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INLEIDING. 


"Het klinkt voor den niet-jurist, die ons dage
lijks daders ziet bestraffen, ongelooflijk, maar een 
juist inzicht in het daderschap heeft de straf
rechtswetenschap nog niet verkregen". 

Trapman, praeadvies NJV 1924. 

Evenals zijn mede-praeadviseur, Mr Dr P. van Heynsbergen, 
.verzucht Trapman, dat weI geen strafrechtelijk onderwerp tot 
zooveel literatuur aanIeiding heeft gegeven als juist de deel
neming. Evenals in de wet is echter ook in de doctrine het 
daderschap in de deelneming op- en teloorgegaan. Het~stuk 

"daderschap" ontbreekt vrijweI in onze strafrechtelijke Iitera
tuur. Toch is het daderschap, zooals dit proefschrift hoopt aan 
te toonen, een Ieerstuk en wei een leerstuk naast en op een 
lijn staand met het leerstuk "het strafbaar feit". Daderschap is 
m.i. dan ook geen "bijzonder Ieerstuk betreffende het strafbaar 
feit" (van Hamel) of geen "bijzondere versch\jningsvorm van 
het strafbare feit" (Pompe). Dit leerstuk "daderschap" in zijn 
hoofdtrekken te ontwikkelen, is het doel, aan dit proefschrift 
gesteld. 

De eerste en belangrijkste vraag, welke daarbij onder oogen 
moet worden gezien, is deze: wie is naar geldend Nederlandsch 
strafrecht als dader van het strafbare feit te bestraffen? Bij 
het beantwoorden van deze vraag zaI ik niet art. 47 als uit 
gangspunt nemen; slechts door eerst te onderzoeken, wie bij 
ontbreken van art. 47 als dader(s) van het strafbare feit 
ware(n) te beschouwen, wordt een grondslag voor het onderzoek 
naar de beteekenis van dit artikel verkregen en kan worden 
nagegaan of dit artikel het eerstgevonden begrip ongewijzigd 
overneemt of (uitbreidend of beperkend) wijzigt. 

Wie is dan, afgezien van art. 47, dader van het strafbaar 
feit'? Het ligt voor de hand aan te nemen, dat een zekere be:" 



12 

trekking tusschen persoon 1) en feit moet bestaan, alvorens 
wij deze persoon als dader voor dit feit verantwoordelijk stellen. 
Vragen wij verder welke betrekking aanwezig moet zijn, dan 
wijst ons de wijze, waarop het strafwetboek het meerendeel der 
strafbare feiten heeft omschreven, den weg. Uit de omstandig
heid, dat in art. 310 hij, die eenig good, dat geheel of ten deele 
aan een ander toebehoort, wegneemt, met het oogmerk om het 
zich wederrechtelijk toe te eigenen, en in art. 287 hij, die op
zettelijk een ander van het leven berooft, met straf wordt be
dreigd, voIgt dat, afgezien van art. 47, als dader ware te be
schouwen: hij, die den delictsinhoud vervult. Waarom is echter 
hij, die opzettelijk eenig hem behoorend goed wegneemt; die 
zichzelf van het leven berooft, geen dader van de in de artt. 310 
en 287 omschreven strafbare feiten? 

Ik zou de vraag z66 willen stell en : 
Ontbreekt in deze gevallen een vereischte voor het daderschap 

Of ontbreekt het strafbaar feit? Deze vraag is niet te beant
woorden zonder een voorafgaand onderzoek naar het begrip 
"strafbaar feit". Dit onderzoek wordt in het Ie hoofdstuk 
verricht. 

Op dit onderzook anticipeerend kan reeds thans verklaard 
worden, dat in de bovengenoemde gevallen het strafbaar feit 
ontbrak. V oor aanwezigheid van het strafbaar feit dief
stal is vereischt, dat eenig aan een ander toebehoorend good 
met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening is wegge
nomen; voor doodslag, dat een ander van het leven beroofd is. 
Voor de aanwezigheid van daderschap is - ik blijf de gebruike
lijke paden bewandelen - vereischt, dat hij dit wegnemen, dat 
hij dit van het leven berooven heeft verricht. Dader van het 
strafbaar feit is, naar algemeen wordt aangenomen, hij, die het 
gedragingsbestanddeel vervult. Wat is echter onder dit "ge
dragingsbestanddeel" te verstaan? Is hierop een voor aIle straf

1) Dat naar geldend Nederlandsch strafrecht slechts een mensch dader 
van een strafbaar feit kan zijn, wordt algemeen erkend (van Hamel 
biz. 161, Simons I, biz. 184, Zevenbergen biz. 46, Pompe biz. 63) en in 
§ 6 nader verklaard. 
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bare feiten geldend antwoord te geven, of moeten wij reeds 
thans, als Lange 1) meent, ons onderzoek beeindigen, daar "zur 
theoretischen Erfassung aZZer Faile nur eine Formel ubrig 
(bleibt), die unter Verzicht auf inhaltliche Bestimmungen zum 
Ausgangspunkt zuruckkehrt: Tater ist, wer dem Tatbestand 
entsprechend handelt"? Lange's opgeven schijnt juist, want 
voIgt uit het onderscheid tusschen formeele en materieele 
delicten, welk onderscheid ook door het meerendeel onzer 
schrijvers 2) gemaakt wordt, niet, dat het gedragingsbestand
dee! geen eenvormig begrip is? Aan deze, voor ons onderwerp 
zoo belangrijke vraag, is het lIe hoofdstuk gewijd. 

De resultaten van het onderzoek, verricht in de eerste twee 
hoofdstukken van dit proefschrift, worden in den aanvang van 
het derde hoofdstuk samengevat in een omschrijving van het 
daderschap, zooals deze m.i. bij ontbreken van art. 47 aange
nomen zou moeten worden. Voor het overige behandelt dit 
hoofdstuk de vraag, hierboven reeds aangeduid, of art. 47 het 
gevonden begrip wijzigt Of dat dit begrip ook voor art. 47 aan
vaard kan worden. Een uiteenzetting der beide geldende op
vattingen over art. 47 gaat aan de beantwoording dezer vraag 
vooraf. 

Met het in deze hoofdstukken behandelde is het critisch ge
deelte ten einde. In de beide volgende hoofdstukken worden de 
in art. 47 genoemde deelnemingsvormen behande!d en in hun 
onderlinge verhouding bepaald (IV) en wordt nagegaan, welke 
schuld voor deze vormen verlangd moet worden (V). Ret slot 
van dit proefschrift bespreekt het begrip "deelneming" en 
speciaal de moeilijkheden, welke zich bij deelneming aan een 
delictum proprium voordoen. 

Geheel nieuwe banen slaat deze dissertatie, ook voor het 

,) R. Lange "Der moderne Taterbegriff und der Entwurf 1935". Abh. 
Krim. Inst. Berlin 4:3:1. BIz. 39. 

2) Cf. Simons I bIz. 136, Zevenbergen bIz. 54, Pompe bIz. 55 en Vos 
bIz. 40. 
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Nederlandsche strafrecht 1), niet in. Zoo vindt by. de verschui
ving van "fonneele" naar "materieele" delicten in doctrine en 
rechtspraak hoe langer hoe meer aanhang en toe passing. Toch 
is de door mij te aanvaarden, zgn. extensieve, opvatting nog 
onbekend in onze literatuur. Ik heb mij daarom beperkt tot het 
in hoofdtrekken ontwikkelen van deze opvatting, met weglating 
by. van al hetgeen het ius constituendum betreft. Hierbij is op 
een aantal der belangrijkste deelnemings-"problemen" ingegaan 
om te beschouwen tot welke consequenties de door mij aan § 1. 
vaarde opvatting daar leidt. Een aantal andere quaesties, be strafw 
treffend de diverse vormen van daderschap, ben ik echter Daarm 
voorbijgegaan, uit vrees, dat anders de boomen het bosch zouden (bv. al 
verdringen. Reeds hierom is van een uitputtende behandeling schijnli 
van de deelnemingsliteratuur, van de invoering van ons wet 1, 55 € 
boek af, afgezien. Doch ook, omdat tal van problemen in diverse staan? 
monographieen en tijdschriftartikelen aangeroerd, voor mij, Hamel 
wegens het verschil in uitgangspunt, niet meer bestaan. Zoo 34 vv., 
vervallen, om een voorbeeld te noemen, aIle vragen, samen 30 vv.) 
hangend met den accessoiren aard der uitlokking. Deze vragen Gaar 
nu tOch te bespreken scheen mij een ondoelmatige belasting; wetsar1 
ik heb willen voorkomen, dat het negatieve het positieve zou deelen. 
overschaduwen. leven b 

deele a 
Ret voorgaande moge rechtvaardigen, dat ik, in hoofdzaak, om het 

enkel tegenover de in de Nederlandsche hand- en leerboeken zijn te 
neergelegde denkbeelden mijn standpunt heb bepaald. Wegens goed, ~ 
de, op grond der historie van ons wetboek begrijpelijke, op vele (opzett 
punten bestaande overeenstemming tusschen de vaderlandsche hierbm 
en de Duitsche dogmatiek, heb ik in mijn beschouwingen een de yen
enkele maal ook Duitsche auteurs betrokken. van all 

term " 
1) In Duitschland werden eenige "Abhandlungen" aan de extensieve psychi~

opvatting gewijd, welke op bIz. 52 genoemd zijn. 
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