 181
Heuvel, G.A.A.J. van den 71
Hildebrandt, M. 53, 55, 58, 99, 135, 149, 150, 157, 367
Hirsch, E.D. 161, 167
Hirsch Ballin, E.M.H. 345
Hol, A.M. 3, 75, 140, 177
Hullu, J. de 7, 9, 13, 14, 16, 20, 33-35, 37, 38, 66, 71, 151, 179, 182-

186, 188, 210, 258, 260-262, 266, 267, 269, 272, 301, 302,
307, 316, 317, 320-328, 331, 338, 342, 348, 349, 352, 356,
376-379, 382, 385, 387, 389, 392, 393, 395, 397, 399, 408,
409

Hulsman, L.H.C. 94, 212
Husserl, E. 8, 30-32, 80, 110, 112, 156, 252, 276, 280-284, 286, 287,

295, 413



Personenregister482

Ierna, C. 283
IJsseling, S. 82, 85, 281, 283
Irwin, W. 121

Jacobs, H. 30, 148, 283
Janssen, S.L.J. 23, 363, 399, 428, 437
Jescheck, H.-H. 198, 271
Jong, D.H. de 20, 21, 33, 34, 38, 96, 149, 204, 272, 298, 299, 322, 327-

329, 331, 333, 337, 340, 342, 343, 345, 347, 349, 351, 373,
374, 389, 396, 410, 418

Jong, F. de 16, 23, 35, 36, 104, 167, 202, 272, 279, 294, 298, 330, 334,
340, 342, 348, 349, 357, 360, 361, 364, 365, 370, 372-374,
378, 388

Jonkers, W.H.A. 12, 17, 18, 170, 265, 271, 318, 392, 407

Kalmthout, A.M. van 68
Kant, I. 4, 59, 61-63, 65, 76-79, 89, 91, 108
Karskens, M. 82, 86
Kaufmann, A. 183, 378-380
Keijser, J.W. de 246
Kelk, C. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 17-20, 34, 35, 44, 59, 64, 68, 71, 72, 95,

103, 118, 140, 169-171, 179, 182-187, 198, 201, 210, 221,
244, 245, 260, 262, 265, 301, 303, 305, 307, 317-325, 329-
331, 344, 353, 370, 377, 379, 383, 387, 389-392, 395, 404-
409, 415, 427 431

Kelsen, H. 64, 124
Kempe, G.Th. 87
Kempen, P.H.P.H.M.C. van 345, 428
Kennedy, D. 124, 126, 137, 193
Kerkmeester, H. 72, 341
Kessler, M. 36, 301, 316, 327-329, 331, 340, 343, 347
Klanderman, J.H.M. 137
Klapwijk, J. 416
Klatt, M. 48, 257, 388
Klink, B.M.J. van 124, 125, 128, 131, 135, 137, 184, 192, 193, 211
Klip, A.H. 345
Knigge, G. 9, 13, 14, 20, 27, 28, 33, 34, 234, 236, 266, 267, 323, 342,

345, 349, 389, 399, 429
Knoops, G.G.J. 392
Kool, R.B.S. 320, 323, 325, 327, 330, 380
Koopmans, F.A.J. 6, 20, 131, 264, 378, 389, 390
Korsgaard, C.M. 49, 50, 55, 77, 78, 93, 200, 255, 373
Kwakman, N.J.M. 23, 336, 343, 363

Langemeijer, G.E. 175, 390
Leest, J. 220, 229, 246
Leezenberg, M. 82, 106, 114
Levinas, E. 70, 74, 97, 99, 112, 113, 231, 251, 277, 288, 412
Loth, M.A. 124, 140-142, 161, 164, 165, 182, 256-258, 260, 263, 322
Luhmann, N. 3, 124, 198, 207, 223-229, 233, 246, 301, 303, 353, 383,

415, 417
Luxemburg, J. van 216, 236, 238
Lyotard, J.Fr. 354



Personenregister 483

MacCormick, N. 49, 55, 157, 158, 367
Machielse, A.J.M. 26, 38, 271, 321, 348, 379, 386, 390, 400, 429
MacIntyre, A. 76, 201
Mackor, A.R. 89, 92
Malsch, M. 3, 131, 206
Maris, C.W. 57, 77, 78, 129, 137, 221, 223
Marvell, A. 320
Maurach, R. 402
Meij, P. van der 132, 138, 205, 234, 235
Melai, A.L. 16, 54, 58, 207-212, 214, 225, 230, 231, 236, 268, 278,

306, 307, 337
Merleau-Ponty, M. 288
Mevis, P.A.M. 178, 186
Meynen, G. 88
Mik, K. de 342
Modderman, A.E.J. 324, 396
Moerings, M. 71
Mooij, A.W.M. 4-6, 10, 17, 31, 32, 35, 54, 61, 63, 64, 66, 68, 73, 74, 76,

78, 79, 88-94, 99, 109, 113-116, 122, 131, 144, 147, 148,
151, 156, 194, 196, 206, 217, 222, 231-233, 238, 255, 256,
259, 260, 263, 265, 276-281, 283-292, 294-296, 298, 300,
308, 317, 321, 322, 341, 357, 358, 360, 365, 376, 393, 402,
411-413, 421, 433, 436, 437

Moons, J.M.A.V. 271, 394
Moore, M.S. 256, 263
Morawetz, Th. 53
Mul, J. de 108-110, 114, 117, 121
Mulder, G.E. 26, 34, 183, 269, 270, 305, 318, 342, 346, 349, 359, 365,

376, 386, 402, 430

Nagel, W.H. 243
Nieboer, W. 10, 20, 23, 34, 57, 69, 210, 271-273, 296, 320, 323, 326,

328, 329, 335, 346, 350, 356, 388, 389, 391, 394, 395, 397
Nierop, N. van 110, 114
Nietzsche, F. 43, 56, 61, 80
Nieuwenhuis, J.H. 133, 136, 142, 165
Nijboer, J.F. 3, 15, 18, 131, 136, 178-181, 188, 198, 206, 208, 209, 224,

228, 245, 249, 265, 268, 306, 307, 317, 320
Nonet, Ph. 245, 246

Oudemans, Th.C.W. 81, 97, 112, 117, 259, 284, 288, 292, 355, 369, 373, 411,
421

Peirce, C.S. 99
Pelser, C.M. 5, 103, 131, 136, 171, 209, 210, 249, 306-308, 362, 427
Peters, A.A.G. 24-29, 35, 96, 118, 149, 168, 183, 187, 188, 198, 200, 244,

262, 271, 274, 298, 303, 321, 322, 324, 358, 359, 364, 365,
367-369, 371, 376, 391, 395, 402, 424, 431

Philipse, H. 284
Plas, A. van der 395
Polak, L. 61
Politoff, S.I. 6, 20, 264, 378, 389, 390



Personenregister484

Pompe, W.P.J. 17, 18, 20, 64, 68, 88, 180, 181, 271, 317, 324, 325, 328,
389, 395, 404-406, 427, 434

Popper, K.R. 128, 141, 236
Prakken, E. 71
Propp, V. 218

Rabinow, P. 85
Raes, K. 146, 189, 212, 222, 246, 247
Rawls, J. 4, 76-78, 361, 434
Raz, J. 48, 49, 78, 175, 195, 256, 388
Reijntjes, J.M. 21, 34, 95, 96, 259, 298, 321, 341, 351, 356, 358, 406, 410
Remmelink, J. 18-20, 28, 34, 95, 130, 183-186, 210, 244, 259, 260, 271,

307, 317, 318, 321, 322, 327, 341, 346, 349, 359, 389, 390,
393, 400, 406, 429

Rense, J. 206
Reynaert, P. 284
Ricoeur, P. 2-4, 30, 44, 55, 60, 61, 63-67, 69-72, 74-78, 89, 98-100,

110-114, 117-120, 135, 137, 138, 140-143, 145-151, 153-
155, 157, 159-169, 171, 198, 200-203, 205, 211, 213-220,
231-233, 235, 236, 238, 240, 241, 243, 253, 257, 277, 283-
290, 292, 297, 366-375, 407, 420, 426, 431

Rijksen, R. 87
Roef, D. 69, 71, 264, 272, 356, 394
Roermund, G.C.G.J. van 110, 117, 119, 126, 135, 141, 148, 158, 165, 166, 191, 196,

210, 211, 213, 216, 230, 233, 237, 238, 241, 243, 248, 359,
377, 383, 411, 436

Roomen, T. van 16, 36, 330, 334, 340, 348, 349, 357, 360, 361, 374
Roos, Th.A. de 139
Roxin, H.C. 24
Rozemond, N. 71, 125, 128, 188, 189, 191, 194, 246, 248, 335, 339, 344

Sacher, M. 229
Sartre, J.-P. 112
Saussure, F. de 82, 83, 99, 121
Schaffmeister, D. 16
Schalken, T.M. 139
Schild, W. 4, 11, 16, 102, 143, 161, 171, 208, 228, 260, 268, 274, 299,

306, 357, 376, 378, 379, 381, 407
Schinkel, W. 279, 344, 417
Schleiermacher, Fr. 110, 113, 114, 168
Scholten, P. 128, 135, 141, 142, 148, 190, 193
Schopenhauer, A. 62, 90, 256
Schuyt, C.J.M. 99
Schwitters, R. 38, 71, 382, 400, 429
Searle, J.R. 67, 77, 146, 157, 200, 367, 369
Selznick, Ph. 245, 246
Shakespeare, W. 169
Sikkema, E. 16, 36, 330, 334, 340, 348, 349, 357, 360, 361, 374
Simons, D. 270
Slatman, J. 80, 281, 283, 286
Smessaert, H. 56
Smidt, H.J. 7, 270, 301, 324, 409
Smit, P.J. 332



Personenregister 485

Smith, C.E. 106, 113-115, 126, 128, 129, 133-137, 190, 193, 194, 207,
248, 249

Soeharno, J.E. 142, 164
Soeteman, A. 45, 57, 193, 230
Sperna Weiland, J. 31, 283, 284, 413
Spong, G. 334, 339, 344
Stolwijk, S.A.M. 180, 187
Strawson, P.F. 66, 159
Strijards, G.A.M. 10, 20, 69, 206, 271, 323, 389, 391, 393-395, 397, 398

Taverne, B.M. 181
Taylor, C. 49, 50, 54, 55, 77, 86, 175, 202
Taylor, G. 329, 350, 357
Thomassen, W. 244
Toorenburg, M. van 339

Veen, Th.W. van 269, 392, 397
Velden, W.G. van der 98-100, 146, 351, 390
Vellinga, W.H. 12, 16, 270, 271, 379, 394, 395
Vermunt, D.J.P.M. 16, 24
Visker, R. 51, 52, 113, 200, 231, 243, 251, 277, 278, 286, 292, 316,

354, 374, 411, 418, 431
Voorde, J.M. ten 389, 417
Vries, G.H. de 82, 106, 114, 141, 236
Vries, J. de 44
Vrij, M.P. 18, 264, 270-272, 317, 379

Wagenaar, H. 135, 141, 164
Wal, G.A. van der 198, 222, 245, 303, 353, 415
Weigend, Th. 198, 271
Welton, D. 8, 156, 253, 284
Welzel, H. 24, 26, 271, 341
Wemes, L.T. 320
Wendt, J.A.I. 125, 128, 141, 236
Weststeijn, W.G. 218, 236, 238
White, H. 238
Wiarda, G.J. 130, 136
Widdershoven, G.A.M. 113, 119
Wieland, J.H. 109, 110, 137
Williams, B. 55, 175, 216, 217, 238, 241
Wilt, C.J. van der 335-337, 339, 343, 344
Winch, P. 52, 93, 157, 158, 367
Witteveen, W.J. 136, 213, 220
Wittgenstein, L. 51, 53, 54, 59, 124, 149, 156, 158, 256, 258, 265, 291, 292,

398, 409, 411, 421
Woensel, A.M. van 9
Wolswijk, H.D. 320, 321, 346, 349
Wright, G.H. von 56, 57, 67, 158, 199, 200, 221, 291, 388, 417, 421

Zevenbergen, W. 8, 305



  



Trefwoordenregister

Verwezen wordt naar de paginanummers

Aanduiding 135, 409, 411, 436
Aanmerkelijke kans 19, 96, 134, 273, 319, 325, 327-343, 344-346,

348-350, 356, 361, 364, 381, 399, 424, 425,
428, 436

Kwalitatief begrip van 328, 329, 331, 345
Kwantitatief begrip van 328-331, 339, 345, 424
Statistische opvatting van 328-329, 336-337, 339-340

Aansprakelijkheid 1, 4, 5, 6, 11, 12, 37, 46, 66, 69, 117, 145,
169, 171-173, 177, 199, 204-205, 207, 214-
215, 220, 241, 259-260, 264, 297, 304-306,
312, 317, 371, 372, 394, 405, 408, 416, 422-
424

Abolitionisme 3, 44
Absolute kennis, waarheid, zekerheid 78, 111, 116, 117, 125, 136, 138, 140, 161,

206, 213, 235, 236, 239, 241, 242, 244, 249,
313, 373

Abstractie 24, 38, 67, 68, 85, 94, 103, 143, 144, 145,
154, 160, 175, 196, 202, 203, 226, 228, 230,
233, 240, 242, 249, 252, 260, 263, 273, 301,
322, 362, 377, 382, 383, 404, 406, 414, 416,
420, 434, 435

Achtergrondkennis 54, 92, 216, 219, 220, 237, 422
Actants 218
Acteurs 216, 218-220

Narratieve functies van 218-219
Afbeeldingsdenken zie Representationalisme
Afstand zie Distantie
Afwezigheid van alle schuld (Avas) 12, 14, 183, 270, 379, 391-393, 397
Analogie zie Interpretatie
Anticipatie 91, 112-113, 117, 120, 129, 131, 150, 151,

161, 210, 221, 286, 289, 292-294, 296, 307,
323, 370, 397, 422, 427

Antropologie 74, 81, 82, 83, 92, 255, 264, 312
Anwendungsdiskurs 246
Apperceptie 253, 281, 282, 286, 288, 289, 293, 384, 403,

422, 432
Appropriatie zie Toe-eigening
Argumentatie 119, 127-129, 136, 138, 140, 141, 160, 161,

190, 192, 246
Ascriptie zie Toeschrijving
Attestatie (Attestation) 154, 205, 217, 235



Trefwoordenregister488

Attributie zie Toeschrijving
Auffassungssinn 282
Auteursintentie 83, 102, 147, 148, 289, 290, 386
Autonomie zie Vrijheid
Autopoiesis 224
Axiologisch perspectief 45, 46, 52, 175, 423

Basic particular 66, 159, 369
Bedoelingen 10, 25, 32, 83, 121, 144, 147-151, 155, 163,

174, 185, 188, 201, 202, 204, 256, 258-259,
263, 281, 290, 291, 294, 296, 300, 323, 365,
370, 377, 385, 420

Begründungsdiskurs 246
Behaviorisme 35, 88, 298, 322, 359, 360
Beslissingsschema 14, 15, 17, 38, 130, 131, 164, 170, 267, 299,

314, 358, 408, 427, 437
Bestanddelen zie Strafbaar feit

Geobjectiveerde 301
Normatieve 183, 209, 307, 323, 380, 387

Beste theorie van het recht 126, 130, 192
Betekening 33, 98-101, 135, 225, 260, 293, 357, 359, 359,

385, 390, 415, 419
Betekenis, zin 29-32, 67, 96-108, 120-122, 123-127, 133-

134, 147-151, 160, 161, 174-176, 189-190,
196-197, 200, 210, 219, 225, 231-233, 237-
238, 245, 253-254, 264-265, 274, 277-278,
279-296, 314, 354, 355, 365, 377, 381-384,
385, 409-412, 422

Actualisering van 101, 122, 132, 135, 148, 150, 156, 163, 191,
194, 224, 245, 247, 293, 362, 410, 415

Intentie en 25, 32, 110, 144-151, 155-160, 253, 258, 275,
279-282, 289-295, 308, 313, 363-371, 380,
381, 414-415, 418

Betekenisveld 17, 18, 46, 60, 72, 73, 144, 159, 184, 265
Betekenisverlening zie Interpretatie
Betriebsführungsschuld 394
Bewezenverklaring 5, 13, 14, 15, 25, 131, 133, 134, 140, 170-172,

208-210, 266, 271, 297, 306, 308, 322, 361,
379, 393, 423

Bewijs 22, 32, 76, 133, 139, 208, 235, 274, 296, 297,
304-308, 312, 314, 318, 320, 325, 328, 330,
333, 335, 337, 340-343, 349, 350, 356, 358,
360-362, 364, 371, 375, 378, 379, 381, 394,
396, 399-403, 410, 423, 425-430, 432-434,
437

Grondstoffen voor 139, 205, 208, 214, 215, 217, 234, 235, 241,
423

Bewijsstelsel 14, 15, 266, 267, 395
Bewijsvoering 21, 25, 28, 34, 38, 39, 139, 203, 210, 262,

271, 272, 273, 298, 299, 305, 308, 315, 321,
323, 326, 329, 348, 355-358, 360, 361, 373,
374, 382, 386, 399, 401-404, 410, 418, 421,
423-426, 428-430, 432-437



Trefwoordenregister 489

Bewustzijn (zie ook Intentionaliteit) 19, 29-32, 80, 116, 119, 276, 278, 280-287,
293, 318, 319, 328, 356, 422, 426

Intentioneel 29, 30, 80, 253, 276, 280, 283, 284, 293, 294,
422, 426

Transcendentaal of zinstichtend 30, 80, 253, 279, 281, 284, 286, 293, 294, 424
Binnenwereld zie Wereld
Bivalentie zie Culpa en Handeling en Opzet

Casuïstiek 66, 128, 184, 193, 194, 338, 341, 343, 425
Categorische imperatief 67, 76, 77, 78, 89, 142
Causaliteit 24, 62, 67, 87, 89, 91, 159, 200, 258, 333,

341-345, 364, 368, 369, 386, 395, 399, 428
Aanmerkelijke kans en 340-345
Natuur- 62, 63, 67, 90, 108, 110-111, 231
Strafrechtelijke 261, 341-342, 345, 386, 395, 399, 428
Van de vrijheid 63, 67

Codering 3, 39, 44, 226, 230, 308, 309, 311, 414
Coherentie van het recht 57, 125-130, 222, 240, 248
Communicatie 15, 50, 84, 91, 92, 100-101, 108, 111, 115122,

124, 146-147, 156, 191, 221, 228, 246, 267,
290, 313, 354, 382, 426

Kwaliteit van 181, 183, 267, 313, 354, 416
Communicatieve competentie 92, 115, 119
Communicatieve operaties 1, 11, 199, 224-226
Communitarisme, gemeenschapsdenken 4, 76, 78, 246
Conceptualiteit 35, 46, 47, 65, 72, 93, 124, 145, 258, 294,

368, 384
Concordantie 216, 217, 220, 236, 375
Consensus (Tragende Einverständnis) 53, 54, 58, 103, 116-117, 120, 121, 156, 242
Constructivisme zie Legaliteitsbeginsel

Versus particularisme 128, 191-194, 229, 247-249
Context of discovery 137
Context of justification 137
Contingentie 49, 50, 56, 76, 78, 82, 89, 109, 110, 116, 159,

217, 256, 399, 428
Contrafacticiteit 28, 41, 54, 64, 68, 81, 94, 95, 144, 167, 168,

178, 195, 199, 211, 221-244, 249, 252, 299,
301, 313, 352-354, 382, 401, 404, 414, 416-
417, 424, 426, 417, 429, 434, 435, 436

Contra-indicaties 13, 21, 22, 266, 359, 372, 373, 419
Controlecriterium 70, 81, 147, 148, 160, 361, 434
Criteriumfiguur (Normale mens) 23, 24, 26, 38, 94, 168, 201, 204, 270, 336,

339, 363, 366, 372-374, 390, 429, 434
Critical Legal Studies Movement 125, 137, 193
Culpa passim

Als onverschoonbare dwaling 10
Als open delictsbestanddeel 28
Als vermijdbaar cognitief negativum 20, 389
Bewuste 15, 20, 22, 25, 33, 35, 70, 262, 267, 298, 326,

328, 330, 344, 346, 347, 358, 360, 387, 389,
419, 425

Binnenkant van 20, 389, 394
Bivalente betekenis van 40, 173, 210, 254, 255, 315, 383, 401, 430



Trefwoordenregister490

Buitenkant van 20, 389, 394
Delictsgebonden karakter van 16, 36, 269, 397, 409
Elliptisch karakter van 21, 27, 263, 390, 397, 399-400, 429
In het wegverkeer 27, 34, 345, 394, 396, 399, 400, 428, 429, 436
Normatief karakter van 271, 387, 388-398
Onbewuste 15, 20, 344, 346, 387, 389
Privatief karakter van 10, 31, 36, 263, 316, 383-387, 418
Subjectextrinsiek aspect van 16, 152, 168, 173, 269, 383, 399, 401, 403,

404, 421-423, 428, 432, 433, 435
Subjectintrinsiek aspect van 16, 152, 168, 173, 269, 383-387, 401, 403,

421-423, 432, 433
Verethisering van 271, 394

Daadschuld zie Schuld
Daadstrafrecht 12, 37, 64, 65, 358, 402, 433, 437
Dader (zie ook Subject) 1, 3, 5-7, 9, 11-14, 16-21, 25, 26, 29, 32-34,

37, 64, 68-70, 102, 170, 172-174, 188, 195,
205, 206, 213, 243, 256, 258, 261, 263, 264,
266, 267, 269, 271, 272, 296, 297, 299, 300,
302, 304, 305, 309, 312, 317-319, 321, 324,
325, 328, 340, 341, 343, 246, 347, 350, 353,
356, 358, 360, 361, 363, 364, 366, 369, 370,
373, 376-382, 386, 390, 392, 393, 395, 397,
398, 401-403, 405-409, 414, 423, 426, 428,
430, 434, 437

Daderschap 8-12, 17, 253, 260, 265, 341
Functioneel 9
Fysiek 9
Van rechtspersonen 9, 206

Deconstructie 82, 121-122, 125-126, 137
Deelnemersperspectief 90, 91, 93
Deelneming 9, 37, 182, 226, 323, 393
Delictsomschrijving 5, 7, 11, 16, 29, 32, 33, 102, 131, 132, 133,

173, 177, 182-184, 188, 195, 205, 233, 261-
262, 269, 301, 306, 315, 317, 350, 377, 395,
397, 400, 404, 408, 409, 427, 434

Demarcatiecriterium 108, 279
Demonstratie (versus representatie) 53, 101, 102, 114, 122, 132, 135, 148, 150,

156, 163, 224, 225, 247, 274, 293, 410, 415
Desire/belief set 291
Determinisme 62, 63, 67, 68, 87, 88, 91, 108, 231, 256, 259
Différend 354
Dingmatigheid 16, 25, 35, 43, 91, 97, 268, 275, 276, 281,

298, 350, 355, 375, 411, 419, 421
Discipline 69, 84-87
Discordantie 216, 217, 220, 236, 375
Disseminatie 122
Dissenting opinion 244
Distantiatie 151, 152, 154, 160, 161, 163, 166, 174, 290,

366
Distantie (zie ook Vervreemding) 3, 37, 39, 40, 41, 49, 67, 74, 75, 92, 116, 120,

142, 144, 164, 165, 222, 223, 232, 252, 254,
255, 256, 278, 279, 289, 290, 311, 313, 353,



Trefwoordenregister 491

355, 362, 400, 401, 406, 412, 416, 424, 435,
436

Documentatie 84, 123, 208, 217, 235, 241
Dolus directus 337
Dolus eventualis 324
Dolus indirectus 324, 337
Dualisme 63, 90, 91, 92, 108, 259, 260, 394

Eigenrichting 4, 140, 198, 221, 303, 416
Eindigheid van het verstaan 120-121, 312
Eindvocabularia 354
Einzelfallgerechtigkeit 194
Elementen zie Strafbaar feit
Empathie zie Inleving
Épistèmè 82
Epistemologie 97, 105, 106, 107, 112, 113, 120, 168, 189,

176, 285, 312
Epochè 283, 287
Erfüllung 30, 282
Erklären 113, 119, 138, 143, 162, 164, 166
Error juris zie Afwezigheid van alle schuld
Ervaring 8, 13, 30, 39, 53, 54, 62, 67, 76, 81, 89, 90,

91, 93, 97, 106, 108-110, 114-118, 126, 127,
142, 144, 153, 164, 168, 196, 216, 221, 232,
248, 251, 273, 277, 278, 284, 285, 287, 297,
299, 316, 336-338, 366, 

Ervaringsbestanddeel zie Object
Ervaringsregel 44, 45, 51, 54, 55, 58, 101, 204, 328, 330-343,

348, 361, 365, 373, 399, 425, 429, 436
Ervaringswereld zie Wereld
Er-zijn (Dasein) 111-112, 114, 286
Essentialisme 124, 185, 189, 190, 365
Ethos 141-142, 164-165
Evaluaties 48, 52, 58, 63, 75, 77, 78, 155, 175, 199, 200,

202, 215, 257, 292, 303
Sterke 45, 54, 55, 58, 77, 175, 303
Zwakke 45, 54, 55, 58, 77, 175

Extensie 8, 30, 98, 133, 252, 351, 352, 385, 390, 404,
418, 424, 435

Facetschuld 397-398
Facetwederrechtelijkheid 397
Fait materiel 270, 302, 318
Fallibilisme 125, 139-141, 161, 242, 313
Falsificatie 125, 137, 236
Familiegelijkenissen 258, 265, 398
Feiten passim

Als beginpunt van interpretatie 207, 220, 238, 239, 359
Als sluitstuk van interpretatie 207, 220, 238, 239, 242, 359
Onderzoek naar 131, 171, 172, 205, 206, 212, 214, 235, 422,

423
Relaas van 142, 164, 165, 212, 216, 236
Versus normen zie Normen
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Fenomenologie 30, 67, 77, 80, 87, 110, 148, 154, 275, 279-
284, 287, 291

Idealistische 260, 284-287
Fenomenologische reductie 80, 283
Finale Handlungslehre 24, 26, 34, 35, 271, 298, 360, 383
Fit-criterium 127, 136, 214, 248
Focalisatie 236
Formalisering zie Juridisering
Formele vragen zie Beslissingsschema
Franksche Formel 324
Functie van het strafrecht 2, 3, 4, 36, 39, 42, 78, 126, 140, 145, 154,

176, 195-201, 221, 226, 228, 230, 233, 240,
293, 302-303, 316, 353-354, 362, 370, 377,
382, 401, 403, 415-417, 424, 434

Korte-termijn- 2-3, 140, 198, 240
Lange-termijn- 3-4, 78, 140, 198

Funderingsdenken (zie ook 211, 233, 354
Representationalisme)

Garantenstellung 34, 201, 390, 396, 401, 429
Gedraging (zie ook Handeling en Nalaten) passim

Aard van 22, 23, 28, 330, 347, 358, 361, 364, 365, 374,
419, 436

Uiterlijke verschijningsvorm van 22, 321, 340, 343, 359, 372, 373, 396, 399,
402, 419, 425, 429, 432, 437

Geestesgesteldheid 9, 18, 23, 27, 33, 34, 70, 106, 298, 320, 335,
359, 370, 390, 395, 399, 408, 419, 429

Geesteswetenschappen 97, 106, 108-111, 113, 162, 166
Gelden als 25, 28, 33, 93, 124, 148, 151, 153, 155, 157,

173, 197, 200, 201, 203, 204, 272, 292, 295,
300, 304, 318, 359, 365, 367, 368, 369, 371,
377, 417, 419

Gerechtelijke dwalingen 139
Gesitueerdheid, geworpenheid 67, 73, 80, 90, 92, 112, 115-117, 144, 202,

279, 284-288, 288, 289, 412
Getuigenis 23, 28, 134, 154, 212, 217, 235, 241, 320,

364, 374, 419
Geweten 83, 141, 229, 243, 383
Grondslagentheorie 163, 179, 222, 230
Grondslagleer 140, 170, 178, 208, 235, 306
Gulden regel 142

Handeling passim
Als tekst zie Tekstmodel
Basis- (Simple of Basic action) 149, 200
Beschrijving van 24, 150, 152, 153-155, 159, 160, 174-176,

199, 200, 202-204, 214, 254, 303, 367, 368,
371, 384-386, 420

Bivalentie van 257-258
Evenementiële 146-148
Finaliteit van 26, 200, 258, 341, 360, 370, 386
Gedistantieerde 151, 152, 154, 160, 161, 174, 201, 290, 366
Geïnstitutionaliseerde 94, 147, 149-152, 158, 161, 366
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Importance van 150, 167
Inclusieve (Complex action) 149-151, 161, 200
Intentionele 9, 10, 35, 36, 144, 150, 153, 253, 263, 291,

309, 312, 314, 402, 403, 432, 433, 437
Meaning van 149-150, 167-168
Psychofysische neutraliteit van 25
Regelgeleidheid van 52-54, 58, 101, 149-151, 156-158, 197, 292,

352, 367-369, 403, 421, 433
Relevance van 150
Significance van 149, 167
Strafrechtelijke reductie van 260, 366-367
Subjectloze semantiek van 153, 160, 197, 199, 302, 361, 366, 370, 420

Handelingsfilosofie 40, 65, 89, 107, 143, 148, 153, 154, 155, 159,
160, 162, 163, 166, 255, 258, 263, 291, 297,
367, 368

Herculische rechter 126, 193, 248
Hermeneutiek 36, 38, 48, 53, 54, 67, 68, 77, 89, 92, 93, 97,

99, 100, 106, 107, 108-122, 128, 133, 135,
143, 148, 154, 156, 162, 163, 166, 167, 168,
176, 178-180, 189-191, 193, 194, 211, 222,
229, 232, 239, 244, 248, 250, 254, 257, 284-
288, 296, 312-313, 412, 415, 436

Diepte- (Tiefenhermeneutik) 119
Epistemologische 113-115
Filosofische of wijsgerige 48, 53, 111-113, 115-122, 128, 156, 222
Ontologische 111-113
Universele pretentie van 53, 111, 113, 115, 116, 118

Hermeneutisch recht 117, 165
Hermeneutische boog 119, 164
Hermeneutische cirkel 114-115, 137
Hermeneutische praxis (Hermeneusis) 113
Herstelrecht 3
Heuristiek zie Rechtsvinding
Historisme 109, 111, 116
Historiciteit 109, 110, 116
Hiv-jurisprudentie 22, 23, 34, 134, 298, 320, 321, 325, 326-349,

359, 361, 364, 372, 373, 381, 399, 419, 428,
436

Horizon 52, 53, 54, 91, 97, 113, 114, 115, 117, 118,
121, 153, 156, 158, 163, 202, 286, 289, 355,
363, 366, 374, 382, 411, 412, 427, 431

Horizonsverbreding 121
Horizonsversmelting 117-118, 121, 163, 289, 412
Horizonsverstrooiing 121-122
Verstaans- 202, 382, 427, 431

Hypostase 241, 248, 275, 284

Ideaaltoestanden 57, 58, 76, 103, 199, 222, 242, 388, 417
Identiteit 33, 34, 39, 50, 56, 73, 74, 77, 78, 80, 82, 85,

86, 97, 151, 154, 220, 224, 232, 260, 278,
355, 363, 374, 400, 410, 411, 418, 419, 420,
429

Morele 77, 78, 79



Trefwoordenregister494

Narratieve 42, 145, 168, 176, 201, 215, 220, 315, 371,
374, 401, 403, 426, 427, 430, 432, 437

Praktische 50, 77, 78, 168, 373, 403, 426, 430
Ideologie(kritiek) 118-120, 122, 126, 128, 162, 232, 240, 243,

287, 322
Illocutie 30, 67, 146, 148, 283
Imputatie zie Toerekening
Indeterminisme 68, 95, 259, 406
In-de-wereld-zijn 36-37, 80, 111, 112, 254, 285, 286, 412
Individualisering 42, 68, 85, 168, 204, 322, 323, 372-375, 400-

403, 425, 426, 429-432, 434, 436
Inleving (Nacherleben) 114, 142, 165, 168
Inscriptie 146-148, 151, 277, 290
Institutionalisering 84, 85, 149-152, 154, 197, 243, 246, 366, 415,

431, 436
Instrumentaliteit 95, 188, 192, 242, 322, 326, 356, 394, 405,

424, 433
Integriteit van het recht 125-127, 137, 192, 248
Intensie 98, 133, 338, 351, 390
Intentie 8-10, 23, 25, 29-32, 110, 121, 145-148, 151-

159, 167-168, 177, 185, 197, 252-258, 275-
276, 282, 289-295, 300, 308-309, 311-314,
316, 322, 341, 351, 358, 360, 364-370, 378,
380-381, 384, 385, 387, 388, 401, 403, 413-
415, 418, 420, 421, 423-426, 430, 434, 435,
437

In het handelen 10, 23, 31-32, 35, 36, 41, 147-148, 152-154,
157, 159, 168, 197, 204, 252-254, 256, 258,
290-291, 294, 312-314, 364-370, 385, 387,
403, 413-415, 418, 420, 421, 430, 437

Lege 30, 31, 282, 283
Strafrechtelijke verbijzondering van 9, 31, 32, 36, 177, 252, 253, 276, 300, 309,

312, 314, 316, 351, 364, 401, 403, 413-415,
418, 424, 430, 434, 435, 437

Volle, intuïtieve 31, 282
Intentionaliteit 7, 8, 11, 13, 16, 24, 29-31, 35, 36, 40, 41, 46,

73, 88, 92, 110, 153, 160, 177, 203, 231, 252-
254, 258-259, 263, 269, 273, 275-277, 279-
281, 283, 285, 287-289, 291-300, 302, 308-
309, 311, 313-315, 317, 318, 321, 323, 341,
350-355, 357, 360, 365-367, 369, 370, 375,
376, 381, 385, 401, 404, 413, 415, 418, 419,
421-425, 430, 435

Continuüm van 295-296
Grondvormen van 281, 317
Prospectief aspect 153-154, 367
Retrospectief aspect 153, 367
Van het strafrecht 1-5, 7, 11, 40, 197, 253-254, 312, 314, 423

Intentionele act 4, 30-31, 144-145, 148, 150, 253, 176-277,
281-283, 288, 289, 293, 298, 403, 422, 425,
432, 433

Kwaliteit van 9, 30, 31, 148, 200, 281-283, 321, 367, 424
Materie van 30, 31, 148, 155, 282-284
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Intentionele gerichtheid, betrokkenheid 1, 4, 7-11, 13, 25, 26, 29-32, 35, 39, 41, 42,
110, 154, 156, 196, 231, 252-254, 273-280,
283, 285, 287-289, 291-293, 295-297, 298,
300, 308, 309, 312, 314, 315, 330, 337, 340-
342, 346, 350, 352, 358, 360, 363, 364, 369,
375, 383, 385, 403, 413-415, 418, 421, 422,
425, 427, 432, 433

Objectieve correlaten van 30, 145, 253, 276, 285, 300, 340, 350, 376,
401, 409

Objectpool van 32, 295, 403, 413, 432
Subjectpool van 32, 295, 403, 413, 432

Interceptie 230, 238, 359
Inter-esse 260, 261, 362, 371
Interpretandum 190, 247
Interpretans 247
Interpretatie passim

Analogische 131, 181, 184, 186, 194
Extensieve vormen van 131, 184, 194, 349
Methoden van 23, 24, 38, 39, 113, 115, 121, 142, 168, 176-

177, 180, 184-186, 203, 245, 265, 355, 364,
366, 410, 431

Restrictieve vormen van 134, 188, 348
Interpretatieve doelstelling 174, 202, 203, 296, 302
Interpretatieve gemeenschap (Interpretive 15, 53, 98, 99, 101, 123, 126, 127, 136, 138,

community) 141-143, 156, 158, 190, 243, 244, 267
Interpretatievrijheid 70, 131, 137, 139, 177, 184, 185, 190, 193,

235, 245, 248
Interpretator 97, 100, 114, 115, 117, 125, 150, 153, 157,

160, 163, 174, 189, 202, 293, 295, 296, 302,
366, 374, 420, 431

Intersubjectiviteit 11, 23, 25, 30, 32, 39, 40, 41, 46, 49, 51-53,
55, 70, 73, 90, 94, 107, 122, 123, 143, 144,
145, 148, 155-157, 161-163, 174, 175, 195-
197, 200, 203, 221, 230, 232, 251, 257, 258,
265, 272-277, 282, 285, 286, 290-296, 297,
300, 301, 303, 308, 309, 311-314, 352, 359,
364-370, 376, 377, 383, 402-404, 409, 411-
418, 420, 421, 425, 426, 431-435

Intertekstualiteit 99, 100, 121
Iterabiliteit 121, 125, 151, 189, 313
Ius in causa positum 135, 156, 415

Juridisering, formalisering 3, 8, 31, 39, 40, 64, 75, 131, 198, 226, 227,
253, 309, 311, 314, 401, 404, 406, 407, 409,
414, 415, 417, 424, 434, 436

Jurisprudentie 16, 22, 34, 39, 140, 164, 183, 184, 194, 212,
223, 269, 272, 274, 320, 324, 326, 329, 330,
348, 357, 360, 379, 399, 410, 425, 428

Compatibiliserende functie van 140
Wetgeving en 178-180, 225, 246

Klassieke Richting 64, 68, 94, 405, 406, 434
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Kwalificatie(beslissing) 5, 16, 27, 32, 33, 36, 133, 140, 164, 170, 171,
208, 209, 210, 234, 260, 268, 299, 304, 306-
308, 315, 316, 329, 332, 350, 355, 358, 361,
379, 407, 418, 420, 426, 427, 430, 437

Leefwereld zie Wereld
Legaliteitsbeginsel 4, 5, 12, 21, 27, 37, 41, 42, 47, 48, 94, 96,

102, 103, 104, 131, 132, 171, 176-195, 205,
209, 210, 211, 223, 233, 244-249, 251, 261,
265, 273, 275, 299, 301, 306, 308, 313, 315,
328, 354, 362, 363, 377, 378, 382, 383, 400,
402-404, 406, 410, 416, 417, 427, 429, 434-
437

Adressaten van 179, 181
Aporie van 247, 248, 354
Constructivistische benadering van 125, 128, 191-194, 229, 247-249
Deelnormen, richtlijnen van 179, 181, 182, 188
Dimensies of functies van 179, 186-188
Klassieke conceptualisering van 41, 96, 179, 180-188, 189-191, 194, 406
Paradox van 180, 383
Particularistische benadering van 128, 193, 194, 229, 248, 249
Rechtenconceptie van 188, 248
Regelconceptie van 188, 248

Legisme, legalisme 124, 125, 133, 178, 189, 191, 194, 211, 213,
239, 240, 242, 245, 247, 248, 353

Valkuil van 191, 239, 240, 248
Legitimatie zie Rechtsvinding
Legitimatietekort 39, 240-244, 245, 246, 252, 313, 362, 383,

417, 435
Legitimiteit 4, 39, 40, 41, 42, 51, 78, 94, 96, 117, 137,

165, 169, 178, 187, 229, 230, 244-250, 252,
267, 435

Lekenbeleving 378, 379, 381, 402, 403, 427, 430, 432
Levensvorm 53, 54, 58, 80, 91, 101, 109, 115, 158, 292
Lex certa (Bestimmtheitsgebot) 182-184, 187, 233, 301, 377
Lex scripta 182
Literatuur(wetenschap) 82, 83, 102, 106, 120, 161, 218
Litis finiri oportet 3, 240
Locutie zie Propositie
Logica 45, 51, 52, 57, 76, 159, 217, 240, 243, 430

Deontische 45, 56-57, 142, 388, 423
Formele 57, 133, 137, 207

Macht 70, 75, 80, 83-87, 118, 218, 230, 338, 405
Machtenscheiding (Trias Politica) 59, 185-187
Materiële vragen zie Beslissingsschema
Materiële waarheidsvinding zie Waarheidsvinding
Meerstemmigheid (Plurivocity) 151, 160, 161, 163, 296, 302, 313, 320, 365,

366, 420
Mensbeeld 68, 71-75, 78, 79, 88, 93, 95, 144, 145, 170,

196, 231, 277, 404
Interpersoonlijk of intersubjectief 73, 74, 78, 79, 93
Van de morele traditie 72-78, 79, 80, 144, 145
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Menselijke waardigheid 77, 192, 229
Metafoor 62, 98, 231
Methode 23, 24, 29, 36, 39, 96, 97, 106, 113, 115, 117-

120, 122, 130-139, 142, 151-162, 166, 168,
176, 177, 184-186, 260, 262, 298, 355, 360,
363-371, 409-412, 419-420, 431

Moderne of Nieuwe Richting 68, 94, 95, 405, 406, 434
Moderniteit 61, 76, 78, 82-85, 411, 431, 436
Moeilijke gevallen 126, 127, 129, 194, 248, 359
Moraal 56, 57, 59, 61, 62, 64, 80, 103, 129, 160, 197,

198, 226, 229, 230, 246, 303, 371, 415
Recht en 56-57, 59, 197-198, 226, 229, 246, 415

Morele traditie zie Mensbeeld
Motivering 15, 136, 137, 164, 207, 213, 239, 243, 244,

249, 268, 325, 326, 329, 332, 335, 347, 348,
349, 356, 362, 395, 396, 424, 433

Multiculturaliteit zie Pluralisme

Nalaten 12, 13, 22, 33, 45, 135, 144, 177, 197, 203,
206, 220, 252, 254, 261, 264, 315, 317, 318,
326, 340, 363, 375, 376, 378

Narratieve identiteit zie Identiteit
Narratieve coherentie zie Plot
Narratieve noodzakelijkheid 217, 219, 372-373
Narrativiteit 87, 117, 142, 167, 168, 195, 202, 213-221,

239, 241, 242, 306, 375, 423, 426, 431
Op macroniveau 242, 247, 431
Op microniveau 241, 247, 431

Narratologie 216-221, 236
Naturalisme 40, 47, 79, 87-93, 109, 137, 280, 284, 294
Natuurcausaliteit zie Causaliteit
Natuurrecht 57, 191
Natuurrijk 62, 108, 231, 277, 411
Natuurwetenschappen 8, 47, 79, 87-89, 90, 93, 108-111, 119, 138,

156, 162, 166, 231, 252, 284
Normatieve verwachtingspatronen zie Verwachtingspatronen
Normativerende methode, normativering 21-29, 39-42, 43-47, 54, 96-98, 101-104, 105-

107, 122, 123, 131, 132, 138, 143, 145, 151-
162, 165-168, 174-177, 180, 195-197, 199,
201-204, 225, 262-263, 271, 272, 275, 293,
295, 297, 302, 304, 305, 309, 312, 314, 315,
317, 322, 343, 351, 355, 357, 358, 360-371,
372-374, 402, 403, 415, 419, 420, 421, 425,
426, 430, 432, 436

Descriptieve focus van 145, 153-155, 159, 174, 176, 201, 202, 204,
370, 371, 420

Terminologie rond 23, 97, 355, 363
Normativiteit (zie ook Evaluatie) 27, 40, 43, 45-47, 48-59, 60, 72, 75, 79, 96,

98, 105, 149, 150, 157, 175, 226, 272, 292,
328, 330, 337, 367, 387, 388, 394

Imperatief, verticaal perspectief 27, 47, 51, 55-57, 58-59, 73, 75, 78, 94, 195,
272, 337, 429
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Regulatief, horizontaal perspectief 27, 47, 51, 52-54, 55, 58-59, 75, 147, 195,
272, 337

Normen, regels 1, 2, 4, 14-16, 18, 20, 21, 23, 26-28, 33, 39,
42, 46, 47-59, 60, 66, 72, 73, 75-78, 84, 92,
97, 100, 101, 103, 107, 113, 116, 122, 123,
124, 131-137, 140-143, 147-150, 151, 156-
159, 166, 167, 175, 182-184, 186-202, 206,
207, 209-212, 214-216, 221-223, 226-228,
233, 234, 236, 238-249, 251, 252, 257, 260-
262, 265, 266, 268, 272, 278, 292-294, 295,
299, 301, 303, 308, 314, 320, 321, 336, 337,
352-355, 362, 363, 365, 367-369, 371, 372,
377, 383, 387-391, 397, 399, 400, 403, 408,
411, 414-417, 420-422, 423, 424, 425, 428-
430, 433, 435

Als zoekschema’s 207, 211
Betekenisbepalende, sociale 23, 25, 26, 28, 33, 41, 50, 52, 54, 59, 101,

122, 149-151, 155, 157, 194, 197, 200, 202,
257, 262, 272, 292, 295, 321, 355, 363, 365,
367-369, 371, 411, 420, 424, 425

Bevestiging van 4, 101, 122, 132, 135, 148, 150, 163, 191,
194, 198, 221, 224, 245, 247, 274, 293, 362,
410, 415

Ervarings- 44, 45, 51, 54, 55, 58, 101, 197, 204, 328-343,
349, 361, 365, 373, 399, 425, 429, 436

Feiten en 56, 123, 132-135, 142, 189-195, 206-215,
216, 212, 222, 228, 230-249, 251, 252, 308,
314, 354, 372, 416, 423, 435

Ideaaltoestanden van zie Ideaaltoestanden
Imperatieve 1, 27, 28, 51, 55, 56, 59, 64, 78, 94, 103, 122,

149, 157, 171, 194, 195, 198, 208, 272, 306,
337, 367, 400, 429

Materiële of gedrags- 1, 4, 42, 45, 54, 76, 133, 196, 208, 221, 222,
253, 263, 303, 314, 353, 399, 400, 404, 406,
429, 433

Morele of ethische 26, 45, 50, 54, 76-78, 175, 202, 226, 272, 328,
337, 371, 372

Regulatieve 45, 52-54, 59, 101, 103, 122, 147, 151, 157,
194, 196, 272, 367

Strafrechtelijke 58-59, 167, 226, 400
Normadressaat 50, 51, 55, 56, 313
Normale mens zie Criteriumfiguur
Normfunctie 45, 56-60, 73, 195, 388, 389
Norminhoud 56, 57, 99, 242, 388
Normstelling (zie ook Normativerende 51, 55, 56, 96, 98, 101, 103-105, 122, 383

methode)

Object, ervaringsbestanddeel 7, 8, 11, 13, 29, 30-32, 38-41, 43, 47, 59, 70,
83, 84, 88, 92, 97-103, 108, 112, 114, 123,
124, 127, 133, 135, 143, 144, 148, 150, 153,
156, 167, 177, 189, 196, 218, 219, 222, 225,
231, 252-254, 260, 261, 263, 264, 274, 276,
277-295, 300, 314, 315, 322, 350, 351, 355,
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360, 365, 366, 374, 376, 383, 385, 390, 403,
409-413, 415, 418-422, 425, 432, 433

Immanent 280
Objectieve Geest 92, 110, 116, 149
Objectivering zie Normativerende methode
Objectiviteit (versus subjectiviteit) 32-35, 110-111, 127, 138, 139, 153, 154, 159,

161, 206, 215, 234, 237, 341, 243, 273, 331,
373

Van de taal 115-116, 121, 156
Omkeerbaarheid van teken en betekende 99-102, 148, 156, 225, 415
Onachtzaamheid zie Culpa
Onderliggende norm 263, 391, 399-401
Onderschepping zie Interceptie
Onherleidbaarheid 35, 92, 117, 259, 284, 298
Onteigening 163, 165, 293, 359, 417, 419
Oogmerk 133, 153-154, 301, 307, 316, 385
Oordelen 1-3, 15, 25, 28, 38-40, 44-47, 53, 57, 58, 60-

61, 70, 72, 75, 76, 78, 107, 127, 134, 136-141,
145, 152, 163-165, 172, 176, 177, 186, 191,
192, 195, 199, 204, 215, 216, 207, 208, 212,
214, 235, 236, 239, 243, 244, 247-249, 251,
252, 268, 284, 296, 297, 303-308, 313, 337,
347, 352, 360, 362, 370, 371, 375, 387, 394,
297, 400, 402, 417, 419, 423, 429, 430, 433,
435

Alethische, descriptieve of feitelijke 42, 45, 46, 57, 65, 66, 76, 98, 176, 202, 204,
214, 236, 303, 423

Deontische, prescriptieve of normatieve 41, 43, 45, 47, 51, 56, 76, 98, 145, 176, 199,
201, 202, 204, 205, 214, 216, 220, 236, 262,
268, 303, 305, 375, 388, 423

Openbaar Ministerie 1, 13, 14, 44, 134, 139, 164, 170, 171, 198,
207, 208, 209, 214, 235, 244, 266, 267, 304,
306, 307, 338, 422, 427

Opportuniteitsbeginsel 198
Opzet (Dolus) passim

Affectief, volitief aspect van 297, 300, 317, 363, 375
Als bedoeling 10, 15, 70, 263, 267, 298, 300, 323, 337, 340-

342, 345, 363, 364, 377, 380
Als scharnierpunt 42, 253, 302, 314, 362, 371-383, 404, 425,

427, 435
Bivalente betekenis van 40-42, 173, 210, 254, 255, 297-300, 315, 321,

352, 375-377, 383, 401, 421-425, 427, 430
Cognitief aspect van 10, 31, 34, 35, 297, 300, 317, 349, 350, 352,

363, 375, 385, 418, 421, 425
Delictsgebonden karakter van 16, 36, 269, 302, 319, 426
Dingmatigheid van zie Dingmatigheid
Finale bewijsvoering van 34, 35, 271, 298, 360
Intersubjectieve bewijsvoering van 34, 298, 360
Kleurloos 19, 27, 378, 379
Met noodzakelijkheidsbewustzijn 15, 19, 70, 267, 319, 324, 350
Met waarschijnlijkheidsbewustzijn 15, 19, 70, 267, 319, 327, 328
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Normatief begrip van 25, 35, 41, 106, 173, 275, 295, 298, 316, 321,
322, 331, 352, 366, 368, 375, 376, 381, 401,
425, 430

Psychisch begrip van 23, 25, 34-35, 38, 41, 106, 107, 271, 272, 276,
295, 298, 300, 316, 321, 322, 342, 348, 349,
352, 356, 361, 368, 370, 377, 401, 408, 425,
430

Stoornis(on)gevoeligheid van 296, 326, 356
Subjectextrinsiek aspect van 16, 23, 41, 145, 152, 168, 173, 202, 269, 294,

297, 298, 305, 309, 312, 314, 321, 329, 352,
358, 364, 365, 369, 370, 372, 375, 376, 401,
402, 404, 420, 421, 422, 424, 425, 432, 433,
435

Subjectintrinsiek aspect van 16, 41, 145, 152, 168, 173, 294, 296-298, 302,
305, 306, 309, 312, 314, 318, 321, 322, 329,
342, 352, 358, 360, 370, 372, 373, 375, 384,
385, 401, 421, 422, 424, 425, 432, 433

Voorwaardelijk opzet 15, 16, 19, 22, 28, 36, 70, 96, 101, 134, 267,
272, 273, 296, 316, 319, 320, 323-327, 327-
343, 344-350, 351-363, 364, 372, 373, 381,
384, 399, 419, 424, 425, 428, 436

Opzet-als-mentale-toestand 34, 298
Opzet-in-actie 34, 35, 298
Overtuiging des rechters 14, 44, 131, 134, 139-142, 163, 171, 243, 266,

326

Parallelliteit 26, 40, 42, 61, 136, 149, 210, 213, 214, 223,
265, 299, 300, 316, 348, 352, 362, 376, 378,
380-382, 402, 426, 427

Parallelwertung in der Laiensphäre 42, 210, 223, 265, 316, 362, 378, 381, 426
Particularisme zie Legaliteitsbeginsel
Perlocutie 67, 146, 148
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