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drie dagen of geldboete van ten hoogste tien gulden. De straf is naar het 
oordeel der Commissie veel te ligt. Het antwoord van de Regering aan 
den Raad van State is niet afdoende. Immers de straf bedreiging moet 
ook dienen om de zwaardere misdrijven en de ernstige gevolgen van on
voorzigtigheid of schuld zooveel mogelijk te voorkomen. De Commissie 7.0U 

ook hier willen stellen: »hechtenis van ten hoogste zeven dagen of geld
boete van ten hoogste vijf en twintig gulden". De straf bij recidive moet 
dan worden verhoogd. 

Van art. 509 [453J wenscht de Minister geen afstand te doen. 
Wie het daar omschreven feit pleegt, geeft aanstoot, e,enzeer als hij 
die art. 508 [451] overtreedt. Art. 509 sluit zich ook geheel aan bij 
de terminologie van tal van plaatselijke verordeningen, terwijl de 
praktische bezwaren in de toepassing ondervonden, zullen wijken, 
naar men zich vleien mag, door de strenge recidivebepalingen. 

Overigens heeft de Minister art. 480, in den geest der Commissie, 
verscherpt door bijvoeging der woorden »hetzi(j in het openbaal' het 
verkeer belemml'l't of de orde vm\qtood'. Ook bij behoud van art. 509 
is opneming van den casus gravior in dit artikel gepast. 

De straf is verhoogd, gelijk ook in het ontwerp van wet tot be
teugeling van' het misbruik van sterken drank reeds geschied was. 

De Commissie kan niet toegeven dat de dronkaard die noch de orde 
stoort noch het verkeer belemmert meer aanstoot geeft dan de bedrijver 
van menige andere onzedelljke daad, die toch niet op dien grond alleen 
gestraft wordt. Zij kan dus niet zoo ver gaan als de Regering. Aan den 
anderen kant wenscht zij echter verder te gaan en den dronkaard die 
eens anders leven of gezondheid in gevaar brengt, zij het ook binnenshuis, 
in allen gevalle te straffen, niet alleen waar hij handelingen verrigt waarbij 
bijzondere omzigtigheid of voorzorgen noodig zijn. 

Bij het mondeling overleg heeft de Regering aan dit laatste ver
langen voldaan door bij voeging der woorden: »hetzij eens andel's veiligl/el:d 
bedreigt". Intusschen blijft de Commissie van meening dat art. 509 be
hoort te vervallen. 

Alin, 2. wegens dezelfde ovel·tl'eding. Hier en elders waar van recidive 
sprake is in dit Boek, is het ter vermijding van dubbelzinnigheid beter 
te lezen: wegens de over·tl'edi71g van dit ar·tikel. Men zou anders kunnen denken 
dat gelijke feiten noodig zijn voor recidive. 

Wanneer art. 509 behouden mogt worden, zou de strafverzwaring ook 
moeten gelden bij voorafgaande veroordeeling wegens overtreding van dat 
artikel, even als in art. 509, tweede lid, ook van dt3 voorafgaande over
treding van art. 480 gewag wordt gemaakt. 

De eerste verandering is niet noodig. Ook bij verscheidenheid van 
feiten is er toch, zoo zij allen in dezelfde alinea vallen, slechts éene 
en dezelfde overtreding. Als daarentegen een artikel verschillende 
nommers of alinea's bevat, wordt van overtredingen in plurali ge
sproken. 

Aan de laatste opmerking is hiel', gelijk reeds ook in het bijzondere 
wetsontwerp, voldaan. 

G. O. Am. 423 art. 426 van het Wetboek, 
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Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(9 November 1880.) 

CVg!. ook art. 453 en de daarover gevoerde beraadslagingen.J 

De heer RUT GERS VAN ROZENBURG: [Hier] wordt tegen hem straf bedreigd, 
die in staat van dronkenschap eene handeling verrigt, waarbij bijzondere omzigtig
heid of vool'Zorgen wOl'den vereischt. Eene op zich zelve onschuldige, zelfs pligtmatige 
handeliDg wordt dus hiel' verheven tot delict om de bijkomende dronkenschap, of
schoon in de dronkenschap zelve het delict gelegen is wannem' men er zich aan 
schuldig maakt op het oogenblik, dat men geroepen is de hier omschreven handelingen 
te verrigten, Het criterium van delict is verkeerd geplaatst in de handeling, in plaats 
van in de bijkomende dronkenschap. Het gevolg daarvan is dat bijv. een schipper, 
die door of buiten zijne schuld dronken is geworden, niet langer zijD schip mag 
besturen eD van het l'Oel' moet loopen, al weet hij dat zijn schip dien ten gevolge 
dwarszee moet raken en vergaan; en dat een dronken spoorweg wachter den dool' 
hem te bedienen wissel niet meel' mag veI'zetten, zonder zich bloot te stellen aan 
de overtreding en straf van dit artikel, al moet daru'vall het gevolg zijn, dat straks 
twee treinen tegen elkaèl' loopen. Maal' ik I'ijrl liever veilig en behouden over een 
door een dronken wachteL' op zijn tijd VeI'zetten wissel, dan vel'Splintm'd te word en 
omdat de wachtel' lIit gehoOl"laamheid aan deze verbodsbepaliug zijn post vel'liet, 
of tot zich zei ven zeide: abstine. 

De heer MODDERMAN, ilfinister 'Van Justitie: In de gewisselde stukken wordt de 
ratio van dit al·tikel aangewezen. Zonder deze bepaling zou de politie, als open
baarheid ontbrak, in den regel verpligt zijn de nadeelige gevolgen del' bedoelde 
vel'l'igtingen lijdelijk af te wachten, en niet bevoegd wezen pl'(wentief op te treden. 

De heel' Rutgel'S heeft tegen dit artikel aangevoerd dat het daal·toe zou leiden dat 
een dronken wisselwachtel' zijn post zou moeten verlaten. Daargelaten dat de veilig
heid zeker niet benadeeld wordt door de verwijdering van dien dronkaard, is de 
bewering zelve vrij zonderling. Uit vrees voor straf zal de man zeker niet wegloopen, 
want dan zou hem volgens de spoorwegwet en de daal'toe behoorende reglementen 
eene nog veel zwaardere straf wachten. 

Overigens meen ik dat men ook bij dit artikel zich niet heeft te veL'diepen in 
buitengewone gevallen, maal' veeleer heeft te letten op id quod plerumque {Lt, Ieder 
weet dat in den regel het hiel' bedoelde feit wordt gepleegd door lieden die zeer goed 
dom' nuchtel'e menschen kunnen vervangen worden, terwijl oveL'Îgens "geen lood
gieter" op het dak minder gevaarlijk is dan een dl'onken loodgietel" 

Bovenal bedenke men dat de bepaling ook stL'ekt in het belang del' overtreders 
zelve. Komt de politie niet in tijds tusschenbeide, dan zouden de daders ten slotte 
waarschijnlijk vervolgd worden wegeDs culpoos 1lt'ÏSd'·ijj. 

De heer VENING MEINESZ: Ofschoon huiveL'ig nog te spreken, acht ik mij ver
pligt el' op te wijzen, dat hiel' het woord "bedreigt" niet uitdl'ukt wat men wenscht. 
Dat woord doet denken aan eene bepaalde bedreiging van den beschonkene tegen 
een ander, terwijl men, vel'gis ik mij niet, mem' op het oog heeft den persoon, die 
dool' hetgeen hij in dronkenschap verrigt de veiligheid van een ander in gevaar brengt, 
Het zou mijns inziens eene zeel' noodzakelijke veL'betering zijn, hiel' te lezen: "hetzij 
eens anders veiligheid in gevaar brengt". 

De heer VAN DE WERK: Waal'om (is), tel'wijl in art. 450 [453] de eenvoudige 
dronkenschap in het openbaar bij 3de herhaling kan worden gestraft met de bij
komende stl"af van plaatsing in eene Rijkswerkil1l'igting, deze bijkomende straf niet 
opgenomen in art. 423 [426J , dat zoowel den dl'onkaard straft die in het openbaar 
het vel'keer belemmert of de ol'de vel'stoort, als den dl'onkaard, die, al geschiedt 
dit niet in het openbaar, eens anders veiligheid bedL'eigt euz.7 

Wanneel' dit opzettelijk aldus is geregeld zou ik cl' prijs op stellen de reden te 
vernemen, waarom dit geschiedde, 
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De heel' MODDERMAN , Minister van Justitie: In art. 423 [426J, 2de lid, wordt 
gesproken van vroegere overtl'eding èn van ditzelfde artikel èn van art. 450 [453]. 
Evenzoo wordt in art. 450, 2de lid, verwezen ook naar art. 423 [426]. Ik verklaar 
dus het bezwaar niet te begrijpen. 

Wat de opmerking van den heer Vening Meinesz betreft, het wool'd "bed1'eigt" , op 
voorstel van de Commissie van RapporteUl's in het artikel gebragt , is in ruimen zin 
op te vatten. Het is niet noodig dat men dool' woorden het voornemen te kennen 
geeft of zelfs het voornemen heeft om kwaad te doen, maar voldoende dat men 
objectief eens anders veiligheid in onmiddelijk gevaar brengt. Dat de Commissie niet 
liever het woord "in gevaar brengen" koos, heeft, naar ik vermoed, eene taalkundige 
reden; een oogenblik later wordt in 't artikel ook van gevaar gesproken. 

De heel' VENING MEINESZ: Ik zal berusten in de interpretatie van den Minister, 
ofschoon ik niet kan toegeven dat het woord "bedreigt" hier taalkundig juist is. 
Zoo al de Commissie van Rapporteurs in het Verslag het woord "bedreigt" bezigt, 
geschiedt dit in een ander vel'band en krijgt het daardoor een anderen zin. 

De heel' VAN DE WERK: Mijne vraag kwam hierop neer: welke is de reden dat 
iemand, te voren 2 à 3 malen wegens dl'onkenschap veroordeeld, andermaal vel'oor
deeld wordende wegens oe tweede kategorie van oVeJ'tredingen van art. 423 [426] 
(bij voorbeeld het bedreigen van eens anders veiligheid, al geschiedt dit niet in het 
openbaar) niet kan veJ'oOl'deeld worden tot opzending naai' eene werkinrigting, en 
zulks niettegenstaande al de overtredingen van art. 423 [426], indien voor de eel'ste 
maal gepleegd, aanzienlijk zwaarder gestraft kunnen worden dan de ovel'tredingen 
van art. 450 [453], en niettegenstaande iedere vel'oordeeling krachtens art, 423 
[426] als strafvClVLwaring in aanmerking kan komen bij latere vel'oordeeling wegens 
art. 450 [453], waard 001' wel indirect dus de bovenbedoelde overtl'edingen van art. 
423 [426] eene opzending naar eene Rijkswerkinrigting kunnen ten gevolge hebben? 

De heel' MODDERMAN , JWnister van Justitie: Al begint eene strafpositie met eene 
bijzonder Iigte straf, dit belet niet, dat men bij derde eil volgende herhaling kan 
bedl'eigen eene straf zwaarder dan in een artikel, dat met zwaardere straf begonnen 
is. In den I'egel zal de overtreding van art. 423 [426J ideëel concurreren met die van 
art. 450 [453]. Eene speciale bepaling VOOl' tweede recidive zou in art. 423 [426] 
overbodig zijn. Want, wie tweemaal krachtens dat art. veroordeeld is, zal zijn beroep 
of zijne clientèle wel verloren hebben; heeft hij daarentegen voor de derde maal 
in het openbam' de veiligheid bedreigd, dan valt hij 00/. onder art. 450 [453]. 

[Art. 426 wcrd ovcrgcnomen in art 22 dcr wet van 28 Jllnij 1881, Stbl. nO. 
97 (zie bij art. 252, aecl 11 bI. 355). De gescllieclenis van dat art. 22 voornoemd 
levert niets op, wat VOOI' het Wetboek vau Strafrecht van eCllig belang kan zijn.] 

[Zie over de wyzlgmg van art. 426 bij de wet van 15 Januari 1886 
(Stbl. nO, 6) bij art. 113 op bI. 45 van deel Il.] 

O. R. O. ART. 481. Hij die een krankzinnige, gevaarlijk voor anderen, 
zonder opzigt laat rondwaren, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
honderd gulden. 

Memorie van Toelichting. 

Deze bepaling wordt reeds aangetroffen in art. 475, nO. 7 , C. P. Alleen 
is het betamelijk krankzinnigen niet langer op eene lijn te stellen met 
:> kwaaddoende of wilde beesten". 

1,1 
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Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De Commissie wenscht dit artikel niet op te nemen. Tegen het gevaar, 
dat door krankzinnigen die zonder toezigt zijn zou kunnen ontstaan I be
hooren het openbaar ministerie en de plaatselijke besturen te waken krach
tens art. 10, alin. 2, der wet van 184l. 

In ieder geval zou de redactie van het artikel moeten gewijzigd worden. 
Het blijkt toch niet wie bedoeld wordt onder »hij die - laat )·ondwa)·en". 
Men zou moeten lezen: »Hij die, belast met het toezigt over een krank
?innige, gevaarlijk voor anderen, dezen, zonder opzigt enz." 

Dit artikel behoort inderdaad weg te vallen I zoo wel op den door 
de Commissie vermelden grond, alsook omdat art. 273 [255] voor zoo
veel noodig waakt tegen het aan hun lot overlaten dezer ongelukkigen. 

In het G. O. is dit artikel 481 O. R. O. VERVALLEN. 

O. R. O. ART. 482. Hij die op of aan den openbaren weg of op onaf
gesloten erven of op het veld voorwerpen laat liggen uit bun aard geschikt 
om te dienen als middelen tot bet plegen van misdrijf, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste tien gulden. 

Memorie van Toelichting. 

Op het voorbeeld van het ontwerp van October 1847 (art. 5 nO. 1 
boek lIl), is de opsomming van bijzondere voorwerpen, zooals die in 
art. 471 nO. 7 C. P. wordt aangetroffen, hier weggelaten. Zelfs is verder 
gegaan en ook het woord "wa pen fl n" vermeden. 

De uitdrukking,. voorwerpen u i t hun a ar d geschikt om te dienen als 
middelen tot het plegen van misdrijf" is enger dan die van den C. P. en 
ruimer dan die van het ontwerp 1847. Het gaat te ver, met den franschen 
wetgever, alle gereedschappen te noemen ,. do nt puissent abuser les mal
faiteurs" j wat is er waarvan niet misbruik kan gemaakt worden? Aan 
den anderen kant is er geen reden om met den wetgever van 1847 te be
perken tot "voorwerpen geschikt tot bet plegen van ge wel d d ad ig h ede n 
tegen personen of goederen". 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 482 moet, naar het oordeel der Commissie, vervallen. Wat is niet 
»uit zijn aard geschikt" om te dienen als middel" tot het plegen van mis
drijf"? Vooral ten plattelande is de handhaving der bepaling schier onmo
gelijk. Het artikel is analoog aan art. 471, nO. 7, Code Pénal, maar dit 
artikel wordt, naar men meende, slechts zelden toegepast. Wil men eene 
dergelijke bepaling behouden, dan zou betere omschrijving onmisbaar zijn. 

Het art.ikel is vervallen. 

In het G. O. is dit artikel 482 O. R. O. VRltVALI,EN. 
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O. R. O. ART. 483. Hij die, zonder bevel van het bevoegd gezag oflast 
van den regthebbende , sleutels maak~ of aflevert die toegang verschaffen 
tot eene woning, tot een besloten lokaal of erf of tot eene bergplaats, 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijftig gulden. 

Memorie van Toelichting. 

Deze bepaling, waarop o. a. in Duitschland door hooggeplaatste politie
beambten werd aangedrongen, is ontleend aan § 369 nO. Ivan het duitsche 
wetboek. Zij is echter déels r u i mer, inzoover zij niet tot slotenmakers 
beperkt is, deels eng er, inzoover het opensteken zelf niet vermeld wordt. 
In dit laatste, voorzoover het zich buiten het geval van strafbare mede
pligtigheid denken laat, wordt voldoende voorzien door de bepalingen 
betreffende huisvredebreuk en beschadiging van goederen. 

Onder bel' g p I a a t s zijn kisten en kasten begrepen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Ook dit artikel acht de Commissie onnoodig. De dieven zullen hunne 
valscbe sleutels wel niet bij smeden of slotenmakers bestellen, en hij die 
valscbe sleutels wil vervaardigen, zal zich niet laten afschrikken door eene 
geldboete van vijftig gulden. Bovendien gaat het artikel niet ver genoeg, 
want zoogenaamde keizers, loopers en passepartouts zullen desniettegen
staande ongebinderd kunnen gemaakt worden. Maar het artikel zal aan 
den anderen kant hoogst lastig zijn voor de smeden en slotenmakers, 
want de minste onvoorzichtigheid zal strafbaar zijn, en boe zullen zij 
zich altijd kunnen vergewissen of de ontvangen last werkelijk uitgaat 
van den regthebbende ? 

Blijft het al,tikel behouden, dan zou het welligt beter zi(jn te gewagen van 
den huw'del' »of gebl'ui1cer", dan van den regthebbende. Het kan b. v. twijfel
achtig ziJ'n of de eigenaal' van een verhuurd huis regthebbende is. Bovendien ware 
eene uitbreiding wenschelijk in den zin van art. 369, 71,0. 1, Duitsche Wetb. * 

Het artikel is vervallen. 

• Mit Geldstrafe bis ZIl ein hundert Mark oder mit Haft bis zu vier Wochen werden 
bestraft: 10 • Schlosser, welche ohne obrigkeitlicher Anweisung oder ohne Genehmigung des 
Inhabers einer Wohnung Schlüssel zu Zimmern oder Behältnissen in der letzteren anfertigen 
oder Schlösser an denselben ö!Tuen, ohne Genehmigung des Hausbesitzers oder seines SteIl· 
vertrelers einen Hausschliissel nnferligen, oder ohne Erlaubniss der Polizeibehörde Nach· 
Bchlüssel oder Dielriche \"embfolgen. 

In het G. O. is dit artikel 483 O. R. O. VEltvALLEN. 

Art. 427. 

Met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden wordt 
gestraft : 

1°. de eigenaar of gebruiker die ten opzichte van toegangen 
tot of openingen van kluizen, kelders, onderaardsche lokalen 
en mimten, waar die op den openbaren weg uitkomen, niet 
de noodige voorzorgsmaatregel eu neemt teu behoeve van de 
veiligheid der voorbijgangers; 

-
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2°. hij die niet zorgt dat eene door hem of op zijn last op 
een openbaren weg gedane op- of uitgraving of een door hem 
of op zijn last op den openbaren weg geplaatst voorwerp be
hoorlijk verlicht en van de gebruikelijke teekenen voorzien is; 

3°. hij die bij eene verrichting op of aan den openbaren weg 
niet de noodige maatregelelI neemt om voorbijgangers tegen 
mogelijk gevaar te waarschuwen; 

4°. hij die iets plaatst op of aan, of werpt of uitgiet uit een 
gebouw, op zoodanige wijze dat door of ten gevolge daarvan 
iemand die van den openbaren weg gebruik maakt, nadeel 
kan ondervinden; 

5°. hij die op den openbaren weg een r~i-, trek- of lastdier 
laat staan, zonder de noodige voorzorgsmaatregelen tegen het 
aanrichten van schade te hebben genomen; 

6°. hij die zonder verlof van het bevoegd gezag, eenigel1 
openbaren land- of waterweg verspert of het verkeer daarop 
belemmert. 

Ontwerp der Staatscommissie. 

ÀltT. 513. Met geldboete van hoogstens vijf-en-twintig gulden wordt 
gestraft: 

1°. hij die ten opzigte van toegangen tot of openingen van kluizen, 
kelders, onderaardsche lokalen en ruimten, waar die op den open
baren weg uitkomen, niet de noodige voorzorgsmaatregelen neemt 
ten behoeve van de veiligheid der voorbijgangers; 

2°. hij die niet zorgt dat op een openbaren weg gedane op- of uitgra
vingen of geplaatste voorwerpen behoorlijk verlicht en van de ge
bruikelijke teekenen voorzien zijn; 

3°. hij die bij verrigtingen op of aan den open baren weg niet de noodige 
maatregelen neemt om voorbijgangers tegen mogelijk gevaar te 
waarschuwen; 

4°. hij die op, aan of tegen een aan den openbaren weg of eene voor 
het publiek toegankelijke plaats gelegen gebouw, zonder de noodige 
voorzorgsmaatregelen, iets plaatst, werpt of uitgiet op zoodanige 
wijze dat door of ten gevolge daarvan een voorbijganger nadeel 
kan ondervinden; 

5°. hij die op den openbaren weg een rij- trek- of lastdier staan laat, 
zonder de noodige voorzorgsmaatregelen tegen het aanrigten van 
schade te hebben genomen; 

6°. hij die, buiten noodzaak en zonder verlof van het bevoegd gezag, 
den openbaren weg verspert of het verkeer daarop belemmert; 

7°. hij die eenig wettelijk voorschrift betreffende de beplanting langs 
openbare wegen overtreedt; 

8°. hij die eenig voorschrift overtreedt door den commissaris des Konings 
in de provincie krachtens de wet gegeven, betreffende het verVoer 
van vrachten op de wegen in onderhoud bij het rijk; 

9°. hij die eenig wettelijk voorschrift betreffende het gebruik of de 
veiligheid van wegen en trekpaden langs bevaarbare rivieren 
overtreedt. 
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.A l~T. 514. Met geldboete van hoogstens tien gulden wordt gestraft: 
1°. hij die op den openbaren weg een ander verbindert voorbij te rijden 

of eenig wettelijk voorschrift betreffende het uitwijken of uithalen 
overtreedt; 

2°. hij die rijdt of vee drijft op langs den open baren weg afgebakende 
voetpaden. 

Toelichting der Staatscommissie. 

Art. 513. Het woord 0 pen bar e weg dat in de zeven eerste nom
mers van dit artikel en in de beide nommers van het volgende artikel 
voorkomt, omvat alle wegen tot algemeen gebruik bestemd. Alle rijks-, 
provinciale-, gemeente- of zoogenaamde buurtwegen, straten, pleinen 
en stegen zijn er alzoo onder begrepen. 

N°. 1. Deze heilzame bepaling die in dAn Code Pénal niet wordt aan
getroffen, is ontleend aan art. 367 nO. 12 D. W. Zij komt ook voor in 
de wetboeken van Beijeren (art. 147) en van Baden (art. 108). 

N°. 2. De vergelijking met den Code Pénal, art. 471 , nO. 4, 2de ge
deelte, doet een belangrijk verschil kAnnen waarop reeds is gewezen [nI. 
de strafbedreiging niet afhankelijk van het bestaan een er bijzondere ver
ordening; zie hiervoor bI. 176 onder c J. 

N°. 3. Reeds het ontwerp van 1847, B. lIl, art. 5 nCo 7 had deze 
leemte aangevuld. Tot dusver hebben alleen enkele plaatselijke verordenin
gen er in voorzien. 

Nood i gem a a t reg e 1 e n. Voorzoover niet plaatselijke verordeningen 
die maatregelen hebben aangewezen of zullen aanwijzen, zal de regter , 
gelet op de omstandigheden, vrijelijk beoordeelen, of gedaan is al wat 
tot afwending van gevaar noodzakelijk moest worden geacht. 

No. 4. Vgl. art. 471, nO. 6 Code Pénal. Het ontwerp eischt, in af
wijking van dat artikel, dat het gebouw, onverschillig of het juist den 
dader toebehoort, gelegen zij Of aan den openbaren weg, Of aan eene 
voor het publiek toegankelijke plaats. Men denke zich een huis grenzende 
aan den tuin van een herberg. 

N°. 5. De vergelijking met art. 475, nO. 3 C. P., eerste gedeelte, doet 
hier weder dezelfde afwijking kennen als die boven onder nO. 2 herinnerd is. 

N°. 6. Ruimer dan art. 471, nO. 4 eerste gedeelte C. P., in zoover 
thans niet juist het nederleggAn van zak e n gevorderd wordt. V gl. art. 
551,4°. C. P. B., art. 366, 1°. D. W. en art. 11)3 Beijeren. 

N°. 7. Wet tel ij k voo l' S c h r i ft. Voorzooveel de rijkswetgeving be
treft, geldt hier nog altijd het décret van 16 Dec. 1811 "contenant 
règlement SUl' la construction , la réparation et l'entretien des routes". 
Art. 97 titre VIII van dat decreet bevat eene strafbepaling waarvoor 
thans uie van dit ontwerp in de plaats treedt. 

N°. 8. De beteekenis en de noodzakelijkheid van deze bepaling blijken 
uit de wet van 6 April 1869 (Staatsblad nO. 39). 

N°. 9. AaIi alle wettelijke voorschriften betreffende het hier omschreven 
onderwerp wordt bier de poenale sanctie gegeven die thans, voorzooveel 
de rijkswetgeving betreft, gevonden wordt in de oudste der bier executoir 
verklaarde fransche wetten, de ordonnantie van Lodewijk XIV, dd. 13 
Augustus 1669, "pour les eaux et fon"Jts de son royaume" , titre XXVIII 
art. 7, bij de wet van 22 Januarij 1808 (8 November 1810 bier executoir 
verklaard) van toepassing verklaard op alle bevaarbare rivieren. 
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Dat de strafwetgever niet geroepen is in de bijzondere gebods- en verbods
bepalingen van dat artikel verandering te brengen, behoeft wel geen betoog. 

Art. 514. Alleen voorzooveel het uitwijken of uithalen betreft, is nog 
eene bijzondere verordening noodig. Ook hierin is van art. 475, nO. 3 
C. P. afgeweken dat, wat de straf betreft, onderscheid is gemaakt tus
schen dit feit en dat bedoeld in art. 513, nO. 5. 

Rapport aan den Koning. 

Artt. 513 en 514 van de Staatscommissie. Uit de omschrijving dezer 
overtredingen blijkt reeds, dat zij in een wetboek van strafregt niet be
hOOl·en. Het blijft toch geheel onbepaald, wat »noodige voorzorgsmaat
regelen" zijn, wat eene "behoorlijke" verlichting is, enz. W enscbelijk is 
het daarom alleen reeds, om de regeling van het in deze artikelen voor
komende over te laten aan provinciale en plaatselijke verordeningen, of 
welligt, wat b.v. 7°. betreft, aan eene bijzondere wet. Er komt bij, dat 
bouw- en wegen politie bij uitnemendheid onderwerpen zijn van de provin
ciale- en gemeentewetgeving. Zie art. 134 der provinciale- en artt. 135 
en 179 h der gemeentewet. Wat voor instandhouding, veiligheid en vrij
heid noodig is, is veelal van locale omstandigheden afhankelijk, en, in 
verband met art. 141 der provinciale- en art. 150 der gemeentewet, 
mag er geen twijfel worden gewekt aangaande de bevoegdheid tot regeling. 

Regeeringsopmerking in het Verslag van de Tweede Kamer. 

Art. 424 nieuw. Overeenkomstig den wensch der Commissie, aan 
het slot harer nota * uitgedrukt, vindt art. 513 nO. 1-6 der Staats
commissie hier weder eene plaats. N°. 4 is iets eenvoudiger geredi
geerd. In nO. 6 zijn de woorden »buiten noodzaak" weggelaten. 

* [Zie dit slot, onder de Algemeene beschouwingen over het Derde Boek, hiervoor 
bI. 177 en 178.] 

G. O. ART. 424. Met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden 
wordt gestraft: 

1°. hij die ten opzichte van toegangen tot of openingen van kluizen, 
kelders, onderaardsche lokalen en ruimten, waar die op den openbaren 
weg uitkomen, niet de noodige voorzorgsmaatregelen neemt ten behoeve 
van de veiligheid der voorbijgangers; 

2°. hij die niet zorgt dat eene op een openbaren weg gedane op- of 
uitgraving of een op den openbaren weg geplaatst voorwerp behoorlijk 
verlicht en van de gebruikelijke teekenen voorzien is; 

3°. hij die bij eene verrichting op of aan den. openbaren weg niet de 
noodige maatregelen neemt om voorbijgangers tegen mogelijk gevaar te 
waarschu wen; 

4°. hij die iets plaatst op of aan, of werpt of uitgiet uit een ge
bouw, op zoodanige wijze dat door of ten gevolge daarvan iemand die 
van den open baren weg gebruikt maakt, nadeel kan ondervinden; 

5°. hij die op den open heren weg een rij- trek- of lastdier laat staan, 
zonder de noodige voorzorgsmaatregelen tegen het aanrichten van schade 
te hebben genomen; 

6°. hij die, zonder verlof van het bevoegd gRzag, den openbaren weg 
verspert of het verkeer daarop belemmert.. 

• 
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Beraadslagingen in de Tweede Kamer . 

(8 November 1880.) 

Amendementen van de Commissie van Rappo7'teurs. 
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u. In 10. in plaats van "hij" wordt gelezen "de eigenaar of gebruikeI'''. 
b. In 20. zoowel tusschen "eene" en "op", als tusschen "een" en "op" wordt 

ingevoegd: "door hem of op zijn last". 
c, In 60

, in plaats van "den openbaren weg" wordt gelezen: "eenigen open
baren land- of waterweg", 

De hem' VAN DER KAAY , lid del' Commissie van Rapporteul's: Naar aanleiding van 
een paal' opmerkingen van den geachten afgevaal'digde, den heel' Lenting, stelt de 
Commissie voor, nO. 1 te doen aanvangen, in plaats van met "hij" met de woorden: 
"de eigenaar of gebl'uiker", ten einde allen twijfel weg te nemen omtrent de waag 
wie stmfbaar moet gesteld worden voor deze overtreding', De bedoeling van het 
artikel blijft overigens dezelfde, 

Ook is het del' Commissie vool'gekomen, de bedenl<ingen gehoord hebbende, dat 
het raadzaam is VÓÓI' de woorden: "op een openbal'en weg gedane op- of uitgraving" 
en "op den openbaren weg geplaatst vOOl'wm'p" telkens bij te voegen "door hem of 
op zijn Jast", ten einde allen twijfel omtrent den vel':J.ntwoordelijken persoon weg 
te nemen en te doen uitkomen, dat alleen hij stl':J.fbaar is die heeft nagelaten 
eene uitgl'aving, door hem of op zijn last gedaan, of ecn vool'werp dool' hem of op 
7ijn last op den openbaren weg geplaatst, behoorlijk van licht of teekens te voorzien, 

In 60• wil de Commissie in plaats van "den openbal'en weg", lezen: "eenigen open
baren land- of waterweg". Het is haar voorgekomen, dat het vel'bod van verspCl'l'ing 
of belemmel'ing van verkeer evenzeer moet gelden van een openbaren waterweg als 
van een landweg. Ook in vorige artikelen wOl'dt dezelfde uitdl'ukking gebl'llÎkt, die 
de Commissie thans wil bezigen, 

De heel' VENING MEINESZ: Ik meen te moeten wijzen op het vel'band, dat tus· 
schen dit artikel besLaat en de stmfwetgevende bevoegdheid van andere besturen, 
ondel' anderen die del' gemeentebesturen. De gemeentewet zegt, dat het plaatselijk 
bestuur geen vel'ordeningen kan maken omtl'ent onderwerpen die reeds dool' het Rijk 
of dool' provinciale verordening zijn gel'egeld, Nu wensch ik te vmgen, of het de 
bedoel ing is, dat door de regeling in dit artikel al de hier genoemde onderwerpen 
zullen vallen buiten het gebied van plaatselijke strafverOl'deningeu. 

Is dit het geval, dan heeft het artikel eene zeer verre strekking. Er zijn in ver
scheiden plaatselijke verordeningen zeer pl'aktische bepalingen opgenomen, ten einde 
in gevallen als hiel' zijn bedoeld gevaal' te voorkomen . Wanneer nu, door de vast
stelling van dit al'tikel, de bevoegdheid del' gemeentebesturen tot vaststelling van 
dergelijke bepalingen werd ingekrompen of geheel weggenomen, zou ik dit niet 
boven bedenking verheven achten. 

De heer MODDERMAN , lIfinislel' t'an Justitie: Na de allerbelangrijkste opmerking 
van den laatsten sprekbr, stel ik er prijs op uitdrukkelijk te constateren, dat, m. i., 
door dit artikel de bevoegdheid del' gemeentebesturen alleen in zooverre wordt 
beperkt als hiel' speciale voorzieningen gemaakt zijn. Door dit artikel wordt alzoo 
aan de gemeentebesturen in het minst de bevoegdheid niet ontnomen om ten aan
zien van de politie op straten en wegen nog andere voorschriften te maken. De 
Rijkswet, de veiligheid van den voorbijganger, van den gebruiker van den weg 
zooveel mogelijk onafhankelijk willende maken van de grootere of gei'Ïngel'e zorg
vuldigheid de l' lagere besturen, eischt, als minimum datgeen, wat men kan aan
nemen dat dool' het gansche land noodig is, onverminderd de bevoegdheid om aan 
te vullen, als dat op grond van plaatselijke omstandigheden noodig mogt zijn. Zoo 
heeft art. 42;1, [42 7], nO, 1, ten gevolge, dat overal de noodige voorzorgsmaatregelen 
ten behoeve van de veiligheid van voorbijgangers, dool' eigenaar of gebruiker zullen 

-
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moeten worden genomen, maar dit belet niet, dat de gemeenteraad nog daal'enbot'en 
een specialen eisch doen kan en bijv. bepalen dat de deuren in deze of gene l'igting 
zullen moeten openslaan. De Code Pénal ('171, 1°.) bedreigt straf tegen hen die 
verzuimen hunne SChool'Steenen te vegen; dit heeft niet belet dat vele gemeente
raden den specialen eiseh, dat men minstens 1 of 2 maal 's jaal's moest laten vegen, 
gesteld hebben. 

De kern der gansche vraag ligt in het woord onde1'loel-p. Ik voor mij vat het op 
in den meest engen zin. 

Wat betreft de amendementen door de Commissie van Rapporteurs, deze, gelijk 
de andere die heden voor 't eel'St worden voorgedragen, zijn in gemeen overleg vast
gesteld en worden dus dool' de Regering overgenomen. 

De heel' VENING MEINESZ: Dool' de uitlegging van den Minister wordt mijn 
bezwaar wel aanmerkelijk verminderd, maar niet geheel weggenomen. Er zijn bij
voorbeeld gemeenten, waal' tel' vermijding van gevaar geboden is de keldedngangen 
te sluiten met luiken, die om den ingang te gebruiken aan weerszijden moeten op
staan. Dit is eene zeer doelmatige bepaling, maar die nu, volgens 's Ministers uit
legging, niet meer zal kunnen blijven bestaan of gemaakt worden. Intusschen zullen 
mijne bezwaren kunnen worden opgeheven bij de wet tot invoering van dit Wetboek 
of bij de wetten, welke aan die invoCl'ing zullen voorafgaan. Ik hoop, dat zij bij 
de behandeling daarvan in aanmerking zullen worden genomen. 

[De amendementen werden alzoo door de Regeel'ing overgenomen.] 

Art. 428. 
Hij die, zonder verlof van den burgemeester of van den door 

dezen aangewezen ambtenaar, eigen onroerend goed in brand 
steekt, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijftig gulden. 

O. R. O. ART. 484. Hij die zonder verlof van den burgemeester eigen 
onroerend goed in brand steekt, wordt gestraft met geldboete van ten 
hoogste vijftig gulden. 

Memorie van Toelichting. 

Wanneer door het in brand steken van eenig goed noch gemeen geva<l.r 
ontstaat, noch de eigendom van een ander vernield, noch bedrog gepleegd 
wordt, moet het, voorzooveel roe ren d goed betreft, natuurlijk straffe
loos zijn. Anders, wanneer, buiten de gevallen in het tweede boek voor
zien, onroerend goed in brand gestoken wordt. Wegens den overlast en 
de ontsteltenis, die door dergelijk feit kunnen worden veroorzaakt, en niet 
minder wegens het brandgevaar dat daaruit kan ontstaan, eischt dit artikel 
voorafgaand verlof van den burgemeester. Vgl. art. 12, nO. 10 B. lIl. 0.1847. 

Geenszins tot het wel bekende veen- en heidebranden (altijd voorzoover 
het niet in art. 171 [157J mogt vallen) beperkt, zal dit artikel echter 
ook hierbij moeten worden in achtgenomen , onverminderd de verpligting 
van den veen- of heidebrander om daarenboven alle overige wettelijke 
voorschriften en geldende verordeningen op dit stuk na te leven. (Zie 
o. a. de provinciale reglementen van Overijssel dd. 9 Sept. 1834 en 
Limburg dd. 14 Jan . 1859 in bijvoegsel Staatsblad 1859, bI. 50.) 

Was het niet welligt wenschelijk het laatstgenoemde onderwerp, afzon
derlijk en volledig, in dit ontwerp te regelen? Na overweging van alles 
wat hierover bij de behandeling van het ontwerp 1847 is voorgevallen, 
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en met het oog ook op § 368 nO. 6 D. W., is deze vraag 0 n t ken n end 
te beantwoorden. Indien men al op goede gronden kan beweren, dat dit 
onderwerp van rijksbelang is, dan moet daarin door eene bijzondere wet 
worden voorzien. 

Advies van den Raad van State. 

Bl'andstichting. Het schijnt juister 
dit artikel in titel VII onder de 
brandstichting op te nemen. 

Het veroorzaken van brand is van 
nature uit een maatschappelijk oog
punt steeds en a priol'i ongeoor
loofd. 

Rapport aan den Koning. 

Naar het voorstel van den Raad 
van State, kan dit artikel niet naar 
titel VII van het tweede boek worden 
overgebragt, omdat het in dezen geen 
regtsdelict betreft en hier in allen ge
valle geene spraak is van eene brand
stichting, waardoor gemeen gevaar 
voor personen of goederen bestaat. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwo·ord. 

burgemeester. De Commissie zou, ter vermijding van last in groote ge-' 
meenten, willen bij voegen: ." of commissaris van politie". 

Het kan zijn dat de Burgemeester de beslissing liever aan een ander 
beambte, bijv. aan den chef der brandweer overlaat. Beter dus." of 
van den door dezen aangewezen ambtenaar" evenals in art. 492 [lees: 
491, nu 438]. 

G. O. ART. 425 = art. 428 van het Wetboek. 

O. R. O. ART. 485. Hij die door niet inachtneming van een wettelijk 
voorschrift overlast van water veroorzaakt op eens anders erf, wordt ge
straft met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden. 

Memorie van Toelichting. 

Vgl. art. 457 C. P. en artt. 15 en 16, titre II Code Rural. Voor zoo
veel de overlast openbare wegen mogt betreffen, behoort het onderwerp 
tot de eigenlijke wegenpolitie en dus niet in dit ontwerp voor te komen. 

Regeeringsopmerking in het Verslag van de Tweede Kamer. 

Art. 485 vervalt. De wet krachtens welke dit voorschift gegeven 
wordt, bedreige zelve de straf. 

In het G. O. is ' dit artikel 485 O. R. O. VERVALLEN. 

Art. 429. 
Met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden wordt 

gestraft : 
1°. hij die een vuurwapen afschiet, een vuurwerk ontsteekt 

of een vuur aanlegt op zoo korten afstand van gebouwen of 
goederen dat daardoor brandgevaar kan ontstaan; 

2n• hij die een luchtbol oplaat, waaraan brandende stoffen 
gehecht zijn. 

-
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Ontwerp der Staatscommissie. 

ART. 499. Hij die, na eer:e krachtens wettelijk voorschrift gedane aan
zegging van het bevoegd plaatselijk gezag, niet binnen den bepaalden t!jd 
bou wvallige gebouwen of gedeelten daarvan, metsel werken of getimmerten 
afbreekt of herstelt, wordt gestraft met geldboete van hoogstens drie 
honderd gulden. 

AltT. 500. Hij di~ bij het oprigten van bouw- of schouwstellaadjes nalaat 
voldoende zorg voor de stevigheid en hechtheid te dragen, wordt gestraft 
met geldboete van hoogstens vijftig gulden. 

A Rl'. 501. Hij die nalatig is in het onderhouden, herstellen of schoon
houden van ovens, schoorsteenen of stookplaatsen, wordt gestraft met 
geldboete van hoogstens tien gulden. 

Alt'f. 502. Met geldboete van hoogstens vijf-en-twintig gulden wordt 
gestraft: 

1°. bij die Bergplaatsen van ligtelijk vuurvattende goederen, betreedt of 
nadert met vuur of licht dat niet behoorlijk is afgesloten; 

2°. hij die voorwerpen welke niet zonder brandgevaar digt bij elkander 
kunnen geplaatst worden, niet behoorlijk afzondert; 

3°. hij die vuurwapenen afschiet, vuurwerken ontsteekt of vuren aanlegt 
op zoo korten afstand van gebouwen of goederen dat daaruit brand
gevaar kan ontstaan; 

4°. hij die luchtbollen oplaat waaraan brandende stoffen gehecht zijn; 
5°. hij die nabij een spoorweg, binnen de door de wet bepaalde afstan

den of in strijd met de wettelijke voorschriften, riet- of stroodaken 
plaatst of ligt ontvlambare of ontploffende stoffen nederlegt. 

Toelichting der Staatscommissie. 

Art. 499 . Evenals in Frankrijk (C. P. art. 471 nO. 5, tweede gedeelte), 
in België (C. P. B. art. 551 nO. 7), in Duitschland (§ 367, nO. 13), had 
ook het nederlandsch ontwerp van 1847 (B. lIl, art. 6, nO. 2) het hier 
bedoeld verzuim als onderwerp van algemeen rijk s belang aangemerkt. 
Er is geen grond om van dit stelsel af te wijken. 

Op het voorbeeld van het ontwerp van 1847 heeft men achter »gebou
wen" gevoegd: »of gedeelten daarvan". Voorts heeft men ook» metsel
werken of getimmerten" genoemd, omdat daarvoor geheel dezelfde regts
grond bestaat. Eindelijk heeft men door de woorden» binJ;len den bepaalden 
tijd" het bevoegd gezag de verpligting opgelegd een termijn aan te wijzen, 
als waarborg zoo wel voor het algemeen belang als voor dat van hem 
die tot afbreken of herstellen verpligt is. . 

Bevoegd plaatselijk gezag. De omstandigheid dat in sommige 
gemeenten de hier bedoelde politiezorg aan bijzondere commissiën is 
opgedragen, maakt het noodig deze algemeene uitdrukking te kiezen 
en niet, gelijk in art. 495, van» het dagelijksch bestuur der gemeente" 
te spreken. 

Art. 500 . Terwijl het wenschelijk is de regeling van de wijze van bouwen, 
in den engeren zin des woords, geheel aan de gemeentebesturen over te 
laten, omdat plaatselijke omstandigheden daarbij overwegenden invloed uit
oefenen, is dit daarentegen niet het geval ten aanzien der hier bedoelde 
stellaadjes. Voldoende zorg voor de stevigheid en hechtheid - ziedaar do 
algemeene eisch die overal gedaan kan worden en overal voldoende is. 

Art. 501. Dat dit onderwerp door den rijkswetgever niet met stilzwijgen 
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kan worden voorbijgegaan, wordt algemeen erkend; zie art. 471, nO. 1 
C. P., art. 551, nO. IC. P. B., art. 368, nO. 4 D. W. en art. 6, 
nO. 3 ontwerp 1847 (B. lIl). 

Na 1 a tig is niet alleen Uij die de plaat.selij ke verordening, waar die 
bestaat, niet naleeft, maar ook al bestaat er geene plaatsel!jke verordening, 
ieder die het onderhouden, herstellen of schoonhouden verzuimt, terwijl 
dit èn noodig was, èn tot zijne verpligting behoorde. Deze laatste eisch, 
reeds opgesloten in het woord na 1 a tig, blijkt ten allen overvloede uit de 
tegenstelling met de artt. 507 en 508, waar in het algemeen de g e
b l' U i k er gestraft wordt, onverschillig of hij eigenaar of huurder is. 

Of er noodzakelijkheid bestond, is eene feitelijke vraag. Of men tot de 
bedoelde zorg verpligt was, in eene regtsvraag , naar onze burgerlijke en 
gemeentelijke politie-wetgeving te beoordeelen. Zoo zal b. v. voor verzuim 
in het sc h 00 n hou den in den regel de huurder, voor verzuim in het 
her s teIl e n niet zelden de verhuurder aansprakelijk zijn. 

Dat voor het bestaan van de in dit artikel bedoelde overtreding geene 
voorafgaande a a nma n i n g noodig is, blijkt ten allen overvloede uit de 
vergelijking met art. 499. 

Art. 502. Ook hier heeft men zich bepaald tot datgene wat reeds 
hetzij in Nederland , hetzij elders erkend is, onderwerp van rijkswetgeving 
te wezen. 

N°. 1 en 2 zijn ontleend aan art. 368, nO. 5 en 6 D. W. De Code Pénal 
maakt alleen dan als er brand ontstaan is (art. 458 in fine) melding van 
»feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante". 

N°. 3 verschilt aanmerkelijk van art. 471 , nO. 2 C. P. Vooreerst heeft 
men naast v u u l' wel' ken ook v u u l' w a pen en genoemd en alzoo eene 
leemte aangevuld, door de praktijk 1 aangewezen. Ten andere eischt het 
ontwerp niet meer, gelijk de Code Pénal, eene verordening die deze 
handeling verbiedt. Eindelijk heeft men hier tevens opgenomen het thans 
in art. 10 Titre II Code Rural voorkomende verbod om vuren aan te 
leggen, met deze wijziging evenwel dat de afstand niet meer door de 
wet aangewezen, maar aan de vrije beoordeeling van den regter over
gelaten wordt. 

N°. 4 strekt tot vervanging van de hollandsche wet van 19 Januarij 1808. 
De zienswijze der commissie van onderzoek aangaande de alsnog hier te 
lande vigerende wetten en verordeningen van franschen en anderen oor
sprong 2, dat deze materie aan plaatselijke verordeningen behoort te 
worden overgelaten, schijnt min juist. Men kan een luchtbal moeijelijk 
beletten de grens een er bepaalde gemeente te overschrijden. 

Onder bra n den des t 0 ff en zijn brandende lampen en fakkels begrepen. 
No. 5 is overgenomen uit de artt. 31 en 49 der wet van 21 Augustus 

1859 (,staatsblad nO. 98). 

1 Arrest H. R. 9 Maart 1841, V. D. llONERT, strafregt IV, 336. 
~ Rapport I, bI. 195. 

Rapport aan den Koning. 

Artt. 499 en 500 O. Stc. zijn, hoezeer de Raad van State daartegen in 
het bijzonder geene bedenking opperde, naar aanleiding van 's Raads 
algemeene opmerking [zie deel I bI. 44 en 45], evenals de hierntl. ver
melde artikelen nog weggelaten, als afhankelijk gesteld van nadere voor-
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schriften of als veel te onbepaald of om de redenen, nader vermeld bij 
de artikelen. 

Art. 501 O. Stc. is alsnog vervallen, hoezeer eene gelijksoortige bepaling 
ook voorkomt in art. 471 , nO. 1, C. P. De ervaring heeft echter bewezen, 
dat het bestaan van dergelijke wettelijke strafbepaling belemmerend werkt 
voor eene goede volledige regeling van het brandwezen bij plaatselijke 
verordening. (V gl. SCHltEUDElt, »De plaatselijke Strafwetgeving en politie" , 
blz. 223 en volg.) 

Alles wat betreft de voorkoming en beteugeling van brand is bij uit
nemendheid een onderwerp van gemeentelijke politiezorg , waarin dus de 
wet zich zoo weinig mogelyk moet mengen. Een ander bezwaar tegen de 
plaatsing van het artikel in 't wetboek bestaat daarin, dat indien de wet 
straf bedreigt tegen hem, die nalatig is in het onderhouden, herstellen of 
schoonhouden van ovens enz., bij plaatselijke verordening, ook in verband 
met art. 150 der gemeentewet, niet nader zal kunnen worden aangewezen, 
wanneer die nalatigheid geacht wordt aanwezig te zijn. Gegronde twyfel 
althans zou daarover kunnen rijzen, en bij zulk eene belangrijke aange
legenheid van plaatselijke politiezorg , moet, omtrent de bevoegdheid tot 
regeling, elke twijfel hoegenaamd worden vermeden. 

Art. 502 O. Stc. is t.hans nog weggelaten, om de redenen, vermeld bij het 
voorgaande artikel. Wat de bepaling sub 3°. betreft, geldt daarvoor nog 
in 't bijzonder, dat de gelyksoortige bepaling van art. 471 n°. 2 C. P., 
doch daar beperkt tot vuurwerken , tot moeijelijkheden, in verband met 
de toepassing van provinciale reglementen en plaatselijke verordeningen, 
aanleiding heeft gegeven, die het wenschelijk is te vermijden. Men zie 
b. v. de arresten van den Hoogen Raad en de admistratieve beslissingen 
bij SCIiREUDElt t. a. p. bI. 254. In menige gemeente en provincie is het 
noodig geoordeeld, het afschieten van vuurwapenen b. v. on bepaald te 
verbieden op openbare wegen; bleef de bepaling in het wetboek behouden, 
dan zou het de vraag zijn, of de provinciale en gemeentewetgever wel 
bevoegd ware dergelijke bepalingen te maken, als inderdaad strekkende 
tot aanvulling der wet. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De Commissie zou voorts willen herstellen art. 502, nOS. 3 en 4, der 
Staatscommissie (vergl. art. 10, Titel 2, Code Rural). Het waken tegen 
brandgevaar is zeer zeker een onderwerp van algemeen belang en derhalve 
van Rijkswetgeving. 

Art. 426 nieuw komt overeen met art. 502 nOS. 3 en 4 Staats
commissie. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

In art. 502 nO. 3 der Staatscommissie worde in plaats van daal'uit liever 
gelezen daal'dool', want daaruit slaat wel op het VUU1', maar niet op een 
afgeschoten VUU1·wapen. 

G. O. Aln. 426 art. 429 van het Wetboek. 
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DE OPENBARE ORDE. Art. 430. 201 

TI'rEL Il. 

Overtredingen óetreffende de openóare orde. 

Art. 430. 

Hij die zonder verlof van het bevoegd gezag eene opneming 
doet, eene teekening of beschrijving maakt van eenig militair 
werk, of die openbaar maakt, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden. 

O. R. O. ART. 486. Met hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
geldboete van ten hoogste drie honderd gulden wordt gestraft hij die 
zonder verlof van het bevoegd gezag: 

1 0. afschriften maakt of uittreksels neemt van geheime l'egeringsbe
scheiden of die openbaar maakt; 

2°. opnemingen doet, teekeningen of bescbrijvingen maakt van militaire 
werken of die openbaar maakt. 

Memorie van Toelichting. 

De onbescheidenheid, in dit artikel omschreven, behoort wegens het 
nadeel dat de staat daarvan lijden kan, gestraft te worden. Is de dader 
zich het gewigt zijner handeling bewust, bestaat bij hem schending van 
ambtspligt of oogmerk om verraad te plegen, dan zullen niet zelden de 
artt. 105, 106, 110 of 291 [98, 102 of 272] kunnen worden toege
past; voor het bestaan van de hier bedoelde overtreding echter komen 
die omstandigheden in het geheel niet in aanmerking. 

1 0. Geheim zijn al de stukken, wier geheimhouding door het staats
belang wordt geboden, onverschillig of hun door de regering u i t d r u k
kol ij k dit karakter was toegekend, onverschillig of de dader met dat 
karakter bekend was. Wie staatsstukken geheel of bij uittreksel wil af
schrijven of publiek maken, onderzoeke bij twijfel of daartegen bezwaar 
bestaat. 

2°. Dat dit feit, ook in vredestijd en zonder eenige gedachte aan land
verraad gepleegd, strafbaar zijn moet, werd sedert lang erkend. Voor 
zooveel Dl i 1 i t a i ren of met dezen gelijkgestelden betreft, wordt er, 
hoewel onvoldoende, in voorzien door het tweede lid van art. 76 van 
het crim. wetboek voor het krijgsvolk te land. Tegenover ieder ander 
waren tot dusver justitie en politie magteloos. Wel is waar gold hier 
nog altijd art. 41, titre II der fransche wet van 10 Julij 1791: »con
cernant la conservation et Ie c1assement des places de guerre", welk 
artikel de hier bedoelde handeling verbood. Maar in plaats van zelfstandige 
strafbedreiging vond men daar verwijzing naar de straffen, die deswege 
in de militaire strafwetten zouden bedreigd worden. De hiertoe betrekke
lijke artikelen echter in den code van 21 Brumaire an V en in het 
nederlandsche reglement van 1799 - aangenomen zelfs (wat meel' dan 
twijfelachtig is), dat zij naast de militaire strafwetgeving van 1814 en 
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1815 bleven gelden - bedreigdên den dader als spi 0 n met de dood
straf, en waren dus blijkbaar all een voor oor log s tij d geschreven. 
In tijd van vrede kan men zelfs bij fictie geen spion zijn, kan men dus 
tot op dit oogenblik wegens het hierbedoelde feit niet gestraft worden. 
Van daar dan ook, dat in 1868 door den minister van oorlog de in
structiën werden ingetrokken, waarbij de arrestatie van de hiel' bedoelde 
teekenaars aan de militaire autoriteiten werd gelast. 

Door de hier voorgestelde bepaling wordt dus eene bedenkelijke leemte 
10 onze wetgeving aangevuld. 

Advies van den Raad van State. 

(Dit artikel) houdt twee geheel 
verschillende feiten in. Het maken 
van afschriften en uittreksels uit. ge
heime regeringsbescheiden is nog ge
heel iets anders dan het openbaar 
maken derzeI ven. Zoo het eerste al 
strafbaar te stellen is, moet het in 
ieder gevalligter gestraft worden 
dan het feit del' openbaarmaking. 

Het openbaren van geheime rege
ringsbescheiden is overigens, voor 
den ambtenaar of gewezen ambte
naar, eene handeling die van nature 
mis d rijf daarstelt. Naar 's Raads 
inzien behoort het dan ook naar boek 
II, titel XVII, of welligt naar titel 
I, boek II, in verhand met· art. 106 
[98] te worden overgebragt. 

Rapport aan den Koning. 

Het verschil in de zwaarte der 
overtreding hangt veel meel' af van 
den a a r d der stukken, dan wel of 
er afschrift van genomen of dat het 
openbaar gemaakt wordt. Het af
schrift nemen kan evenzeer leiden 
tot bekendmaking aan hen, aan wie 
het stuk niet behoorde bekend te 
zijn. In ieder bijzonder geval zal 
de regter de graviteit van de over
treding te beoordeelen hebben en, 
wegens de groote ruimte van straf 
ter zijner beschikking, de straf kun
nen opleggen, die de beste verhou
ding aangeeft. Het mag niet uit 
het oog worden verloren, dat dit 
artikel niet den ambtenaar, maar 
ieder treft, die zich aan de over
treding schuldig maakt, en dat, 
zoodra er eene omstandigheid bij

komt, die daaraan het karakter van misdrijf geeft, verschillende andere 
bepalingen in het ontwerp worden gevonden, die daarop toepasselijk zijn, 
b. v. artt. 105, 106, 110, 291 [98, 102,272]. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De Memorie van Toelichting zegt dat, niet alleen wanneer geheimhouding 
is opgelegd, maar zelfs wanneer het Staatsbelang de geheimhouding ge
biedt, het feit strafbaar is. Dit gaat, naar het oordeel der Commissie, te 
ver. Het zal bovendien dikwijls moeijelijk zijn uit te maken wat geheime 
Regeringsbescheiden zijn, wanneer geheimhouding niet uitdrukkelijk is 
opgelegd. De Commissie zou de overtreding sub nO. 1 willen beperken tot 
die Hegeringsbescheiden, waarvan het bevoegd gezag de geheimhouding 
bevolen heeft. 

Ter wegneming van de bedenking wordt het onder nO. 1 bedoelde 
feit, als art. 460 nieuw [463], onder de ambtsovertredingen opgenomen. 

Beperking tot die bescheiden waarvan geheimhouding bevolen is, 
ware min practisch eu ook onjuist, want dan is art. 291 [272J 
toepasselijk. 
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RUMOER OF BURENGERUOHT 'S NAOHTS. Art. 431. 203 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Achter militaire werken eene komma te plaatsen, want in de woorden 
of die openbaar maakt wordt een ander geval aangewezen. 

G. O. ART. 427 = art. 430 van het Wetboek. 

Art. 431. 

Met geldboete van ten hoogste vijftien gulden wordt gestraft 
hij die rumoer of burengerucht verwekt waardoor de nachtrust 
kan worden verstoord. 

O. R. O. AltT. 488. Met geldboete van ten hoogste tien gulden wordt 
gestraft nachtelijk rumoer waardoor de rtlst kan worden verstoord, of 
nachtelijk burengerucht. 

Memorie van Toelichting. 

Van beleedigende geruchten (art. 479, nO. 8 O. P.) mag hier geen 
sprake zijn; zoo werkelijk het oogmerk bestaat een of meer personen te 
beleedigen, kan el' i7ljw'ia 7'ealis wezen, strafbaar volgens art. 285 [266]. 

Nachtelijk. Vgl. art. 96 [0. R. O. in deel I bI. 540 volg.]. 
Bul' eng e r u c h t. Dit woord, dat nu eenmaal eene technische be

teekenis gekregen heeft, is te verklaren in verband met de bestaande 
jurisprudentie. De woorden »troublant la tranquillité des citoyens" zijn 
met opzet weggelaten, ten einde te doen uitkomen, dat van werkelijke 
verstoring del' rust het bewijs niet behoeft geleverd te zijn, zoo slechts 
(wat in het woord »burengerucht" ligt opgesloten) het gerucht uit zijn 
aard de rust verstoren kan. 

Ook buiten het geval, dat eene gansche buurt in opschudding kan 
worden gebragt , kan men, door handelingen binnenshuis, de rust der 
naaste buren verstoren op eene wijze, die strafbaar behoort te zijn. 
Daarom verllleldt de wet naast »burengerucht", »rumoer waardoor de 
rust kan worden gestoord". Onder» rumoer" wordt hiel' zoodanig gedruisch 
verstaan, dat niet middel tot of gevolg van geoorloofde werkzaamheden 
of uitspanningen is, maar 0 m zie h zeI f, uit baldadigheid, veroorzaakt 
wordt. Van hem, die in zijn huis een bal of een concert geeft of die 
werkzaamheden verrigt in zijn bedrijf, b. v. als bakker, slager enz., kan 
men niet zeggen dat hij »rumoer" maakt; wél daarentegen is dat woord 
toepasselijk als iemand, uit zuivere baldadigheid, de rust van zijne buren 
verstoort. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Nachtelijk. Ofschoon dit gebruik van nachtelijk allengs begint door te 
dringen, is het toch door alle taalkenners altijd als een erg germanisme 
afgekeurd. Dergelijke adjectieven, die geene eigenschap, maar eene be
paling van tijd of wijze uitdrukken, zijn alleen dàn goed te keuren, 
wanneer zij ook als adverbia bestaan; en zelfs dan nog behoort men er 
voorzichtig mede te wezen. Een adv. nuclttelijk bestaat niet. Men zegt niet 
hii werkt nachtelijk, maar 's nachts. Nachtelijk beteekent als de nacht, aan 
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den nacht gelijk. Een nacMeli[jk duistel' is eene duisternis als die van den 
nacht. Van nachtelijke afzondm'ing, gelijk in art. 14 [0. R. O.J geschiedt, 
kan men evenmin spreken als van dagelijke gemeenschap of van zorner
lijke 1'eis, winterli:fke uitspanningen enz. Bilderdijk heeft indertijd hevig 
tegen dat nachtelijk uitgevaren. Dat hij gelijk had, is (zoover ik weet) 
nooit door iemand betwist. Het is dus niet raadzaam, die uitdrukking 
door het gezag van den wetgever te bekrachtigen. In geen geval, 
in verbinding met de woorden rumoe,' en burengel'ucht. Nachtelijk l'umoel' 
beteekent 1'umoer als in den nacht, Daar de nacht echter zich meer door 
stilte kenmerkt dan dool' 1'llmOel', maakt de verbinding der beide woorden 
een zonderlingen indruk. Nachteli(jke stilte, ja, dat is goed en natuurlijk 
gezegd; maar in nachteli(jk rumoer is het ééne woord met het andere 
in strijd. 

Hier, waar geene bijzondere hoedanigheid van het rumoer of van het 
burengerucht, maal' alleen eene tijdsbepaling bedoeld wordt, kan men 
dat begrip op verschillende wijzen uitdrukken. 

V ooreerst kan men de samenstelling nachtrumoer bezigen, even goed 
gevormd als nachtfeest , nachtmaal, nachtrust, nachtwacht enz. en waarin 
nacht niet anders dan als bloote aanwijzing van tijd kan opgevat worden. 
Men kan dan schrijven: 

nachtl'umoe1' of burengerucht, waal'dool' de 1'ust kan wOl'den verstoord, 
Het spreekt vanzelf, dat door burengerucht, aldus tusschen nacht,'umoel' 

en rust geplaatst, geen ander burengerucht kan worden verstaan dan het
geen gedurende den nacht gemaakt wordt, 

In de tweede plaats kan men schrijven: rumoe1' of bUj'engerucht gedU1'ende 
den nacht, waal'do01' de rust kan worden verstoord. 

Of wel, in de derde plaats, en dit komt mij het eenvoudigst voor: 
rumoeI' of burengerucht, waardoor de nacht,'ust kan w01'den versto01'd, 
De verandering van j'ust in nachtrust is voldoende om elk ander rumoer 

of burengerucht uit te sluiten, dan hetgeen in den nacht gemaakt wordt, 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord, 

Nachtelijke is wat aan den nacht eigen, gelijk is, en dus hier onjuist, 
Men leze l> rumoer of burengerucht waardoor de nachtrust kan worden 
verstoord" . 

Ook aan deze opmerking is voldaan. 

G. 0, ART. 428 = art. 431 van het Wetboek, 

Art. 432. 

Hij die iu het open baar be
delt, wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste twaalf 
dagen. 

Gewijzigd bij de wet vau 15 Januari 1886 
(Stbi, nO, 6) als volgt: 

Met hechtenis van ten hoogste 
twaalf dagelI wordt gestraft: 

1°. als schuldig aan bedelarij, 
hij die in het open baar bedelt; 

2°. als schuldig aan landloo
perij, hij die zonder middelen 
van bestaan rondzwerft. 
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Art. 433. 

Bedelarij door drie of meer 
vereelligde personen boven den 
leeftijd van zestien jaren wordt 
gestraft met hechtenis van ten 
hoogste drie maanden. 

Art. 434. 

Jndien tijdens het plegen van 
eene der in de beide vorige 
artikelen omschreven overtre
dingen nog geen jaar is verloo
pen, sedert de schuldige wegens 
eene dezer overtredingen onher
roepelijk is veroordeeld, kan de 
straf met een derde worden ver
hoogd en de schuldige, zoo hij 
tot werken in staat is, tot plaat
sing in eene rijkswerkinrichting 
worden veroordeeld voor ten 
hoogste drie jaren. 

Gewijzigd bij de wet van 15 Januari 1886 
(Stbl. nO. 6) als volgt: 

Bedelarij of landlooperij, ge
pleegd door drie of meer per
sonen boven den leeftijd van 
zestien jaren, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie 
maanden. 

De schuldige aan eene der 
in de beide vorige artikelen 
omschreven overtredingen kan 
bovendien, zoo hij tot werken 
in staat is, tot plaatsing in 
eene rijkswerkinrichting worden 
veroordeeld voor ten hoogste 
drie jaren. 

[B EDE LAR IJ. ] 

O. R. O. AltT. 150. Hij die, niet gewoon eenig beroep uit te oefenen, 
van bedelen eene gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste drie maanden. 

Niet strafbaar is hij die zich vruchteloos om onderstand heeft aangemeld 
bij het burgerlijk bestuur, bevoegd om de aanvraag in te willigen I indien 
blijkt dat onderstand voor hem volstrekt onvermijdelijk was. 

O. R. O. AltT. 151. Zij die hetzij met gebruikmaking van middelen 
geschikt om vrees aan te jagen, hetzij in vereeniging van twee of meer 
personen, niet tot hetzelfde huisgezin behoorende , bedelen, worden gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden. 

O. R. O . .ART. 152. [Zie dit onder de rubriek LANDLOOPERIJ, hier
achter.] 

O. R. O. ART. 153. De schuldige aan een der in de artikelen 150-152 
omschreven misdrijven kan daarenboven, zoo hij tot werken in. staat is, 
tot plaatsing in eene rijkswerkinrigting worden veroordeeld. 

O. R. O. ART. 489. Hij die bedelt, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste twaalf dagen. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verloopen, 
sedert de schuldige wegens dezelfde overtreding is veroordeeld, kan de 
straf met een derde worden verhoogd. 

Niet strafbaar is hij die zich vruchteloos om onderstand heeft aange
meld bij het burgerlijk bestuU!', bevoegd om de aan vraag in te willigen, 
indien lJlijkt dat onderstand voor hem volstrekt onvermijdelijk was. 



206 Boek 111. Til. 11. OVERTREDINGEN. 

Memorie van Toelichting. 

V. BedeZal'ij (artt. 150, 151, 153). 

Het enkele, op zich zelf staande feit van bedelen draagt alle kenmerken 
van eene overtreding (zie art. 489); het besef dat men niet mag bedelen 
ontstaat eerst door 's wetgevers verbod. Dat verbod is in het belang der 
maatschappij noodig; het wordt ook vereischt tot bescherming der inge
zetenen tegen overlast en strekt verder ter voorkoming van verstoring 
der ope?bare orde en van velerlei vergrijpen, die uit de bedelarij voort
vloeijen. 

Onder de misdrijven (vgl. hierboven ad artt. 40-42 [32, deel I bI. 354]) 
is slechts behouden: 

a. het bedelen als gewoonte, door hem, die geenerlei beroep gewoon 
is uit te oefenen (art. 150). 

De persoon die niet arbeidt voor zijn bestaan maal' van bedelen eene 
gewoonte maakt, moet naar een geheel anderen maatstaf beoordeeld 
worden dan hij die eene enkele maal de hand tot vragen uitstrekt. De 
moeijelijkheid van bewijs, die meestal aan gewoonte-misdrij ven eigen is, 
bestaat in dit geval ook wel, doch in mindere mate; het bedelen ge
schiedt in het openbaar en de gewoonte-bedelaars zijn in elke gemeente 
genoegzaam bekend. 

Den gewoonte-bedelaar in ieder geval te straffen, zou evenwel niet 
geregtvaardigd zijn. Indien hij in zoodanigen toestand van ellende, in 
een zoo hoogen graad van nood verkeert, dat het vragen der hulp van 
anderen voor hem het eenig middel blijft om levensbehoud en levens
onderhoud te zoeken, dan ware het onregtvaardig hem dat tot misdrijf 
aan te rekenen. Dat bedelen dit éénige middel zou zijn, mag de strafwet. 
echter niet aannemen, zoodra de door de wet op het armbestuur bedoelde 
instellingen of besturen zich zijner aantrekken, blijkens aan hem ver
strekten onderstand. Indien hem dool' het bestuur, bevoegd om de aan
vraag in te willigen, alle hulp wordt geweigerd, in weerwil het den regter 
blijkt, d<1t. de bedelaar die hulp volstrekt onvermijdelijk behoefde, dan moet 
de onstrafbaarheid worden aangenomen. Van daar het in het tweede lid 
omschreven fait d'excuse, waaromtrent nog deze opmerkingen: 

V r u c h tel 0 0 s a a n gem el d. Hieruit blijkt, dat de bedelaar zich moet 
hebben aangemeld, en wel vruchteloos, d. i. zonder iets te hebben verkregen. 

Bij het burgerlijk bestuur. Welk bestuur dit is, moet de wet 
op het armbestuur uitmaken. De algemeene uitdrukking" burgerlijk be
stuur", omvat, naar de thans geldende wet, de algemeene armbesturen, 
de burgerlijke arm besturen, de gemengde (die toch ook burgerlijke zijn) 
armbesturen, de gemeentebesturen. 

Bevoegd om de aanvraag in te willigen. Ook hieruit volgt, 
dat eene aanvraag moet zijn gedaan. Bevoegd moet het bestuur zijn in 
dubbel opzigt, nl. dat het is het door de wet op het arm bestuur aan
gewezen bestuur en tevens dat dit bestuur naar de wet de aanvraag 
zou mogen inwilligen. 

1 n die n blij kt. De regter mag zich niet bloot door subjectieve op
vatting laten leiden, maar Item moet het bli(jken. 

V 0 I s t rek ton ver mijd e 1 ij k. Is minder omvattend dan de alge
meene uitdrukking: behoeftig. Behoefte kan er 7.ijn, van dien aard zelfs, 
dat zij eigenlijke armenverpleging of uitoefening van liefdadigheid te regt 
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uitlokt. Doch tevens kan er niet of nog niet zijn die volstrekte onver
mij delijkheid , welke politiezorg noodzakelijk maakt j dit is echter noodig , 
opdat het vereischte van onstrafbaarheid aanwezig zij. 

b. het bedelen hetwelk regtstreeks een maatschappelijk gevaar mede
brengt (art. 151). 

Eene bedelarij die, door de middelen of he·t aantal personen waarvan 
zij zich bedient, eene werkelijke bedreiging wordt en naar afpersing 
zweemt, neemt het karakter van misdrijf aan. 

Gelijk het opleggen van alle bijkomende straffen behoort de plaatsing 
in eene rijkswerkinrichting heul tatief te zijn (art. 153). Er kunnen 
zich ook bij valide bedelaars en landloopers omstandigheden voordoen, 
die eene plaatsing minder raadzaam maken. Bijv. een getuige verklaart 
op de teregtzitting , een vroeger bij hem werkzamen en daarna behoeftig 
geworden beklaagde weder in dienst te willen nemen. 

Art. 489. Vgl. de artt. 150 en 151 en de toelichting. Ook dan als de 
bedelarij eene politie-overtreding oplevert, is er geen voldoende regtsgrond , 
om hem te straffpn, die, door klaarblijkelijken nood gedwongen, de hulp 
van een ander inroept. Dit moet hier evenzeer toepasselijk zijn, als in 
't algemeen de bepalingen van den derden titel van het eerste boek ook 
voor overtredingen gelden. 

Advies van den:Raad van State. 

Art. 150. Bedelarij. De Raad van 
State acht het niet raadzáam het 
onderwerp der bed e 1 a r ij in het 
wetboek te regelen in denzelfden 
geest en op denzelfden voet als bij 
het wetsontwerp was gedaan, dat in 
de zitting van 1877/8 in de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal werd 
verworpen. 

De Raad neemt de vrijheid hier 
eene andere regeling in overweging 
te geven. Uitgaande van het denk
beeld, dat wèl de bedelarij op straat 
in eene wel geordende maatschappij 
niet geduld kan worden, maar dat 
toch het vragen van hulp op zich 
zelf niet iets strafbaars is, geeft de 
Raad in bedenking eenvoudig het 
bedelen op open bare plaatsen te ver
bieden. Daardoor bereikt de wetgever 
zijn doel. Bet hulp vragen in dag
bladen. bij bezoek aan huis enz. 
blijft dan vrij en kan ook worden 
vrijgelaten, vooral wat dit laatste 
betreft, als art. 147 [138 J tegen 
stoornis van huisvrede waakt. 

Bij zoodanige beperking van het 
verbod tot het bedelen op 0 p e n
b are plaatsen, kunnen het tweede 

Rapport aan den Koning. 

Art. 150. Bedelarij. Vermits iedere 
poging, om het ingewikkelde vraag
stuk der bedelarij op te lossen, ern
stige overweging verdient, heeft de 
ondergeteekende niet nagelaten het 
voorstel van den Raad van State, om 
alleen straf te bedreigen tegen bede
larij op openbare plaatsen, hoezeer 
vroeger ook reeds overwogen, nader 
aan een naanwgezet onderzoek te 
onderwerpen. Dat voorstel schijnt 
zich daardoor aan te bevelen, dat 
dan het 2de lid van art. 150 en het 
laatste lid van art. 489, met al de 
moeijelijkheden daaraan verbonden, 
zouden kunnen worden gemist. 

Het denkbeeld is niet nieuw. In 
de ontwerpen van 1827 en 1842 
kwam eene dergelijke regeling van 
dit onderwerp voor, met dit onder
scheid evenwel, dat daar alleen ver
boden werd het bedelen in de ge
meente waar de schuldige te huis be
hoorde, en dat, behalve het bedelen 
:0 langs de straten of wegen", ook nog 
genoemd werd het bedelen "aan de 
huizen der ingezetenen". 

Reeds het on t werp van 1847 echter 
verwierp deze bepaling van strafbare 
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lid vaL art. 150 en het laatste van 
art. 489 - met al de moeijelijkheden 
daaraan verbonden - worden gemist. 

De Raad acht het wijders onjuist 
het onderwerp der bed e I a r ij te 
splitsen, gelijk het ontwerp doet. 
Is het feit van art. 150 eerste lid 
mis d rijf, dan is ook dat van art. 
489 mis d rijf, of omgekeerd zou
den bei d e feiten als 0 ver t I' e d i n
gen te beschouwen zijn. Zamen
smelting van art. 489 met art. 150 
is derhalve aan te raden. 

De p I a a t sin gin een e Rijk s
werkinrigting (art. 153) moet 
bovendien facultatief zijn ook 
voor de bedelarij van art. 489, even
zeer als voor die van art. 150. 

Art. 489. Bedelal"i[j. Bij artt. 150 
en 151 heeft de Raad zijn gevoelen 
over dit onderwerp reeds gezegd. 
Ten onregte ontbreekt hier in ieder 
geval de bevoegdheid van art. 153 tot 
plaatsing in eene rijkswerkinrigting. 

bedelarij, waardoor ook, naar de 
overtuigingv<ln den ondergeteekende, 
om de eene moeijelijkheid te ont
wijken, vele nieuwe moeijelijkbeden 
zouden worden geschapen. 

Hierbij dient vooral in het oog te 
worden gehouden, dat de moeijelijke 
vragen, waartoe dit onderwerp aan
leiding geeft, niet betreffen de pI a a t s 
waar gebedeld wordt, maar wat in 
strafregtelijken zin onder bedelen is 
te verstaan, m. a. w. welke de grens 
is tusschen het strafbaar en het straf
feloos vragen om giften. Die vragen 
worden geenszins opgelost, door het 
voorstel van den Raad van State 
over te nemen. 

Terwijl het ontwerp uitgaat van 
het denkbeeld, dat de werkelijk be
hoeftige, wien alle gelegenheid om 
op eene andere wijze in zijn onder
houd te voorzien ontbreekt en aan 
wien zelfs het volstrekt noodige door 
de armbesturen wordt onthouden, 
straffeloos zal kunnen bedelen, zou 
het gevolg van 's Raads voorstel zijn, 

dat aan dezen ongelukkige het in het openbaar om een aalmoes vragen, 
d. i. juist daar, waar hij kans van slagen heeft voor zijn levensbehoud, 
als een misdrijf zou worden aangerekend. Men mag vragen waarom, als 
straffelooze bedelarij erkend wordt, indien zij het gevolg is van onver
mijdelijke noodzakelijkheid, het vragen dan niet op straat zou mogen 
plaats hebben? De regtsgrond voor de strafbaarheid der bedelarij, het 
niet geoorloofde om ten koste van een ander in zijn levensonderhoud te 
voorzien, geldt overal. De overlast, dien de bedelaar een ander door 
zijn vragen aandoet, wordt niet enkel op straat, maar ook, en ten 
platten lande bijna uitsluitend, in de huizen ondervonden. 

Nu is het geheel waar, dat, door het 2de lid van art. 150 en het 
laatste lid van art. 489 weg te laten, vele moeijelijkheden worden voor
komen, maar het komt den ondergeteekende voor, dat het niet geoorloofd 
is, ten koste van eene goede regeling, de moeijelijkheden voorbij te gaan. 
Men moet trachten de bezwaren te overwinnen, zonder het goede beginsel 
prijs t.e geven. 

De Raad van State acht voorts eene onderscheiding van bedelarij als 
misdrijf en als overtreding onjuist en wil in ieder geval, ook voor de 
bedelarij van art. 489, plaatsing in eene rijkswerkinrigting facultat.ief 
bedreigd hebben . Naar de meening van den ondergeteekende is het een
voudige' vragen, ééne enkele maal, om eene aalmoes een zóó ligt vergrijp, 
dat het niet dan als overtreding kan en mag worden gestraft. Reeds 
daarvoor de opzending naar eene rijkswerkinrigting mogelijk te laten, 
ware geheel ongeregtvaardigd. Wordt dat vragen echter eene gewoonte, 
wordt daarvan als het ware een middel van bestaan gemaakt, dan houdt 
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het op zoodanig ligt vergrijp te zijn en moet het, als ernstige bedreiging 
van orde en veiligheid in den staat, strenger worden gestraft. 

Art. 489. Het zij veroorloofd te verwijzen naar hetgeen gezegd is bij 
art. 150. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Artt. 150 en 151. Het stelsel van het ontwerp ten aanzien van het 
leerstuk der bedelarij vond geen bijval, noch in de afdeelingen, noch in 
de Oom missie. Behalve aanmerkingen van meer bijzonderen aard had men 
de principi1!le bedenking, dat de splitsing van het bedelen in misdrijf of 
overtreding, naarmate al of niet van het bedelen een gewoonte wordt 
gemaakt, niet kan worden gebillijkt. Waarin ook de regtsgrond der straf
baarheid gezocht wordt, de gewoonte kan geen criterium zijn voor onder
scheiding; zij maakt niet wat anders wetschennis zou zijn tot regtsschennis , 
en evenmin is in de gewoonte dolus of culpa te vinden, wanneer deze 
niet reeds in het enkele feit van bedelen aanwezig wordt geacht. Boven
dien is de gewoonte, welke het cril erium van het misdrijf zal zijn, hoogst 
moeijelijk te begrenzen. W &t is hier eene gewoonte maken van bedelarij; 
hoeveel malen moet eene aalmoes gevraagd zijn eer dat criterium aan
wezig is? Op deze vragen is geen bepaald antwoord te geven en de toepassing 
door den regter van het eene of van het andere artikel zal niet anders 
dan willekeurig en hoogst ongelijkmatig kunnen zijn. De frequentie van 
het bedelen moet dus niet een criterium zijn voor den aard van het mis
drijf voor den wetgever, maar een element voor het oordeel van den regt er 
nopens de zwaarte van de straf. 

Ook het andere constitutive element, het niet gewoon zijn een beroep 
uit te oefenen, werd door de meerderheid der Oommissie niet gebillijkt. 
Hij die gewoon is een beroep uit te oefenen en geheel noodeloos bedelt, zal 
volgens het ontwerp alleen voor overtreding strafbaar zijn; hij die ook met 
den besten wil niets te verdienen kan vinden, of in valide is, zal een misdrijf 
begaan als hij in zijn onderhoud door het vragen van aalmoezen voorziet. 

'regen over het Regeringsontwerp werden drie stelsels in de Oommissie 
verdedigd. 

a. Het stelsel van art. 274 van den Oode Pénal en art. 19 der wet van 
29 Junij 1854, mits losgemaakt van de jurisprudentie, welke aanneemt 
dat de bestaande bedelaarsgestichten inrigtingen zijn »ter voorkoming van 
bedelarij" voor alle gemeenten in het Rijk. Wanneer die ongelukkige fictie 
wordt verworpen, en streng wordt vastgehouden aan het beginsel dat 
bedelen alleen strafbaar is wanneer tel' plaatse waar gebedeld wordt een 
inrigting tot voorkoming van bedelarij bestaat, verkrijgt het feit van 
bedelen geheel het karakter van misdrijf. Het is, onverschillig of hij die 
bedelt al of niet van het feit eene gewoonte maakt, opzettelijke verstoring 
van de openbare orde of opzettelijke aamanding van de vrijheid van anderen, 
die dikwijls niet veel van afpersing verschilt. Tegen de opmerking dat dit 
stelsel alleen gemotiveerd is, wanneer erkend wordt een regt van ieder 
burger op arbeid van Staatswege, werd aangevoerd, dat deze vraag hiel' 
geheel on beslist blijft; alleen wordt uitgemaakt dat de Staat den bedelaar 
niet stmft, wanneer niet vaststaat dat zijne handeling een sb'afwaardig 
karakter aanneemt, omdat in de plaats waar hij zich opboudt eene inrigting 
bestaat waal' de valide arme tegen werk, de invalide arme nok zonder 
werk in zijn onderboud kan voorzien. Het moge waar zijn, dat. bet opzet 
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ook aanwezig is wanneer de verstoring van de orde of de inbreuk op de 
vrijheid van anderen gepleegd wordt door hem, die niet in zijn onderhoud 
kan voorzien en dat derhalve de bedelaar in striH juridischen zin het fait 
justificatif zou moeten bewijzen dat hij handelde uit overmacht, maar dit 
bewijs zal in den regel niet te leveyen zijn; de aard echter van het feit 
en de maatschappelijke toestanden reghaardigen het aannemen van een 
regtsvermoeden , dat hij, die een aalmoes vraagt, alleen door den nood 
gedrongen daartoe overgaat. Een beroep op de liefdadigheid is, al is het 
verstoring der openbare orde, in hAt regtsbewustzijn van het volk geen 
strafwaardig feit, tenzij de handeling niet volstrekt noodig was. Het open
baar ministerie zal derhalve het bewijs moeten leveren dat de bedelaar 
vrijwillig bedelde, en dit bewijs kan alleen afdoende worden geleverd door 
de verwijzing naar eene inrigting tot voorkoming der bedelarij. Eene andere 
regeling zou alleen leiden tot zeer langdurig onderzoek en langdurige 
praeventive detentie. Dit zou onder anderen ook het geval zijn met het 
stelsel van al. 2 van art. 150 volgens de redactie' van het ontwerp, 
tenzij bedoeld is dat de bedelaar het fait justificatif zal hebben te be
wijzen, dat hij zich vruchteloos om onderstand heeft aangemeld, maar, 
als dit de bedoeling is, dan geldt daartegen het reeds bovengenoemde be
zwaar, dat een dergelijk bewijs hoogst moeijelijk en hoogst onbillijk zou 
zijn . Neemt men echter voor de strafbaarheid der bedelarij het criterium 
aan van het bestaan eener werkinrigting, dan zal men het groote voordeel 
verkrijgen dat het feit gemakkelijk te bewijzen en snel te beregten is, 
Bovendien zal een heilzame prikkel ontstaan om het tot stand komen 
van bedoelde inrigtingen te bespoedigen. Dat de open hare orde door bede
laars wordt verstoord is eene zaak, waarbij in de eerste plaats het belang 
der gemeente gemoeid is; welnu deze zal het zelve in de hand hebben 
of het feit al dan niet als een strafbaar feit zal worden aangemerkt. 

V olgens een afwijkend gevoelen moet in het bovengenoemde stelsel, 
het vrijwillig bedelen niet als misdrijf, maar als overtreding worden ge
straft. Regel is I dat het beroep op de barmhartigheid van den medemensch 
niet strafbaar is. Uitzondering is, strafbaarheid in het algemeen belang, 
wanneer het bedelen niet volstrekt noodig is. Maar nu zal ook, waar eens 
de strafwaardigbeid wordt aangenomen, omdat eene werkinrigting aan
wezig is, het materiele feit van het bedelen voldoende zijn voor de straf
baarheid I zonder dat in ieder concreet geval dolus of culpa zal bewezen 
behoeven te worden. Ook in ander opzigt valt het feit onder de Regerings
definitie van overt7'ecling; het is geene schending van regtsbewustzijn en 
wordt eerst door de wet tet regtschennis gestempeld., De bedenking dat 
het algemeen belang vordert dat de bedelarij onder de misdrijven worde 
opgenomen, omdat de praeventive aanhouding niet kan worden gemist, 
werd beantwoord met de opmerking, dat deze vraag niet in dit wetboek 
moet worden besli~t en dat niets belet) zoo noodig, de praeventive aan
houding ook voor de ovel't7'ecling van bedelarij toe te staan. 

b. Een tweede stelsel gaat uit van de stelling, dat bedelarij altijd is 
stoornis der openbare orde, en als zoodanig als overtreding moet worden 
gestraft, onaf han kelijk van de vraag, of ter plaatse waar het feit gepleegd 
wordt eene werkinrigting bestaat of niet, onafhankelijk ook van de vraag, 
of de delinquent zich al of niet bij het burgerlijk arm bestuur heeft aan
gemeld; alleen gequalificeerde bedelarij moet als mzsdrÎJf worden gestraft. 

De tweede alinea, zoo wel in art. 150 als in art. 489, is in strijd met 
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de opvatting dat bedelarij een vergrijp is tegen de openba1"e orde. Door 
het vragen van onderstand bij hAt burgerlijk arm bestuur wordt de materiele 
storing der orde in geen enkel opzigt opgeheven, terwijl het bovendien 
niet wenschelijk is dat de regter in ieder geval zou moeten oordeelen over 
het al of niet voldoende van den onderstand welken de administrative 
autoriteiten hebben verleend. Ook de olD5tandigheid dat geen werkinrigting 
aan wezig is neemt niet weg dat door het bedelen de open bare orde wordt 
verstoord. Bovendien geldt hier het theo/'etisch bezwaar, dat de consequentie 
van het stelsel, dat het bestaan van zoodanige inrigting als voorwaarde 
van strafbaarheid stelt, zou leiden tot de erkenning van een regt om yan 
den Staat, immers van de gemeente, arbeid te eischen , eene consequentie 
die alleen ontweken wordt door de inconsequentie dat de stoornis del' 
openbare orde, in de gevallen dat de Staat geen werk verschaft, wordt 
gesanctioneerd; en niet minder geldt het pmktische bezwaar, dat het 
moeijelijk zal zijn uit te maken, aan welke eischen de bedoelde inrig
tingen zullen moeten voldoen. Het eenige zuivere stelsel schijnt dus te 
zijn, dat alle bedelarij, behalve gequalificeerde , uitsluitend als overtreding 
wordt gestraft, en aan den regter de beoordeeling van de meerdere of 
mindere strafwaardigheid en naar die mate de toepassing van eene zwaar
dere of ligtere straf worde overgelaten. Alleen in gevallen van absolute 
overmagt moet straffeloosheid volgen, maar daarin voorzien de algemeene 
bepalingen van het Eerste Boek (zie art. 50 [40]). 

Het gevolg van dit stelsel is dat alleen bedelarij welke in het openbaar 
geschiedt strafbaar moet zijn . Volgens de Memorie van toelichting is dit 
ook in het stelsel van het ontwerp de bedoeling der Regering, maar de wet 
zal het moeten uitdrukken. Bedelarij van iemand die aanschelt en binnen
gelaten wordt geschiedt niet in het openbaar, zij behoort dus straffeloos te 
zijn . Tegen de gevaren die daaruit ontstaan kunnen waakt art. 147 [138]. 

c. Het derde stelsel gaat van een ander beginsel uit. De grond der 
straf baarheid wordt gevonden in: het onl'egtmatig zich ten lasle b"engen van 
het algemeen . In eene maatschappij waarin men geen hulpbehoevenden aan 
den uitersten nood wil overlaten, is het zich vrijwillig verlaten op die 
hulp eene daad die zedelijk niet veel van afpersing verschilt. Feitelijk 
zijn bedelarij en afpersing dan ook soms niet te onderscheiden. Hieruit 
volgt dat bedelarij een misdriJf is, eene daad, welke ook uit een zedelijk 
oogpunt afkeurenswaardig is. 

Volgens de consequen tie van dit stelsel moest gestraft worden : alle 
on1'egtmatig zich ten laste brengen van het algemeen. Daar de grenzen van 
dit feit echter te on bepaald zijn en men te veel zou ingrijpen in het leven 
van bijwndere personen en de particuliere liefdadigheid, zou men zich 
kunnen bepalen tot datgene wat, hetzij openlijk zonder den wil, of aan 
de huizen tegen den wil van het publiek geschiedt. In bet laatste geval 
derhalve op klagte. Hieruit volgt dat bedelarij moet worden gestraft als 
blijkt dat de bedelaar op andere wijze in zijn onderhoud kon voorzien. In 
ieder afzonderlijk geval beslisse de regter of de verlaten toestand den 
bedelaar te wijten is. Daartoe kan allereerst dienen het bewijs, afgegeven 
door !lenig bestuur, dat de bedelaar werk of zonder te bedelen voldoenden 
onderstand had kunnen krijgen als hij gewild had. Zoodra blijkt dat er 
werk of voldoende onderstand te krijgen was, onverschillig bij wien, bij 
een bestuur of bij een particulier, en de bedelaar dit heeft geweten kan 
de schuld worden aangenomen. Blijkt het dat de opbrengst van den arbeid 
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of de onderstand onvoldoende was dan vervalt de schuld. Bedelarij zal 
dus straffeloos zijn overal waar geen inrigting tot voorkoming van bedelarij 
is, even als in het stelsel sub a ontwikkeld, tenzij ook in dit geval het 
openbaar ministerie door verklaringen van besturen of getuigenissen van 
particuliere personen, die hebben kunnen en willen werk of voldoenden 
onderstand verschaffen, het bewijs levert dat de bedelaar in zijn onder
houd had kunnen voorzien. Ook in dit stelsel wordt bedelen gestraft 
zelfs als het eenmaal geschiedt mits blijke dat het niet uit onvoorzienen 
nood plaats vindt. Art. 489 kan derhalve worden opgelost in art. 150, 
dat zou moeten luiden: ,. Hij die bedelt wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 3 maanden, indien blijkt dat hij op andere wijze in zijn 
onderhoud en dat van zijn gezin heeft kunnen voorzien." * 

De Commissie heeft zich ten slotte met deze redactie vereenigd. Een 
deel der Commissie, hoewel niet al de aangevoerde motiven beamende, 
erkende toch dat de ratio voor de strafbaarstelling dezelfde is in het geval 
waarin ter plaatse waar het feit der bedelarij gepleegd wordt, eene wel'k
inrigting aanwezig is en in dat waarin zoodanige inrigting niet bestaat, 
maar waarin de bedelaar desniettemin in zijn onderhoud kon voorzien en 

* Nota van den heer LENTING: 
Art. 150. Bedelarij. Gelijk de Raad van State te regt heeft opgemerkt schijnt het niet 

raadzaam het onderwerp der bedelarij in het ontwel}J·strafwetboek in denzelfd~n geest en 
op denzelfden voet te regelen als bij het wetsontwerp, dat in de zitting 1877-78 door 
de Eerste Kamer werd verworpen. Het zou den schijn op zich laden van zeer \\einig re
verentie voor de beslissing der wetgevende magt, indien op die wijze een stelsel wel'd 
binnengesmokkeld, dat op goede gronden was afgekeurd. 

De vele vragen, waartoe dat wetsontwerp aanleiding gaf, znllen hier niet beboeven her
haald te worden. Genoeg zij het, indien alleen opgemerkt wordt, dat het ongestraft bedelen 
hier afhankelijk wordt gesteld van de soms wettige weigering van het burgerlijk bestuur 
om te bedeelen. De bedelaar, die welligt om goede redenen geene bedeeling ontvangt, mag 
straffeloos bedelen. Dat stelsel is niet te verdedigen. 

Bedelen is ongeoorloofd: dat moet de )'egel zijn . Hierop zijn uitzonderingen. De valide 
arme, die wel'ken kart, maar niet wil, moet stl'afbaar zijn; de invaliden, de ouden van 
dagen, de gebrekkigen en zelfs zij die met den besten wil geen werk kunnen bekomen, 
maar toch werken willen, moeten geholpen kunnen worden. ;\1aar hoe? 

Van de gemeentebesturen is op dat punt zeer weinig of niets te verwachten. Zij kunnen 
geene werkinrigtingen er op nahouden, en zelfs de opzending en de vel'pleging hunner 
armen naar en in de inrigting van weldadigheid laten zeer veel te wenschen over. 

En toch is het wenschelijk , dat de goedgezinde Dl'me, die Of niet werken kan, Of in de 
onmogelijkheid is, om werk te vinden, in de gelegen beid gesteld \\ orde, om opgenomen 
te worden in eene inrigting, waar hij een onderkomen heeft en wnar hij arbeid. kan vinden. 
Wordt aan dien eisch van het menschelijk gevoel niet voldaan, dan wordt ook de invalide 
arme, die te vergeefs naar we)'k zoekt of die niet in staat is te wel'ken, een gevaar voor 
de rust en orde in den Staat, omdat hij dan, zijus ondanks, gedwongen wordt met zijne 
lotgenooten, die geen werk willen verri~(en, gemeene zaak te maken. 

De bedelarij is een gevaar voor de maatschappij, en daar waur de Staat zich de invalide 
armen aantrekt, doet hij niet meer dan zijn pligt. 

De bedelaar, die te lui is om te arbeiden en liever bedelt, moet opgezonden worden naur 
eene strafinrigting, waal' hij ollder strenge tucht gedwongen wordt te arbeiden. De inl'alide 
arme en de al'me die wel werken wil, maar geen werk bekomen kan, moeten in de p;elegen
hei(l gesteld worden in eene inrigting opgenomen te worden, waariu zij arbeid vinden, in 
overeenstemming met hunne krachten. I n beide inrigtingen moet ook de behandeling van 
den bedeelde verschillen, naar gclang hij tot (le eene of tot de andere kategorie behoort. 

Ten slotte, wat de redactie van het artikel zelf betreft, mag de vraag gedaan worden, 
welke de kracht is der woorden: »niet gewoon eenig beroep uit Ie orfpnen". Doet het iets 
af, of iemand al dan niet »gewoon is eenig beroep nit te oefenen", om hem Ie vervolgen 
ter zake dni hij van bedelen erne gewoonte maakt? Meestal oefenen bedelaars wel eene soort 
VRU beroep nit, namelijk van marskramer. Zijn deznlken straffeloos? 
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dit wist. Dat in vele gevallen het bewijs van deze laatste omstandigheid 
voor het openbaar ministerie onmogelijk zal zijn, behoeft niet te beletten 
de gelegenheid open te stellen voor die gevallen waarin dat bewijs wèl 
zal kunnen geleverd worden. 

Voor bedelarij aan de huizen zou de Commissie echter geen klagt willen 
vorderen, gelijk in het laatstelijk ontwikkelde stelsel wordt voorgesteld. 
Juist ten platten lande is deze soort van bedelarij hoogst gevaarlijk, terwijl 
de klagte meestal uit vrees zal achterwege blijven. Voor al te groote 
inmenging van het openbaar ministerie in de particuliere liefdadigheid 
behoeft, naar het oordeel der Commissie, geen vrees te bestaan, omdat 
hst feit, tenzij het zeer in het oog va.lt en daardoor een gevaarlijk karakter 
aanneemt, van zelf onbekend zal blijven, indien er niet speciaal de aan
dacht op wordt gevestigd. 

Art. 151. Vereeniging. Wanneer het waar is dat bedelarij in vereeniging 
grooter gevaren medebrengt voor de maatschappij dan eenvoudige bedelarij , 
dan is het ook waar dat de omstandigheid, dat de bedelaars tot hetzelfde 
huisgezin behooren dat gevaar niet altijd vermindert. Men denke aan 
bedelarij op het platteland gepleegd door een vader met eenige volwassen 
zoons. Aan den anderen kant is er geen reden zwaarder te straffen bedelarij 
gepleegd door een blinde of anderen in valide en zij n geleider. De grenzen 
waar de vereeniging gevaarlijk wordt zijn inderd,lad zoozeer afhankelijk 
van de concrete omstandigheden dat eene billijke beperking niet mogelijk 
is. De Commissie meent dat hier toch alles van het gezond verstand van 
den regter zal afhangen. 

Zij geeft daarom in overweging de distinctie te doen wegvallen. Voorts 
zou zij de voorkeur geven aan het woord :0 gezelschap" boven» vereeniging" 
omdat bij behoud van deze laatste uitdrukking, voorafgaande afspraak zou 
moeten vaststaan. Het artikel wordt dus: »Hij die bedelt, hetzij met ge
bruikmaking van middelen om vrees aan te jagen, hetzij in gezelschap 
van anderen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen 
maanden." 

In ieder geval zou de redactie moeten luiden: "Hij die enz." 

""b·tt. 150 en 151. Regeling van de bedelarij is bij meer dan eene 
gelegenheid gebleken aan vele bezwaren onderhevig te zijn. Te ver
wonderen is dit niet, want het vragen om een aalmoes is onder 
sommige omstandigheden zóó natuurlijk, het geven zóó echt mensche
lijk , dat het uiterst moeijelijk is de juiste grens van het geoorloofd 
en ongeoorloofd vragen te bepalen. 

Naar de meening van de Regeering is deze moeijelijkheid eener 
juiste grensbepaling het afdoend bewijs, dat men hier te doen heeft 
met een wets-, niet met een rechtsdelict. Als de wet niet verbood 
onder zekere omstandigheden een aalmoes te vragen, niemand zou in 
dat eenvoudig verzoek een strafbaar feit zien. Terecht heeft dan ook 
de Staatscommissie, op het voetspoor o. a. van het Duit.sche strafwet
boek, de eenvoudige bedelarij onder de overtredingen gerangschikt. 
De noodzakelijke consequentie daarvan echter is, dat de gewoonte
bedelarij uit de rij der misdrijven moet verdwijnen. Wat, éénmaal 
gepleegd, een wetsdelict is, kan geen rechtsdelict worden als de dader 
zich meermalen aan hetzelfde feit schuldig maakt. De aal'd van het 
feit verandert niet door herhaling. 
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Art. 150 behoort dus te vervallen; aan den rechter kan worden 
overgelaten, en daarvoor juist dient de speling tusschen het minimum 
en maximum der straf, om zwaardere straf op te leggen aan den 
bedelaar, die van bedelen eene gewoonte maakt, dan aan hem, die 
slechts eene enkele maal om een aalmoes vroeg. 

Wat echter van den gewoontebedelaar geldt, is evenzeer waar van 
hem, die zich in gezelschap van anderen bevindt; ook in dit geval ver
andert de aard van het feit niet, waaraan de dadel' zich schuldig maakt. 

Dat een troep bedelaars, te zamen om een aalmoes vragende, 
meer schrik en vrees, vooral ten platten lande, te weeg brengt dan 
de eenzame bedelaar, mag geen reden zijn het bedelen in gezèlschap 
onder de misdrijven, het bedelen door één persoon onder de over
tredingen te rangschikken; hoogstens zou ook hier slechts reden zijn 
voor strafverzwaring. 

Als gequalificeerde bedelarij, volgens het ontwerp, zou dus slechts 
overblijven het bedelen met gebruikmalcin.q van middelen geschikt om 
vrees aan te jagen. Dit. feit echter is inderdaad niets anders dan poging 
tot afpersing; als afzonderlijk misdrijf kan het worden gemist en de 
geheele bedelarij alzoo worden overgebracht naar de overtredingen. 

Ontegenzeggelijk heeft de Staat de bevoegdheid het vragen van 
een aalmoes onder sommige omstandigheden tot een wets-delict te 
maken. Doch ook hier zelfs is beperking raadzaam. Wie erkent niet 
dat het den ongelukkige, wien geen ander middel om in zijn nood
druft te voorzien overblijft, vrij moet staan een beroep te doen op 
de liefdadigheid zijner medemenschen; dat het inzamelen van giften 
dool' middel van inteekeninglijsten , advertentien enz. geoorloofd moet 
zijn? De moeijelijkheid is dus slechts de juiste formule te vinden voor 
de strafbal'e bedelarij. 

Tot nu toe werd daartoe voorgesteld bedelarij in het algemeen te 
verbieden, doch bij wege van uitzondering toe te staan. De omschrij
ving dier uitzondering, in den toestand van den vrager gezocht, 
leidde echter, zoo dikwijls zij beproefd werd, tot onoverkomelijke 
moeijelijkheden. Die van het ontwerp, waarmede in hoofdzaak over
eenstemde het wetsontwerp van den Minister SMIDl', tot wlJzlgmg 
van art 19 der wet van 29 Junij 1854 (Staatsblad nO. 102), is 
dool' de Eerste Kamer der Staten-Generaal verworpen. 

De Regeering is met den Raad van State van oordeel, dat een 
andere weg moet worden ingeslagen. In het algemeen zij het geoor
loofd een beroep te doen op de algemeene en bijzondere liefdadig
heid; daarin is op zich zelf inderdaad niets ongeoorloofds. Alleen 
verbiede men, maar dit ook onvoorwaardelijk: 1°. het gewone werk 
der bedelaars van professie: het bedelen op publieke plaatsen; 2°. het 
bedelen door drie of meel' vereenigde volwassenen. Door deze laatste 
bepaling in verband met de straf op huisvredebreuk, wordt tegen 
het ten platten lande zoo hinderlijk bedelen langs huizen niet aan 
den publieken weg gelegen, voldoende gewaakt. 

Op deze wijze wordt, geheelovereenkomstig het denkbeeld van 
den heer GODEFltOI, ontwikkeld in de zitting van de Tweede Kamer 
van den 5den April 1878, de bedelarij losgemaakt van de armen
zorg. En onbillijkheid wordt niet begaan, want de uit:zondering van 
al·t, 50 [40] (0 VEltMACHl') is ook op deze overtreding van toepassing. 
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Wat de drie stelsels betreft in het verslag ontwikkeld, tegen bet 
lste en 3de heeft de Minister overwegend bezwaar. 

Indien bedelarij alleen strafbaar werd dáár waar een plaatselijk 
werkhuis bestaat (Iste stelsel), dan zou de strafwetgever gaan partij 
kiezen tusschen twee stelsels van armenzorg en eene premie stellen 
op het oprichten van werkhuizen. Intusscben wordt door niet weinige 
specialiteiten op het gebied der armenzorg aan ondersteuning van den 
arme ten zijnent de voorkeur gegeven. De Commissie spreekt zelve 
van een heilzamen pdlclcel". De Minister gelooft dat het in elk ge
val niet op den weg van den strafwetgever ligt, tot een, door velen 
afgekeurd, stelsel van armenzorg te prikkelen. 

Bedelarij alleen strafbaar te stellen »indien blijkt dat de bedelaar 
op andere wijze in zijn onderhoud en in dat van zijn gezin kon voor
zien" (3de stelsel) is practisch niet uitvoerbaar. a. Er is daarbij 
geen sprake meer van een fait d'excuse, maar van een element ·van 
het misdrijf, dat door het openbaar ministerie moet worden be
wezen. De moeijelijkheid nu van het bewijs, dat de tallooze bede
laars, die voor sommige rechtbanken terechtstaan, wel op andere 
wijze in bun onderhoud konden voorzien, de omslag waartoe dit 
aanleiding zou geven, is bij eenig nadenken duidelijk. b. Past men 
het stelsel toe in den geest der Commissie die van het open baar 
ministerie overlegging van verklaringen [wil] vorderen van derden 
»die hebben kunnen en willen werk of voldoenden onderstand ver
schaffen", dan is feitelijk straffeloosbeid verzekerd. Want de bedelaar 
zal zich dan vooraf eenvoudig nooit om onderstand aanmelden; meldt 
hij zich niet aan, dan zal het armbestuur zijn toestand niet kunnen 
onde]·zoeken en zonder onderzoek zal · het nimmer kunnen ve1"lclaren 
dat voldoende onderstand verkrijgbaar ware. c. Eindelijk mag men 
niet vergeten dat tal van bedelaars rondzwerven van hun vrouw 
en kinderen gescheiden; meermalen verdienen die vrouw ·en kinderen 
ruim hun brood en hebben zij aan ondersteuning van den man geen 
behoefte. Als die bedelaars nu wel in staat zijn voor hun onder
houd te zorgen maar niet voor dat van hun gezin tevens, zullen 
zij dan vrij mogen bedelen? 

Op grond van het boven aangevoerde wil de Minister de artikelen 
150 en 151 roijeeren en art. 489 aldus lezen: 

489 A. . (429 nieuw.) Hij die in het openbaar bedelt, wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen. 

489 B. (430 nieuw.) Bedelarij door drie of meer vereenigde per
sonen boven den leeftijd van zestien jaren wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste drie maanden. 

489 C. (431 nieuw.) Indien tijdens het plegen van een der in 
de beide vorige artikelen omschreven overtredingen nog geen jaar 
verloopen is, sedert de schuldige wegens een dezer overtredingen 
onherroepelijk is veroordeeld, kan de straf met een derde worden 
verhoogd en de schuldige, zoo hij tot werken in staat is , tot plaatsing 
in eene Rijkswerkinrichting worden veroordeeld. 

In verband met hetgeen voorafgaat [en met het antwoord op het 
verslag over art. 152 O. R. 0., hierachter onder de rubriek LAND
LOOPERIJ voorkomende] is ook art. 153 geroijeerd. 
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De Commissie meent, ook ua gehouden mondeling overleg met den Minis
ter, te moeten volharden bij haar gevoelen dat bedelarij alleen dan straf
baar mag worden gesteld indien bewezen is dat het \'ragen om onderstand 
niet onvermijdelijk was. Waal' op andere wijze niet in de behoefte van 
den bedelaar of van zijn gezin kon worden voorzien, bestaat geen enkele 
regtsgrond voor het strafbaar stellen van het beroep op de barmhartig
heid van den medemensch. Ook het wetsdelict mag niet willekeurig wor
den gecre1!erd, maar moet berusten op een ethisch beginsel. Dat het bedelen 
geschiedde buiten noodzaak moet dus wel degelijk een element zijn van 
het strafbaar feit, maal' men moet niet omgekeerd het bedelen op zich 
zelf strafbaar stellen, en aan den bedelaar het veelal niet te leveren be
wijs overlaten dat zijne toerekenbaarheid door overmagt is uitgesloten. »Bij 
eenig nadenken" zal bovendien blijken dat het bewijs dat het bedelen zon
der noodzaak geschiedde zeer wel te leveren zal zijn, indien el' inde/'daad 
werk is. De politiebeambte of de persoon die last heeft van bedelen behoeft 
slechts werk aan de hand te doen. Die dàn nog bedelt is strafbaar. De 
bedelaar zal zich niet aanmelden, zegt de Regering. Maar als de bedelaar 
verwezen wordt naar een armbestuur en zich niet aanmeldt, blijkt genoeg
zaam dat hij bedelde buiten on vermijdelijke noodzakelijkheid. 

Op grond van een en ander persisteert de Commissie bij haal' stelsel. 
Zij heeft echter geen overwegend bezwaar met den Minister mede te gaan 
in zoovel' hij het feit geheel onder de overtredingen wil opnemen. 'l'en einde 
de moeijelijkheden van interpretatie zooveel mogelijk te verminderen, meent 
zij de onvermijdelijkheid van het bedelen te kunnen uitdrukken dool' een
voudig in het regerings-artikel 429 nieuw [432] in te voegen de woorden: 
»buiten noodzaak" en zal te dier plaatse een amendement voorstellen. 

Art. 489 moet in het stelsel del' Commissie, bij artt. 150 en 151 
ontwikkeld, vervallen. 

Als het artikel behouden blijft moet in de tweede alinea voor de 
woorden: "is vero01'deeld", ingevoegd worden: onlw/'roepeli(jk. 

Art. 429-31 nieuw. Zie ad artt. 150 en 151. 

De Commissie stelt als amendement voor, in art. 429 nieuw te lezen 
in plaats van: »hij die in 't open baar bedelt": »hij die in 't openbaar 
zonder noodzaak bedelt." 

G. O. ARTT. 429-431 artt. 432-434 van het Wetboek. 

Amendement van de Commissie van Rapporteurs. 

Al·t. 429. Tusschen de woorden openbaar en bedelt worden ingelascht de 
woorden: "buiten noodzaak". 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(8 Novembel' 1880.) 

De heel' DES AMORIE VAN DER HOEVEN, lid der Commissie t'an Happol'telll's: 
Het bedelen is een steen des aanstoots, niet alleen op stl'aat maal' ook in deze 
Karnel'. Daal'over is dikwijls hiel' dagen achtereen beraadslaagd, en over weinig 
onderwerpen bestaat zooveel verschil van opinie als over dit. Om nu onzel'ziJds de 
discussie niet noodeloos te rekken, zal ik mij bepalen tot het eenige punt van 
vel'Schil, dat nog tusschen de Regering en ons is ovel·gebleven. Wanneel' men het 
Verslag leest, ziet men dat ook in de Commissie, ik mag wel zeggen uren en dagen, 
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over dit onderwerp is bel'aadslaagu en met den Minister gebesogncel'd, maal' ten 
slotte is men het toch eens gewOl'uen over één hoofdpunt, en wel dit; dat het 
bedelen - ik spreek nu van eenvoudig bedelen zondel' bedreiging of \'J'eesaanjaging, 
waarover elders gehandeld wordt - als eene overtreding van de maatschappelijke 
orde, moet worden gestl'aft, mits het niet geschiede uit dringende noodzakelijkheid, 
maal' dat het bedelen, in gemt van dringende noodzakelijkheid niet is een straf· 
baal' feit, zelfs niet eene strafbare overtreding, En die dringende noodzakelijkheid 
bestaat zoo dikwijls iemand hetzij omdat hij door ligchaamsgebreken of dool' ouder
dom tot werken geheel buiten staat is, hetzij omdat hij, anders tot werken in staat 
zijnde, in de onmogelijkheid verkeert op een gegeven oogenblik met de meeste in
spanning werk te vinden, indien die persoon niet zonder bedelen in de nooddruft 
van zich en zijn gezin kan voorzien. De Minist.er en de Commissie zijn het eens dat 
in dergelijk geval de regtel' niet kan zeggen; g\j begaat, dOOl' eene onmisbare aal
moes te vl'agen, een strafbaar feit. Het staat dus tusschen ons vast dat het bedelen 
niet behoOl,t te vallen onder de bepalingen del' strafwet, wanneer er bestaat vol
strekte noodzakelijkheid. Maal' de vI'aag die ons nog verdeeld houdt en waarover de 
Commissie dool' haal' amllndllment wil laten beslissen is deze; op wien berust de 
bewijslast? Moet het openbaal' ministerie de strafbaarheid van den bedelaal' bewijzen 
omdat hij gebedeld heeft buiten noodzaak, 0/ moet de:::.e bewijzen dat hij gebedeld 
heeft door noodzaak gedwongen en daarom niet stl'afbaal' behoort te zijn? Het stellen 
van die vraag is, dunkt mij, voldoemIe om het antwoord te geven, 

Volgens de algemeene regtsbeginselen mag niemand worden vel'oordeeld, voor 
welk feit ook, tenzij zijne strafbaarheid inderdaad zij bewezen. Wij hebben aange
nomen, dat bij bedelen stl'afbaarheid niet aanwezig is, indien het geschiedt in 
geval van dringende noodzakelijkheid. Derhalve zal het openbaar ministerie, om met 
vrucht eene vervolging tegen een bedelaar te kunnen instellen, ook moeten bewij:::.en 
dat hij buiteu noodzaak gebedeld heeft. De Minister geeft OIIS dit in beginsel toe, 
De Minister erkent dat bedelen niet strafbaar moet zijn indien el' nootlzakelijkheid 
toe bestaat, maal' hij zegt: "De moeijeliikheid van het bewijs, dat de tallooze bedelaars, 
die voor sommige regtbanken tel'egt staan, wel op anuere wijze in hun onderhoud 
konden voorzien, de omslag, waal'toe dit aanleiding zou geven, is bij eenig na
denken duidelijk," 

De eenige reden waarom de Minister niet met ons medegaat is dus dat door de 
moeijelijkheid om het stt'afbaar feit te bewijzen, veel bedelarij straffeloos zal blijven, 
Daarop antwoord ik, namens de Commissie: Dit is niet een al'gument waarop de:::.e 
Minister zich met eenig regt mag beroepen) want hij heeft verklaal'd dat in de 
strafwet bovenaan moet staan de handhaving van het maatschappelijk belang, en 
nu is er zeker geen grooter maatschappelijk belang dan dat geen onschuldige wOl'de 
gestraft, dat niet om beweerde of wezenlijke moeijelijkheden te voorkomen een aantal 
onschuldigen vallen onder de strafwet, Indien éénig maatschappelijk belang alleen 
dool' het straffen van een onschuldig persoon kon worden gehandhaafd, dan zou nat 
maatschappelijk belang moeten wijken voor het hoogm'e beginsel, dat op een on
schuldige de strafwet niet mag worden toegepast, 

Maal' het al'gument van den Minister is ook zeel' overdreven, De moeijelijkheld 
zal in de pl'ltktijk niet zoo groot zijn als de Minister zich voorstelt. Wat zal het 
geval zijn? Iemand wordt bedelende gevonden en deswege gebragt voor den stl'af
regter, Wanneer hij zegt: Ik heb alleen gebedeld uit noodzaak) want mijne kindel'en 
schreeuwden om brood en ik zag geen ander middel om in de dringende behoefte 
van mijn gezin te voorzien, dan dOOl' op stt'aat mijne hand uit te steken om een 
aalmoes te vragen, dan zal de regter hem in de eerste plaats vl'agen of in zijne 
gemeente geen armbestuur, geen wm'kinl'igting bestaat; en zoo de man z.egt dit 
niet onderzocht te hebben, is hij daal'doOl' reeds stmfbaar wegens het bedelen 
buiten noodzaak, Bestonden zoodanige inrigtingen) dan zal het openbaar ministet'ie 
hem vool'llOuden dat hij wel'k had kunnen vinden. bijv, het wegruimen van sneeuw; 
dat hij zich daal' had moeten aanmelden, en dit niet gedaan hebbende reeds daar
door bewijst) buiten dringende noodzaak) te hebben gebedeld, 
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Eerst dan zal de regtel' ve,'klaren dat het bewijs van strafbaarheid niet is geleve,'d, 
wanneer vaststaat dat in de hedoelde gemeente VOOI' dezen beklaagde geen anele,' 
middel was - althans hem geen ander middel bekend behoorde te zijn - om aan 
den kost te komen dan het bedelen op stl-aat, 

Het a"gument des Ministm's is dus in de eerste plaats geen regtsa"gument, en 
in de tweede plaats is het zeel' overd,'even, 

Ik el'ken echter, dat het in vele gevallen hoogst moeijelijk zijn zal een bedelaar 
voldoende te bewijzen, dat hij zonder noodzaak heeft gebedeld, Maal' stel het tegen
overgesteld geval; zal het een bedelaar niet nog moeijelijker zijn te bewijzen dat hij 
alleen uit dringend en nood gebedel(l heeft? 

Zal het zelfs in bijna alle gevallen niet onmogelijk zijn? Wie zal het uitmaken 
wanneer de nood zóó hoog is geklommen dat iemand, aan levensgevaar blootgesteld, 
moet gaan bedelen? Hoeveel honger de kinderen moeten lijden alvol'ens de vader 
de hand mag uitstrekken om eene aalmoes, hoelang het akelig geschreeuw dier 
hongel'ige kindel'en in de ooren del' oudCI's moet doordringen? In onzen tijd leggen 
zich lieden toe op een langdurig vasten; moet welligt ieder bedelaar eerst de honger
kuur van Dl', Tanner doorstaan? Dit is het stelsel van den Minister waartoe hij 
dool' zijne bewering komt, 

Zelfs houden tegenwoordig velen vol, dat iemand Vl'ij wat langel' dan men denkt 
buiten voedsel leven kan, en dat het nog niet noodig is te bedelen als men in geen 
3 of 4 dagen iets heeft gegeten, Dit ware toch eene schreeuwende onmenschelijk
heid, Eenmaal met ons aannemende - en dit heeft de Ministel' gedaan - dat het 
uedelen van iemand, die werkelijk in dringenden nood vel'keel't en geen andere 
uitkomst ziet, niet mag worden gestraft, moet de Minister geen onmogelijken be
wijslast op den bedelaal' leggen, maar zich houden aan het stelsel van het gansche 
StI-afwetboek, dat het openbaal' ministerie, om te kunnen veroordeelen, alle con
stituerende elementen van het strafbaar feit moet bewijzen, en zoodanig element 
geldt het hiel', Daal'over nadenkende, zal voolozeker de Minister nog liever willen 
dat vele bedelaars stl'aITeloos blijven, dan dat zulk een smet op zijn wetboek zou 
worden geworpen, 

De heer VAN BAAR: Omtrent de vmag zelve wat bedelarij is, zijn de gevoelens 
zoo verdeeld, dat ik nu in het hart dezer quaestie thans niet durf te treden, 

Ik beschouw de definitie van bedelarij als eene van de gevaarlijkste, O1nnis definitio 
pm'iculosa, maal' die van bedelarij, wel de meest gevaarlijke, 

Omtrent eene zaak - even als over zoo menig ander pnnt - zijn de Regering 
en de Commissie van RappOl'teurs het volkomen eens, dat bedelen of een aalmoes 
vl-agen, als men daartoe genood:.aakt is, niet stt'afwaardig behoort te zijn, Men stuit 
echter van weè1'szijden op de moeijelijkheid, dat het bewijs dier noodzakelijkheid niet 
of bijna niet zal te levC\'en zijn, Hoe zal het openbaar ministerie bij het kantongeregt 
het moeten aanleggen om dat bewijs te leveren? Dool' getuigen, dool' deskundigen, 
door een geregtelijk ondel'zoek naai' het hnishouden en den toestand del' kinderen, 
of dool' een geneeskundig onderzoek? 

Van den anderen kant wil men den bedelaar het leveren van het bewijs opleggen, 
Maal' deze is el' dan nog veel erger aan toe, Het openbaar ministerie kan ten minste 
nog gemakkelijker beschikken over 's Rijks sch<ttkist, maal' hoe zal (Ie arme daartoe 
aan het fonds geL'aken 7 Met welke getuigen zal hij komen 7 Zal hij die moeten laten 
oproepen dool' den deul'\vaal'der? Zal hij den wijk-geneesheer bel100ren meê te bren
gen? Ik zie voor den arme volstL'ekt geen mogelijkheid in om dat bewijs te levC\'en, 
Wanneer de bepaling, gelijk zij in rlit wetsontwel'p luidt, tot stand zal gekomen 
zijn, of met de bijvoeging van de Commissie, als nood~aak, hetzij die al of niet uit
drukkelijk wOl'dt opgenomen, stl'aITeloosheid oplevert, en Of dool' het openbaar minis
terie, bf dOOL' den beklaagde moet wOl'den bewezen, zal deze bepaling wel in geen 
geval veel effect sorteren, ImmeL's, ik hel'llaal: noch van de zijde van het openbaar 
ministet'ie, noch van de zijde van den beklaagde is het schier mogelijk om behool'
lij1!. bewijs omtrent dat punt te le\'e1'en, Bovendien zal het dikwerf geheel van het 
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subjectief gevoelen afhangen; de een zal noodzakelijkheid noemen wat de ander dat 
niet zal achten: quot capita tot .sensus, "zooveel hoofden zooveel zinnen" , zal het dool'
gaans luiden met opzigt dier noodzakelijkheid, Ik zal daarom stemmen tegen dit artikel. 

De hem' VAN NISPEN TOT SEVENAER: Wat wil de Minister weren 7 Als ik het 
artikel niet geheel averechts lees, wil hij enkel de bedelaars weren op den openbm'en 
weg, alleen hen stra(fen, die in het open baat' bedelen, Voor dergelijke personen is 
in het welsprekend betoog van den heer van der Hoeven geen steun te vinden; 
langs dat soort schiet zijn geheele betoog eenvoudig heen. Dat soort verdient meestal 
weinig sympathie, Wat kwaad is el' in gelegen, zelfs de meest noodlijdenden te be
letten op den openbaren weg te bedelen? De bedelaars weten gewoonlijk wel waar de 
menschen goedgeefsch zijn, en wanneer zij daal' aan huis vragen worden zij vo lgens 
dit al-tikel - en zeer te regt - volsü'ekt niet gestraft, Ik vind het zeet' onaangenaam 
en vel'keerd dat men bedelaars op de openbare straat toelaat, Allerlei menschen, met 
nagemaakte, valsche gebreken, met allerlei leugenachtige voot'wentlsels, behoeven n iet 
op de openbare straat te kunnen bedelen. In 't algemeen vind ik dat al hetgeen volgens 
het tegenwoordig artikel gestraft wordt, altijd gerust gestraft kan worden, Elk beroep 
op een niet verdiend medelijden, even als dat op een verkeerd gevoel, wordt door 
mij onbarmhartig afgewezen, Ik wensch daarom ook het betoog van mijn geachten 
vr iend, dat gemaakt is om op zulk gevoel te werkeJl, eenvoudig naast mij neèr te leggen, 

Ovel'Îgens meen ik ook, dat die geachte afgevaardigde geheel onjuist heeft opgemerkt 
dat nooit aan den misdadiger het level'en van eenig bewijs kan worden opgelegd, 
Volgens alle goede theorien van stmfl'egt toch kan het gebeut'en dat het stl'3.fbaar 
feit straffeloos wordt bij exceptie, ten gevolge van een fait d'excuse, Van zulk fait 
d'excuse kan het bewijs zeer goed aan den beklaagde, die er zich op beroept, worden 
opgelegd, Dat is stl'afregt! 

De heer HEYDENRIJCK: De discussie, door mijne geestverwanten gevoerd, heeft 
mij tot tle conclusie gebragt dat ik moet stemmen VÓÓt' het amendement del' Com
missie, Een heel eigenaardig standpunt neemt mijn geachte vriend uit Eindhoven, 
de heer van Baar, in, die de bedelarij in het geheel niet strafbaar wil stellen . 

Als men toch eens bedenkt tot welke schromelijke gevolgen het missen van elke 
strafbepaling hiel' zou moeten leiden - als tot onzedelijkheid, rustverstoring tot groot 
gevaar V001' het platteland, kOl,tom vel'gl'ijp aan de openbare orde - dan geloof ik 
dat geen el'l1stig man elke stt-afbepaling opzigtens deze feiten zou willen zien verdwijnen, 

Ik kwam, zoo als ik zeide, tot de gevolgtrekking, dat ik mijne stem aan het 
amendement del' Commissie moet geven, 

Immers de heel' van Baar heeft zelf betoogd, dat het voor den bedelaal' zeel' veel 
moeijelijker is ovel'magt te bewijzen, dan voo,' het openbaar ministerie om te bewijzen 
dat de bedelaar noodeloos gebedeld heeft, 

Voordat ik den geachten afgevaardigde uit Bl'eda gehoord had, had ik willen vragen, 
of onder de bewijsmiddelen van het openbaal' ministerie alleen die zouden behooren, 
welke in het Vel'slag genoemd worden, namelijk: "verklaringen van derden die hebben 
kunnen en willen werl. of voldoenden onderstand verschaffen", 

De vraag, die ik had willen doen, was deze: of het aanwezig zijn van eene 
werkinrigting ter plaatse op zich zelf reeds voldoende zou zijn om den bedelaat' te 
veroOl'deelen. Mpn heeft daarop ja geantwoord; en van die verklaring neem ik met ge
noegen acte, 

Om terug te komen op hetgeen ik in den aanvang zeide: onmogelijk kan dool' de 
Kamer gewenscht of gewild worden dat de bedelarij voortaan st,'affeloos zou zijn; 
dat zou tot gevolgen leiden, die niet te ovel'zien zijn. 

En kan de Karnet' dat niet wenschen of willen, dan zal de heet' van Baat' , die zelf 
betoogd heeft dat de bewijslast op het open baal' ministerie en niet op den bedelaar 
moet rusten, el' toe moeten komen zijne stem aan het amendement te geven, 

De heel' PATIJN) lid del' Commissie van Rapporteurs: lIet zij mij vergund om 
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met een zeel' kort woord de reden te zeggen, waarom ik mij met nog een lid der 
Commissie niet heb kunnen vereenigen met het vooI'stel van de meerd el'heid om hiel' 
de woorden "buiten noodzakelijkheid" op te nemen. 

De heer van del' Hoeven noemde het onderwBI'p dat wij hiel' thans behandelen 
te regt een steen des aanstoots. Ik behoef slechts te herinneren de wet, een paal' 
jaar geleden hier behandeld, die dool' de Eel'ste Karnel' wel'd vet'WOl'pen. 

Toen had men een geheel ander stelsel, en werd bedelarij beschouwd als wanbedrijf. 
Hier heeft de Reget'ing het mijns inziens veel juistel'e stelsel omhelsd dat bedelal'ij 
is stoOl'nis van de openbal'e orde en d us alleen als politie-overtl'eding moet gestraft 
worden. Dat is mijns inziens een vool'uitgang. Als men niet komen wil tot geheele 
stl'3.ITeloosheid der bedela1'ij, hetgeen ik althans niet zou wenscheIl , dan zal men toch 
moeten erkennen dat hij die in het openbaal' bedelt, overtreedt, want dat openbare 
bedelal'ij stool'nis is van de openbare orde weten allen, vooral zij die ten platten 
lande wonen, maal' al te zeel'. 

De laatsten vOOl'al weten het hoe gevaarlijk zij is voor de maatschappij en zullen 
moeten erkennen dat het noodzakelijk is de verool'zakel's diel' stoornis te slt'aITen. 

Nu, zegt de geachte spreker naast mij gezeten, komt het alleen aan op de vraag: 
op wien het bewijs moet drukken da.t et' buiten nood~aak is gebedeld. Hij is van 
oordeel dat het openbaal' ministel'ie moet bew~izen al de constituerende elementen 
van het slt'afbal'e feit. Ik geef hem dit gaarne toe. 

Het hangt echter geheel af van wat men vel'staat onder die constitum'ende elemen
ten. Ik beweer dat voor strafbare bedelarij niets andel's noodig is dan het feit van 
openbaar bedelen, want dat is het feit dat de orde verstoort. Hiel' het buiten nood
zaak bij op te nemen acht ik ten een en male onnoodig, omdat de Vel'gadm'ing een
maal hare adhaesie heeft gehecht aan art. 40, waarin gezegd wordt: "Niet stl'afbaar 
is hij die een feit begaat waal'toe hij dOOl' ovel'magt is gedrongen", Dat artikel is 
ook op den bedelaar van toepassing, Maal' beroert hij el' zich op dan wordt het een 
fait d'excuse, dat dOOl' den bedelaal' moet bewezen wOl'den. Legt men echter het 
openbaar ministerie den bewijslast op, dan is mijn grootste grief niet, dat daal'doo1' 
een vaak zeel' lastig bewijs gelegd wordt op het open baal' ministerie, maar dat (en 
ieder die met de pl'aktijk bekend is zal mij dit toestemmen) langdurige hechtenis 
van schier alle bedelaars daarvan het gevolg zou zijn. !Tet proces-verbaal toch komt 
in den regel niet denzelfden dag waarop het feit gepleegd is in handen van het 
openbaar ministerie. Binnen 6 dagen na de aanhouding echte I' moet het openbaar 
ministerie beslissen of de aangehouden persoon vel'dm' zal kuunen wOl'den vervolgd. 
Het zal, bij de onzekerheid hoe veel tijd het voo I' het level'en van zijn negatief 
bewijs noodig zal hebben, beginnen met van de regtbank een bevel tot aanhouding 
te requireren. Dan zal instructie en vBl'del'e beschikking del' regtbank moeten volgen. 
Zoo zullen el' dagen moeten verloopen, en de pel'soon, die anders, vOl'del'de men dit 
bewijs niet "an het openbaar ministerie, binnen enkele dagen had kunnen tm'egt
staan zal al dien tijd pl'eventief in hechtenis blijven. Dit zou het gevolg zijn van 
het stelsel, nu dool' het geacht medelid del' Commissie verdedigd. Neen, de heel' van 
Nispen zeide het te l'egt, dat, als men het eens is, dat de openbare bedelarij moet 
worden gestraft, ook op den beuelaar die zich op noodzaak tot bedelen beroept, de 
bewijslast moet drukken, IIij kan dat betel' en in minder tijd dan het openbaal' 
ministerie, dat onbekend is met de bronnen waaruit het bewijs van het tegendeel 
geput moet worden, 

De bijvoeging daarenboven zou geheel illusoir kunnen worden, Zonder nood~aak. 
Twee gevallen zijn mogelijk. Of dat bestendigd wOl'dt de jurisprudentie van df\l1 
Hoogen Raad dat bedelaal'Sgestichten stl'ekken tot wCl'ing del' bedelarij voor het ge
heele land, zood at men iedel'en bedel aal' zou kunnen toevoegen: gij hebt buiten 
noodzaak gebedeld, want het gesticht stond ook voor u open. Of wel dat men die 
fictie loslaat, en dan zal men in iedm' concreet geval moeten onderzoeken niet 
alleen of de bedelaal' eenige ondel'steuning of wel'k heeft kunnen bekomen, maal' 
ook of die ondm'steuning en dat werk voor hem en welligt ook V001' zijn gezin vol
doende was, - of el' al dan niet noodzakelijkheid bestond om te bedelen. Ook al 
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hetzij van hem zelf, hetzij ,an zijne allel'naaste betrekkingen, tm'wijl alle hulp van 
armbesturen en mogelijkheirl van al'beid ontbl'eekt, lIet eenige vel'schil tnsschen de 
Commissie en mij bestaat hierin: ::,ij verlangt, dat van wege het openbaar minis
tm'ie zal bewezen worden, dat el' geen noodzaak was, tel'wijl ik daarentegen meen 
dat vel'ool'deeling moet kurmen plaats gl'ijpen, tenzij, doOi' wien dan ook, op aan
nemelijke gl'onden mogt zijn aangetoond, dat et' noodzakelijkheid bestond, 

Ik zeg: dOOl' wien dan ook, Ik heb herhaaldelijk hool'en spreken van een bewijs
last, d ie op dezen of genen zou rusten, maal' ik herhaal wat i k reeds bij vroegere 
gelegenheid heb opgemerkt, dat die uitdrukking eigenlijk in het stl'afproces niet te 
huis behoort, De vraag is hiel' niet: wie iets te bewijzen heeft, maal' alleen: wat 
bewezen moet zijn, want ook fl,mbtshalve heeft de regtel' en ook het openbaftr minis
tet'ie wel degelijk te letten op hetgeen tot ontlasting kan dienen, 

Ik stel dus de vl-aag niet: op wien moet de bewijslast rusten 7 maal' wat moet 
bewezen worden 7 het bestaan del' noodzakelijkheid of het bestaan del' niet-noodzake
lijkheid 7'De Commissie beweet-t het laatste, Mij daarentegen komt het voor, dat 
dergelijke solutie reeds in het algemeen niet wenschelijk is, Wij hebben hiel' te doen 
met iets negatiefs: buiten nood::.aak, In het algemeen ligt het in den aard del' zaak 
dat bewezen moet worden hetgeen wordt beweerd, niet hetgeen wordt olltkend, En 
indien al bij enkele misdrijven, om redenen elders uiteengezet, de opneming van het 
negatieve element "buiten noodzaak" niet te vermijden is; wftal' niet overwegende 
redenen del'gelijke afwijking onvermijdelijk maken, verdient eene positieve omschrij
ving met stilzwijgende erkenning van het fait jllstificatif (de overmacht bedoeld in 
art. 40) de voorkeur, 

De vraag is d us slechts of bij de bedelarij dergelijke ovel'\vegende redenen voor 
afw\jking van den algemeenen regel zijn, 

Mijns inziens zijn zij el' niet. In Nederland is in 't algemeen (behoudens uitzonde
ringen - waal'voor dan art. 40 kan gelden) niemand gedwongen in het openbaar 
te bedelen, 

De heel' van del' Hoeven wees op pl'3.ktische bezwaren en zeide, dat het voor den 
bedelaar onmogelijk zou zijn de overmagt te bewijzen, Ik herinner dat wettig be
wijs alleen noodig is voor veroordeeling, niet voor vrijspraak of ontslag van l'egts
vervolging, Voorts waarom zou de moeijelijkheid om de defensie VOOI' 's l'eglet's over
tuiging aannemelijk te maken, grootel' zijr.. dan bij misdl'Îjven 7 Waarom heeft dan 
de Commissie van Rapporteurs niet bij elk misdrijf gevoegd: "buiten het geval van 
overmagt" 7 

De geachte spreker heeft, om de moeijelijkheid del' defensie in 't licht te stellen, 
beroep gedaan op lieden. die vele dagen achtereen gevast hebben, lIij vreest dat als 
een bedelaar mogt aantoorlen dat zijne kinderen den ganschen dag niets hadden 
gegeten, de regter hem zal toevoegen: Gij hadt uwe kÎllderon wel een week lang 
zonder eten kunnen laten, Ik heb te veel eerbied VOOI' onze regtel'lijke magt en te 
veel vertrouweu op hare wijsheid dan dat ik dergelijke vl'ees zou deelen, 

Ook de heel' Lenting is bevl'ee d dat de noodzakelijkheid bijna niet zal zijn te be
wijzen, Wanneel' , zegt hij, de man aantoont geen werk te hebben, zal dat dan nog 
niet voldoende zijn, om de noodzakelijkheid van bedelen te kunnen aannemen 7 Zeker 
niet altijd, Wanneel' Rothschild wegens bedelarij voor den l'egtel' verschenen, zeide: 
ik had geen wel'k, dan behoeft de regter daarom nog lJiet klakkeloos het nijpend 
gebrek aan te nemen, Als daarentegen iemand die van zijn arbeid leven moet, voO!' 
den regter aantoont dat hij geen werk kon villden en evenmin eenigen onderstand 
ontving, dan geloof ik niet dat el' in Nederland één regter zou worden gevonden, 
die aal'zelen zou het nijpend gebrek aan te nemen, 

En nu, nadat ik de bezwal'en weêrlegd heb die de geachte spl'eker Ilit Breda oppertIe 
betrefTende de moeijelijkheid van bewijs, wensch ik hem nog eene vraag te doen, 
Wallneel' de wool'den "buiten noodzaak" wel'den opgenomen in de omschrijving van 
stt-afbare bedelal'ij en niet in die van den diefstal, vreest gij dan niet onbillijkheden 
bij de vervolging wegens dit laatste mis(!J'ijf7 Wanneer een arme dl'ommel buiten 
zijne schuld in dit dilemma is geplaatst: of zelf met VI'OUW en kinderen oogenblikke-
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Ik antwoord: Zij wordt daarin )'eeils aangetroffen; ik wijs bijv. op de al'tt 404, 
405, 406, 407 en 411, en vele andere reeds aangenomen al,tikelen. Ook daal' maakt 
het begaan van het feit builen nood~aak wel degelijk uit een element van strafbaar
heid, dat bewezen moet worden door het openbaal' ministCl'ie om te kunnen vallen 
in de tm'men dier artikelen. Welnu, ik wenscll hiel' hetzelfde wat vI'oeger werd be
paald zondel' dat de Ministel' er tegen opkwam, ja tCl'wijl dezelfde woorden van hem 
afkomstig waren, 

"Het amendement is geheel onnoodig, zegt de Ministel' vel'del', want in hoofdzaak 
zijn wij het geheel eens, Waarom die wool'den el' bijgevoegd 7 Ts het art. 40 niet vol
doende, waarin bepaald wordt dat ovp.1'Iuagt iemand onstmfbaal' maakt 7" Ik autwoOl'd : 
het bewijs van overmagt kan door den bedelaal' niet gelevel'd wOI'den om de eenvou
dige I'eden, welke den Minister uit den regel van het burgerlijk regt die ook in het 
strafregt geldt, bekend is: "nemo praecise cogi pote.lt ad factum, dat is: men kan 
wel gedwongen worden door overmagt om iets te laten, maar n iemand kan dool' 
overmagt gedwongen worden een bepaald feit te doen, Hoe kan ooit een bedelaar 
gedwongen worden, in den gezonden zin van het woord o1'ermagt, tot bedelen 7 
Daar zal voor hem nooit iets andel's dan zedelijke ovel'magt bestaan, bijv. medelijden 
met zijne kinderen, het gevoel aan behoefte om te eten, om zich en de zijnen VOOI' 
nijpende koude te beschel'men, en dergelijke. 

"Het bewijs zal VOOI' het openbaar ministerie zeer moeijelijk zijn, zegt de heel' Patijn, 
voor den bedelaar is het dit niet; deze zal gemakkelijk kunnen aantoonen, dat hij 
inderdaad sedert eenige dagen gebl'ek heeft geleden." 

Dat feit zal nooit met voldoende I'egtszekerheid bewezen kunnen worden; dat de 
bedelaar of de leden van zijn gezin gedurende eenige dagen niet hebben gegeten, 
zou alleen met :.ekerheid bewezen kunnen worden door één middel, namelijk dOOI' 
opening del' maag, En daartoe zou de regter wel niet willen overgaan, 

Wanneer de Minister nu verder zegt, dat de feitelijke toestand in Nederland zoo
danig is, dat nagenoeg niemand tot bedelen geilwongen is, dan spijt het mij dat de 
Minister zoo weinig bekend is met de werkelijkheid, Dan wende hij zich bijv. tot de 
bestUl'en der armenscholen . Wanneel' daar soms op het midden van den dag een of 
andel'e kleine, die vlijtig zijn werk doet, ongesteld wordt, en de meestel' in de mee
ning dat het door gebl'ek aan fl'issche lucht is, het kind vCl'gunt eenige oogenblikken 
op de binnenplaats of in den tuin te gaan, doch bij navraag b~speul't dat het kind 
geduI'ende 2. uren niets gegeten heeft - wanneer dergelijke feiten 1 gelijk mij PP.
kend is - zich dagelijks voordoen, dUI'ft de Minister dan nog zeggen dat de feite
lijke toestand in Nederland niemand tot bedelen dwingt 7 

Nog onlangs ve1'llam ik van de dü'ectrice eener armenschool alhier dat zij aan een 
killd, in een oud stuk gordijn gekleed, eene voegzame jurk. willende geven, haar de 
,odden van het lijf nam, en dat toen het kind in de~e l'eeds koude dagen, geheet 
naaM voor haar stond, 

Zulke menschen bedelen niet, omdat zij dool' eene edele hoewel valsche schaamte 
weerhouden worden en nog liever het vreeselijkste gebrek lijden dan de hand op 
stl'aat uit te steken, Del'gelijke valsche schaamte moet men niet aanmoedigen, vool-al 
niet dOOI' het bedreigen van strafbepalingen op het vragen van onderstand. 

De feitelijke toestand in Nederland is, dat menigeen dagen achtereen zonder be
hoorlijk voedsel dOOl'brengt, en zich dikwijls behelpt met hetgeen door dieren zoude 
worden weggeworpen. 

En wanneel' nu de Minister zegt: in Nede!'land staat de regterlijke magt toch niet 
zoo laag, dat een beilelaar zal wOl'den vel'ool'deeld wanneel' hij beweert: ik ben dOOI' 
den honger van mij zei ven of mijne kindm'en tot bedelen gedwongen, en de regtel' 
komt tot de ovel,tuiging, dat die bedelaar geene onwaarheid spreekt, of zelfs el' blijft 
bij den regtel' twijfel bestaan - dan dUl'f ik die gerustheid van den Minister niet 
deelen. Want vele rcgtCl'S zullen maal' al te zeel', gelijll vele leden Ile7.er Kamer, ,'an 
oOl'deel zijn rlat het bedelen qlland lIIême moet wOl'd Il tegengegaan, dat het in geen 
gewl te pas komt op de openbare stmat te bedelen - en zij zullen zonde]' vel'tlel' 
onderzoek alle bedelaars vel'oordeelen. Niet, omdat zij een ongevoelig hal't, hebbell of 
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niet milddadig zijn, maal' omdat zij al te uitsluitend letten op den last, die aan de 
maatschappij dool' het bedelen vel'ool'zaakt wordt. 

De Mini~ter is geëindigd met mij eene pel'tinente vraag te stellen: "indien iemand 
uit hongel' stal, indien hij inderdaad in de laatste nooddruft zijne hand had uitge
stoken naaI' eens andel's goed, b, v, naar eetwal'en om zich van den hongel'dood te 
redden, zoudt gij dien man vet'oordeelen wegens diefstal7" Ik antwoord zonder de 
minste bedenking: ja, Vl'aagt de Ministel' echter: zoudt gij dien man daarom alleen 
uwe achting ontzeggen en hem als misdadiger beschouwen 7 dan antwool'd ik: neen, 
maal' hij valt ondel' de strafwet en moet als zoodanig wOl'den vel'oordeeld, natuurlijk 
tot het minimum van de straf. De Minister zegt mij: ik zou dien man niet straffen, 
overeenkomstig het jus canonicum. Gaal'ne erken ik dat het jus canonicum inderdaad 
leert wat de Minister zegt, maar dat jns canonicum is ook vrij wat menschelijkel' 
dan de stl'afwet en stelt het bedelen in 't openbaar evenmin stt'afbaar, Doch nu vraag 
ik den Ministel' op mijne beul't: zult gij niet dOOL' deze wetsbepaling en dool' de uit
legging, die gij zoo even aan die omkent diefstal hebt gegeven, zult gij daal'door 
niet nen man, die in den uitel'Sten nood vel'keel't, el' toc bewegen veel liever te 
slelen dan te bedelen? Want indien hij steelt is hij volgens u niet strafbaar, maar 
als hij bedelt is hij het wel, volgens <leze wet, en zeker volgens den regtcl', die 
alleen op den inhoud van dit artikel let, want volgens dit artikel is het bedelen op 
zich zelf een strafbaar feit, en van dat strafbare feit kan men alleen afkomen dOOI' 
te bewijzen eene onbewijsbm'e overmagt, 

Op al deze gronden geloof ik dat onze Commissie in het Vel'Slag zeer juist heeft 
gezegd: "Waar op andere wijze niet in de behoefte van den bedelaar of van zijn 
gezin kan worden voorzien, bestaat geen enkele regtsgrond voor het strafbaar stel
len van het beroep op de barmhartigheid van den medemensch, Ook het wetsdelict 
mag niet willekeurig worden gecreëerd, maar moet berusten op een ethisch beginsel", 
Hiel' 'is geen ethisch beginsel, hiel' is alleen eene vrees voor moeijelijkheid van be
wijs, voor overlast \'an bedelaars, eene VI'ees, gevoed voornamelijk door bewoners van 
het platteland, andel'S niets. Ik hoop dat boven dergelijke vrees- en verschrikkings
Ilrgumenten bij deze Kamer zal zegevieren het gevoels- en l'egtvaardigheidsargument, 
dat ik de eer heb gehad namens de Commissie te verdedigen, 

De hem' MACKA Y: De rede van den geachten afgevaardigde uit Bl'eda heeft op mij 
den indruk gemaakt als of hij ons bedelaars in idealen toestand voo I' oogen heeft 
willen stellen. Ik ontken niet dat er van die diep ongelukkige personen zijn die 
buiten eigen schuld in armoede geraakt zijn en daardool' genoodzaakt om aan hunne 
medemenschen ondel'stand te vragen, Maal' de geachte afgevaal'digde vel'geet dat el' 
nog een andel' soort van personen is die zich in de maatschappij bewegen, en die 
wel degelijk dool' eigen schuld, door liedel'iijkheid en luiheid arm geworden, op de 
menschlievendheid en weldadigheid van hunne medemenschen speculeren, Dezulken 
zijn een ware last voor hunne medebuI'gers en leveren tevens groot gevaar voor den 
Staat en speciaal voor het platteland op; en dezulken te stl'affen en naar eene bede
laal'Skolonie op te zenden komt mij zeer wenschelijk voor, Men hou de in het oog dat 
in dit wetsontwerp niet meer als strafbaar feit gevonden wordt de landlooperij, Ik 
erken dat et' veel voor te zeggen valt de landloopm'ij als delict af te schalfen , maal' 
ik mag het niet ontkennen dat in de hand van eene voorzigtige en wijze justitie zij 
het middel geweest is om veel erger delicten te vool'komen en de rust te handhaven. 
Maat· nu ook de bedelarij niet strafbaar te stellen, zoo als de geachte afgevaal'digde 
uit Eindhoven verlangt, gaat veel te vel', en stelt men zich aan groote gevaren bloot, 

Geheele troepen van bedelaal's en landloopers, die natuul'iijk niet veel goeds in 
den zin hebben, zullen het land alloopen en welligt tot het begaan van allerlei mis
drijven overgaan. 

De geachte afgevaardigde uit BI'eda gaat dan ook niet zoo vel', maal' heeft aange
tOOlld, dat menigmalen in het openbaar ook gebedeld kan worden dOOl' personen die 
het hoog noodig hebben, terwijl daarentegen soms aan de huizen gebedeld wordt op 
eene wijze, die eigenlijk wel strafbaar moest zijn, Te eer zou ik et' dus toe komen 
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om in dit artikel de woorden "in het openbaar" el' uit te laten, omdat dit het eigen
lijk criterium niet is, en dit wordt dan ook in het volgend artikel niet meel' als 
vereischte gesteld, 

In geen geval kan ik mij vereenigen met het dool' hem verdedigde amendement, 
Na al hetgeen tot bestrijding daarvan is aangevoerd, behoef ik el' niets meel' bij te 
voegen, Maar als die spreker het voorstelt als of in het vervolg het. beroep op de par
ticuliere liefdadigheid zal vel'boden zijn en als of elk ongelukkige die eene gift gaat 
vragen bij zijne meer bevoorregte medeburgel's, voor bedelarij zal vervolgd en ge
straft wOI'den, dan geloof ik dat hij ook hierin dwaalt, 

Mij dunkt dat de geachte afgevaal'digde uit Breda te veel uit het oog verliest den 
toestand, zooals die tegenwoOl'dig is, 'fhans is wet dat elk een die niet alleen in het 
openbaar, maar aan de huizen, of binnenshuis of waar ook bedelt, strafbaar is, 

De tegenwoordige wet is dus veel strengel' dan de nu voorgestelde bepaling, 
Wordt el' nu misbruik van gemaakt dool' den regtel' om personen te vel'oordeelen, 

zonder dat zij het verdienen? 
Ik ontken dit ten stelligste, Wanneel' zij gestl'aft worden, hebben zij het dubbel 

en dwars verdiend, Ook onder de tegenwoordige wet weet het openbaar ministerie 
en de regtel' zeel' goed te oordeel en wie moeten vervolgd en veroordeeld worden 
wegens bedelarij, Het aantal personen die liefdegaven vragen is ontelbaar, maal' het 
getal wegens bedelarij veroordeelde personen zeel' gering, Dit aantal zal in het ver
volg wel toenemen, Velen van hen die nu als landlooper teregt staan, zullen in het 
vervolg wegens bedelarij vervolgd wOl'den, want het is hun slechts te doen om 
opgenomen te wOI'den in de bedelaal'skolonie, Zien zij dat dit slechts gedaan kan 
worden dool' in het openbaar te bedelen, dan gaan zij bedelen. Was de opzending 
naar eene bedelaarskolonie gelast bij diefstal, dan zouden zij, des noods in tegen
woordigheid van een politie-agent, gaan stelen. Want die lui vragen niet hoe zij 
el' komen, als zij el' maal' komen. 

De geachte afgevaardigde uit Breda zeide, dat el' nog wel andere middelen waren 
om in het kwaad te voorzien en beriep zich op de politieverordeningen, die verbie
den belemmering van den open ba l'en weg, 

Maar, indien de bedelaars zoo toenamen dat de openbare weg el' dool' werd be
lemmet'd, dan zouden tic politiemaatregelen ook niet veel meel' uitwel'ken, en het 
is in ieder geval pligt te zorgen dat het kwaad zulke proporties niet verkt-ijge. Lang 
is getwist over de vraag of bedelarij is overtl'eding of misdrijf. Ten slotte heeft men 
aangenomen dat het overtreding is en die opgenomen in het Derde Boek. Een ge
volg daarvan is dat bedelarij slechts gestraft wordt met hechtenis 

Reeds eenige dagen geleden toen ei' spl'ake was om VOOl' het duel in plaats van 
gevangenis, hechtenis als straf op te leggen, meende de geachte afgevaard igde dat 
hechtenis te veel het bl'evet van fatsoenlijkheid aan dat misdrijf zou geven, maal' 
dan meen ik ook dat gevangenisstraf eene gewenschte straf is voor bedelarij. Zoo 
als wij weten zal de hechtenis worden ondel'gaan gemeenschappelijk. Dat is in dit 
geval een groot bezwaal'. De lieden waarvan wij spreken toch hebben reeds dikwijls 
korter of langer tijd in de gevangenis doorgebragt en zijn in den regel liederlijke, 
verloopen en zeel' luije personen, zelfs dikwijls te lui om een misdrijf te plegen. 
Liever laten zij zich in eene bedelaarskolonie opnemen. En zulke menschen zou men 
het faveur geven om in gemeenschap te zitten met anderen die slechts om ondel'
geschikte zaken hechtenis ondergaan en op wiel' moraliteit niet veel is aan te merken, 
Van alle andere personen moesten juist bedelaars dool' hunne antecedenten het minst 
in aanmerking komen om in gemeenschap met andere personen hunne straf te on
dergaan, De regtel' heeft echter nu niet eenmaal bevoegdheid hen hunne straf 
afzonderlijk te doen ondergaan. 

M\jn bezwaal' geldt niet zoozeel' voor dit artikel, dat slechts 12 dagen, doch meel' 
het volgende artikel, dat drie maanden kan doen opleggen. 

Bij zulk eene toepassing zal het stelsel van hechtenis slechte resultaten opleveren, 
Ik hoop dus dat de Ministel' zal kunnen goedvinden om in dit en het volgend al'
tikel eene bepaling op te nemen dat ook gevangenisstJ-af opgelegd wOl'de. Misschien 
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zou dit niet geheel in hal'monie zijn met het stelsel om ovel't!'eding slechts met 
hechtenis te straffen, Dit erken ik. Maal' men vergete hiel' niet dat el' lang geaar
zeld is vóót' men heeft beslist of wij hier te doen hebben met overtreding of mis
drij f, maal' welligt zou ook hiel' eene uitzondering voor de bedelarij kunnen gemaakt 
worden, in navolging van hetgeen is geschled bij art, 38 waar aan den regt~r de 
bevoegdheid is verleend om kinderen beneden de 10 jaren, die eenig misdl'ijf hebben 
gepleegd, op te zenden naaI' een opvoedingsgesticht en waarbij tevens is bepaald 
dat dit ook mag geschieden wegens bedelarij. Daardoor erkende men reeds dat, al 
is bedelarij eene overtl'eding, deze toch niet gelijkstaat met de overige overtredingen, 

De heel' VAN NlSPEN TOT SEVENAER: De heel' van del' Hoeven geeft zich 
ook hiel' aan een ziekelijk gevoel over, wanneet' hij zoo zeel' pleit voor de bede
laars van bet'oep, de straatbedelaars, waarvan, met uitzondering van de in wel'ke
lijkheid physiek verminkten, in den regel niet veel goeds te denken valt. Het zijn 
gewoonlijk zedelijk zeel' laag staande personen, die geen regt hebben op de sym
pathie van mijn geachten VL'iend. Hij kan, zoodanige pel'sonen verdedigende, dit niet 
doen geleid dOOL' een goed, maal' enkel door een ziekelijk gevoel. Zij zijn toch waar
lijk zijn medelijden weinig waardig, Wanneer mijn geachte vriend op het platteland 
zoo bekend was als ik, dan zou hij weten dat er soms tien, twaalf of veertien van 
die belangwekkende menschen bij de boeren komen, en deze in zekere mate dwingen 
om hun nachtverblijf te verschaffen in de schuren, waardOOI' de landbouwers aan 
allerlei gevaar van brand, veeziekte enz. worden blootgesteld. 

Nu zegt mijn geachte vriend ook, dat hij de bedelarij aan huis nog lastiger vindt 
dan die op sü'[).at, en dat hij een bedelaar op de openbare straat dikwijls iets geeft, 
zelfs wanneer deze niet vraagt, 

Ik vind dit zeer mooi, maar of het verstandig is, blijft eene tweede quaestie. 
Hij spl'eekt daar toch onmiskenbaar van eene soort van menschen, die bedelaars 

van beroep zijn, en hunne kinderen in datzelfde edele vak opleiden. 
In de tweede plaats moet ik zeggen, dat hlj in den regel niet veel last van die 

straatbedelaars zal hebben gehad, en ze dus niet k.ent: want de politie hier te lande 
zorgt Vl'ij goed, dat el' niet veel van die menschen op straat gevonden worden, De 
bedelarij op straat wordt vrij wel geweerd; men heeft el' ten minste niet veel last van, 

Maal' de bedelarij aan huis vindt de spreker uit Bl'eda nog veel lastiger. 
Ik moet hem nu doen opmerken, dat zijn laatste betoog niet alleen gaat langs 

het Regerings,artikel, maal' ditmaal ook langs zijn eigen amendement, dat hij ver
dedigen moest. Hij heeft tl'ouwens niet voorgesteld uit het artikel te Schl'[).ppen de 
woorden "in het openbaa1'''; die woorden wil hij laten staan, Hij wil el' slechts in
brengen de woorden "buiten nood~aak", die niets met de quaestie van het bedelen aan 
huis of in het openbaar te maken hebben. Had hij, gelijk de heel' Mackay op den 
vool'grond stelde, de bedelarij aan huis willen verbieden, en daal'om voorgesteld de 
woorden: "in het openbaar" el' uit te laten vallen, dan ware zijn betoog tot de zaak 
betrekkelijk geweest. Ongelukkig echter behelst zijn amendement daaromtrent niets, 

Het bewijs van noodzaak, zegt de heel' van der Hoeven verder, kan onmogelijk ge
leyerd worden, en om dat te betogen haalt hij aan een adagium van het civile regt. 

Nu wil ik gaarne, al is het ook in het openbaar, een les van mijn geachten vriend 
ontvangen over het civile regt; maal' dan moet ik hem toch zeggen, dat ik dit aan
gehaalde adagium altijd geheel anders heb opgevat en heb zien opvatten. Het luidt: 
nemo praecise eogi potest ad factum. Maal' .... dat heb ik toegepast gevonden in den 
aanvang van het Derde Boek van het BUI'gerlijk Wetboek, waal' gezegd wordt, dat 
de verbindtenis om iets bepaalds te doen, als de schuldenaaal' weigert in natura te 
praesteren , wOl'dt opgelost in eene schade-actie, zood at alsdan voor het geweigerde 
feit schadevergoeding in de plaats treedt, Als dal nu is wat mijn geachte ambtge
noot bedoelt, dan vraag ik, wat tel' wereld heeft dat 1I1et liet bewijs van nood:;aak 
te maken 7 Ik vermoed, dat mijn vriend, die een goed jUl'ist is, iets geheel anders 
bedoelt. Ik zou dit echter gaal'11e van hem willen vernemen, want raden kan ik dat 
volstrekt niet. 
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Ik onderschl'ijf overigens gaarne hetgeen de Minister gezegd heeft, even als een 
van onze geachte medeleden: VOOI' den regtel' is het voldoende dat het bestaan van 
een fait d'excuse door den beklaagde in het midden gebragt , maal' eenigennate 
aannemelijk, waarschijnlijk worde gemaakt. Indien ik eenige waarschijnlijkheid zie 
voo I' 'zulk een feit, dan neem ik dat feit als bewezen aan, en spl'eek den beschuldigde 
Vl'ij: want wie zou op zijn gewflten willen hebben, iemand te vel'oordeelen, waarvan 
het mogelijk is dat hij onschuldig is. 

Ten slotte nog dit. De geachte afgevaardigde uit Breda beweerde dat de Minister 
den feitelijken toestand del' al'men niet kent. Vraag maal' eens, zeide hij, bij de arm
besturen, hoeveel ellende er geleden wordt! Ik geef het den geachten afgevaardigde 
gaarne toe, dat er zeer veel armoede geleden word t, en er, helaas, veel te weinig 
gegeven wordt; maar ik vl'aag: level't de geachte afgevaardigde daardoor het betoog, 
dat er in het openbaar moet worden gebedeld 7 Dat is de zaak waar het hiet' alleen 
op aankomt, en dat betoog is de geachte afgevaardigde geheel schuldig gebleven. 

Neen, ik geloof dat het Regeringsal-tikel goed is. Indien el' evenwel een amende
ment vool'gesteld ware om de woorden: in het openbaar te doen vervallen, dan zou 
ik dit nog wel een oogenblik in overweging willen nemen. De bestaande wet, hoe 
vicieus ook, heeft feitelijk nooit belet wezenlijk noodlijdenden t.e helpen, noch ook 
dezen om hulp in te roepen. Maal' zoodanig amendement is niet voorgesteld, en ik 
kan er dus verder over zwijgen. 

De heer PATIJN, lid del' Commissie 'van Rappol'teurs: Ik heb alleen het woord 
gevraagd om op te komen tegen de uitlegging, die de geachte afgevaardigde (de 
heel' van del' Hoeven) heeft gegeven aan art. 40 van dit ontwerp dat dool' deze Ver
gadering is aangenomen. In dat artikel wordt gesproken - en dit is het artikel 
waarnaar de Regel'ing ons verwijst - van de noodzaak, de faits d'excuse. Nu 
herinner ik mijn geachten mederapporteur , dat art. 40 omvat zoowel het Duitsche 
"Nothstand" als het Duitsche "Nothwehr". In het Duitsche Wetboek zijn el' twee 
afzonderlijke artikelen van gemaakt; maal' men heeft in ons Wetboek die twee be
grippen in één artikel vereenigd en nu die beide nedergelegd in de woorden van 
art. 40. Dat vinden wij in de Memorie van Toelichting: "Van Nothstand enz." 
[zie deel I bI. 404]. 

Een ieder zal, als hij de Memorie van Toelichting inziet, tot de overtuiging moeten 
komen dat de Regering volkomen te regt aan onze Commissie heeft geantwoord, 
dat de woorden: bu.iten nood:xtak in dit al'tikel niet behoeven te worden opgenomen, 
omdat het beginsel reeds is nedergelegd in art. 40. 

De heel' MODDERMAN , Jlfiniste1' van Justitie: De geachte afgevaal'digde uit Amers
foort heeft den wensch te kennen gegeven, dat op de bedelarij alternative zou worden 
gesteld gevangenisstraf of hechtenis. Ik moet bezwaar maken, aan dien wensch te 
voldoen. In dit geheele Derde Boek wordt alleen hechtenis bedreigd, nergens ge
vangenisstraf, en het komt mij voor, dat bij bedelarij niet alleen geen voldoende 
grond bestaat om van dat algemeene beginsel af te wijken, maar dat del'gelijke 
afwijking zelfs feitelijk onmogelijk zou zijn. Wanneer men zich voorstelt een stad als 
Amsterdam en nagaat hoeveel cellen er wel noodig zouden zijn VOOI' al die bedelaars 
uit de stad zelve en de doortrekkende betlelaal's, dan zou daal'vool' alleen wel eene 
cellulaire gevangenis moeten gebouwd wOI'den. Zou men dààrdoor ook niet vervallen 
in die overdrijving, waarop de geachte sp"ekel' zelf gewezen heeft 7 Ik geloof niet 
dat de gemeenschappelijke opsluiting van bedelaars zooveel kwaads zal na zich slepen 
als die van andere gevangenen; in de Rijkswerkinrigting zullen zij toch weder bij 
elkander geplaatst worden. 

Het komt mij voor dat de geachte sprekel' uit Breda, ook in zijne tweede rede, 
verwart armen en bedelaal's. Ik onderschrijf ten volle zijne schildel'ing van den 
ellendigen toestand waarin niet weinigen onzer Jandgenooten met of zonder hunne 
schuld soms verkeeren. Maar tot bedelen bestaat, dank zij de al'mbestl1l'en, zelden 
noodzakelijkheid, en openbat'e bedelaars zijn in den l'egel niet degenen bij wie de 
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nood het hoogste is. De geachte spreker heeft zelf erkend, dat de wezenlijk arme 
in den regel door schaamte -.vordt teruggehouden. De zoodanigen in hunne woning 
op te zoeken, komt mij meel' mcnschlievend voor dan de openbare bedelarij in de 
hand te wel'ken, Overigens, ik herhaal het, ook ik erken hiel' het algemeene fait 
justiflcatif van ar t. 40. 

Vet'der kwam het mij voo I' , dat de geachte spreker redeneert als of er sprake 
wal'e van vel'Scherping del' straf op bedelarij, terwijl toch juist het tegendeel waal' 
is, Volgens den Uode Pénal en de wet van 185,t wordt op dit oogenblik bedelarij 
dool' het gansclle land met correctionele straf gestraft. 

El' was dus geen reden om een pleidooi te houden, gelijk ,Ie geachte spreker uit 
Bl'eda gedaan heeft, want wel verre dat in de thans voorgedragen bepaling eenige 
inhumaniteit zou zijn gelegen, strekt zij om den wezenlijken arme te hulp te komen, 
tel'\vijl zelfs de openbare bedelaar soms kt-achtens art . 40 ongestraft zal kunnen blijven, 

De geachte spreker beweert dat ik zou gezegd hebben dat in Nederland niemand 
tot bedelen zou gedwongen zijn. Dit heb ik niet gezegd, en dit is ook de quaestie 
niet. Ik heb gespl'oken over bedelen in het openbaal' en zelfs daarbij, hoe uitel'St be
perkt ook, nog eene uitzondel'ing el'kend. Wat is de regel en wat is de uitzondering? 
De regel is dat het in Nedel'land niet noodig is in het openbaar te bedelen; voor de 
zeldzame uitzondering voldoet art. 40. Dit laatste werd tegengesproken dool' beroep 
op den regel nemo praecise ad factum cogi potest. De geachte spreker uit Nijmegen 
heeft zeer ter snede opgemerkt dat die I'egtsregel niets te maken heeft met ons ondel'
werp. Indien de heel' des Amorie van del' Hoeven gelooft dat die regel strafregtelijk 
de beteekenis heeft, dat men dool' overmagt niet tot een positief feit kan worden 
gedrongen, dan had hij zich mpeten verzetten tegen art. 40 , want daarin wordt ge
zegd: "Niet stl'afbaar is hij die een feit begaat waartoe hij dool' overmagt is gedron
gen". EI' staat overigens niet gedwongen maar gedl'ongen , om te doen uitkomen dat 
men niet alleen het oog heeft op den physischen maar ook op den psychischen dwang. 
De heel' van der Hoeven zegt: voor bewijs zou men de maag moeten openen! Maar heeft 
ook dezelfde spreker niet verklaard, dat hij lieden ontmoet heeft op straat, wier uiter
lijk aantoonde dat zij niet het noodige voedsel hadden genoten? Waarom zou dan de 
regtel' ook niet op uiterlijke teekenen - zij het dan ook met vool~ligtigheid - afgaan? 

Eindelijk nog eene laatste opmerking. De geachte afgevaardigde verweet mij dat 
ik wel bij diefstal en niet bij bedelen zou erkennen het fait justificatif van de onver
mijdelijke noodzakelijkheid. Geenszins. Ik heb ook volstrekt niet gezegd, dat ieder die 
al'm is daal'om mag stelen of bedelen. Voor den al'me staan andel'e wegen open, bijv. 
de armenbesturen en de vrije liefdadigheid. Alleen heb ik gezegd dat, wanneel'men, 
voor 't geval in lettel'iijken hongel'llood een stuk bl'ood wordt weggenomen, genoeg 
vel'kouwen stelt op het openbaar ministerie en den regter , om geene uitdrukkelijke 
wettelijke voorziening noodig te achten, men evenzeer datzelfde vel't1'ouwen in de 
regtel'lijke magt kan hebben, waar het geldt openbare bedelarij in den hoogsten nood, 

De heel' DES AMORIE VAN DER HOEVEN : Mijn vriend, de heel' van Nispen, 
z(~ide, dat ik zou hebben gesproken ten vOOl'deele van bedelaars van bel'oep; ju ist het 
tegenovergestelde is de waarheid, Ik heb tegen hen zeer bijzondel' gewaarschuwd, 
en gezegd mij niet ligt te zullen laten verleiden om hun een aalmoes te geven. 
Neen, dezulke zijn zeel' gevaarlijke lieden voor wie de heer van Nispen geen grooter 
afkeer kan hebben dan ik. 

Een woord van opheldering aan den heer Heydenrijck, opdat geen onjuiste gevolg
trekking uit deze discussie worde gemaakt, ingeval het amendement del' Commissie 
mogt wOl'den aangenomen. 

In mijne eerste rede heb ik gezegd dat, wanneer een bedelaar beweel't door den 
nood gedrongen te zijn tot bedelen, de eel'Ste vraag van den regtel' zal zijn of in de 
gemeente waar ile bedelaar woont geen armbestuur ofwerkinrigting wordt gevonden . 
Antwoordt de man dat hij het niet noodig heeft geoordeeld daarnaal' te onderzoeken) 
dan zal de rE'gter dit als voldoend bewijs aannemen voor het buiten nood:.aak bedelen, 
Antwoordt echter de man dat hij zich bij het armbestuur lIeeft aangemeld, en dat 
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dit hem bijv. een dubbeltje pel' week voor hem en zijn gezin heeft aangeboden, dan 
zoude alleen het aanwezig zijn van zulk een armbestuul' geene l'eden zijn om hem 
strafbaar te stellen als hebbende buiten noodzaak gebedeld. Immel's, de hulp van 
zood\tnige im'igting moet voldoende zijn om althans in tIe allel'dringendste nooddruft 
te vool-ûen, zood at de menschen niet van honger p.n koude behoeven om te komen. 

Ten slotte een woord aan den Minister, die ook nu weder heeft et'kend het geheel 
met mij eens te zijn, dat hij) die buiten noodzaak bedelt niet moet worden gestl-aft. 
Welnu) de Minister sch1"iJve /tel dan in de wet) opdat alleen zij wOl'den gestt-aft 
àie ook volgens des Ministers overtuiging een stt-afbaar feit hebben gepleegd. Doet 
de Minister dat niet) dan zal art. 40 den bedelaar nimmer helpen, omdat het positief 
bewijs van O!'enllagt die lot /tet bedelen dwingt) nimmer zal kunnen wOl'den geleverd. 
De Minister - ik herhaal het - sclu'ijve dus in de wet wat hij en ik beschouwen 
als een eisch del' regtvaal·uigheid. 

[Het amendement werd met 43 legen 21 stemmen verworpen.] 

[V gL over de wijziging van art. 434, ook wat de bedelarij betreft, 
hierachter bij de wijzigingswet van 1886 bL 235.] 

[L A. N D L 0 0 PER IJ.] 

O. R. O. ART. 152. Hij die, zonder middelen van bestaan en niet 
gewoon eenig beroep uit te oefenen, rondzwerft, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste drie maanden. 

Zij die hetzij met gebruikmaking van middelen geschikt om vrees aan 
te jagen, hetzij in vereeniging van twee of meer personen, niet tot het
zelfde huisgezin ' behoorende , zonder middelen van bestaan en niet gewoon 
eenig beroep uit te oefenen, rondzwerven, worden gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste negen maanden. 

[Vgl. O. R. O. art. 153, hiervoor bI. 205.] 

Memorie van Toelichting. 

Vervolg van V. Landloopel'ij (art. 152). 

LandJooperij staat gelijk met bedelarij als gewoonte [zie art. 150 O. R. 0., 
hiervoor bL 205 volg.] en kan zich onder dezelfde verzwarende omstan
digheden voordoen. 

Advies van den Raad van State. 

Landloopel·ij. Hier wordt niet ge
sproken van het gemis van vaste 
woon p I a a t s. Het ware wenschelijk, 
dat de memorie van toelichting dit 
alsnog motiveerde. 

Rapport aan den Koning. 

Landlooperij. De Raad vau State 
wenscht gemotiveerd te zien, waarom 
in dit artikel niet gesproken wordt 
van het gemis eener vaste wo 0 n
p I a a t s. W 0 0 n p I a a t S kan hier 
niet anders bedoeld worden dan in 
feitelijken zin, want regtens heeft 

ieder een domicilie (art. 74, al. 2, burgerlijk wetboek), en dit juist deed 
bezwaar rijzen bij de uitlegging van art. 270 Code PénaL 't Gemis van 
woonplaats in feitelijken zin blijkt genoegzaam uit het woord »rondzwerft". 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 152. Naar het eenparig oordeel der Commissie moet deze bepaling 
vervallen. Landlooperij is geen misdrijf: het is geen strafwaardige daad 
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dat iemand die ni Jeu ni tien heeft rondzwerft. Men straft dan ook eigen
lijk een feit dat geen misdrijf is, alleen om feiten die wel misdrijven 
zijn te voorkomen. Landlooperij is niet even als bedelarij verstoring 
van de openbare orde. Het eenige maar onhoudbare motief voor de straf
baarstelling is, dat in het rondzwerven van landloopers gevaar voor de 
openbare orde kan gelegen zijn. De strafbepaling is bovendien zonder 
beteekenis, daar het feit zonder den wil van den beklaagde, nooit te 
bewijzen is. 

Gequalificeel'de landlooperij is geheel ondenkbaar. Wat beteekenen vrees
aanjagende middelen als niet gebedeld of een ander misdrijf met die mid
delen gepleegd wordt? Wat het l'ondloopen in vereeniging , als het zich 
tot dat feit bepaalt? 

Dat landlooperij eigenlijk geen strafbaar feit is , beaamt de Minister. 
De landlooper doet werkelijk niets waardoor de publieke orde wordt 
aangerand of dat uit anderen hoofde strafwaardig is. Hierbij komt, 
dat de negatieve elementen van het misdrijf, indien de dader niet 
bekent, bijna nimmer zijn te bewijzen. Tegenwoordig komt dan ook 
bijna geene vervolging wegens landlooperij voor dan van diegenen, 
die zich als zoodanig vrijwillig aangeven en dan nog slechts daar 
waar de rechtbank het met de bevestiging der bekentenis niet al te 
zwaar opneemt. Waar dat college gewoon is het bewijs niet spoedig 
ter veroordeeling voldoende te achten, laat men de als landloo
pers zich aangevende personen bedelen en vervolgt hen wegens dat 
misdrijf. 

Indien de Staat ter 'voorkoming van misdrijf opneming in een bede
laarsgesticht moet gemakkelijk maken, dan geschiede dït door loijale 
middelen, niet door fictie van- of provocatie tot misdrijf. 

Verslag van de Eerste Kamer. 

Landlooperij op zich zelf straffeloos. Is dit gewenscht met betrekking tot 
maatschappelijke toestanden ten platten lande? 

Met nadruk beantwoordden een aantal leden deze vraag ontkennend. 
Zij betreurden, dat de landlooperij 
thans niet alleen ongestraft zal kun
nen geschieden, maar zelfs ongestoord 
en onverhinderd plaats hebben kan. 
Men voorzag daarin groot gevaar 
vooral voor de veiligheid ten platten 
lande. Het is toch eene zaak van 
algemeene bekendheid dat vele lieden 
op het platteland rondzwerven zonder 
eenig middel van bestaan en uitslui
tend leven ten koste der ingezetenen 
voor wie zij een ware last zijn. 

Welk bezwaar kan er in gelegen 
zijn om bij de strafwet te bepàlen, dat 
dusdanige personen zullen worden ge
arresteerd en naar eene Rijkswerk
inrigting overgebracht, waar zij ver
plicht zullen zijn te arbeiden? 

Antwoord van de Regeering. 

Als de landlooper werkelijk over
last of gevaar veroorzaakt, wordt hij 
strafbaar j zie vooral art. 138; ook 
de artt. 284 en 317 , waar ook poging 
strafbaar is j even zoo art. 432 vlgg. 
V oorts zal strenge toepassing der 
vreemdelingenwet heilzaam werken. 
Overigens wordt verwezen naar de 
schriftelijke gedachten wisseling met 
de Twp-ede Kamer. 

De Commissie van Rapporteurs 
verwijst naar het slot van haar 
Verslag [zie dit onder de rubriek 
Inhoud en im'ichting enz. onder lIl, 
in deel I bI. 56.] 
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Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 

(2 Maart 1881 .) 

__ • . t:~ ". . ...... 

Do heer VAN AKERLAKEN : Het Wetboek van Stl'afregt, waal'onder wij thans 
leven, bevat omt.rent de landlooperij de navolgende bepalingen: 

Art, 269 zegt: "De landloopOl'ij is een wanbedrijf," 
Art, 270: "Landloopel's of geboefte zijn diegenen, die noch vaste woonplaats, noch mid

delen van bestaan hebben, en geenerlei ambacht of beroep gewoon zijn uit te oefenen." 
Het feit van de landloopeeij wordt volgens art, 271 gestt'aft met gevangenisstl'af 

van drie tot zes maanden, 
De Staatscommissie, die met het opstellen van dit ontwerp belast was, was dezelfde 

meening toegedaan: zij nam ook het feit van landloopm'ij voor strafbaar aan: on 
dezelfde weg werd gevolgd bij het primitief ontwerpen van dit stuk van wetgeving; 
doch op verlangen van de Commissie van RapporteUl's in de andere KamOl' , die 
landloopel'ij niet als een strafbaar feit beschou wde, heeft de Ministel' daaraan toe
gegeven en landlooperij qua taUs niet meel' strafbaal' gesteld, 

Met vele andCl'e leden dezer Kamer heb ik die verandering betJ'eued , Wat VOOI' 
soort van menschen zijn toch die landloopel's 7 In den regel het schuim des volks; 
luiaaeds die wel kunnen maar niet willen wel'ken, De Code Pénal noemt in den 
Franschen tekst die menschen gens sans aveu, en in de Hollandsche vertaling woeden 
zij betiteld met den niet vleijenden , maal' zeer gepasten naam van geboefte, 

Dat soort van menschen nu zal, woedt dit wetsontwerp aangenomen, buiten de 
strafwet vallen, De Minister zegt in zijn antwool'd op ons Verslag daaromtrent het 
volgende: "Als de landlooper werkelijk ovel'last of gevaar veroorzaakt, wordt hij 
stt'afbaal''' volgens de dool' den Minister geciteel'de bepali ngen, de artt, 138 , 284 , 
317 en 432 , Maar deze bepalingen zijn op het feit :.elJ niet toepasselijk , Wanneel' de 
larullooperij gepaard gaat met indringen in eens annel'S woning, is de man stt'af
baar volgens art. 138; volgens art, 284 wanneer het gepaard gaat met bedreiging; 
vo lgens art, 317 wanneer het gepaard gaat met afpersing; en eindelijk volgens art. 
432 wanneer het gepaard gaat met bedelarij, Maal' dat zijn geheel andere feiten dan 
de landlooperij op zich zelf, die daarin bestaat dat de land 100pel'S zich plaatsen op 
wegen, dijken, pleinen en daar vooeloopig met hun gezin hunne woonplaats vesti
gen; of zij begeven zich op een stuk land of in een bosch, aan een ander behoorende, 
Zijn nu dergelijke willekeurige handelingen niet in strijd met de openbare orde, met 
de regtsOl'de in de maatschappij 7 en behoOl'en zij niet als zoodanig te worden gestl'3ft? 

De Commissie van RapporteUl'S uit de andere Kamer heeft bewem'd, dat niet stJ'af
baal' was het feit op zich zelf, omdat het de oOI':.aak kon zijn van gevaar en uit 
zich zelf geen . gevaat' daal'stelde. Maal' het feit zelf komt mij voor stl'afbaal' te zijn. 
Wat toch zal men nu met die pe1'Sonen doen, als zij op het ed of in het bosch van 
een ander komen 7 Zij zullen niet meel' stl'afbaar zijn, want men kan niet zeggen 
dat zij daardooI' den huisVl'ede verstoren. De bepaling dunkt mij dus onpl'3ktisch, 
en het heeft mij te meel' verwonderd dat aan het verlangen der Comm. van Rapp, 
in de andere Kamer is toegegeven, omdat in het wetsontwCl'p - het is reeds dool' 
andere sprekel'S aangemel'kt - verschillende stt'afbepalingen voorkomen, welke niet 
tegen de orde in den Staat, maar tegen de zerlelijkheid aandruischen, zoo a ls open
bare dronkenschap, dierenmishandeling binnenshuis, de bepaling van art. 450 enz, 
Hier daarentegen, waar gehandeld wordt tegen de orde in den Staat, tegen het 
algemeen belang, WOI'dt het feit niet stmfbaal' gesteld, Ik vrees dat men daarvan, 
vooral ten platten lande, groot nadeel zal ondervinden en dring en dus bescheiden, 
maar ernstig op aan, dat bij de verwacht wordende novelle landloopel'ij, even als 
nu, stJ'afbaar zal wOl'den gesteld, 

De heer THOOFT: Ik vel'eenig mij geheel met de zienswijze van den geachten 
spreker uit Nool'dholland ten opzigte del' landloopCl'ij; met hem ben ik van oordeel, 
dat de artikelen door den Minister aangehaald, op anrlel'e gevallen zien; maar a ls 
dat soort vo lkje vI'ij en f['ank over wegen en velden mag loopen, dan is dat VCI'-
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keerd, en ik zou wel van den Minister willen vernemen, bij welk al,tikel dit ver
boden wordt, Ik verlang niet dat landlooperij gestraft worde, maal' wel dat, als dat 
soort van lieden, die gens sans aveu zich op de wegen vertooneu, zij onmiddellijk 
worden opgepakt en naar het parquet gebragt , want zij bedreigen de openbal'e veilig
heid; zij leven daal' pel' [as et nefas; pel' fas, omdat zij hier en daal' bedelen, en 
wie met het platteland bekend is, weet dat, wanneer drie of viel' km'els ondel'Stand 
komen vragen, geen landbouwer durft weigeren, omdat hij vreest voor dOl veilig
heid van zijn pel'Soon en goede l'en. EI' zijn onderscheiden branden ten platten lande, 
waarvan de justitie met zekerheid weet dat zij daarin hun oorspl'ong hebben. En 
nu spreek ik nog niet eens van moedwillige bl'andstichting. Maal' dat soort lieden 
loopt op de openbare wegen heen en weer, - de politie is daartegen magteloos. 
Zij wachten tot dat de platteland bewoners naai' bed zijn en leggen zich dan in de 
hooibergen en on gesloten schl11'en neder; sommigen zijn voorzien van bl-andende 
pijpen; zij hebben niets te vel'iiezen, zij zijn dus onvool'zigtig, en in een oogenblik 
staat 4e boel in bl'and. Ik acht vOOl'ziening hierin wenschelijk. Dit Wetboek zal 
heden wOl'den aallgenomen, maal', wordt bij de invoeringswet in dit punt niet voor
zien, dan zal menigeen huiveren om afscheid te nemen van den Code Pénal, die, 
met al de gebl'eken die hem aankleven en dOOI' den Minister zijn opgenoemd, toch 
het platteland in bescherming neemt tegen dat volkje, dat in de officiele taal (Ien 
naam van geboefte heeft en met regt draagt. 

De heel' MODDERMAN , MinisleI' van Juslitie: Ik zou de conclusie van de beide 
sprekers geheel onderschrijven indien hun premisse geheel juist wal'e, Maal' ik ver
oorloof mij te meenen dat juist op deze niet weinig is af te dingen. Zij gaan uit 
van de ondm'Stelling dat volgens dit ontwerp die gens sans aveu, die vagebonden, 
stJ-a[eloos zouden zijn. Is deze onderstelling juist? 

Allerminst. Wel is waal' zal het enkele feit dat men niet heeft een middel van 
bestaan, noch in den laatsten tijd gewoon is een beroep uit te oefenen en zich ook 
niet mag verheugen in een vast vel'blijf - dat enkele, negatieve, op ::.ich ::.elf nog 
niet gevaal'lijke en niet pel' se ongeoorloofde feit zal niet meel' stJ'afbaal' wezen, 
Zoodl'a echter op eenige wijze, bepaaldelijk ook op de wijzen gesignaleel'd dool' de 
beide sprekers, voor de vreedzame burgers, voor de maatschappij gevaar veroorzaakt 
wordt, valt de vagebond onder de stl-afwet. Indien hij u bijvoorbeeld ovel'last aan
doet door op den openbaren weg te bedelen, dan is hij stJ-afbaar als bedelaar; 
poogt hij u iets af te pel'sen of af te dl'eigen, dan is hij schuldig aan poging tot 
afpel'sing of afdreiging; wil hij uw huis binnendringen, dan valt hij ondel' het 
artikel van huisvredebreuk (138), Maar, zeggen de beide sprekers, in één geval is 
niet voorzien, dat namelijk iemand zich op uw land kampeel't, of uw hooiberg uit
kiest tot zijn nachtleger. Maat' dan wijs ik niet alleen op art. 461, welk artikel, 
hoe geringe straf het ook bedl'eige, de politie het regt geeft den man te veJ'wijderen 
(art, 39 StJ-afvordering), maal' ook met nadruk op alt. 138. Wie zonder uwe voor
kennis den nacht in een hooiberg doorbrengt. valt, krachtens het 2de in verband 
met het lste lid van art, 138 (ERF) onder de omschl'ijving van huisvredebl'euk, Met 
nadruk mag ook gewezen wOl'den op de vreemdelingenwet. De meest gevaarlijke 
vagebonden die hier te lande komen hospiteren en overlast vel'oorzaken (z igeuners, 
enz,) zijn vreemdelingen, en niets belet op hen de bestaande vreemdelingenwet met 
de meetite gestrengheid toe te passen. 

Wanneer de Code Pénal van "geboefte" spreekt, dan is dit eene fout van den 
vertaler, die met den Franschen tekst geen weg wist. Overigens, ik vJ'aag waarom 
men ook hem die zonder zijne schuld geen middel van bestaan heeft, ten gevolge 
wellicht van ziekte èn zijn beroep èn zijn bedrijf verloor, als wal'e hij een mis
dadiger, tot gevangenisstl-af zal vel'Oordeelen, Tegen lastige indl'inget's wordt men 
door anden' bepalingen voldoend beschermd; wat beteekent het te stJ-a[en hen die 
alleen ongelukkig zijn 7 En wat is in de pJ'aktijk van die straf geworden 7 Ieder 
weet het; de zoogenaamde landlooper wordt veroordeeld bijna altijd op zijne eigene 
bekentenis, zonder welke in den regel het feit niet te bewijzen is, en het misdrijf 
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van landloopcrij wordt het middel wam'door de gemeentebestul'en de annen:.org 
o'L'erbrengen op den Staat, 

Maal' el' is meer, Die strafbaarheid voedt ook het kwaad, want daal' de zoogc
naamde Rijksbedelaarsgestichten gcen stmjgestichten zij n, zoo leidcn de zoogenaamde 
Jandloopers daal' een leventje dat alle afschl"ikking mist, 

Het ondcrzoek ook omtrent dit onde,'werp acht ik nimmer gcsloten , en in zoovene 
voldoe ik gaal"llc aan het vCl'zoek der beide geachte sprekel's , doo,' te vel"klaren dat 
de zaak steeds mijne aandacht zal bezighouden, Maa,' rceds nu mag ik er op wijzen 
dat bij de aanneming van dit ontwerp, door de gansch andere iOl"igting der bede
laarsgestichten, die vOOl'taan strajgestichten zullen wezen, indirect veel kan wo,'den 
bijgedragen tot verminde,'ing de" landloopel"ij. Thans zijn zij geene st,-afgestichten, 
al is bet waal' dat zij feitelijk bijna uitsluitend zijn bevolkt door lieden die zich 
daar bevinden kl-achtens een regterlijk vonnis. Die gestichten immers zijn ook be
stemd voor de zoogenaamde vrijwilligers (thans plus minus 10 van tie 2400 lieden) 
die daar voor rekening van gemeenten zijn opgenomen. lIoe klein echter het aantal 
vrijwilligers zij, zij bederven de gestichten. Als men ongelukkige invaliden en luiaal'ds 
aan 't zelfde régime onderwel'pt, dan hebben de laatste het veel te goed, 

Eerst als de gestichten stt-afgestichten zullen zijn, zal tie tueht 81' streng genoeg 
en bet verblijf onaangenaam genoeg kunnen wezen om doel te treffen. 

De heer VAN AKERLAKEN : Ik dank den Minister voo I' de toezegging, dat hij het 
onderwerp in nadere overweging zal nemen, en uit diAn hoofde nog een enkel woord. 

De Minister beriep zich op art. 461. Deze bepaling heeft mijns inziens op eene 
geheel andere zaak betrekking dan op het feit van landlooperij. De landlooper loopt 
of rijdt niet op eens anders gl'ond, op de straat of den dijk, maal' hij nestelt er 
zich en timmert zich des noods eene hut; of bij kiest een hooiberg of schuul' tot 
zijne woning. Dat zijn de handelingcn van den lal1l1100pel', en deze feiten vallen 
niet onder de bepalingen van art. 461. Het feit op zich zelf, dat met de openbare 
ol'de in stl'ijd is, komt mij dus voor niet stJ-afbaar te zijn. 

Stel eens, dat art. 461 toegepast wordt, dan zal tegen den landloopel' procesvel'baal 
opgemaakt worden; vervolgens wordt hij voor den kantonregter gedagvaal"d cn kan 
overeenkomstig alt. 461 gestmft worden. Maar intusschen blijft de landlooper op het 
land en kan zoolang het vonnis geen kl-acht van gewijsde heeft niet worden gestraft, 

'Wanneel" onder de tegenwoordige wet zulk een pel'soon zich op eens andm's grond 
bevindt, neemt de I'ijksveld wachter hem in hechtenis, wordt de zaak vooJ"(le regtbank 
gebmgt en de landloopel' vcroordeeld; de gl'ond is intusschen van dien persoon bevrijd. 

De Minister zegt, dat de landlooper meestal op eigen bekentenis veroordeeld wordt, 
maal' dit meen ik met alle bescheidenheid niet geheel te mogen toestemmen. Wan
neel' een landlooper zich op eens andel'S el'f of eigendom bevindt, vl-aagt de veld
wachtel' hem wat zijn vak is, waar hij woont, wat hij daal' doet. Wordt die man 
zonder beroep of vaste woonplaats bevomlen, dan necmt men hem in hechtenis, 
brengt hem voor den of(]cie,' van justitie en wordt hij gestraft. - De Ministel' be
roept zich op de vCl'keerde vel"taling van de FI'f1.nsche wet, die de landloopCl"S noemt: 
gens sans aveu, tenvijl de lIollandsche vertaling hen noemt geboefte. AI is de te,'m 
niet zeer fraai, de uitul'ukking is mijns illziens toch goed, want de landloopers zijn 
het schuim der natie: volgens de vreemdelingcnwet wOl"dt de Vl'emnde landloopcr 
wel het land uitgezet, maal' met den Nederlander is dit het geval niet, en den 
landloopel' vindt men zoowel onder de vreemden als ondel' de Nederlandsche bu"gel's, 

De heer MODDERMAN , Minister 1'an Justitie: Wanneer dc geachte spreker art. 138 
van het wetsontwel'p wil lezen in vel'banrl met al't. 39 vun hct wetboek van stl-af
vordering, dan vindt hij zijne objectie volkomen beantwoonJ. Art. 138 bedreigt stmf 
tegen een iedCl', die zich des nachts, wnder vOOl'kennis van den bewoner, bevindt 
op eens an,lers elf, terwijl art. 39 Wetb. van Strafv. aan de politie de bevoegdhcid 
geeft om ieder die op heeterdaad op eenig strafbaar feit betmpt wOldt, aan te 
llOllden en voor een del' ambtenaren van het openbaar ministerie te bl'engen, 
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WIJZIGINGSWET VAN 15 JANUARI 1886 (Stbl. 6). 1 

O. R. O. 1886 AR.'I'. 3. Aan artikel 432 van voormeld Wetboek 
[zijnde dat van Strafrecht, zooals het oorspronkelijk werd vastgesteldJ 
wordt de volgende bepaling toegevoegd: 

»Met dezelfde straf wordt, als schuldig aan landlooperij, gestraft hij, 
die, zonder middelen van bestaan en niet gewoon eenig beroep uit te 
oefenen, rondzwerft." 

De aanhef van artikel 433 van voormeld Wetboek wordt gelezen: 
»Overtredingen, bedoeld in het vorig artikel, gepleegd door drie of 

illeer vereenigde personen boven den leeftijd van zestien jaren, worden 
gestraft" enz. 

Artikel 434 van voormeld Wetboek wordt gelezen: 
»De schuldige aan eene der in de beide vorige artikelen omschreven 

overtredingen kan bovendien, zoo hij tot werken in staat is, tot plaat
sing in eene rijkswerkinricbting worden veroordeeld voor ten hoogste 
drie jaren." 

Memorie van Toelichting. 

Art. 3. Landlooperij was in het ontwerp der Staatscommissie [art. 154 J 
en in het oorspronkelij k Regeeringsontwerp [art. 152J, evenals bedelarij 
als gewoonte, opgenomen onder de misdrij ven. Op het eenparig ad vies 
ecbter der Commissie van Rapporteurs der Tweede Kamer [hiervoor blz. 
230], nam de Minister MODDE&MAN in bet gewijzigd Regeerings-ontwerp 
dit feit uit de rij der strafbare feiten weg. 

In de Eerste Kamer werd daartegen met aandrang en bij herhaling opge
komen [hiervoor blz. 231 volg.J; men voorzag daarvan groot gevaar voor 
de veiligbeid te platten lande en verlangde van den Minister de bepaalde 
toezegging dat in deze naar men meende belangrijke leemte vóór de in
voering van het Wetboek zou worden voorzien. 

Ofschoon de Minister MODDERMAN weinig geneigdheid betoonde aan dit 
verlangen toe te geven, kan de ondergeteekende zich met het stelsel del' 
Staatscommissie en het oorspronkelijk Regeeringsontwerp vereenigen. Ook 
hij vreest zeer belangrijke nadeelen en gevaren voor het platteland van 
de afschaffing van landlooperij als strafbaar feit en gedraagt zich te dien 
aanzien aan hetgeen daarover bij de beraadslaging in de Eerste Kamer 
dool' de beeren VAN AKEltLAKEN en 1'UOOF'l' zoo te recht is in het midden 
gebracht. Dat deze beeren van het gevaar dat de landlooperij met zich 
brengt, geen al te zwarte voorstelling hebben gegeven, bewijst o. a. 
eene mededeeling, voorkomende in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 
2 Februari jl., over de luide klachten, welke van verschillende kanten 
opgaan over de toenemende landlooperij (in het bedoelde bericht eene 
landplaag genoemd) in bet buitflnland. 

Toch wil de ondergeteekende ééne reserve maken, waal' hij zich ver
eenigt met het stelsel van het oorspronkelijk Regeeringsontwerp. Nu 
alle bedelarij n&lDelijk in het Wetboek gebracht is onder de overtre
dingen, behoort landlooper~ om dezelfde reden uit de rij del' misdl'io'ven 

1 [Zie deel v) bI. 90-112.J 
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verwijderd te blijven. Ook hier is, naar het oordeel van den onderge
teekende , slechts sprake van een wetsdelict. 

Ook uit een practisch oogpunt verdient dit aanbeveling; de bijko
mende straf van opzending naar eene werkinrichting moet hier, even
als bij de bedelarij, feitelijk hoofdzaak zijn; de hoofdstraf kan zoo licht 
mogelijk zijn; weinige dagen hechtenis zijn zelfs als maximum voldoende, 
en met de oeconomie van het Wetboek zou het in strijd zijn tegen een 
niet. culpoos misdrijf de straf van hechtenis te bedreigen. 

In verband met het hier geuit gevoelen van den ondergeteekende, 
dat bij landlooperij en bedelarij, voor zoover de schuldigen tot werken in 
staat zijn (en bij de invalieden is voor deze feiten eene korte hechtenis 
voldoende straf) opzending naar een bedelaarsgesticht hoofdzaak is, is uit 
art. 434 de eisch van recidive voor de opzending ook voor de bedelaars 
verdwenen, en eveneens de zwaardere hoofdstraf in geval van herhaling. 

Het facultatieve der bedreiging van de bijkomende straf maakt dat 
dit zonder gevaar kan geschieden. Wenschelijk is het daarentegen de 
bevoegdheid tot het opleggen van de straf, die in deze bijzondere ge
vallen meer dan eenige andere bcpaald aangewezen is, ook bij de eerste 
terechtstelling te verleen en. 

Advies van den Raad van State. 

Bij dit artikel wordt vool'gesteld om de lundlooperij wederom als straf
baar feit in het Wetboek van Strafrecht op te nemen. De Raad heeft 
daartegen geen bezwaar en de gronden, in de Memorie van Toelichting 
aangegeven, komen hem juist voor. Er moge in het afgetrokkene al iets 
tegen te zeggen zijn om iemand, die niets bezit en rondzwerft, daar
voor alleen, ofschoon hij niets ongeoorloofds doet, maar enkel omdat 
men uit zijn berooiden toestand vreest, dat hij iets strafbaars zal plegen, 
met straf te bedreigen; waarheid i~, dat t.en plattelande , waar het politie
toezicht uit den aard der zaak vrij gebrekkig is, de landlooperij een 
ware plaag en schrik voor de bewoners is; en te recht wordt dan ook, 
naar 's Raads oordeel, thans in de bestaande leemte weder voorzien. 

Bij hetgeen de Memorie van Toelichting op dit artikel aanvoert kan 
ook nog er op gewezen worden, dat zeel' dikwijls landloopers zich vrij
willig bij de politie aanmelden om nachtverblijf te vragen; zonder straf
vervolging en zonder rechterlijke uitspraak kunnen de zoodanigen niet 
naar eene Rijkswerkinrichting worden opgezonden. 

Eene, zij het lichte, strafbedreiging schijnt daarom tegen de land
looperij wel noodig te zijn . 

Met hetgeen bij dit artikel als wijziging van art. 434 van het Wet
boek van Strafrecht wordt voorgesteld, kan de Raad zich niet ve1'
eenigen. De Minister stelt voor om 
den schuldige aan een del' feiten, 
in de artt. 432 en 433 bedoeld, 
tel' plaatsing in eene Rijkswerkin
richting te zenden voor ten hoogste 
drie jaren, bijaldien hij tot werken 
in staat is, zonder daarbij te hand
haven het vereischte van l·ecidive. 
Naar 's Raads oordeel verdient dit 
geene aanbeveling en behoort alleen 

Rapport aan den Koning. 

Ofschoon wettelijk eene bidkomende 
straf, is bij bedelaars en landloopers, 
die tot werken in staat zijn ,jeiteli(jk 
de opzending naar eene Rijkswerkin
richting de hoofdstraf, althans die 
straf welke alleen aan het doel behoor
lijk kan beantwoorden. Overbevolking 
der huizen van bewaring kan ook al-
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bij herhaling van overtreding de op
zending te geschieden. 

V olgens de dool' den Minister 
voorgestelde wijziging zoude tevens 
de facultatieve strafverhooging met 
een derde der op de bedelarij (en 
nu ook landlooperiil gestelde straf 
vervallen; en daarvoor bestaat geen 
de minste grond. Bij bedelm'ifi vooral 
is het stelsel met goed overleg en 
na rijp beraad aangenomen, dat eerst 
bij "ecidive binnen het jam' eene op
zending naar eene Rijkswerkinrich
ting mag worden bevolen. Daaren
boven is de strafverhooging vooral 
noodig bij "ecidive voor de zoodani
gen , die, tot werken ongeschikt, 
niet naar eene Rijkswerkinrichting 
worden opgezonden. Naar het voor
stel van den Minister zoude die 
strafverhooging in dat geval geheel 
wegvallen. Het stelsel der wet ver
dient te worden gehandhaafd. 

Voorloopig Verslag der Tweede Kamer. 

De Commissie is voor de strafbaar
stelling van landlooperij. Zij acht de 
landlooperij een last voor het platte
land en eene bedreiging voor de be
woners van afgelegen hoeven en de 
strafbaarstelling daarvan reeds als 
een preventief middel van groot nut. 

De minderheid wenscht deze wijzi
ging niet. Zij ziet de noodzakelijk
heid daarvan niet in. Rondloopen in 
het land is toch op zichzelf geen 
strafbaar feit, terwijl zonder be
kentenis het feit nooit kan bewezen 
worden. Zij, die deze bekentenis af
leggen om in de gevangenis te komen 
en wellicht daarna naar een Rijks
werkinrichting te worden opgezon
den, zullen, wanneer de landlooperij 
geen strafbaar feit zal zijn, met het
zelfde doel gaan bedelen. Rondzwer
vende personen, die den eenen of 
anderen kleinen handel uitoefenen, 
zij het ook meer als voorwendsel dan 
inderdaad, zullen in elk geval be
zwaarlijk veroordeeld kunnen wor
den. De nieuwe strafwet beschermt 

leen op die wijze worden voorkomen. 
Aan den eenen kant is het dus 

niet noodig de hechtenisstraf voor 
het geval van recidive te verzwaren, 
aan den anderen kant is het Wen
schelijk de gelegenheid te openen 
dat bedelaars en landloopers reeds 
bij de eerste vel'oordeeling kunnen 
worden opgezonden. 

Of waarom wil de Raad van State 
voor die categorie van landloopers , 
waarop hij zelf in zijn advies wijst, 
die zich vrij willig bij de politie aan
melden om nachtverblijf te vragen 
twee veroordeelingen eischen? Den 
ondergeteekende komt het voor, 
dat, indien het waar is dat juist 
deze categorie de strafbaarstelling 
van landlooperij wenschelijk maakt, 
het evenmin te ontkennen valt dat 
het zonderling ware de zoodanigen 
niet te kunnen opzenden dan na twee 
rechterlijke uitspraken. 

Memorie van Beantwoording. 

De ondergeteekende betwijfelt of 
de door de Commissie voorgestelde 
redactie nauwer aansluit aan de ge
wone terminologie van het Wet
boek. Zelfs mag gevraagd worden 
of het Wetboek in dezen wel eene 
vaste terminologie "Volgt. Terwijl de 
door de Commissie gekozen vorm 
werkelijk hier en daar voorkomt, 
vindt men de door de Regeering 
gevolgde terminologie: » Met de
zelfde straf wordt" enz. in de ar
tikelen 105, 222, 225 , 226, 227 , 
228, 229, 230, 231, en 232, 
afgewisseld in art. 126 door: »De
zelfde straf wordt toegepast op" enz., 
in art. 414 door: »Dezelfde straf 
wordt opgelegd aan hem die" enz. , 
in de artikelen 345 en 350 door: 
»Gelijke straf wordt toegepast op 
hem die" enz. en eindelijk in art. 
370 door: »Met gelijke straf wordt 
gestraft hij die" enz. De Regeering 
heeft aan den door haar gekozen 
vorm, toen bleek dat zij in het Wet
boek met verschillende variatie's in 
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overigens in artt. 138, 139, 460 
en 461 voldoende tegen de gevallen, 
dat de landlooper metderdaad ge
vaarlijk wordt. Tijdens de behande
ling van het ontwerp van het wet
boek was de toenmalige Commissie 
van Rapporteurs eenparig van ge
voelen, dat landlooperij op zich zelve 
niet strafbaar gesteld behoorde te 
worden, en ten slotte was de Minis
ter van hetzelfde gevoelen als de 
Commissie. 

Wat de redactie van het artikel 
aangaat, meent de Commissie dat 
de woorden »en niet gewoon eenig be
roep uit te oefenen" gemist kunnen 
worden. Het criterium van land
looperij ligt in het l'ondzwel'ven. De 
minderheid meende daarentegen dat 
er allerminst grond bestaat om 
iemand te straffen, die wel gewoon 
is een beroep uit te oefenen maar 
tijdelijk zonder middel van bestaan 
rondzwerft, wellicht om werk te 
zoeken. 

De Commissie was overigens een
parig tegen het stellen van de bij
komende straf van plaatsing in een 
Rijkswerkinrichting anders dan bij 
herhaling van overtreding. 

Zij zoude bij aanneming van de 
strafbaarstelling van landlooperij de 
redactie van art. 432 en van art. 
433 eenigszins anders wenschen dan 
door den Minister wordt voorgesteld 
met nauwere aansluiting aan de ge
wone terminologie van het Straf
wetboek. 

Zij zoude aldus wenschen te lezen: 

Al,tikel 432. Met hechtenis va7~ ten 
lwogste twaalf dagen wordt gestmft: 

1 0. als schuldig aan bedelarij, hij 
die in het open baal' bedelt: 

20. als schuldig aan landlooperid, 
hij die zonder middelen van bestaan 
l'ondzwe7jt. 

Al,tikel 433. »Bedelal'ij of land
loopel'rl' gepleegd doOI' drie of meel' 
pel'sonen", en verder zooals het ar
tikel luidt. 

nog vijftien andere artikelen gebruikt 
was, boven die van de ü'ommissie 
de voorkeur gegeven, omdat daar
door alleen de veelbesproken bede
larij buiten de wijziging kon worden 
gelaten. Het artikel blijft nu bestaan, 
zooals het na veel moeilijkheden is 
tot stand gekomen, en alleen de 
toevoeging, gegoten, zooals werd 
gezegd, in een ook elders zeer ge
bruikelijken vorm, behoeft een on
derwerp van bespreking en stem
ming uit te maken. 

Tegen de voorgestelde wlJzlgmg 
van art. 433 bestaat geen bezwaar, 
evenmin als tegen het wegnemen 
der woorden "en niet gewoon eenig 
beroep uit te oefenen" uit het voor
gestelde artikel 432. 

De verandering, in art. 434 voor
gesteld, moet de ondergeteekende 
echter handhaven, niettegenstaande, 
tot zijn leedwezen, de Commissie 
haar eenparig bestreed, zonder ech
ter voor die afkeurende zienswijze 
eenige reden op te geven. 

De ondergeteekende begrijpt in
derdaad niet waarom den rechter, 
aan wien in het Wetboek eene zoo 
groote vrijheid is gelaten, dat zelfs 
wegens moord één dag gevangenis
straf kan worden opgelegd, de be
oordeeling niet zou kunnen worden 
overgelaten of voor opzending van 
een validen bedelaar of landlooper, 
ook na Elene eerste veroordeeling, 
naar de rijkswerkinrichting al dan 
niet reden bestaat. Men begrijpe 
den ondergeteekende wél. Ook hij 
is met de Commissie van meening, 
dat in den regel bij eene eerste ver
oordeeling geen reden zal bestaan 
om van de bevoegdheid bij dit artikel 
verleend gebruik te maken, maar 
bij ontkent dat opzending in dat ge
val nooit aangewezen kan zijn. De 
mogelijkheid om haar in die, zij 
het dan enkele gevallen, te bevelen, 
geheel uit te sluiten, zou slechts 
oorzaak zijn, dat de bedelaar ter
stond weder gaat bedelen of de land-
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De dool' de Regeering in art. 434 
voorgestelde verandering behoort dan 
te vervallen. 

looper zelfs in overtreding is op het 
oogenblik zelf, dat hij uit de hech
tenis ontslagen wordt. 

G. O. 1886 ART. 6. Aan artikel 432 van voormeld Wetboek wordt 
de volgende bepaling toegevoegd: 

»Met dezelfde straf wordt, als schuldig aan landlooperij, gestraft hij 
die, zonder middelen van bestaan, rondzwerft." 

De aanhef van artikel 4.33 van voormeld Wetboek wordt gelezen: 
»Bedelarij of landlooperij, gepleegd door drie of meer vereenigde 

pel'sonen boven den leeftijd van zestien jaren, wordt gestraft" enz. 
Artikel 434 van voormeld Wetboek wordt gelezen: 
"De schuldige aan eene der in de beide vorige artikelen omschreven 

overtredingen kan bovendien, zoo hij tot werken in staat is, tot plaatsing 
in eene rij kswerkinrichting worden veroordeeld voor ten hoogste drie jaren." 

Eindverslag der Tweede Kamer. 

De Commissie blijft aan de redactie door haar voorgesteld de voorkeur 
geven. De voorbeelden dool' de Regeering aangehaald betreffen op eene 
enkele uitzondering na hem, die Of het misdrijf in eene vorige alinea 
genoemd toelaat, Of opzettelijk van de vrucht van dat misdrijf gebruik 
maakt. Hiel' evenwel heeft men twee geheel op zichzelf staande over
tredingen: bedelarij en landlooperij. 

De Commissie blijft wijders eenparig van gevoelen, dat het niet aan
gaat op dengene , die aan eene dezer beide overtredingen schuldig be
vonden wordt, reeds bij eene eerste veroordeeling plaatsing in eene 
Rijkswerkinrichting toe te passen. 

Het argument dool' den Minister voor zijn voorstel bijgebracht, dat 
hij niet begrijpen kan waarom den rechter, aan wien in het Wetboek 
eene zoo groote vrijheid is gelaten, dat zelfs wegens moord één dag 
gevangenisstraf kan worden opgelegd, de beoordeeling niet zou kunnen 
worden overgelaten of voor opzending reden bestaat, kan moeilijk 
klemmend worden genoemd. Boe kan groote ruimte, toegekend ten 
opzichte van het minimum der straffen, leiden tot toekenning van 
grootere ruimte, waar het eene verzwaring van straf betreft? Daaren
boven geldt het hier niet de vraag of dergelijke bevoegdheid veilig aan 
den rechter kan worden toevertrouwd, maar, of met afwijking van den 
tot nog toe gevolgden regel, bedreiging met de plaatsing in eene Rijks
werkinrichting bij eene eerste veroordeeling, ter beteugeling van deze 
overtredingen noodzakelijk is. 

De Commissie mag zich vleien, dat, indien de Minister ûch deze 
vraag had gesteld, de beantwoor-
ding niet in bovengenoemden zin 
zoude zijn geschied. 

Met vertrouwen geeft dan ook 
de Commissie in overweging art. 
434 aldus te lezen: 

»Indien ti[jdens het plegen van eene 
der in de beide v01'ige al·tikelen om.
schl'even overtl'eclingen nog geen jaal' 
is vel'loopen, sedert eene vl'oegel'e vel'-

Verslag der Bijeenkomst van de Com
missie van Rapporteurs met den 

Minister. 

Ad al·t. 6. De Minister verklaarde 
ter vereenvoudiging der open bare 
behandeling de redactie van art. 
432, zooals de Commissie haal' 
wenscht, over te nemen. Intusschen 
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oordeeling van den schuldige wegens 
eene dezer ovel't7'edingen onherroepelijk 
is gewoj'den, kan de straf met een 
del'de wOI'den vedwogd en de schuldige, 
zoo hij tot Wel' ken in staat is, tot plaat
sing in eene Rijkswej'kinrichting wOI'den 
vel'ool'deeld voor ten hoogste drie ;'al'en, " 

bleef hij vooral wegens redenen van 
practischen aard als b,v, de moei
lijkheid van het bewijs der recidive, 
bij zijn voorstel om reeds bij eerste 
veroordeeling den landlooper tot 
plaatsing in eene Rijkswerkinrichting 
te kunnen verwijzen, 

N, G, 0, 1886 ART, 8, Artikel 432 van voormeld Wetboek wordt 

gelezen : 
»Met hechtenis van te.n hoogste twaalf dagen wordt gestraft: 
1°, als schuldig aan bedelarij, hij die in het openbaar bedelt; 
2°, als schuldig aan landlooperij, hij die, zonder middelen van be

staan, rondzwerft," 
De aanhef van artikel 433 van voormeld Wetboek wordt gelezen: 
'b Bedelarij of landlooperij, gepleegd door drie of meer personen boven 

den leeftijd van zestien jaren, wordt gestraft" enz, 
Artikel 434 van voormeld Wetboek wordt gelezen: 
.. De schuldige aan eene der in de beide vorige artikelen omschreven 

overtredingen kan bovendien, zoo hij tot werken in staat is, tot plaat
sing in eene rijkswerkinrichting worden veroordeeld voor ten hoogste 
drie jaren," 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(28 Oclober 1885,) 

Amendement van de Commissie va·n Rappol'teurs, 

om a, in 2°, van artikel 432 de komma's achter "die" en "bestaan", te doen 
vel'vallen. 

[Dit amendement werd dool' de Regeering ovel'genomen.] 

De heer DE VOS VAN STEENWIJK: Zoo wel voor den goeden naam van het Wet
boek van Strafrecht als VOOI' cle reputatie van consequentie, zou ik het betl'euren dat 
de wetsbepalingen omtrent landlooperij opnieuw in onze wetgeving opgenomen werden, 

Ik geloof mijne gedachten niet duidelijker te kunnen maken dan door in herin
nering te brengen wat in 1881 dool' de Commissie van Rapporteul's voor het Wet
boek van Strafrecht en dool' den toenmaligen Minister van Justitie over het stl'afbaar 
stell"n van landlooperij gezegd is [hiel'voor bI. 230.1, 

In dat Verslag lees ik: "Naar het eenparig oordeel der Commissie [tot en met] 

nooit te bewijzen is." 
En dit was niet het oordeel van theoretici, van ideologen, maal' van mannen van 

cle practijk, van officieren van justitie, van magistraten; ik noem de heel'en: Patijn, 
Godefroi, De Savornin Lohman, Van der Kaay, Van der Hoeven, Zij allen wal'en 
eenparig van meening, dat landlooperij geen stl-afwaardige daad is, 

En de Minister stemde hiermede in. Het Vel'Slag zegt: 
"Dat landlooperij eigenlijk geen stmfbaar feit is, [tot en met] niet dool' fictie van 

of provocatie tot misdrijf," 
Op grond van deze ovel'wegingen is de bepaling omtrent landlooperij toen geroyeel'd, 

En bij de openbare bel-aadslaging over het Wetboek van Sb-afrecht heeft zich, voor 
zooverl'e ik heb kunnen nagaan, geene enkele stem vel'heven vom' herstelling van 
de vroegere wetsbepaling, Het zou derhalve niet consequent zijn om nu hierop tel'ug 
te komen, want wat door dezen Minister in de Memorie van Toelichting tel' aan-
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beveling van dat artikel is gezegd, is weJ'kelijk niet in staat om te niet te doen 
hetgeen toen door de Commissie van Rapporteurs en door den Minister Modderman 
werd aangevoerd, 

Het is alleen eene onbestemde vrees voor de misdrijven waaraan Jandloopers zich 
kunnen schuldig maken; maar men kent niet de practijk, die aantoont, dat de straf
bedreiging bijna nooit of nimmer tegen den wezenlijken landloopel' kan worden uit
gevoerd, Ik geloof dus dat de Kamer goed zal doen het artikel af te stemmen, 

Ik mag el' bijvoegen, dat het misdrijf van landloopm'ij dat de Regeering thans 
strafbaar wil stellen, nog eenigszins anders omschreven wordt dan hetwelk met 
stl'3.f bedreigd werd in het nog geldende Wetboek van Stl'3.fl'egt, 

In den Code Pénal toch is het vereischte voor landlooperij dat men geen vaste 
woonplaats en geen middelen van bestaan heeft en bovendien geenerlei ambacht of 
beroep uitoefent, 

Bij deze wet zijn de eenige vereischten dat men geen middelen van bestaan heeft 
en 1'ondzwe1:tt, 

Dit laatste woord nu is zeel' onbepaald, Ik zou daal'om gaal'lle van den Minister 
willen vernemen of daaronder ook verstaan moet worden: rondloopen in dezelfde ge
meente, Wanneer dit het geval is, zou men onder die bepaling ook moeten brengen 
en stl'affen de werklieden die zonder werk en dus zonder middel van bestaan zijn 
en daarbij rondloopen om werk te zoeken, 

Beteekent "rondzwerven" daarentegen, dat men zich nu eens in deze dan weder 
in gene gemeente ophoudt, dan wordt de zaak wel betel', doch komt het mij toch 
voo I' , dat het wetsvoorschrift onvolledig is, dool' van gemis aan woonplaats te zwijgen, 
Vroeger bestempelde men den landlooper als iemand die "ni feu, ni lieu" heeft, 
Wordt dit artikel aangenomen, dan zal iemand die buiten werk en daardoor buiten 
bestaansmiddel is, ook al heeft hij eene woning, waarin hij met zijn huisgezin ver
blijft, door de voorgestelde sb'3.fbepaling worden getrolIen, wanneer hij eenige dagen 
de rondom zijne woonplaats liggende gemeenten afloopt om werk te zoeken, Dit nu 
acht ik zeel' verkeerd, en geloof ik, dat het om meer dan ééne reden wenschelijk 
is dit artikel te verwerpen, 

De heer REEKERS : Te recht is herinnerd, dat op het eenparig verzoek van de 
Commissie van Rapporteurs door den Minister Modderman de bepaling om de land
loopm'ij stl'3.fbaar te stellen uit het Sb'3.fwetboek werd verwijderd, De Minister 
erkende, dat het enkele feit van geen middel van bestaan en geen vast vel·blijf te 
hebben en van geen beroep uit te oefenen, hoegenaamd niet als ongeoorloofd kon 
aangemerkt worden; en de waal'heid hiervan schijnt, zoo niet erkend, althans vrij 
algemeen gevoeld te zijn, zelfs door degenen, die de landlooperij hebben stl'3.f
baal' gesteld, 

In de oude Fl'3.nsche wetten, waar de landlooperij strafbaar wordt gesteld, gaat 
dit gepaard met eene breedvoerige omschrijving van de redenen waarom dit geschiedt, 
hetgeen aau Chauveau en Hélie in hunne Théol'ie du Code Pénal aanleiding geeft 
om op te merken, dat de wetgever strafbaar stellende wat hij gevoelt dat niet stl'3.f
baal' is, verontschuldigingen zoekt voor zijne stl'3.fbedreiging, 

Evenzoo is het bij den Raad van State, die wel geen bezwaar maakt dat de land
looperij strafbaar worde gesteld, maar tevens moet erkennen, dat er althans in 
abstmcto wel iets voor te zeggen is om iemand, die niets doet dan broodeloos rond
loop en , niet met straf te bedreigen, 

Zelfs de Commissie van Rapporteurs schijnt van de strafbaal'heid van het feit niet 
zeel' overtuigd, waal' zij ons de strafbaarheid voorstelt als een preventief middel van 
zem' gl'OOt nut, Dit is misschien een pl'3.ctisch beginsel van strafwetgeving ; maar 
welken eerbied ik ook \'001' het pl'3.ctische heb, toch kan ik niet medegaan als de 
practijk geen rekening houdt met de beginselen, 

Ik kan, in aansluiting aan den Minister Modderman , niet het minste ongeoorloofds 
zien in de elementen van het feit van landlooperij, noch in het rondzwel'ven, noch 
in het zijn zonder middel van bestaan, In sommige omstandigheden, als de man 
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zonder zijne schuld in dien toestand is geraakt, kan het wel eene reden zijn om 
hem deemiswaardig maal' nimmer om hem strafwaardig te maken. 

Nu zijn mijne bezwaren tegen de strafbaarstelling van de landlooperij niet ver
minderd daa1'do~', dat men, hetgeen nog het meest laakbaar was in het feit van 
landlooperij, namelijk, het niet gewoon zijn om een bel'oep u it te oefenen, niet meel' 
als criterium voor de strafbaarheid wil aanmerken. 

Men kan zeggen, dat men aan zijne verplichtingen te kort doet wanneer men zijn 
leven nutteloos en werkeloos verslijt; maal' dat is een plicht waarvan men aan den 
Staat geen rekenschap verschuldigd is, zoodat voor mij, zelfs als dit criterium el' bij 
werd aangenomen, de landlooperij nog niet strafbaar zou worden. Indien ik nu niet 
de minste schuld kan vinden in den man die niet anders doet dan rondzwel'ven, 
kan ik er niet toe komen straf tegen hem te bedreigen. Nu zal men misschien zeggen: 
el' zijn een aantal andere feiten die gestraft worden ofschoon zij op ziclu:,elt'en niet 
strafwaardig zijn. Het recht tot straffen zal ik den Staat niet ontzeggen, maal' het 
feit dat strafbaar wordt gesteld behoort iets op te leveren dat strijdt tegen eene 
verordening, die de Staat in zijn belang heeft goedgevonden vast te stellen, of dat 
gevaar oplevert voor de openbal'e orde. Te recht heeft de Minister Modderman ver
klaard, dat het feit van landlooperij hoegenaamd niets gevaarlijks voor de openbare 
orde oplevert. Het eenige wat men el' van zeggen kan is, het is een dreigement, 
het is vreesverwekkend bij de landelijke bevolking, Nu is vreesverwekkend een zeer 
slechte maatstaf van strafbaarstelling, want een braaf man, die het ongeluk heeft 
broodeloos te moeten rondzwerven, geeft geene gegronde aanleiding tot vI'ees, maal' 
wordt volgens dit wetsvoorstel gestraft, terwijl een schavuit, die bewijzen kan dat 
hij hier of daar een onderkomen heeft, maar gedurende 2 weken of 14 dagen rond 
zwerft, zoekende naar hetgeen hij buit kan maken, wel gegronde vrees moet ver
wekken, doch daarentegen niet valt onder de strafbepaling van dit artikel. Maal' 
het is bovendien niet het feit hetgeen vrees aanjaagt, zooals bij voorbeeld het af
steken van vuurwerk nabij de bebouwde kom der gemeente, maal' het is de persoon. 
Uit het rondzwerven trekt men de ongemotiveerde conclusie, dat de persoon ge
vaarlijk is, en nu wensch ik niet mede te werken om iemand te stl-affen louter en 
alleen omdat men te recht of te onrecht hem als gevaarlijk aanmerkt. Ik behoef 
el' niet op te wijzen tot welke consequenties, vooral in onzen tijd, dit zou kunnen 
leiden. Op ééne zaak moet ik echter wijzen, dat men dan namelijk ook den arme 
moet straffen die niet rondzwerft, want de uitel'Ste armoede is gevaarlijk, zoo ge
vaarlijk zelfs dat men wel diep zijn hoed moet afnemen voor den man, die in uitel'ste 
armoede verkeert, en toch eerlijk blijft. Ik kan mijne toestemming niet geven aan 
een artikel dat iemand strafbaar stelt enkel en alleen omdat men hem voor ge
vaarlijk houdt en dat op geen enkel ander beginsel steunt. 

De heel' DE SAVORNIN LOHMAN: Meermalen heb ik landloopCl'S moeten ver
oordeelen, doch schaamde mij el' voor. Vroeg men den man wat hij misdreven had, 
dan kon het antwoord slechts zijn, dat hij geen geld en geen huis had. Nu beweer 
ik niet dat dit aan de maatschappij is te wijten, maal' wel beweCl' ik dat deze 
geen recht heeft den man om die reden in de gevangenis te brengen. 

In vroegere toestanden had men recht zoodanig misdrijf te stJ-affen: toen bestond 
de bepaling dat iemand niet in eene gemeente mocht zijn wanneer hij niet in zijn 
onderhoud kon voorzien; men had geen vrijheid zich van de eene gemeente naar 
eene andere te begeven; toen kon men spreken van gens sans jelt ni lieu, en hen 
stt-alfen die geen lieu hadden. Dit moet echter in onze negentiende eeuw vervallen, 
want het is geen misdrijf meer, 

Nu vel'Schuilt men zich el' achter dat er eene politie-overtreding van gemaakt is; 
maar dit zijn nu van die fijne onderscheidingen waarmee vroege!' de geachte afge
vaardigde uit Zutphen spotte, toen ik op het ondel'Scheid tusschen aanhouding en 
gevangenisstl-af wees, waarvan de beklaagde bitter weinig begrijpt. Wanneer hij 
vI'aagt of hij een misdl'ijf heeft begaan, dan is het antwoord: neen, maar wel een 
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wetsdelict! Vraagt hij dan verdm' welke overtreding hij heeft gepleegd; of ergens 
een vool'schrift bestaat dat men een huis en een middel van bestaan moet hebben, -
dan is weder het antwoord: zoodanig voorschrift bestaat niet en zou eene onge
rijmdheid zijn! Maar hoe kan el' dan eene ovet'treding zijn van eene in het belang 
del' maat chappij vastgestelde bepaling? 

Daal'bij komt dat ouze eigen wetten en onze Regeering landloopers maken, ge
boefte gelijk onze Code Pénal die heeren noemt, Wat toch geschiedt? Wanneer men 
zeker soort insecten eerst in eene doos sluit, en daarna in een huis den deksel 
opent, kan men zich dan beklagen dat het huis geïnfecteerd wOI'dt. 

En toch zóó handelt ten onzent de overheid. Zij verzamelt elk jaar alle land
loopel's, doet hen in een gesticht en ontslaat hen na verloop van twee, drie jaar, 
om hen o,'er gansch Nederland te verspreiden. Die landloopel'S hebben dan een potje 
gemaakt, maken daarvan eenige dagen pleizier, en is het geld op, dan moeten zij 
weer naar de kolonie, want niemand begeert een landlooper in dienst te hebben, 

Dat nu is een ondragelijke toestand. El' kunnen intusschen op het platteland be
zwaren bestaan wanneer men de vermenigvuldiging van landloopers in het oneindige 
toelaat. Men moet dit echter op eene andere manier te keel' gaan. El' is, dunkt 
mij, geen bezwaar om, wanneer het blijkt dat iemand geene woonplaats of middel 
van bestaan heeft, hem op te zenden naar een gesticht, waal' hij onderkomen vindt 
en leven kan, Dit is een zuivere politie-maatregel; het is ook thans eigenlijk alleen 
om die maatregel te doen en niet om de 7 dagen gevangenisstraf. Maar waarom 
wil men dan eene veroordeeling? Men kan aan de politie het recht geven om ge
vaarlijke landloopers op te zenden naaI' eene plaat. waar zij niet gevaarlijk zijn, 
met tusschenkomst natuurlijk van het kantongerecht, evenals thans met toegelaten 
vreemdelingen geschiedt; desnoods met appèl bij de rechtbank. Ik laat daar of die 
maatregel geschikt of noodig is, maar ik kom er tegen op dat men ter wille van 
een politie-maatregel een misdrijf schept. Dit is tegen alle beginselen, en ik hoop 
dat de Kamer zich met dit Regeeringsvool'Stel, dat iu strijd is met alle beginselen 
van strafwet, niet vel'eenigen zal. 

De heer VAN BAAR: Ik waardeer de humaniteit der Tweede Kamer die blijkens 
deze discussiën over de strafvordering allerlei égards voor den beklaagde heeft hoe
'yel tlie belangen der beklaagden (zooals ik reeds vroeger opmerkte) zeer verschillend 
worden opgenomen, lIeden overtreft zij zich zelve, en ik sta verbaasd over de be
scherming die de landlooperij, de heeren landloopers , van haat· ontvangt. Ik zou 
haast durven beweren dat zij, die de landloopers zóó beschermen, hen niet kennen. 
Een landlooper is niet iemand die bij ongeluk arm is geworden, dool' brand of een 
ander onheil zijn huis kwijt geraakt is, maar het karakter van den landlooper ver
raadt zich al als men hem ziet gaan, dool' zijn gezicht, zijn taille, zijne gebaren. 
De landlooper is niet de ongelukkige tobber zooals men meent - doch, in den 
regel, een deugniet - iemand die niet deugen wil. 

Nu weet ik wel dat de landlooperij op zich zelve geen misdrijf is. Maar bedelal'ij 
waarom wordt die gestraft? Is deze een misdrijf op zich zelve? En .hoevele strafbare 
feiten zijn er niet, die op zich zelve niets misdadigs hebben? Bijvoorbeeld, als een 
boer een haas schiet op zijn eigen land maakt hij zich dan aan een zoo groot mis
drijf schuldig? Toch wordt hij gestraft. En zoo zijn er, ik herhaal het, zoo vele 
overtl'edingen die op zich zelve geen misdl'ijven zijn, maar dat worden omdat de 
wet ze tot misdrijven verklaart. En waarom doet de wet dat? Omdat die hande
lingen strijden met het algemeen belang. En de landloopm'ij strijdt met het alge
meen belang. Als iets strijdt tegen het maatschappelijk het algemeen belang, dan 
is het de landlooperij I De heeren, die de landloopers zoo in bescherming nemen, 
hebben ongetwijfeld nooit den landlooper in zijne junctie gezien, nooit ondervonden 
welken last het platteland van hem heeft. Als die heeren beschermers van de land
loopers maar eens een nacht met één landlooper waren opgescheept, zouden zij er 
zeer zekel' anders over denken. De landloopm'ij is de geeset van het platteland! Men 
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lache er niet mede, maar vrage liever daarnaal' de lieden van het platteland, en 
men zal gereedelijk ten antwoord krijgen, dat niets zoo erg is als de landlooperij. 
En waarom? Omdat die landloopers in den regel zijn (ik heb het reeds gezegd) 
deugnieten. Het zijn de deugnieten die landloopers wOl'den. De brave, fatsoenlijke 
man behoeft geen landloopel' te worden; hem ontbreekt nel'gens eene woning, al 
moge hij gebrek aan geld hebben. Maar de deugnieten worden landloopers omdat 
zij niet willen werken en geen zin hebben om in hun kost te voorzien op fatsoenlijke 
wijze. De landlooperij geeft ook onmiddellijk aanleiding en de naaste gelegenheid tot 
allerlei misdrijven, De heer Lohman, die zoozeer de landloopers wil beschermen, 
wil de zaak eenvoudig overlaten - aan de politie, Men roept mij toe: "aan de 
Kantonrechters /" Maar de kantonrechters zijn ook niet allemaal engelen! Als die 
allen volmaakt waren, ja dan zou er inderdaad veel - alles aan hen kunnen worden 
overgelaten, maar nu geloof ik dat het middel veel ergel' zou zijn dan de straf die 
de Regeel'ing voorstelt. Daal'bij juist, wanneer de landloopel'Ïj een strafbaar feit 
wordt verklaard, kan er de politie iets tegen doen; doch anders volstrekt niets, 

Bescherm dus niet de landloopers , maar wel die arme plattelandsbevolking, Die 
vel'dient het, en ik verzeket, het u met de hand op het hart, dat, wanneer tegen 
de landlooperij geen strenge maatregelen worden genomen, het voor hen, die eenigzins 
afgezonderd wonen van buren dikwerf niet uit te houden, maar zelfs hoogst ge
vaarlijk zal zijn. Daarom hoop ik, Mijne Hem'en, dat gij u niet zult laten verlokken 
door den sirenenzang van de heeren beschermers der landlooperij, hoe verleidelijk 
ook, maar het zeer rationeeie, doelmatige, ja noodzakelijk Regeeringsvoorstel zult 
aannemen, 

De heel' DE RANITZ: Na hetgeen de vorige geachte spreker gezegd heeft, kan 
ik zeer kort zijn, Ik deel en beaam volkomen wat die geachte afgevaardigde heeft 
aangevoerd, 

Ik meen dat die geachte spreker het misdrijf, dat thans aan de orde is - eigenlijk 
is het geen 'Illisd7'ijf, maar eene overtreding - uit het juiste oogpunt heeft beschouwd, 

Een van de grootste leemten van het ook overigens niet volmaakte nieuwe Wet
boek van Strafrecht is mijns inziens juist, dat de landlooperij daarin niet voorkomt. 
Ik juich het daarom ten zeerste toe, dat nu, volgens het voorstel van de Regeering, 
de landloopet'ij er nog in zal worden opgenomen. 

Ik behoef wel niet te hel'inneren van welke zijde op die weder-opneming is aan
gedrongen. Het is bekend dat een van de VOO1'llaamste redenen waarom deze novelle 
is ingediend, was, dat in het wetboek van den Minister Modderman de landlooperij 
niet was opgenomen. Dit toch achtte meer dan een hoog Staatscollege zeel' beden
kelijk, en daarom beeft die Minister eene aanvulling van het wetboek toegezegd en 
is die thans dool' de Regeering ingediend . 

Nu meen ik, dat hetgeen de bestrijders van het Regeeringsvoorstel hebben aan
gevoerd niet juist is. 

De vorige geachte spreker heeft reeds gezegd, dat men deze zaak niet uit een 
idyllisch maar uit een practisch oogpunt moet beschouwen. Ik ben het met den 
geachten spreker geheel eens, dat de landloopet'ij eene voortdurende bedl'eiging is 
van de veiligheid van bet platteland. 

Men zegt: het is geen misdrijf; - dat is volkomen juist - het behoort niet als 
misdrijf, maar als ovel'treding gestraft te worden. De man zonder vaste woonplaats, 
zonder beroep, zonder middel van bestaan, die niet op eerlijke wijze aan den kost 
kan of wil komen, maar van de eene naar de andere plaats rond zwerft, is eene 
voortdurende bedreiging voor de maatschappij. Wanneer zoovele feiten tot overtre
ding gestempeld worden, bestaat el' inderdaad - ook zelfs geen theoretische grond -
om de landlooperij uit te zonderen. 

Wanneer men alleen eigenlijke misdrijven stl-afbaar zou willen stellen, dan behoef 
ik den geachten afgevaardigde uit Goes en zijne medestanders niet te hel'inneren, 
dat een groot deel van het nieuwe Strafwetboek weder geschrapt ZO 11 moeten worden. 
DaaI'in zijn toch zoovele op zichzelve niet ongeoorloofde handelingen als wetsdelicten 
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strafbaar gesteld, zooals mede de vOl'ige geachte afgevaardigde zeel' te recht heeft 
hel'innel'd. Waarom mag, zoo vroeg hij, een boel' niet een haas schieten op zijn 
eigen land? Alleen omdat de wet het verbiedt. Waarom is bedela1'Ïj, het vl'agen van 
een aalmoes, met straf bedreigd? Op zichzelf is het toch niet ongeoorloofd de uit
oefening van eene van de Christelijke deugden in te roepen. 

Ik herinner aan de drankwet, Waarom mag men zich niet in staat van dronkenschap 
op straat vertoonen? Men voegt mij toe, omdat daardoor de ol'de verstoord wordt. 
Maal' dat is niet zoo. Ook zonder de orde te verstoren mag men zich niet in staat 
van dronkenschap in het openbaar vertoonen. 

Wanneer men de verschillende feiten nagaat, die als overtredingen bestempeld 
zijn, en waartegen straf bedreigd is, dan staat de landlooperij daarmede geheel gelijk. 

Wat zijn landloopel's? 
Dit is niet de eerlijke werkman, die in de eene plaats werk zoekt, als hij het 

in de andel'e niet kan vinden. Maar dat zijn die lieden, die schrik en angst venvekken 
op de eenzame hofstede, waar zij fles avonds aankloppen, waar ûj den voet zetten 
tusschen den drempel en de deur, en misschien den boer bedreigen met den rooden 
haan, als hij l1iet doet wat el' wordt verlangd. Dat zijn de lieden die de kerken 
bestelen en die een voortdul'end gevaar zijn voor al wat in het open veld aan de pu blieke 
trou w moet worden overgelaten, die van deze wijze van leven een beroep maken en 
met dat doel het land doortrekken van Noord tot Zuid I 

Als de maatschappij tegen zulke menschen niet kan optreden, wordt het onmo
gelijk om de veiligheid ten platten lande te handhaven. 

In de laatste tijden is het aantal personen die als landloopers door de politie worden 
aangehouden niet groot, maal' velen melden zichzelf aan om weder onder dak te 
komen. Zulke lieden maal' aan hun lot over te laten, kan niet anders dan nadeelige 
gevolgen na zich slepen. 

Het kan inderdaad overbodig heeten, alles te refuteeren wat el' gesproken is. Niet 
iedel' die zonder middel van bestaan rondzwerft, behoeft terstond naar het bedelaars
gesticht te worden opgezonden. Alles hangt af van omstandigheden. Als rle man ge
vaarlijk is, zal de rechter van zijne bevoegdheid gebl'Uik kunnen maken tot opzen
ding, maal' geldt het iemand die nog jong is en vatbaar voor verbete1'Ïng, dan zal 
eene korte gevangenisstraf misschien voldoende zijn om hem tot geregelde levenswijs 
en eedijken arbeid te doen terugkeeren. 

De heel' JE. MACKA Y: De geachte vorige spreker heeft getracht ons duidelijk te 
maken waarom landlooperij gestraft moet worden. 

De heel' De Vos van Steenwijk heeft reeds volmaakt juist opgemerkt, dat in del' 
tijd bij de behandeling van het Wetboek van Strafl'echt de Minister Modderman , 
zoowel als de Commissie van Rapporteurs, en dat wel eenstemmig, van oordeel 
waren dat landlooperij noch misdrijf noch overtreding daarstelt, en dat, wil men 
iets voor landloopers bepalen, dit bestaan moet in het llemer\ van politiemaatregelen, 
waardoor zij onder dak komen, voor zooverre de armbesturen niet zorgen voor die 
lieden. Nu schetst de geachte afgevaardigde uit Zutphen ons twee ca.tegol'ieën van 
landloopCl'S, bewerende dat voor dezen eene bepaling als nu wordt voorgesteld noodig 
is. Dat is niet juist. In de eerste categorie plaatst hij die lieden die op het platteland 
rondzwel'ven en in de huizen binnendringen en tegen den wil der bewoners aldaar ver
toeven. Maal' die lieden vallen niet onder ons artikel. Deze plegen een delict straf
baar volgens art. 138, en hiertegen is dus behoorlijk voorzien. Voor zulke menschen 
hebben wij dus deze bepalingen niet noodig. 

Nu zegt de geachte afgevaardigde: er blijft eene tweede categorie, dat zijn die 
lieden, die zich aanmelden bij de politie om opgenomen te worden in de bedelaars
kolonie, die zullen, 'Tanneer de landlooper'ij niet strafbaar is, niet opgenomen worden 
en gaan zwerven, en vermeerderen dus het aantal landloopel's. Maal' dit zal ook 
niet gebeuren. Wat gebeurt el' thans op plaatsen waar men moeilijk is met het 
bewijs van landloopm'ij? Daal' gaan die personen bedelen, soms zelfs onder toezicht 
van de politie en dat geschiedt om te komen naar de Schans. Tegen die personen 
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zijn dus ook geen strafbepalingen noodig. Welke personen blijven dan over? Per
sonen, die wm'kelijk zondel' eenig recht zouden opgepakt worden, omdat het hun 
goeddunkt rond te zwerven zondel' in iets de maatschappelijke ol'tle te stOl'en . Ik 
begrijp den I'echtsgl'ond niet om te strafTen. 

De geachte afgevaardigde zegt dat de wetgever wel meel' zonder rechtsgrond straft 
en beweert dat de wet zelfs het drinken van sterken drank verbiedt. Maar dat heeft 
de ,yetgever nooit gedaan, een ieder mag drinken in ons vrije land, zooveel als hij 
wil, maal' zoodl'a hij de openbare eCl'baarheid schendt door zich in beschonken toe
stand op stl'aat te vertoonen dan wordt hij strafbaar, en zeer te recht. Zoo ook moet 
ieder het recht hebben, zooveel als hij wil, rond te wandelen in ons vrije land, 
indien hij echter de openbare eerbaarheid schendt, kome de stl'afwet tusschenbeide. 

De heel' DE SA VORNIN LOHMAN: lIet wOI'dt voorgesteld alsof lamlloopers altijd 
zulke vel'achtelijke lieden zijn die de Staat het recht moet hebben onmiddellijk op 
te pakken en in de gevangenis te zetten. 

Uit mijne pl'actijk heb ik een geval mede te deelen, 
Een soldaat, die zijn geheele leven in dienst had dOOl'gebl'acht en die niets andm's 

kende dan dienen, werd te Harderwijk gemengd in een ·twist tusschen twee pel'
sonen, die hij scheiden wilde. Bij die gelegenheid, ik deel de bijzontlerheden metle 
omdat zij nau wkeurig onderzocht zijn door het gerecht, vel'loor hij een vingel' en 
kon niet meel' dienen. Hij kreeg geen pensioen, want de verwonding was niet in 
den dienst gekregen. Gedurende acht maanden woonde hij met eene zuster, die een 
groot gezin harl, maar die hem ten slotte niet langer houden kon. IIij ging nu van 
NOOl'd naar Zuid, van den een en burgemeester naai' den anderen om schrijfwerk 
te vragen, maal' er was geen werk VOOl' hem. Gewoonlijk gaf de bUl'gemeestel' den 
man een kwartje en liet hem naai' de gl'enzen der naastbijzijnde gemeente geleiden, 
niemand, die zich den man wilde aantrekken. Dit geschiedde in ons Christelijk 
Nederland! Toen het eindelijk niet meel' ging en het hem begon te vel'velen om 
van den een en burgemeester naar den anderen te loopen, besloot hij iets te stelen, 
zoodat hij onmiddellijk in handen van de politie viel. 

Dit was des mans levensloop. Die man valt in de termen van landlooperij. Nu 
vraag ik: met welk l'echt straft men zoodanig persoon. Als men bepaalt: gij zu It 
een huis en middelen van bestaan hebben, kan er sprake zijn "an overtreding, maar 
dan moet er eerst een verbod gesteld worden. Wanneer men stmf stelt op stl'OopCl'ij , 
dan stelt men eerst als regel, dat men geen hazen mag schieten. Ik vraag wie kan 
verbieden, dat iemand van de eene plaats naar de andel'e wandelt? Dat is absurd; 
dat vel'biedt men althans niet . Of kan men in eene verordening zeggen: gij zult 
middelen van bestaan hebben? DUt'ft men zulk eene dwaasheid niet te schl'ijven, 
dan kan er ook geen overtl'eding zijn, 

Ja! Men kan een voorschrift in dien zin maken! Men kan namelijk eenvoudig 
een weJ'khuis in de gemeente opl'ichten en den landlooper daal'heen verwijzen, Dan 
heeft hij een tehuis. En weigert hij dan daarheen te gaan, zoo is el' o"Cl'tl'eding, 
en wil ik tot straf bedreiging gaarne meèwel'ken. Maar dan moet el' ook we1'l,elijk, 
wil men de stt'af toepassen, in elke gemeente zulk een wel'khuis zijn. Dat heeft 
zelfs de Code Pénal gewild, Maal' hoe heeft men die bepaling toegepa t? Door het 
scheppen eener fictie, die een schande is voor ons Christelijk Nede1'land. Men heeft 
namelijk gezegd: el' is een werkhuis voor geheel Nedet'land en daal' kan iedel'eell 
heengaan, Dat ligt daal' ergens in Overijssel. Als gij dus in Limbul'g zijt bij voor
beeld moet gij daar maal' heen zien te komen, Maal' hoe komt men daar? Als mell 
naar het gemeentebestuur gaat, met verzoek om opgenomen te worden, zegt dit: 
neen, want dat zou op mijn kosten gaan. Wandelt de ongelukkige el' naar toe, 
dan w01'dt bij als landlooper opgepakt! 

EI' schiet dus niets anders voor hem over dan te gaan bedelen bij de Rijkspolitie, 
ten einde zich te laten yeroordeelen en zóó op 's lands kosten, kl'achtens het rech
terlijk vonnis, naai' het wCI'khuis te komen! En dan moet de rechter aannemen, 
dat de bedelaal' vrijwillig bedelde, Want dat tel' plaatse waal' hij bedelde een open-
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lijke inl'ichting ter voorkoming wtn bedelaJ'ij bestaat. Dat noemt men dan recht! 
Of de menschen VOOI' wier I'echt ik opkom nu zijn landloopel's of "geboefte" of zij 
al dan niet vertegenwoordigd moeten worden in de Tweede Kamer, na invoering 
van het algemeen stemrecht, is mij volkomen onverschillig, Wij hebben ook ten 
opzichte van hen het recht te em·biedigen. En daarom mag ik niet medewerken om 
te stL'aJTen wat geen misdrijf is. 

De heet' REEKERS : Mijn geachte vriend uit Eindhoven, de heer Van Baar, heeft 
eene schildering van den landlooper geleverd, die werkelijk niet in staat is om veel 
deelneming voor die categorie van personen op te wekken, Ik ben een volkomen 
tegenstander van sentimentaliteit in de strafwetgeving; men mag zich daar niet 
dool' sympathie laten leiden, maal' evenmin dool' antipathie. Al verdient iemand 
tien naam ,'an geboefte in de volste mate, dan is dat nog geene reden om hem te 
stl-afTen, als hij lliet iets gedaan heeft, wat de wet heeft strafbaar gesteld. 

De geachte spreker heeft het onjuist opgevat alsof ik van oordeel zou zijn dat de 
meeste landloopers door ongelukkige omstandigheden tot dien toestand zouden komen. 
Dat heb ik niet bedoeld te zeggen. Ik heb gezegd dat dit bij uitzondering het geval 
zou zijn. Indien nu de heel' Van Baar el' in mocht slagen om een amendement te 
formuleeren , waal'in de taille wordt aangegeven van een landloopel', en de verdere 
kenmel'ken ,'an den gevaarlijken landloopel' uitdl'ukkelijk worden aangetoond, dan 
kon mijn bezwaar vervallen. Maar zoolang de geachte afgevaardigde daarin niet ge
slaagd i , is het wel niet het eenige bezwaar, maal' toch een van de bezwaren 
tegen dit artikel, dat daardoor ook lieden die niet anders verdienen dan medelijden, 
zonder eenige reden met straf worden bedl'eigd. 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCIIA VE, Ministm' 1Jan Justitie,' De geachte af
ge,'aardigde uit Goes heeft aan de Vergadering een zeel' treffend voorbeeld medege
deeld van iemand, die van noor(l tot zuid het land was doorgetrokken om een middel 
van bestaan te vindeJ~ . 

Ik betreur het dat de geachte spl'ekol' tel' bestrijding van het voorstel del' Regeering 
een del'gelijk voorbeeld heeft aangehaald, want het komt mij toch voor, dat de man, 
dien hij beschJ'even heeft, geen landlooper was. Het is ook de bedoeling niet om 
menschen in dergelijken toestand te gaan sb'aiien als landloopers, De man, die 
werd beschreven, kon, de geachte sprekel' zeide het zelf, schl'ijven en deed zijn 
uitCl'ste best om schrijfwerk te krijgen; hij tl-achtte dit op "el'schillende plaatsen 
te vinden. Dat hij het niet gevonden heeft, strekt, zooals de geachte afgevaardigde 
deed opmerken, het chl'istelijk Nederland niet tot eer, ik voeg el' bij, dat Cl' meer
uere voorbeelden te vinden zouden zijn van dergelijke onchristelijke hantlelingen, 
maal' dat heeft met deze bepaling niets te maken. 

De geachte afgevaardigde uit Winschoten heeft de hoop geuit, dat voor den goeden 
naam van het Wetboek en voor de consequentie in cle strafwetgeving cle bepaling 
OVCl' de landloopel'ij niet opnieuw zou worden opgenomen. 

IIij wees op hetgeen de Commissie van Rappol'teul's en cle Minister ModdCl'man 
in dC!' tijd gezegd hebben ter bestrijding van het denkbeeld om landloopel'ij stJ-af
baal' te stellen. Daartegen wil ik herinneren aan hetgeen in de Eerste Kamer is 
voorgevallen. Daal' beloofcle de Minister Modderman in antwoord aan den heel' van 
Akerlaken , dat hij de quaestie zou ondel"Loeken en nagaan of het nog mogelijk was 
om bij de lex novella , die hij aan de Kamer beloofd had, dit feit onder de straf
bepaIing op te nemen. 

Hij heeft - laat ik mij goed uitdrukken - beloofd, de zaak te zullen nagaan 
of het onder de stmfbepalingen kon worden opgenomen. En wanneer een man, zoo 
bekwaam als mI'. Modderman, eene dergelijke belofte in zulke bewoOl'dingen doet, 
is daal'dool' reeds het bewijs geleverd, dat het feit a priori niet gezegd kan wOl'den 
niet strafbaar te moeten worden gesteld, anders zou hij het reeds dadelijk hebben 
bestreden. 

EI' wordt in dit Wetboek een onderscheid gemaakt tusschen het wetsdelict en 



248 Boek 111. Tit. 11. OVERTREDINGEN. 

het rechtsdelict: dat is een van de schoone eigenschappen in ons strafwetboek, Nu 
heeft de geachte afgevaardigde uit Goes zeer terecht gezegd dat wij hiel' geen 
rechtsdelict hebben, Maar wanneer wij het feit opnemen on del' de bepalingen van 
de strafwet, dan maken wij el' een wetsdelict van, en dat kan men in het stelsel 
van het stl'3.fwetboek niet bestrijden; het is een politiemaatregel, die geas imileel'd 
is aan een strafbaar feit, 

Nu moet men niet denken dat ik wreed zou willen zijn tegenover bedelaars en 
landloopers ; ik ben het bijna eens met den heel' Reekers , die zeide dat het hiel' 
van die strafbare feiten gold, die men eigenlijk niet als zoodanig in de wet moest 
behoeven op te nemen, Ook ik heb medelijden met die menschen, die niet anders 
gedaan hebben dan de hand uitsteken om een aalmoes te vragen; maal' VOOl' de 
openbare veiligheid moet toch ook zorg gedragen worden, en voornamelijk moet 
het platteland tegen de landlooperij en bedelarij beschermd wOl'den, 

De geachte afgevaardigde uit Winschoten heeft mij gevraagd of het een stl'3.fbaar 
feit zou zijn om in eene gemeente rond te zwerven, 

Dit kan natuurlijk niet onder landlooperij gerangschikt worden; want het denk
beeld ligt VOOl' de hand dat een man die in eene stad rondzwerft wel een onder
komen zal hebben. Maal' een man, die door het geheele land zwerft, zonde!' eene 
plaats te hebben waar hij zijn hoofd kan nederleggen , die bij de boeren in de 
schuren slaapt, zich heimelijk in de hooischelven verbergt of op eene andere wijze 
een onderkomen zoekt te krijgen, zulk een man is als landlooper aan te merken 
en moet in het belang van de veiligheid en de openbm'e orde gestraft worden, 

Amendement van de Commmissie van Rapportenl's , 

IJ. Artikel 434 van voormeld Wetboek wOl'dt gelezen: 

"Indien tijdens het plegen van eene der in de beide vorige artikelen om
schreven overtredingen nog geen jaar is verloopen, sedert eene Vl'oegere vel'
oOl'deelir.g van den schuldige wegens eene dezer ovel'tl'edingen onherroepelijk 
is geworden, kan de straf met een derde wOI'den verhoogd en de schuldige, 
zoo hij tot werken in staat is, tot plaatsing in eene rijkswerkinrichting 
worden veroordeeld voor ten hoogste drie jal'en." 

De heel' BEELAERTS VAN BLOKLAND, lid der Commissie van RapportellI's: 
De voorgestelde wijziging is tweeledig, Zij strekt in de eerste plaats om de plaat

sing in de Rijkswerkil1l'ichting reeds toe te laten bij de eerste veroordeeling wegens 
bedelarij; in de tweede plaats tot opheffing del' strafverzwaring die thans in art. 434 
wegens recidive is bepaald, 

VOOI' geen van die beide wijzigingen in het al'tikel is, naar het oordeel der Com
missie van Rapporteurs, eenige noodzakelijkheid of wellschelijkheid. Beide wijzigingen 
zou de Commissie beschouwen als nadeelig, 

Het 'verwondert del' Commissie, dat de Regeering bij deze gelegenheid wijzigingen 
voorstelt in de strafbaal'heid del' bedelarij. 

Wij weten allen welk een ware CI'UX die bedelarij is geweest, en hoeveel moeite 
het heeft gekost om de beide Kamers daaromtl'ent te doen overeenstemmen, Dat 
bezwaal'lijk verkregen resllltaat behoort men thans onverandel'd te handhaven. De 
Commissie acht het bedenkelijk, een persoon, die slechts eenmaal bedelt, reeds te 
kunnen doen opzenden naar eene Rijkswerkinrichting. 

Dat strijdt ook bepaaldelijk met het stelsel van het Wetboek van Stl'3.fl'echt, 
waal' de stl'3.f van opzending naar eene Rijkswerkinrichting als accessoÏl'e stt'3.f 
alleen voorkomt in geval van recidive. Evenzeel' acht de Commissie het niet ge
rechtvaal'digd om de facultatieve stl'3.fverzwaring voor alle bedelaars, de verhooging 
van de stt'3.f bij recidive met een derde, die thans in art. 434 vOOl'komt, te laten 
vel·vallen. Voor het vervallen van die stl'3.fvel'hooging is dool' de Regeering in de 
stukken geen enkel argument bijgebracht, 

Het amendement van de Oommissie van Rapporteurs strekt dus om de beide 
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innovatiën te doen verdwijnen, en art. 434 te doen behouden zooals het nu is. Het 
was alleen daarom noodig dit bij wijze van amendement voor te stellen, omdat de 
vorm van art. 434 in hal'monie moest gebracht worden met den vorm van de 
andere al'tikelen betre!l'ende de herhaling. 

De heel' DU TOUR VAN BELLrNCHAVE, lffinister ·van Justitie: Wanneer men 
bij het Wetboek van Strafrecht den rechter de bevoegdheid heeft gegeven om, in
dien hij dat verkiest en het met zijn geweten overeen kan bl'engen, bij vadermoord 
één dag gevangenis op te leggen, kan men aan dienzelfden rechter niet het oordeel 
toevertrouwen of een bedelaar al dan niet, al is het nadat hij voor de eerste maal 
gebedeld heeft, gezonden zal worden naaI' eene werkinrichting? Het is maar eene 
quaestie van vertrouwen en anders niet. Geef dengeen , die de bevoegdheid heeft 
zulk eene korte gevangenisstraf op te leggen, ook de bevoegdheid om, als hij het 
noodig oordeelt en de omstandigheden het medebrengen, een bedelaar op te zenden 
naar eene werkinrichting. 

lIet is niet mijn doel, verre van dien, om de straf te verzwaren; maar ik heb 
alleen vereenvoudiging op het oog, want ik begrijp niet hoe men altijd zal weten 
dat iemand voor de tweede of del'lle maal voor het gel'echt komt. Hoe wil men dat 
nagaan? Wanneer iemand verool'deeld is bij eene I'echtbank in het Zll iden en na 
eenigen tijd komt voor eene rechtbank in het noorden, is het, indien hij het niet 
erkent, zeer moeilijk voor het openbaar ministerie om te ondel'Zoeken of de man 
vroegel' reeds vel'oordeeld is. Alles komt dan eigenlijk op zijne bekentenis aan, of 
hij al dan niet naar de werkinrichting zal gezonden worden. 

Omdat het tegenwoordige artikel lijdt aan practische bezwaren, heb ik het VOOI'
stel gedaan, maar niet om de straf te Vel"lWaren. 

De heel' BEELAERTS VAN BLOKLAND , lid del' Commissie van RapP01·tew's: 
De Minister heeft gewezen op de gl'oote latitude bij het Stl'afwetboek aan den 
rechter gelaten, waardoor deze zelfs voor het zwaarste misdrijf tot één dag ge
vangenisstraf kan afdalen. Ik wil wel verklaren dat die latitude, waal'door aan den 
Nederlandschen rec:hter een bewijs van vertrouwen wordt gegeven, grooter dan 
ergens tel' wel'eld gedaan is, voor mij een van de zeel' twijfelachtige punten is; 
de ervaring zal nog moeten leeren of de stl'afwetgevel' daarbij niet te ver is gegaan. 
Bepaaldelijk met het oog op onderscheidene gevallen van slapheid en bijzondere toe
geeflijkheid in rechtel'lijke vonnissen van den laatsten tijd, schijnt mij die latitude 
thans bedenkelijker dan te voren. Maar wat daarvan zij, in geen geval geeft het 
stelsel van het wetboek aanleiding tot het al'gument dat de Minister er uit put. 
De Ministel' wil reeds bij de eerste veroordeeling de mogelijkheid openstellen om 
den bedelaar te zenden naar eene Rijkswerkinrichting en zegt: het kan geen kwaad, 
want de rechter heeft eene groote latitude. In het wetboek echter is wèl eene gl'oote 
latitude gelaten om af te dalen, maal' niet om op te klimmen. Volgens den Minister 
zou, omdat de strafwetgevel' niet bevl'eesd is geweest dat de rechter te slap zou 
zijn, men ook niet bevreesd behoeven te zijn dat hij te streng zal wezen. Deze 
consequentie volgt niet uit het Strafwetboek. 

Met genoegen heb ik van den Ministel' vel'nornen dat zijne bedoeling niet was om 
dool' zijn nieuw voorstel zoo streng te zijn tegen de bedelarij en de landloopel'ij, 
doch het komt niet aan op de bedoeling maar op het wets-artikel, en het artikel 
van de Regeering la:\t eensdeels de strafverzwaring bij recidive, ongemotiveerd, 
weg, maar bevat ten andere ontegenzeggelijk eene gl'oote ,'erzwaring van straf voor 
de bedelarij en de landlooperij, door in elk geval opzending naar eene Rijkswerk
inrichting mogelijk te maken. Naar het oordeel van de Commissie behoort men zich 
te houden aan de straf die op dit oogenblik bij het wetboek is opgelegd. 

[rIet amendement der Commi.sie van Rappol·teul·s werd vel'\vorpeu met -10 tegen 25 stemmen]. 
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Voorloopig Verslag der Eerste Kamer. 

Art. 432. In twee afdeelingen waren leden, die ernstig bezwaar hadden 
t.egen het strafbaar stellen van landlooperij. Volgens hen is dit op zichzelf 
geen strafbaar feit en leert bovendien de ondervinding, dat de bestaande 
strafbepalingen toch geen doel treffen, Vooral in den tegenwoordigen 
tijd, die zich niet kenmerkt door eerbied voor het Gezag en voor het 
Hecht, schijnt het niet raadzaam een feit strafbaar te stellen, dat uit 
zijnen aard geen rechtschennis is. Deze opmerking geldt te meer de om
schrijving van landlooperij, gelijk zij in het gewijzigd ontwerp voor
komt. In het oorspron kelijk ontwerp werd als schuldig aan landlooperij 
gestraft hij die rondzwerft, zonder middelen van bestaan en niet gewoon 
eenig bel'oep uit te oefenen. Deze laatste woorden zijn ten gevolge der ge
dachten wisseling tusschen de Regeering en de Commissie van Rapporteurs 
uit de andere Kamer vervallen; zoodat 
nu het criteriu'm tusschen strafbaar 
en niet-strafbaar rondzwerven alleen 
zal gelegen zijn in het al of niet 
hebben van middelen van bestaan. 

Andere leden verdedigden de be
paling op de bekende gronden en 
constateerden met voldoening, dat 
de Regeering op den uit de Eerste 
Kamer gekomen aandrang de land
looperij weder onder de misdrijven 
heeft opgenomen, 

Antwoord der Regeering. 

Art. 432. Vermits de landlooperij 
onder de overtredingen is gebracht, 
is da!Lrdoor reeds erkend, dat de 
Regeering zelve het feit beschouwt 
als »uit zijnen aard geen recht
schennis" te zijn. Door de nieuwe 
omschrijving is naar het gevoelen 
van den ondergeteekende het begrip 
van het feit, dat men straffen wil, 
juist uitgedrukt. 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 
(14 Januari 1886.) 

De heel' PIJNAPPEL: De bepaling, waarbij de landloopel'ij, aanvankelijk niet 
onder de strafbare feiten opgenomen, weder strafba,\l' wOI'dt gesteld, verhindm't 
mij mijne stem aan het wetsontwerp te geven. 

Oppenlakkig zal het misschien vreemd klinken, dat juist uit de Eel'ste Kamer 
stemmen zijn opgegaan om de landlooperij weder als strafbaar feit uit de wet te 
lichten. Evenwel is dat volkomen natuurlijk. Vool'eerst zijn die stemmen afkomstig 
van leden, die, toen het Wetboek van Strafrecht hiel' in behandeling was, geen 
leden del' Kamer wal'en. In de tweede plaats heeft de Minister Modderman bij die 
behandeling de verklaring afgelegd, dat het debat over dit onderwerp uiet geacht 
zou worden gesloten te zijn. Een 110g openstaand debat geeft natuurlijk gelegenheid 
zoowel aan de eene als aan de andere zijde, om zijn gevoelen te kennen te geven 
en argnmenten bij te brengen, 

Ik moet beginnen met een al'gument te ecarteeren, dat dool' den Minister ge
bezigd is en mij vOOl'komt in deze zaak in 't minst niet beslissend te zijn, De 
Minister zeide, zoowel in zijn antwoord aan deze Kamer als in hetgeen hij sp1'3.k 
in de Tweede Kamer, dat men wel te letten had op de schoone distinctie, in het 
'Wetboek van Strafrecht gemaakt tusschen rechtsdelicten en wetsdelicten. De land
loopm'ij was geen rechtsdelict maal' een wetsdelict. 

Mij komt het voor, dat de onderscheiding niets afdoet tot de beslissing der vl'aag, 
of de landlooperij al dan niet een strafbaar feit behoort te zijn. 

Indien men eerst heeft aangenomen dat een feit sb'afbaar moet worden gesteld, 
kan men gaan vragen: is dat nu een wetsdelict of een rechtsdelict? Maar de onder
scheiding tusschen wets- en rechtsdelicten mag niet gelden als een vrijbrief om 
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ieder feit, dat de wetgever strafbaar zou willen stellen, tot een wetsdelict te 
maken. ZIJU de Minister meenen diezelfde l'edeneering toepasselijk te mogen maken 
op eene bepaling waarbij de wet zou voorschrijven : het is strafbaar 'filet middelen 
van bestaan rond te zwerven? Als het alleen de wet is, die een feit strafbaal' 
maakt en men geen verder ondel'zoek noodig heeft naar de gronden waarop zij moet 
rusten, zou men even goed het I'ond zwerven met middelen als ::.ondel' middelen 
strafbaar kunnen stellen, 

El' moeten dus goede gl'onden VOOt' den wetgever aanwezig zijn, om een feit 
sb'afbaar te stellen, en die gl'onden ontbreken mijns inziens in dit geval. 

Een tal van malen beb ik mij hool'en toevoegen: Gij komt uit eene groote stad, 
gij kent de landloopers niet; de landlooperij is de plaag van het platteland en zij, 
die daal' wonen, kennen die plaag. 

Als antwoord aan die leden moge dienen, dat ik met het platteland niet zoo 
onbekend ben als zij schijnen te vel'moeden. 

Verder is mij geVl'aagd: indien de landloopel'ij geen strafbaar feit is, op welken 
gl'Ond heeft men dan de beilelarij tot een strafbaar feit gemaakt? 

In de eel'ste plaats, de bpdelarij is nu niet aan de OI'de. Ware dit onderwerp aan 
de orde, ik zou bereid zijn el' over te spreken. Maal' wij hebben thans alleen te 
doen met landlooperij. In de tweede plaats, ieder zal zich herinneren de verschillende 
stelsels, die bij de behandeling van de bedelarij wet in de Tweede Kamer tel' sprake 
zijn gekomen, Een van die stelsels was, dat alleen het bedelen in het openbaar 
moest worden stl'afbaal' gesteld. Dit stelsel heeft gezegevierd. Wanneel' alleen be
delarij in het openbaar gepleegd, strafbaar is, is bedelal'ij op zichzelf niet straf
baar. EI' kan stl-all'eloos gebedeld worden, mits het niet geschiedt in het openbaar, 

Nadat ik deze twee - laat ik ze noemen - exceptiën van niet-ontvankelijkheid 
op zijde heb gezet, ga ik de vraag behandelen: is er werkelijk een goede gt'ond 
waarom men landloopel'ij zal stJ'afbaar stellen, namelijk landlooperij volgens de 
defmitie die thans aan dat wOOl'd is gegeven? Volgens die definitie is een landlooper 
hij die zonder middelen van bestaan rondzwerft, Vroeger was als ct'iterium daarbij 
nog opgenomen, dat men niet gewoon was een beroep uit te oefenen; zood at hij 
die gewoon is een ambacht uit te oefenen, maal' het niet uitoefent omdat hij el' 
dOOI' gebrek aan werk geen gelegenheid toe heeft, niet onder de landloopers kon 
wOt'den gerangschikt. Thans zal alleen als criterium gelden het zonder middelen 
van bestaan rondzwel'ven. Het is daal'mede in confesso dat hij die met middelen 
van bestaan l'ondzwel'ft dool' deze wet niet stl'afbaal' wordt gesteld, en dat alzoo 
op een toel'ist de wet niet toepasselijk is. Het eenige onderscheid of het feit straf
baai' is of niet, is het al of niet hebben van middelen van bestaan. Dit nu mag, 
vool'al in deze dagen, niet zijn de gl'ond waal'op de wetgever een feit straf baal' stelt. 

Waaruit spruit de wensch voort om het feit strafbaar te stellen? Men zegt: 
landloopel'S zijn slecht volk en zij leveren een gevaal' op VOOI' het platteland. Zij die 
meenen, dat landloopel's slecht volk zijn, slu iten zich aan aan eene uitdrukking 
van de min juiste vertaling van den Code Pénal, waal' gespl'oken wordt van ge
boefte. Maal' ik geef toe dat een zeker geta l percenten van de landloopers kan ge
rangschikt wOl'den onder slecht volk, en ik geef ook toe - dit in antwoord aan 
degenen , die meenen dat ik het genus van die personen niet ken - dat zij een 
gevaar voor het platteland opleveren, 

Maal' is het een strafbaar feit slecht te zijn, zoolang men niet heeft gepleegd 
eene slechte daad? Is het een sb'afbaar feit, dat men gevaar oplevert een misdrijf 
te zullen plegen zoolang men het nog niet gepleegd heeft 7 Daartegen kom ik op, 
en hiel' is het grondbeginsel waartegen deze wetsvoordracht zondigt. Men mag in 
het stl'afrech t niet preventief te werk gaan. 

Men stJ-aft het gepleegde feit . Het ge vaal' , dat men eene daad zal plegen, waardoor 
men zich schuldig zal maken aan eenig misdl'ijf, is op zichzelf geen grond om den 
persoon, die dat gevaar oplevert, te straU'en. Tal van toestanden zIjn VOOI' de maat
schappij gevaarlijk. Wanneel' men in aalll'aking komt met iemand van slechten inborst 
is el' altijd gevaar, en dat gevaar wOI'dt verdubbeld wanneer het slechte kal'aktel' ge-
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paard gaat met groote lichaamskracht of met vel'Standelijke ontwikkeling, Een boef, 
ervaren in de chemie en de gl-aveerkunst, levert een gl'oot gevaar op voor de maat
schappij; maar zoolang de vereeniging van slechte inbol'st en kennis niet geleid 
heeft, bijv, tot het vervaardigen van valsch bankpapier, is hij niet strafbaar, Om 
dezelfde reden behoort iemand, die zonder middel van bestaan rondzwerft, al levert 
hij gevaar op, voor dat rondzwerven niet gestraft te worden, andel's handelt men 
preventief en stI-aft in de kiem een misdrijf dat nog niet gepleegd wel'd en wel
licht nimmer gepleegd zal worden, 

Bij dit alles komen nog twee zaken, Wanneel' de landlooper tot hE't plegen van 
strafbare daden overgaat, zal de straf niet uitblijven, Bij eene vroegel'e gelegen
heid heeft men gesproken van lieden, die zonder toestemming van den eigenaar 
hun intrek nemen in hooibergen of schuren, waardooI' gevaar voor brand ontstaat, 
'Welnu, dan plE'gen die lieden een strafbaar feit, zelfs stl'afbaar als misdrijf en 
niet alleen als overtreding, en zij kunnen deswege vervolgd worden, 

In de tweede plaats zal het strafbaal' stellen van landloopeI'ij niet baten, omdat 
de straf bij de uitdl'ukking "zonrler middelen van bestaan" steeds kan worden ont
doken. In den regel zwerft geen landloopel' I'ond, die althans niet heeft een pretens 
middel van bestaan, waal'van de meerdel'e of mindere verdienste alleen afhankelijk 
is van de gelegenheid om het uit te oefenen, Van iemand, die bijv, als ketellappel' of 
scharenslijper rondzwerft, kan men niet zeggen dat hij is zonclel' middel van bestaan. 

Als dus de bepaling, waarbij men het gevaar wil keeren, tot bereiking van dit 
doel niet eens bij machte is - en door zoodanige bepaling in de wet een beginsel 
zou worden ingevoerd, dat strijdt met alle beginselen van strafrecht - dan behoort 
die bepaling uit het wetboek verwijderd te blijven, 

Nu ben ik het eens dat ten platten lande geen voldoende politie aanwezig is, 
om elk gevaar te keeren; dit kan zelfs niet in de steden geschieden, Men kan niet 
voor ieder huis een politieagent plaatsen om overal inbl'aak en diefstal te voorkomen; 
maar ten platten lande mist men natuurlijk vele zaken, die samenwoning van een 
aantal inwoners in de groote steden mogelijk maakt; daardoor zijn ook gevaren ten 
platten lande aanwezig, die in de steden niet of niet in die mate bestaan. Maal' 
het beginsel, dat een gevaar niet mag leiden tot straf, moet evenzeer VOOI' het 
platte land als voor de steden gelden. Gemis aan voldoende politie mag nimmer 
daartoe leiden, dat de politie wordt vervangen door strafbepalingen, Politietoezicht 
en strafrecht hebben beide hun eigen souvereinen kring, en geen van beide mag 
op het gebied van den ander inbl'euk maken, Gebrek aan politie mag niet worden 
aangevuld dool' stJ-af. Ik vind het zeel' te betl'euren, indien men in het strafrecht, 
dat moet zijn een del' gl'ondslagen van de orde in de maatschappij en van de ont
wikkeling en handhaving van het rechtsbegl'ip, dit beginsel zal pI'ijsgeven, 

De heel' THOOFT: De geachte afgevaardigde uit Noordholland vl'oeg, of men 
dan alle landloopers , zelfs zij die een middel van bestaan hebben, zou willen 
straffen, de tOUl'isten. Ik antwool'd hierop, dezen niet, daal' heeft men geen last 
van. De laatsten zijn zelfs welkome bezoekers, 

Wanneer de geachte afgevaal'digde volkomen met het platteland bekend was, 
dan zon hij anders over de landloopeI'ij denken. Het komt toch menigmaal voo,', 
dat vijf of :;es personen aan een eenzaam gelegen woning komen om huisvesting 
te vl-agen. WOl'dt hun die geweigel'd dan klinkt het antwoord veelal: de lucifel'S 
zijn goedkoop genoeg, de I'oode haan zal kl-aaien. lIet gevolg daal'van is dat de 
bewoners van zulk eene woning huiverig zijn zich tel' ruste te begeven en ge
noodzaakt zijn den nacht wakende dool' te brengen, 

De geachte afgevaal'digde moet niet vergeten dat men in zulk een geval in Am
sterdam naar een meestal niet vel' verwijdel'd politiebureel kan gaan, maal' dat op 
het platteland de naastbij liggende woning zich soms op anderhalf uur afstand be
vindt, zoodat men daal' van alle hulp verstoken is, 

De geachte afgevaardigde zegt, dat men hiel' niet preventief te werk moet gaan; 
maar, vraag ik, werkt de geneeskundige wet, die het verkoopen van vergiften 
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verbiedt, en de wet op het dragen van verboden wapenen ook niet preventief. 
Wanneer ik nu zie dat el' van alle zijden op het sb'afbaar stellen van de land

looperij wordt aangedrongen; dat de Tweede Kamer zelfs in deze op eene genomen 
beslissing is teruggekomen, en dat de Minister Moddel'man, die niet gemakkelijk te 
bewegen was om eene wijziging aan te brengen, de zaak nader heeft ondm'zocht en 
voorgesteld heeft om de landlooperij strafbaar te stellen, dan geloof ik dat het de 
plicht van deze Kamer is om met dit wetsontwerp mede te gaan en de landloopm'ij 
niet in bescherming te nemen en daardoor de veiligheid van personen en goederen 
voortdurend in gevaar te brengen, zonder dat de Justitie bij machte is daartegen 
te waken. 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCHA VE, Minister t'an Justitie: Wanneer ik de 
rede van den geachten sprekel' uit Noordholland goed heb gevat, heeft hij twee 
bezwaren, die aldus te formuleeren zijn: dat de algemeene beginselen van strafrecht 
eischen j dat men de landlooperij niet strafbaar stelle en dat ook de beginselen van 
het Nederlandsch Wetboek van Strafrecht daarmede in strijd zijn. 

Ik moet de Vl'ijheid nemen de Vergadering te herinneren, dat de straffen tegen de 
landlooperij van zeel' ouden datum zijn. Wij vinden daal'van in het Romeinsche I'echt de 
eerste sporen. In het eerste boek del' Digesten, in den titel "de Pt'oconsu lis" ziet men 
welke voorschriften aan de gouverneurs del' provinciën werden gegeven om dat mis
drijf te straffen. De straf was die van verbanning, de eerste straf, die, zoover be
kend is, op de landloopm'ij is toegepast. 

Daarop zijn de Keizerlijke decreten van Valentinus en Theodosius gevolgd, die 
opzending naar de mijnen bepaalden. 

Komt men in de middeleeuwen en de nieuwere geschiedenis dan wijs ik op de 
strenge bepalingen in de Engelsche wetgeving, waar bijna tot aan het einde der 
18de eeuw de doodstraf op de landlooperij werd toegepast. 

In Frankrijk vindt men de eerste codificatie van het onderwerp bij een rescI'ipt 
van Lodewijk den Heilige, Koning van Frankrijk, die op het voetspoor van het 
Romeinsche recht ook landlooperij met verbanning strafte. 

Ik zal niet al de bepalingen nagaan, die in de verschillende wetgevingen voor
komen, want zij zijn te talrijk; maar ik wensch hiel' en daar een enkelen gl'eep te 
doen om aan te toonen hoe op onderscheidene tijden dat misdrijf gestJ-aft is, omdat 
men werkelijk vond, dat het gevaal'lijk is en de veiligheid in de Staten vOl'derde 
het tegen te gaan. 

In Frankrijk - om nog even op dat land terug te komen - vindt men eene 
bepaling van 1567, waarbij de peine dtt fouet werd toegepast en opzending naar 
de galeien bij recidive. 

Die bepalingen zijn mutatis mutandis behouden tot het einde del' 18de eeuw. In 
de Republiek der Vereenigde Nederlanden vindt men verschillende plakkaten van de 
Generale Staten. Ze zijn opgenomen in Zurck bij Codex Batavus. Ik wensch een 
enkele te herinneren, onder andere een zeer streng plakkaat van 1693, waarbij niet 
alleen de straf van geeseling toegepast werd op het misdl'ijf, maar waal'bij ieder, 
die het waagde den landlooper drank of een stuk brood te geven met dezelfde stl'af 
gestJ-aft werd. Dit zijn nu geene bepalingen meer voor onzen tijd, maal' het toont 
dat men dp.stijds het gevaar voor de veiligheid van dien aard achtte dat men dergelijke 
gl'oote maatregelen noodig rekende. In Fl-ankrijk vindt men in de wet van 24 Ven
démiaire an II de straf van deportatie, hetgeen bij de wet van 10 Vendémiaire an 
IV uitgebreid is tot hem die buiten zijn canton rondzwerft zonder paspoort. De be
palingen van den Code Pénal zijn bekend; ze zijn gehandhaafd bij de wet van 1853 
en in Nederland bij de wet van 29 Juni 185.J,. Ik geloof dat gemis van bepalingen 
omtrent landlooperij eene leemte was in de tegenwoordige wet. 

Nu zegt de geachte spreker: de bepalingen passen niet te midden van de andere 
strafbepalingen. Wanneer men nagaat het 3de boek van het Wetboek van Stl'afl'echt 
zal men zien dat zij er geheel in passen. Een voorbeeld. Het oplaten van een lucht
ballon waaraan een bl'andend vool'\verp is bevestigd, is stl'afbaar volgens art. 429 , 
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alinea 2. Wanneer die luchtbal neet'komt en een huis in bl"and steekt, dan WOl'rlt 
de dadel' vel'volgd wegens bl'andstichting, dool" zijne schuld vel·ool-laakt. Doet hij het 
met opzet dan is de tmf zwaardel". Maar reeds het feit alleen zonder het minste 
kwaad te bedoelen en zondel" de minste schadelijke gevolgen, is stmfbaal". Past het 
niet in dienzelfden gedachtengang ook landlooperij strafbaar te stellen? lIet feit op 
zichzelf hindert niemand, maal' het is om zijne gevolgen gevaarlijk, en die gevolgen 
moet men keeren. Vandaar dat ik in de Tweede Kamer heb gezegd: men moet 
hier niet denken aan een rechts- maar wel aan een wetsdelict. 

De heer PIJNAPPEL: Een woord over de voorbeelden door den vorigen spl"eker 
en den Minister aangehaald. Ik zal niet spreken over die uit vroegere tijdperken: 
de aanhaling van die voorbeelden was voldoende om te doen zien, hoezeer zij met 
alle gezonde begl'ippen van strafrecht streden en om te dOf'n gevoelen, hoeveel wij 
op dit gebied zijn vooruitgegaan. Maal' beiden, zoo wel de heer Ministel" als de ge
achte afgevaardigde uit Gelderland, hebben ook gewezen op sommige bepalingen onzer 
wetgeving, waal"bij strafbaar gesteld worden feiten, die naar hunne meerring overeen
komst hebben met landlooperij. Dit moet ik tegenspreken. Stl"afbaar is het onvoor
zichtig omgaan met gevaarlijke voorwerpen. De Minister had niet noodig zich te 
beroepen op het oplaten van een luchtballon waaraan bl'andbare stoffen gehecht 
zijn; hij had kunnen spl"eken van het meel' voorkomende vel"voer van buskruit of 
ontplofbare stoffell. Daal'omtrent zijn regelen gesteld en zeel' te recht, want die 
voorwerpen zijn op zichzelve gevaarlijk en daarmede moet men omzichtig omgaan. 
Doet men dit niet dan is men strafbaar. Maal' hier is geen sprake van gevaarlijke 
voorwerpen, maar van gevaarl\jke lieden, en daaromtrent geldt dat zij worden ge
straft wanneel" zij een stI'afbaar feit plegen. Bestaat er alleen vrees voor, dat zij 
tot zulk een feit zullen ovel"gaan, wOl'den zij slechts vCI'dacht, dan behoOl'en zij 
niet gestraft te worden. Dit beginsel wensch ik gehandhaafd te zien, 

De geachte afgevaardigde uit Gelderland zeide: el' komen op een donkeren avond 
eenige lieden van een verdacht uiterlijk aan eene afgelegene woning, waar zich op 
grooten afstand geen andere woning bevindt en geen hulp van de politie te bekomen 
is. Die lieden vragen geld en spreken van lucifers. Ja, wat zal men dan andCl's doen 
dan hun geld geven, ook al is land loopel'ij strafbaar gesteld? Ook zonder dat zullen 
die feiten strafbaar zijn; maar dat strafbaal' zijn zal niet baten, waal' hulp niet 
aanwezig is. 

Art. 435. 

Met geldboete van ten hoogste hOJlderd vijftig gulden wordt 
gestraft: 

1°. hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn een N ederland
schen adellijken t.itel voert of een Nederlandsch ordeteeken 
draagt; 

20. hij die zonder 's Konings verlof, waar dit vel'eischt wordt, een 
vreemd ordeteeken , titel, rang of waardigheid aanneemt; 

30. hij die, door het bevoegd gezag naar zijn naam gevraagd, 
een valschen naam opgeeft. 

O. R. O. AltT, 490, Met geldboete van ten hoogste honderd vijftig 
gulden wordt gestraft: 

1°. hij die zonder daartoe geregtigd te zijn een nederlandsehen adel
lijken titel voert of een nederlandsch ordesteeken draagt; 

2°. hij die zonder 's Konings verlof, waar dit vereischt wordt, een 
vreemd ordesteeken , titel, rang of waardigheid aanneemt. 
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Memorie van Toelichting. 

Hier geldt het niet, zooals in de artt. 217 [196J en 465 [410], aan
matiging van ambtsgezag of ambtsteekenen , maar eene sanctie van de 
artt. 63-65 der grondwet, bij overtreding waarvan tusschen goede en 
kwade trouw geen onderscheid gemaakt wordt. 

A a n nee m t. Evenals in de grond wet, zoo is ook hier van het dra gen 
van v ree m d e ordesteekenen geen sprake. Het dra gen alléén is niet 
strafbaar, al kan het naar omstandigheden, als indirect bewijs (art. 442 
strafv.) van de aanneming, in aanmerking komen. 

Advies van den Raad van State. 

2°. Het zonder 's Konings verlof 
aannemen van vreemde ordesteeke
nen , titels enz. wordt wél, het dra
gen niet gestraft. Het laatste kan 
tot opligting of bedrog aanleiding 
geven en behoort uit dien hoofde 
alleen reeds strafbaar gesteld te wor
den, zonder dat art. 65, laatste lid, 
der grond wet daarbij betrokken zij. 

Rapport aan den Koning. 

Het is voldoende eene strafregte
lijke sanctie te verleenen aan art. 65 
Grw. en de strafbepaling niet verder 
uit te strekken. Ook het dragen straf
baar te stellen, zal het doel niet berei
ken wegens de moeijelijkheid om uit 
te maken, wat al dan niet een vreemd 
ordesteeken enz. is. Staat dit laatste 
vast, dan kan het dragen een bewijs 
of eene aanwijzing opleveren van de 
aanneming zonder 's Konings verlof. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

1°. adellijken titel. Lees adellijlcen of ambtstitel. Het wederregtelijk voeren 
van een ambtstitel is volgens het ontwerp ten onregte niet strafbaar. 
Van een bel'oepstitel kan beter in art. 492 L436] gewag worden gemaakt, 

01'desteelcen, Lees ordeteeken. 
Den ambtstitel hier en den be)'oepstitel in art 492 op te nemen, 

ware, wegens het verschil in de straf, onbillijk, Aan hunne ver
melding bestaat ook geene behoefte. Artt. 217 en 492 [196 en 436] 
en voorts de bepalingen betreffende valschheid, oplichting enz. zijn 
voldoende. Als geen dier artikelen van toepassing is, waarin ligt 
dan de strafwaardigh!1id? 

20. aanneemt. Beter aanneemt of draagt. Het antwoord der Regering 
aan den Raad van State, die eveneens het dragen strafbaar wilde gesteld 
zien, komt der Commissie niet afdoende voor. Het dragen kan niet alleen 
eene aan wijzing zijn van de aanneming zonder 's Konings verlof, maar 
het kan ook zonde)' eenig )'egt geschieden en is dan nog gevaarlijker en 
nog meer strafwaardig. 

aanneemt. Dit artikel geeft sanetie aan art. 65 der Grondwet en 
mag niet verder gaan. Als de President der Negerrepubliek Liberia 
een ridderorde instelt, waarvan het distinctief bestaat in het dragen 
van een rok, zullen dan de Nederlanders die zonder 's Konings ver
lof een rok dragen strafbaar zijn? 

Gevaar voor oplichting is zoo groot niet. Het publiek heeft ten 
vorigen jare wel geleerd dat een ridderlint geen bewijs van eerlijkheid is. 

Art. 360, nO. 8 van het Duitsche wetboek 1 straft ook het opgeven 

1 MiL Geldstrafe bis zu eiD hundert fünfzig Mark oder mit Baft wird bestraft: go ...... 
wel' sich eilles ihm nicht zukommenden Namens einem zuständigen Beamten gegenüber bedient. 
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van een valschen naam aan het bevoegd gezag. Eene dergelijke bepaling 
zou de Commissie zeer wenschelijk achten; het is immers een zeer ge
vaarlijk feit, dat in België (zie art. 231 Code Pénal BeIge) zelfs als 
misdrijf wordt beschouwd. 

Eene bepaling in den geest van art. 360 nO. 8 Duitschland wordt 
opgenomen. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

O1·desteeken. Lees: ordeteeken , naar de gewone uitspraak en naar den 
eisch der taal. 

G. O. ART. 432 art. 435 van het Wetboek. 

Art. 436. 

Hij die, niet toegelaten tot de uitoefening 
van een beroep waartoe de wet eene toe
lating vordert, buiten noodzaak dat beroep 
uitoefent, wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste driehollderd gulden. 

Hij die, toegelaten tot de uitoefening van 
een beroep waartoe de wet eene toelating 
vordert, buiten noodzaak in de uitoefening 
van dat beroep de grenzen zijner bevoegd
heid overschrijdt, wordt gestraft met geld
boete van ten hoogste honderd vijftig gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtre
ding nog geen twee jaren zijn verloopen, 
sedert de schuldige wegens dezelfde overtreding 
onherroepelijk is veroordeeld, kan, in plaats 
van de geldboete, in het geval van het 
eerste lid hechtenis van ten hoogste twee 
maanden, in het geval vall het tweede lid 
hechtenis van ten hoogste eene maand worden 
opgelegd. 

Gewijzigd, wat het cursief 
gedrukte betl'eft, bij de 
wet van 15 Januari 
1886 (Stbl, uo, 6): 

sedert eene vroe
gere veroordeeling 
van den schuldige 
wegens gelijke over
treding onherroe
pelijk is geworden, 
kan, 

O. R. O. AM'. 492. Hij die, niet toegelaten tot de uitoefening van 
eenig beroep waartoe de wet eene toelating vordert, dat beroep uit
oefent, wordt gestraft met geldboet.e van ten hoogste drie honderd gulden. 

Hij die, toegelaten tot de uitoefening van eenig beroep waartoe de 
wet eene toelating vordert, in de uitoefening van dat beroep de grenzen 
zijner bevoegdheid overschrijdt, wordt gestraft met geldboete van ten 
hoogste honderd vijftig gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn 
verloopen, sedert de schuldige wegens dezelfde overtreding onherroepelijk 
is veroordeeld, kan, in plaats van de geldboete, in het geval van het 
eerste lid hechtenis van ten hoogste twee maanden, in het geval van het 
tweede lid hechtenis van ten hoogste eene maand worden opgelegd. 
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Memorie van Toelichting. 

Deze bepaling vervangt een aantal strafbepalingen waardoor bijzondere 
wetten aan hare beperkende voorschriften de noodige sanctie verleend 
hebben. Men denke o. a. aan de wetten op het lager en middelbaar 
onderwijs, aan de wet regelende de uit.oefening der geneeskunst, aan 
die regelende de uitoefening del' artsenij-bereidkunst en aan die rege
lende de uitoefening der veeartsenijkunst. 

Dat de beide overtredingen, hier omschreven, niet als mis d I' ij ven 
te beschouwen zijn, is duidelijk. Indien de wet het niet verbood, zou 
uitoefening van eenig beroep geen omegt zijn, en zouden er geene 
g ren zen van b e v 0 eg d hei d bestaan j naar aan wezigheid van opzet 
of schuld komt geen onderzoek te pas j van strafbare poging of mede
pligtigheid is geen sprake. 

Eene zamensmelting van al de hiel' bedoelde strafbepalingen verdient 
aanbeveling, niet alleen als vereenvoudiging, maal' ook tot bevordering 
van consequentie. Is het b.v. verdedigbaar, dat in sommige dezer wetten 
de recidive wèl, in andere niet als verzwarende omstandigheid erkend 
wordt j dat in sommige overschrijding van bevoegdheid met 1 a gel' e , 
in andere met de zelf de straf bedreigd wordt als geheel gemis van 
bevoegdheid j dat in de geneeskundige wetten van u.i toe fen in g van 
b e roe p, in die betreffende het onderwijs, van ge ven van 0 n de r
w ij s gesproken wordt? Zoo reeds ééne enkele handeling, mits de uit
oefening van beroep bewijzende, ter egt voldoende wordt geacht, men 
geve niet door verschil van uitdrukking aanleiding, dit voor sommige 
gevallen in twijfel te trekken. 

Overigens stellen de hier bedreigde straffen, zoowel bij eerste over
treding als bij recidive, den regtel' voldoende in staat alle omstandig
heden naar eisch te kunnen waarderen. 

[onherroepelijk. Zie bij Stelsel ten aanzien van herhaling, deel I bI. 418.] 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

dat beroep uitoefent. Men voege hierbij: of den aan dat beroep verbonden 
titel voel·t. Alleen ten opzigte van artsen is het wederregtelljk voeren 
van den beroepstitel verboden (zie art. 3, in verband met art. 19 del' 
wet van 1 Junij 1865, Staatsblad nO. 60) j het feit kan echter ook bij 
andere beroepen bedenkelijk zijn: bij v . indien een zaakwaarnemer zich 
advocaat noemt. 

Zie boven ad art. 490 [435, hiervoor bI. 255]. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

eenig beroep. Liever EEN beroep. De woorden niet toegelaten tot de uit
oefening van eenig bel'oep geven bij het eerste lezen den schijn, alsof er 
sprake was van iemand die tot geenerlei beroep was toegelaten. Ook 
past het volgende aanwijzende voornaamwoord dat (bel'oep) beter bij een 
bel'oep, dan bij het algemeene eenig. 

G. O. AUT. 433. Hij die, niet toegelaten tot de uitoefening van een 
beroep waartoe de wet eene toelating vordert, dat beroep uitoefent, 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

m 17 
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Hij die, toegelaten tot de uitoefening van een beroep waartoe de wet 
eene toelating vordert, in de uitoefening van dat beroep de grenzen 
zijner bevoegdheid overschrijdt, wordt gestraft met geldboete van ten 
hoogste honderd vijftig gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn 
verloopen, sedert de schuldige wegens dezelfde overtreding onherroepelijk 
is veroordeeld, kan, in plaats van de geldboete, in het geval van het 
eerste lid hechtenis van ten hoogste twee maanden, in het geval van het 
tweede lid hechtenis van ten hoogste eene maand worden opgelegd. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(8 November 1880.) 

Amendement van de Commissie van Rapporteurs. 

In het eerste en in het tweede lid wordt achter de woorden "toelating 
vordert", ingevoegd: "buiten nood:.aak". 

De heer VAN DER KAA Y, lid del' Commissie van Rappol·teul·s: Hoe zal het gaan 
met een niet-geneeskundige, die in een geval van dringende noodzakelijkheid ge
roepen wordt, door de omstandigheden bijna gedwongen wordt, hulp te verleen en , 
waal'toe hij niet bevoegd is, of met den geneeskundige, die, wijl el' geen andm' 
aanwezig is en de tijd dl'ingt, besluit hulp te verleenen met overschrijding van zijne 
bevoegdheid, bijv. de geneeskundige, die alleen genees- of heelkundige is en onder 
zulke omstandigheden als verloskundige optreedt? Om alle quaestien van dien aard 
weg te nemen, stelt de Commissie voor, de woorden in het amendement aange
wezen in te voegen, zood at alleen hij, die, niet toegelaten tot de uitoefening van 
een bel'oep waartoe de wet eene toelating vordert, buiten noodzaak dat beroep uit
oefent, of hij die, toegelaten tot de uitoefening van een beroep waartoe de wet 
eene toelating vOl'dert, buiten nood~aak in de uitoefening van zijn beroep de grenzen 
zijner bevoegdheid overschrijdt, zal worden gestraft. Ik kan tevens aan de Vel'ga
dering mededeelen, hoe vl'eemd het oppervlakkig ook moge schijnen [zie hiervoor 
bI. 221], dat de Minister geen bezwaar heeft gevonden om de woorden buiten nood
zaak in dit artikel op te nemen. 

De heel' MODDERMAN , Jtinisler 1'an Justitie: Ik wil slechts constateren dat er 
geen tegenstrijdigheid in ligt wanneer ik in dil artikel de woorden: "builen nood
zaaA" opneem. Immers in gevallen als die welke de Commissie op het oog heeft zou 
art. 40 niet baten. Wanneer in zekere gemeente of localiteit op een gegeven oogen
blik medische hulp dringend noodig is, en geheel ontbreekt, dan moet iemand, die 
dán hulp verleent, niet gestraft worden. Toch zou hij niet kunnen beweren dat hij 
daartoe gedrongen werd door o1'ermagl. Hij had het heel goei! kunnen laten. Er is 
geen physische overmagt en, wanneer het een wild-vreemde geldt, evenmin psychische 
overmagt. Overigens geldt het hier slechts eene verduidelijking. Het gansche artikel 
heeft slechts betrekking op iemand die eene daad uitoefent als beroepsdaad , niet 
op iemand die eene daad van menschlievendheid verrigt. Ik neem dan ook het 
amendement ter bevordering van de duidelijkheid gaarne over. 

[De amendementen werden alzoo door de Rege.ering overgenomen.J 

[Zie over art. 436 ook deel V bI. 412-421; en over de wl(}zzgzng 
van art. 436 bij de wet van 15 Januari 1886 (Stb. nO. 6) bij art. 113 
op bI. 45 van deel Il.] 
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Art. 437. 

De goud- of zilversmid, kashouder, horloge
maker, uitdrager, winkelhoudende opkooper 
of tagrijn, die geen doorloopend register houdt 
of in dat register geene aanteekening houdt 
van alle door hem gekochte goederen, of 
daarin niet vermeldt den koopprijs, de namen 
en woonplaatsen der verkoopers , of die nalaat 
dat register op aanvrage te vertoollen aan 
den burgemeester of aan den door dezen 
aangewezen ambtenaar, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste vijf .en twintig 
gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtre
ding nog geen twee jaren zijn verloopen, 
sedert de 8chuldige wegen8 dezelfde overtreding 
onherroepelijk i8 veroordeeld, kan, in plaats 
van de geldboete, hechtenis van ten hoogste 
zes dagen worden opgelegd. 

Ontwerp der Staatscommissie. 

Gewijzigd, wat het cursief 
gedrukte betreft, bij de 
wet van 15 Januari 
1886 (Stbl. nO. 6): 

sedert eene vroe
gere veroordeeling 
van den 8chuldige 
wegen8 g elij ke over
treding onherroe
pelijk i8 geworden, 
kan, 

AWf. 546. Goud- of zilversmeden en kashouders, horologiemakers, uit
dragers, opkoopers en tagl'ljns die geene doorloopende registers of in die 
registers geene aanteekening houden van alle door hen gekochte goederen 
of daarin niet vermelden den koopprijs, de namen en woonplaatsen der 
verkoop ers , worden gestraft met geldboete van hoogstens vijftig gulden. 

Indien de schuldige binnen de laatste t.wee jaren wegens deze overtreding 
is veroordeeld, kan hechtenis van hoogstens drie weken of geldboete van 
hoogstens drie honderd gulden worden opgelegd. 

[Over (lit artikel van het O. Stc. wordt in de To~ting der Staatscommissie niet 
gehandeld; en het artikel zelf werd in het O. R. O. niet opgenomen.J 

Advies van den Raad van State. 

Registm's van uitdmgel's enz. De 
Raad geeft in bedenking het art. 546 
van het ontwerp del' Staatscommissie 
niet te schrappen, gelijk de Minister 
van Justitie deed, maar het te be
houden. De algemeene veiligheid 
vordert het, ook in verband met 
het artikel * betreffende het rigtig 
houden der vreemdelingenlijsten in 
logementen, welk laatste de Staats-

• [Art. 491 O. R. 0., nu art. 438.J 

Rapport aan den Koning. 

De ondergeteekende moet bezwaar 
maken, aan het verlangen van den 
Raad van State te voldoen om dit 
artikel in het voorstel nog op te 
nemen. Van opkoopers en tagrijns is 
het niet te eisen en , een doorloopend 
register aan te houden van alle oude 
en versleten waren, die zij veelal op 
de publieke straat of langs de huizen 
gaande opkoopen. Ten aanzien van de 
goud- en zilversmeden daarentegen 
voorziet art. 37 der wet van 18. 
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commissie blijkens de memorie van 
toelichting onnoodig keurde, maal' 
de Minister voorstelt. 

September 1852 (Staatsblad nO. 178), 
omtrent den waarborg der gouden 
en zilveren werken in het onderwerp. 
In het belang van het toezigt op de 
heffing dezer belasting is het wen

schelijk , dat dit zoo blijve. Dat dit toezigt met de bedoelde bepaling 
naauw zamenhangt, blijkt ook uit de circulaire van het Departement van 
Justitie, dd. 29 November 1854, waarbij, ten gevolge van een verzoek 
van dat van Financilin, de ambtenaren van het openbaar ministerie worden 
aangeschreven geen overtredingen van de waarborgwet te vervolgen, al
vorens daarvan kennis te geven aan de controleurs van den waarborg. Die 
aanschrijving vond juist haal' aanleiding in eene vervolging wegens over
treding van art. 37, die zonder voorkennis van de waarborgambtenaren 
was aanhangig gemaakt. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De Co m mis s i e zou hier art. 546 der Staatscommissie willen herstellen. 
(Zie advies van den Raad van State.) Dat opkoop ers en tagrijns geen 
registers zouden kunnen houden, kan moeijelijk worden volgehouden tegen
over het feit dat het tegenwoordig, althans in sommige gemeenten, wer
kelijk geschiedt. - Eene min der hei d had tegen het herstel van het 
bedoelde artikel bezwaar, op grond dat het onpraktisch en onbillijk zou zijn, 
van alle dergelijke kleine kooplieden het nakomen dezer bepaling te vorderen. 

Aan de opmerking is voldaan. Zie 434 nieuw [nu 437]. Door 
de bijvoeging »win1cellwudende" is aan het bezwaar der minderheid 
tegemoet gekomen. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Zou, bij overneming van art. 546 del' Staatscommissie, III plaats van 
en tagrijn, niet of tagrijn te verkiezen zijn? 

G. O. ART. 434. De goud- of zilversmid, kashouder, horlogemaker, 
uitdrager, winkelhoudende opkooper of tagrijn, die geen doorloop end 
register houdt of in dat register geene aanteekening houdt van alle dool' 
hem gekochte goederen, of daarin niet vermeldt den koopprijs, de namen 
en woonplaatsen der verkoopers , wordt gestraft met geldboete van ten 
hoogste vijf en twintig gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn 
verloopen, sedert de schuldige wegens dezelfde overtreding onherroepelijk 
is veroordeeld, kan, in plaats van de geldboete, hechtenis van ten hoogste 
zes dagen worden opgelegd. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(8 November 1880.) 

Amendement van de Oommissie van Rapporteul·s. 

In het eerste lid achter "verkoopers" wordt ingevoegd: "of die nalaat dat 
register op aanvrage te vertoonen aan den burgemee tel' of aan den dool' 
dezen aangewezen ambtenaar". 
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De heel' VAN DER KAA Y, lid del' Commissie van Rappol'leurs: Ik geloof dat, 
wanncel' de Kamel' de moeite neemt om het volgende artikel te lezen, waarin de 
wool'den die wij nu vool'stellcn, reeds gevonden worden, de bedoeling van het 
amendement dadelijk zal worden ingezien, 

lIet is niet alleen noodig de personen in dit al'tikel genoemd, te noodzaken een 
register te houden, maat· bovendien hen te verpligten dat register te vertoonen, 
wanneel' daal'l1aar dOOL' de bevoegde magt gevraagd wordt. Zonder die bijvoeging 
zou het artikel inderdaad geheel zij ne beteekenis verliezen. 

De heer VENING MEINESZ: Is het wel goed hiel' den "burgemeester of den door 
dezen aangewezen ambtenaar" tc vermelden 7 De feiten die men in dit artikel op 
het oog heeft behooren meer tot het gebied del' justitie, dan tot dat del' politie. 
Bovendien verlieze men niet uit het oog, dat wij thans een Wetboek behandelen, 
hetwelk, naar wij hopen, lang zal bestaan, Zou het daarom niet wenschelijker zijn 
hiel' in meer algemeene bewoOl'dingen te spreken bijv, van de "bevoegde magt" of 
iets del'gcl ijks 7 

De heel' VAN DER KAAY, lid der Commissie van Rappol'tettl's: De opmerking 
van den heer Meinesz zou tegen een tal van artikelen kunnen gemaakt worden, In 
het volgende artikel wordt ook de burgemeester genoemd, Wij hebben artikelen, 
waarin een of ander feit stmfbaar gesteld wordt, wanneer het buiten de toestem
ming van den burgemeester geschiedt; op sommige plaatsen wordt gesproken van 
de toestemming des Konings, 

Nu zou het misschien zooveel bezwaar niet inhebben, in dit artikel het woord 
"burgemeester" door eene andere uitdrukking te vervangen, maar wanneer het 
wOOl'd "bu)'gemeester" in andere artikelen zonder bezwaar gebezigd wordt, kan het, 
dunkt mij, ook hier blijven staan, 

Gaat de bevoegdheid van den burgemeester op een ander persoon over - wij 
hebben iets dergelijks bij strafwetten reeds dikwijls gezien- dan wordt steeds aan
genomen dat het artikel toepasselijk wOl'dt op den pel'Soon die, wat deze bevoegd
hcid betreft, in zijne plaats is gekomen. 

Bovendien geloof ik dat wij in de eerste jaren niet te vreezen hebben, dat de 
burgemeester niet meer zal zijn hoofd van de politie, Zoolang h.ij dat blijft, is hij 
ook de bevoegde autoriteit, en kan hij in dit bijzonder geval worden aangewezen. 

De heer MODDERMAN , Minister van Justitie: De voorgestelde bijvoeging in art, 
434 [437] werd aanvankelijk niet noodig geacht. 

De bij art. ,1,34 [437] bedoelde overtreding zal in den regel slechts geconstateerd 
worden, wanneer de justitie van dat artikel, van het daar bedoelde register, wil ge
bruik maken om op te sporen waar het door diefstal onttrokken gocd gebleven is, 

Wanneer nu de justitie het register vel'langt te zien, dan kan zij den kashoudel' 
enz. als getuige ontbieden en hem verzoeken het l'egister meàe te brengen. 

Toch is het raadzaam om de verpligting tot vertoon van het register ook aan de 
dool' den burgemeester aangewezen ambtenaren, in de wet op te nemen. Zoowel 
tot vermijding van noodeloozen omslag, als omdat een getuige, als ::,oodanig, niet 
vCl'pligt is een register mede tc nemen dat hij niet gehouden heeft. 

Daarom heb ik gemeend ovm'eenkomstig het denkbeeld der Commissie dezelfde 
bijvoeging als in art. 435 [438] ook in dit artikel te moeten opnemen. 

[Het amendement werd alzoo door de Regeering overgenomen.] 

[Zie over de wyzlgmg van art. 437 bij de wet van. 15 Januari ~886 
(Stb. nO. 6) bij art. 113 op bI. 45 van deel Il.] 
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Art. 438. 

Hij die er Z\in beroep van maakt aan per
sonen nachtverblijf te verschaffen elJ geen 
doorloopend register houdt, of nalaat in dat 
register aan te teekenen of te doen aantee
kenen de namen, beroep of betrekking, woon
plaats, dag van aankomst en van vertrek 
van de personen die een llacht in zijn huis 
hebben doorgebracht, of die nalaat dat re
gister op aanvrage te vertoonen aan den 
burgemeester of aan den door dezen aan
gewezen ambtenaar, wordt gestraft met geld
boete van ten hoogste vijf en twintig gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtre
ding nog geen twee jaren zijn verloopen, 
sedert de schuldige wegens dezelfde overtreding 
onherroepelijk is veroordeeld, kan, in plaats 
van de geldboete, hechtenis van ten hoogste 
zes dagen worden opgelegd. 

Gewijzigd, wat het cursief 
gedrukte betreft, bij de 
WAt van 15 Januari 
1886 (Stbl. nO. 6): 

sedert eene vroe
gere veroordeeling 
van den schuldige 
wegens gelijke over
treding onherroe-
pelijk is geworden, 
kan, 

O. R. O. A ItT. 491. Logementhouders die geene doorloopende registers 
houden, of die verzuimen in die registers aan te teekenen de namen, beroep 
of betrekking, woonplaats, dag van aankomst en van vertrek van de personen 
die een nacht in hun hnis hebben doorgebragt, of die nalaten die registers op 
aanvrage te vertoonen aan den burgemeester of aan den door dezen aange
wezen ambtenaar, worden gestraft met geldboete van ten hoogste tien gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn 
verloopen, sedert de schuldige wegens dezelfde overtreding onherroepelijk 
is veroordeeld, kan hechtenis va!). ten hoogste zes dágen of geldboete van 
ten hoogste vijf en twintig gulden worden opgelegd. 

Memorie van Toelichting. 

Eene voor de algemeene veiligheid en goede orde onmisbare bepaling 
is hier opgenomen, ontleend aan art. 475, 2°., in verband met art. 478 
C. P. en aan het ontwerp 1847, B. lIl, art. 5, 3°. 

[onherroepelijk. Zie bij Stelul ten aatlzien van herllaling) deel I bl. 418.J 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Logementhouders is naar het oordeel der Commissie te beperkt. Beter: 
'1JZ'fj die el' hun bed1'ijf van maken aan personen nachtverbliJf te ve1·sclwffen". 

Aan de opmerking is voldaan. 

G. O. ART. 435 = art. 438 van het Wetboek. 

[Zie over de wijziging van art. 438 bij de wet van 15 Januari 1886 
(Stb. nO. 6) bij art. 113 op bI. 45 van deel Il.] 
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Art. 439. 

Met hechtenis van ten hoogste eene maalld 
of geldboete van ten hoogste honderd vijftig 
gulden wordt gestraft: 

P. hij die van een krijgsman beneden den 
rang van officier goederen behoorende 
tot de kleeding, uitrusting of wapening 
koopt, inruilt, a.ls geschenk aanneemt, 
in pand, gebruik of bewaring neemt, 
of zoodanige goederen voor een krijgs
man beneden den rang van officier 
verkoopt, ruilt, ten geschenke, in pand, 
gebruik of bewaring geeft, zonder schrif
telijke vergunning door of vanwege den 
bevelvoerenden officier afgegeven; 

2°. de koopman die, eene gewoonte ma
kende van het koopen van zoodanige 
goederen, de bij algemeenen maatregel 
van inwendig bestuur gegeven voor
schriften omtrent het daarvan te hou
den regist~r niet naleeft. 1 

Indien tijdens het plegen van de overtre
ding nog geen twee jaren zijn verloopen, 
sedert de schuldige wegens eene dezer over
tredingen onherroepelijk is veroordeeld, kunnen 
de straffen worden verdubbeld. 

Gewijzigd, wnt het cursief 
gedrukte betreft , bij de 
wet van 15 Januari 
1886 (Stbl. nO. 6) : 

sedert eene vroe
gere veroordeeling 
van den schuldige 
wegens eene dezer 
overtredingen on
herroepelijk is ge
worden, kunnen 

O. R. O. AI~T. 493. Met hechtenis van ten boogste eene maand of 
geldboete van ten hoogste bonderd vijftig gulden wordt gestraft: 

1°. bij die van een krijgsman beneden den rang van officier goederen 
behoorende tot de kleeding, uitrusting of wapening koopt, inruilt, 
ten geschenke aanneemt , in pand, gebruik of bewaring neemt of 
zoodanige goederen voor een krijgsman beneden den rang van 
officier verkoopt, ruilt, ten geschenke, in pand, gebruik of be
waring geeft, zonder schriftelijke toestemming door of van wege 
den bevelvoerenden officier afgegeven; 

2°. de koopman die, zich afgevende met het koopen van zoodanige goe
deren, de bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur gegeven 
voorschriften omtrent het daarvan te houden register niet naleeft. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn 
verloopen, sedert de schuldige wegens eene dezer overtredingen onher
roepelijk is veroordeeld, kunnen de straffen worden verdubbeld. 

1 [Zie het Koninklijk Besluit van 6 Juni 1888 (Stbl. nO. 87), deel V bI. 623 en 624.] 
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Memorie van Toelichting. 

Wordt in het tweede boek straf bedreigd tegen hen, die opzettelijke 
desertie van een nederlandsch krijgsman teweeg brengen of bevorderen, 
bijna geheel dezelfde gronden die vroeger, naast de wet van 12 Decem
ber 1817 (Staatsblad nO. 33), de wet van 3 Junij 1859 (Staatsblad nO. 
44) noodig maakten, eischen thans, nevens art. 224 [203 en 104, 2°.J , 
de hier voorgedragen bepalingen. 

De onder nO. 1 omschreven bepaling is, in afwijking van art. 1 der 
voormelde wet van 1859, n iet beperkt tot hen die »niet aan de mili
taire regtsspraak onderworpen" zijn. Dergelijke beperking is niet wen
schelijk en in elk geval in dit ontwerp niet op hare plaats. Als militair 
delict is het feit tot dusver niet strafbaar; mogt later in de militaire 
strafwet eene bijzondere bepaling voor hen, die aan de militaire regt
spraak onderworpen 7.ijn, noodig geacht worden, dan kan zij aan dit 
artikel derogeren. Afwijkingen van het gemeene regt moeten uit het 
bijzondere, niet uit het algemeene wetboek bl~ken. 

Voorts is, als 0 ver t 0 11 i g, weggelaten: 
a. de eisch dat het feit moet gepleegd zijn »zonder oogmerk om 

desertie te bevorderen". Dat, zoo dit oogmerk bestaat, art. 224 
en niet art. 493 toepasselijk is, volgt uit art. 64 [55J. 

b. het tweede lid van art. 1 voormeld. Deze alinea had alleen beteekenis 
als derogerende aan bet voorlaatste lid van art. 1 der thans ver
vallen wet van 12 December 1817. Voortaan spreekt het wel van 
zelf, dat het den schuldige niet baat, den naam van den militair 
te kunnen noemen. 

c. de uitsluiting der bepaling in geval van Herkoop op openbaar gezag". 
Dit toch is volstrekt onnoodig: men koopt dan niet van den krijgsman. 

Door naast het koopen) in pand of in bewaring nemen, ook het i n
r u i 1 en, het in geb r u i k n e men en ten ges c hen ken e men te 
vermelden, worden de vrij vage bewoordingen: »0 f 0 n der wel ken 
titel ook ontvangen, anders dan met het kennelijk doel 
om die goederen te herstellen of te reinigen", vermeden. 

In geb I' U i k. Hieronder is zoowel huur als bruikleen begrepen. 
De meest gewigtige wijziging is de aanvulling der in de wet van 1859 

bestaande leemte ten aanzien van de tu s s c hen per s 0 n en. Voortaan is 
strafbaar ook hij, die voo r een militair de hier gewraakte overeenkomsten 
sluit. Van dengene die met dien tusschenpersoon handelt - den kooper 
enz. - zwijgt het ontwerp. Immers van twee dingen één. Of hij weet, 
dat de verkooper als tusschenpersoon voor een militair handelt, in dat 
geval koopt hij van den krijgsman; of hij weet het niet, en dan ware 
het onregtvaardig hem te straffen. 

Terwijl nO. 1 toepasselijk is ook op den niet-koopman, is nO. 2 beperkt 
tot hem, die èn koopman, èn gewoon is, de hier bedoelde goederen te 
koopen. Wat art. 3 der wet van 1859 voorschrijft omtrent de inrigting 
van het register kan, als van reglementairen aard, worden opgenomen in 
een algemeenen maatregel van inwendig bestuur. De genoemde wet zal 
dan bij de invoering van het nieuwe wetboek geheel kunnen vervallen. 
Immers het bepaalde bij art. 2 kan veilig worden overgelaten aan den 
regel van art. 216 van het wetboek van strafvordering. 

[onllerroepelijk, Zie bij Stelset ten aanzien van lter/laling) deel I bi 418.J 
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Opmerking van Prof. M. de Vries. 

1°. ten geschenke. In verband met het opgemerkte bij art. 471 [416, hier
voor bI. 162], liever: als geschenk. Het woordje te geeft een doel te ken
nen; ten geschenke is dus juist van de zijde van den gever, die het doel 
heeft om te schenken, maar niet van den ontvanger of aannemer, bij wien 
geen doel maar alleen eene Roort van handeling bestaat. Dus ten geschenke 
geven, maar als geschenk aannemen. 

Achter neemt behoort eene komma te staan, want hier is het eerste lid 
ten einde, en begint het tweede. 

toestemming. Is dit hier wel het ware woord? Toestemming is de in willi
ging van een verzoek. Dat verzoek is nu wel gedaan, doch daarvan behoeft 
in het f:.chriftelijk stuk niet te blijken. Dit is eenvoudig eene vel'gunning. 

2°. zich afgevende met. De uitdrukking zich met iets afgeven, door som
migen als een germanisme afgekeurd, is op goede gronden verdedigd in 
het Woordenboek, A, kol. 971 vlg. Zij heeft echter altijd epn ongunstigen 
zin, t. w. dien van zich te bemoeien of bezig te houden met iets, dat 
(naar het oordeel van den spreker) den persoon niet past of de moeite niet 
waard is. Zij behelst dus altijd eene afkeuring. Dat begrip echter is hier 
niet van toepassing. Het is de bedoeling van den Wetgever niet, het koopen 
van zoodanige goederell op zich zelf voor te stellen als iets dat afkeuring 
verdient; want bij algemeen en maatregel van inwendig bestuur zijn voor
schriften gegeven omtrent het register, door zoodanig een koopman te hou
den: derhal ve is de zaak ~el ve geoorloofd. Zich afgevende met is dus hier niet 
de gepaste uitdrukking: de Wetgever mag niet over een geoorloofd beroep 
met afkeuring en minachting spreken. De ware term is, dunkt mij: zUn 
werk malcende van; want dat zegt men juist van zoo'n klein en onaan
zienlijk beroep, dat nauwelijks den naam van een beroep verdient, als 
b. v.: »hij maakt zijn wel'k van oude lompp,n op te koopen, van straat
vuil te verzamelen", enz. 

G. O. Altl'. 436 = art. 439 van het Wetboek. 

[Zie over de wijziging van art. 439 bil de wet van 15 Januari 1886 
(Stb. nO. 6). bij art. 113 op bI. 45 van deel Ir.] 

Art. 440. 

Hij die drukwerken of stukken metaal in een vorm die ze 
op munt- of bankpapier of op muntspeciën doet gelijken, ver
vaardigt, verspreidt of ter verspreiding in voorraad heeft, wordt 
gestraft met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden. 

De voolwerpen waarmede de overtreding plaats heeft, kunnen 
worden verbeurdverklaard. 

O. R. O. ART. 494. Hij die drukwerken in een vorm die ueze op 
munt- of bankpapier doet gelijken, vervaardigt of verspreidt, wordt ge
straft met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden. 

De voorwerpen waarmede de overtreding plaats heeft, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

- ------ -
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Memorie van Toelichting. 

Ook dan als noch opligting, noch poging daartoe aanwezig is, moet 
het hier omschreven feit strafbaar zijn. Het maakt het plegen van bedrog 
gemakkelijk en ondermijnt het vertrouwen, dat in het credietmiddel be
hoort gesteld te worden. Er is echter geen reden om, met het duitsche 
wetboek (§ 360, nO. 6) ook bern te straffen die de werktuigen, waarmede 
de hier bedoelde drukwerken kunnen vervaardigd worden, in gereedheid 
brengt. Deze uitzondering op den regel, die geen strafbare medepligtig
heid aan overtredingen aanneemt, is niet voldoende geregtvaardigd. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

vervaardigt of vel·spl·eidt. De Commissie zou willen lezen: "vervaal'digt, 
verspl'eidt of in voon'aad heeft". Het gevaar voor circulatie is ook in het 
laatste geval aanwezig. 

Ook het namaken van munt zonder oogmerk om die voor echt en on
vervalscht uit te geven verdient strafbaar te worden gesteld. Zie de op
merking ad art. 230 [208, deel Ir bI. 237]. 

Aan de beide opmerkingen is gevolg gegeven. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

deze. Er is niets genoemd dan het ééne znw. drukwel·ken. Het voor
naamwoord deze is hier dus niet op zijn plaats, want eene tegenstelling 
met die is niet aanwezig. Het ware woord is hier ze, en dus: die ZE 

op munt- of bankpapiel' doet gelijken. 
NOTA: De aanmerking is juist: er zal eene verandering moeten gemaakt 

worden. Hoe wenschelijk het gebruik van "ze" enz. ook zij, is 't echter 
eene andere vraag, of dit woordje in den meer ernstigen stijl van een 
wetboek wel past? In het Ontwerp komt het nergens voor. Zou men 
dl'ukwel'ken niet liever herhalen? 

ANTWOOltD: Waarom zou de wet, in een zoo eenvoudige woordsoort 
als de pronomina, anders moeten spreken dan iedereen doet? Is er in 
ze iets dat strijdt met een ernstigen stijl? Is het niet even goed als het 
Fransche les? 

Is het woord in wetstijl tot nog toe niet gebruikt, dan wordt het tijd 
dat men 't ga gebruiken. Vooral nu wij, gelukkig! dezelve kwijt zijn! De 
Franschen hebben even zoo het ouderwetsche icelles in hunne wetten door 
les vervangen. Laat ons niet te angst.vallig zijn, hun goede voorbeelden 
te volgen: wij volgen zooveel slechte van hen. 

Grammatisch wordt hier een pronomen vereischt, niet de herhaling 
van 't substantief, en ik kan dus niet anders dan blijven adviseeren voor 
ze, te meer, daar dit woord reeds meer algemeen in gebruik is gekomen 
en korte, losse voornaamwoorden een gemak zijn in de taal. 

G. O. AltT. 437 = art. 440 van het Wetboek. 

Art. 441. 
Met hechtenis van ten hoogste drie maanden wordt gestraft: 
1°. hij die in staat van faillissement is verklaard, indien hij 

de wettelijke voorschriften betreffende de verplichting tot 
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aangifte dat hij heeft opgehouden te betalen, niet heeft 
nageleefd; 

2°. de bestuurder of comUlissaris eener naam]ooze vennoot
schap of coöperatieve vereeniging welke in staat van 
faillissement is verklaard, indien hij de wettel ijke voor
schriften betreffende de verplichting tot aallgifte dat de 
vennootschap of vereeniging heeft opgehouden te betalen, 
niet heeft nageleefd. 

O. R. O. ART. 495. Met hechtenis van ten hoogste drie maanden wordt 
gestraft : 

1 0. de koopman die in staat van faillissement is verklaard, indien hij 
de wettelijke voorschriften betreffende de verpligting tot aangifte 
dat hij heeft opgehouden te betalen, niet heeft nageleefd; 

2°. de bestuurder eener naamloo~e vennootschap of coöperatieve ver
eeniging welke in staat van faillissement is verklaard, indien hij 
de wettelijke voorschriften betreffende de verpligting tot aangifte 
dat de vennootschap of vereeniging heeft opgehouden te betalen, 
niet heeft nageleefd. 

Memorie van Toelichting. 

Het gaat, ook met het oog op art. 893 wetboek van kooph. te ver, 
op bet . voorbeeld van art. 3, 1°. en 4°. der wet van 10 Mei 1837 
(Staatsblad nO. 21), waarvan trouwens ook reeds het ontwerp van 1847 
was afgeweken, het niet voldoen aan de wettelijke verpligting tot aan
gifte van faillissement strafbaar te stellen als enkele bankbreuk. Even
min echter mag die verpligting, dikwijls tot groot nadeel der schuld
eischers, geheel straffeloos worden veronachtzaamd. Dit verzuim wordt 
dus gestraft als overtreding. 

CVg!. over dit artikel het Advies van den Raad van Stale cn het Rapport aan den 
Koning, betrekkelijk art. 367, 5°. O. R. O. (bij art. 340) hiervoor bI. 6 en betrekkelijk 
artt. 3~9, 370, 375 O. R. O. (bij artt. 342, 343) hiervoor bI. 14.J 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Eene min der hei d der Co m mis s i e wenscht deze bepaling te doen 
vervallen. Volgens haar is het de pligt van een eerlijk koopman zoolang 
mogelijk te trachten aan zijne verpligtingen te voldoen; het feit) dat hij 
zelf zijn faillissement niet geprovoceerd heeft, moet men dus niet strafbaar 
stellen. - De Co m mis s i e acht het strafwetboek niet de plaats om deze 
vraag van faillieten regt te beslissen. Zoolang de verpligting van art. 765 
Wetboek van Koophandel bestaat is bet rationeel daaraan eene poenale 
sanctie te verleenen. Mogt bij eventuele herziening van het wetboek de 
verpligting vervallen, dan zou daardoor tevens de toepasselijkheid van dit 
artikel der strafwet ophouden. 

Met de meerderheid der Oommissie wenscht de Minister het artikel 
te behouden. 

G. O. AltT. 438 art. 441 van het Wetboek. 
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Art. 442. 

Met hechtenis van ten hoogste drie maanden wordt gestraft: 
P. hij die, surséance van betaling verzocht of verkregen heb

bende, eigenmachtig daden venicht, waartoe de mede
werking van bewindvoerders door de wet wordt gevorderd; 

2°. de bestuurder of commissaris eener naamlooze vennoot
schap of coöperatieve vereeniging welke surséance van 
betaling verzocht of verkregen heeft, die eigenmachtig 
daden verricht, waartoe de medewerking van bewind
voerders door de wet wordt gevorderd. 

O. R. O. AR'!'. 374. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden 
wordt gestraft: 

1°. hij die, surseance van betaling verzocht of verkregen hebbende, 
eigenmagtig daden verrigt waartoe de medewerking van bewind
voerders door de wet wordt gevorderd; 

2°. de bestuurder eener naamlooze vennootschap of coöperatieve ver
eeniging welke surseance van betaling verzocht of verkregen heeft, 
die eigenmagtig daden verrigt waartoe de medewerking van be
windvoerders door de wet wordt gevorderd. 

Memorie van Toelichting. 

VI. Misdrijven gepleegd birj surseance van betaling (art. 374). 

De bepalingen van de artt. 916 en 917 wetb. van kooph. moet hij , 
vie de buitengewone regtsweldaad inroept eener surséance van betaling, 
s1ipt naleven. Het ontwerp kan zich daarom niet aansluiten aan de vroegere 
dan 1839 en 1847, die de strafbaarheid afhankelijk stelden van het be
wijs van kwade trouw. 

Ofschoon art. 17 der wet van 17 Nov. 1876 (Staatsblad nO. 227) alleen 
geldt voor faillissement, niet voor surséance van betaling, kunnen coöpe
ratieve vereenigingell, die »eene handelsonderneming ten doel hebben" , 
zeker ook zoodanige surséance vragen en verkrijgen. Met het oog hierop 
moet dus ook dit artikel van die vereenigingen gewag maken. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

[Over art. 374 O. R. O.J: 
Er is bij dit misdrijf geen sprake van kwade tl'OUW, alleen van het niet 

stipt naleven van de bepalingen van de al'tt. 916 en 917 van het Wet
boek van Koophandel. Hoogstens zou hierbij aan nalatigheid kunnen ge
dacht worden, en het feit daarom als culpoos misdrijf met hechtenis 
moeten worden gestraft. De Dalatigheid bestaat echter p el' se en behoeft 
niet in conCl'eto te worden bewezen. Het feit draagt dus alle kenmerken 
van overtreding en behoort in het derde Boek te huis. 

De Commissie heeft volkomen gelijk. Dit artikel behoorde met 
164 [0. R. O.J, 301 [447 G. O.J, 419 [368J2°., 420 1°. [464J 
en de artikelen betreffende de bedelarij, tot die waarop de Minister 
het oog had toen hij in zijn antwoord betreffende het 1ste Boek [zie 
deel I bI. 69J zeide dat in het 2de Boek hier en daar nog wets
delicten waren overgebleven. Zie art. 439 nieuw [442]. 
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[En laler bij art. 495 O. R. 0.:] 
Het feit bij art. 374 strafbaar gesteld behoort, volgens het aange

teekende bij dat artikel, onder de overtredingen te worden opgenomen. 
Het zou hier eene geschikte plaats kunnen vinden. 

Het bij art. 374 strafbaar gestelde feit is thans opgenomen als 
art. 439 nieuw [442]. 

G. O. AR.T. 439 art. 442 van het Wetboek. 

O. R. O. AltT. 496. Hij die aan de ambtenaren der justitie of politie 
geene aangifte doet van de ontdekking van een lijk, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste vijftig gulden. 

Memorie van Toelichting. 

Vgl. de artt. 163 [151] en 209 [190]. De bepaling strekt om de 
ontdekking van misdrijf of van zelfmoord te bevorderen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Zoo als het artikel luidt straft het, tegen de bedoeling, ook hem die 
geen aangifte doet, omdat hij geen lijk ontdekt heeft. Het ware daarom 
beter te lezen: ,. Hij die, een lijk ontdekt hebbende, daarvan geen aan
gifte doet," enz. 

De Commissie is echter van oordeel dat het beter is het artikel niet in 
het wetboek op te nemen. Alleen de moordenaar of zijn medepligtige hebben 
er belang bij geen aangifte van gevonden lijken te doen j het publiek is 
in den regel ijverig genoeg om de ontdekking bekend te maken. De be
hoefte aan eene strafbepaling is niet gebleken, maar ware zij noodig, dan 
zou zij welligt beter in de begrafeniswet op hare plaats zijn. 

ib·t. 496 is, op de gronden der Commissie, vervallen. 

In het G. O. is dit artikel 496 O. R. O. alzoo VEItVALLF.N. 

TI rrE L lIl. 

Overtredingen betreffende het openbaar gezag. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Hier zij nog herinnerd aan het bij art. 218 [197, deel II bI. 205] 
medegedeelde gevoelen der Commissie, dat eene poenale sanctie van art. 9 
der vreemdelingenwet onder de overtredingen behoort te worden opgenomen. 

Aan eene poenale sanctie van art. 9 der Vreemdelingenwet bestaat 
naar 't oordeel van den Minister geene behoefte. Zie zijn antwoord 
op art. 218 [deel 1I bI. 205]. 
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O. R. O. AltT. 497. Overtreding van een algemeenen maatregel van 
inwendig bestuur wordt, in de gevallen bij dien maatregel bepaald, ge
straft met hechtenis van ten hoogste drie weken of geldboete van ten 
hoogste honderd gulden. 

Memorie van Toelichting. 

Art. 497 stAmt overeen met art. 1 van het aanhangig ontwerp * tot 
herziening der wet van 6 Maart 1818 (Staatsblad nO. 12). De aangewezen 
plaats voor wodanige algemeene strafbepaling is in het wetboek van 
strafregt. In overeenstemming met het voorschrift van art. 64 [55], 
tweede lid, blijft zij buiten toepassing waar eenige bijzondere bepaling 
hetzij van het wetboek zelf (zie de artt. 493 en 523 [439 en 468]), 
hetzij van eene andere, daarnevens in stand gehouden of latere wet eene 
hoogere of lagere straf bedreigt. 

* [Dit ontwerp is. nadat het in den tekst vermelde art. 1 van dat ontwerp was inge
trokken, geworden (Ie wet van 25 Mei 1880 , Stbl. n l'. 86.J 

Advies van den Raad van State. 

De Raad van State geeft in be
denking dit art.ikel, handelende over 
overtreding van algemeene maat
regelen van inwendig bestuur, uit 
het ontwerp weg te laten. 

Het is bekend, dat naar veler 
oordeel bij algemeene maatregelen 
van inwendig bestuur op zich zelven 
geene verpligtingen aan ingezetenen 
kunnen worden opgelegd j dat dit 
alleen kan, wanneer die maatregelen 

Rapport aan den Koning. 

Dit artikel behoort niet te ver
vallen, als behelzende eene straf
bepaling, die nergens elders te huis 
behoort. De aard en strekking van 
algemeene maatregelen van in wendig 
bestuur behoeft daarom niet te wor
den besproken j onverschillig wat de 
juiste aard en strekking dier maat
regelen is, blijft deze bepaling noodig. 

steunen op eene bepaalde wet, die er de strekking en omvang van om
schrijft. Maar in dat stelsel kan ook bij diezelfde wet de straf bepaald 
worden, waardoor de naleving der reglementaire voorschriften, die zij 
op het oog heeft, zal worden gehandhaafd, welke straf niet zelden veel 
zwaarder zal moeten zijn, dan art. 497 voorstelt. Men denke aan de voor
schriften omtrent veeziekte, spoorwegdiensten enz. In dat stelsellulhoeft 
daarentegen geene algemeene wet straf te bedreigen t.egen overireding 
van algemeene maatregelen van inwendig bestuur, die niet tot uitvoering 
eener wet genomen zijn. Alleen zou met het oog op de thans bestaande 
wetgeving, bij afschaffing van art. 1 der wet van 6 Maart 1818 (Staatsblad 
nO. 12), eene overgangsbepaling worden vereiscbt. 

Het voorgE>stelde art. 497 tot vervanging van genoemd art. 1 staat al
zoo in onafscheidelijk verband met de opvatting van den aard en strekking 
der algemeene maatregelen van inwendig bestuur, een altijd nog betwist 
onllerwerp. De toch reeds zoo moeijelijke en veelomvattende vaststelling 
van een nieuw strafwetboek schijnt niet de geschikte gelegenheid, om dat 
geschilpunt à fond te behandelen, waartoe integendeel thans eene betere 
gelegenheid is, nu eene wet tot vervanging van die van 6 Maart 1818 
vermoedelijk eerlang aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. 

Hierbij komt, dat wel in het stelsel van de Staatscommissie aan bet 
artikel eene plaats in het wetboek kan geacht worden toe te komen, 
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maar dat na de beperking, die de Minister heeft aangebragt door het 
weglaten van zooveel wat aan bijzondere wetten behoort te worden over
gelaten, ook dit artikel niet aan de speciale wetgeving, waarin het tot 
nu toe geregeld was, behoort te worden onttrokken. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 497 *. De Commissie is van gevoelen, dat het beter is het artikel 
te doen vervallen. Het geldt hier eene principieele vraag, die niet nood-
7.akelijk in het strafwetboek behoeft te worden beslist en waaromtrent in 
de Kamer groot verschil van gevoelen heerscht. (Zie V oorloopig Verslag 
omtrent het wetsontwerp tot herziening der wet van 6 Maart 1818. Ge
drukte stukken, zitting 1878/79 n". 40). Volgens de Commissie is het 
artikel, hoe men ook denken moge over de vraag of de Koning strafwet
gevende magt heeft, in elk geval ondoelmatig, omdat het meer rationeel 
is, overeenkomstig het gevoelen van den Raad van State, aan de wetten, 
tot wier uitvoering algemeene maatregelen van inwendig bestuur noodig 
zijn, over te laten de straffen tegen de overtreding dier maatregelen vast 
te stellen. 

Ai·t. 497 is weggelaten. Eene andere oplossing wordt voorbereid. 
Dat de Regeering in jW'e constituendo het gevoelen deelt, dat de 

* Nota van den heer LENTlNG: 
Bij dit artikel wordt de overtreding van eenen algemeenen maatregel van inwendig be

stuur strafbaal' gesteld. 
Tegen de opneming van deze bepaling in het Strafwetboek bestaat een overwegend bezwaar. 
Ilierdoor wordt het vrij algemeen erkend vicieus stelsel van de wet van 6 Maart 1818 

(Staatsblad nO. 12) bestendigd, dat namelijk bij hlgemeene maatregelen van inwendig bestuur, 
ook dan wanneer deze niet steunen op eeue wet) verpligtin~eu kunnen worden opgelegd 
aan de ingezeteneu, wier overtrcding met straf bedreigd kan worden. Blijkens het Voor
loopig Verslag over heL wetsontwerp tot herziening der wet vun 6 Maart 1818 (Staatsb18d 
nO. 12) (gedrukte stukken zitting 1878/79, nO. 82) zitting 1879;80, nO. 40) is de groote 
meerderheid der leden, die bij het onclerzoek in de afdeelingen tegenwoordig waren, van 
meening, vooral na het arrest van deo Hoogen Raad van 18 Januarij 1879 (Weekblad 
van /tet Regt nO. 4330), dat voortaan het beginsel geldeu moet, dat eeu algemeene maat
regel van inwendig bestuur alleen dan verbods- of gebodsbepalingen mag inhouden, wier 
overtreding strafbaar is, wanneer de maatregel bel'ust op eene wet. 

Wordt bij delegatie van de wet~evende magt aan het uitvoerend gezag overgelaten ver
bods- en gebodsbepalingen bij algemeen en maatregel van inwendig bestuur vast te stellen, 
- de bepalingen betrekkelijk de .tralfen waarmede de overtredingen bedreigd worden, 
moet de wetgevende magt aan zich honden. Wordt van dien regel afgeweken) dan zou 
ook het uitvoerend gezag eene sll'afwetgevende magt gaan uitoefenen, die niet in zijne 
roeping) noch op zijnen weg ligt . . 

Zoo als nu het art. 497 lnidt, wordt de overtreding van eIken algemeenen maatregel 
van inwendig bestuur strafbaar gesteld) onverschillig of die maatregel, verpligtingen aan 
de ingezetenen opleggende, al dan niet zijn steunpunt vindt in de wet. 

Bovendien mag niet uit het oog verloren wordeu, dat volgens art. 497 voor alle over
tredingen dezelfde straf wordt bepaald, ofschoon de overtredingen zelve verschillend van 
kamkter of omvang kllnnen zijn. 

De Memorie van Toelichting zegt, dat de aangewezene plaats voor dusdanige stnfbe
paling is het Wetboek van Strafregt. Deze uitspraak klinkt iet of wat vreemd van de 
Regering) die schier gelijktijdig met het ontwerp-Strafwetboek een wetsontwerp indiende 
tot herziening der wet van 6 Maart 1818. Dit ondel'werp staat niet gelijk met zoo vele 
anclere, waarover wetsontwerpen zijn ingediend, in afwachting van het Strafwetboek) zoo 
als bijv. die betrekkelijk de desertie van schepelingen der zeevisschersvaortuigen) de fa
brieksmerken enz. Het schijnt wat ver te gaan) een zoo betwist punt als de algemeene 
maatl'egelen van inwendill: bestuur als in transitu bij de behandeling vaD een ander wets
ontwerp uit te maken. Ook op dien grond zou het dus wenschelijk zijn, dat art. 497 nit 
het Strafwetboek verdween. 
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strafbedreiging behoort voor te komen in de wet tot uitvoering 
waarvan de algemeene maatregel dient, is reeds herhaaldelijk ge
bleken. Art. 1 der wet van 6 Maart 1818 kan worden ingetrokken, 
zood ra het dool' speciale wetten zal zijn overtollig gemaakt. 

In het G. O. is dit artikel 497 O. R. O. VEltVAI.LEN. 

Art. 443. 
Hij die een algemeen voorschrift van politie, krachtens de 

gemeentewet in buitengewone omstandigheden door den bur
gemeester of den commissaris des Konillgs in de provincie 
uitgevaardigd en afgekondigd, overtreedt, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten 
hoogste vijf en twintig gulden. 

O. R. O. AR.T. 498. Hij die eenig algemeen voorschrift van politie, 
krachtens de gemeentewet in buitengewone omstandigheden door den bur
gemeester of den commissaris des Konings in de provincie uitgevaardigd 
en afgekondigd, overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden. 

Memorie van Toelichting. 

Zie art. 187 der gemeentewet. Daar de burgemeester en de commissaris 
des Konings tot strafbedreiging niet bevoegd zijn, is overtreding van de 
hier bedoelde voorschriften thans straffeloos. 

Nevens het vereischte van bekrachtiging door den raad (art. 187 I darde 
lid), blijft ook bestaan de bevoegdheid van den gemeentewetgever om 
het voorschrift door eene zelfstandige verordening met zelfstandige straf
bedreiging te vervangen. 

Advies van den Raad van State. 

Dit artikel vult, met opzigt tot 
de b e vel e n van den Bul' g e
meester of Commissaris des 
Konings, eene leemte del' ge
meentewet aan. De vraag rijst, of 
zoodanige aan vulling niet veeleer in 
de gemeentewet te huis behoort. 

Rapport aan den Koning. 

Er is geen reden, om deze bepa
ling van algemeen rijksbelang buiten 
het wetboek te houden. Werd daarbij 
eene bevoegdheid tot strafbedreiging 
verleend aan den burgemeester of 
Commissaris des Konings, zij zou in 
de gemeentewet behoOl'en , doch daar 
dergelijke toekenning wel ondenk-

worden bij de wet, en is het 
baar is, moet de straf bedreigd 

wetboek daarvoor de plaats. 

G. O. ART. 440 = art. 443 van het Wetboek. 

Art. 444. 
Hij die, wettelijk als getuige, als deskundige of als tolk op

geroepen, wederrechtelijk wegblijft) word t gestraft met geldboete 
van ten hoogste zestig gulden. 
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O. R. O. AltT. 499. Hij die, wettelijk verpligt als getuige, als deskun
dige of als tolk voor het bevoegd gezag te verschijnen, zonder geldige reden 
wegblijft, wordt gestraft: 

in strafzaken met geldboete van ten hoogste honderd gulden j 
in andere zaken met geldboete van ten hoogste vijf en zeventig gulden. 

Memorie van Toelichting. 

Vgl. de artt. 212 en 213 van dit ontwerp [art. 192J, de artt. 12 en 14 
der wet van 5 Augustus 1850 (Staatsblad nO. 45), artt. 31 en 33 wet v. 
28 Augustus 1851 (Staatsblad nO. 125). 

Wettelijk verpligt. Zie o.a. de artt. 66 en 177 wetb. v. sh·afv., 
art. 116 in verband met de artt. 200, 206 en 215 wetb. v. burg. regtsv. 

Gel di gel' ede n. De l'egter beoordeelt vrijelijk wat in ieder bijzonder 
geval als voldoende verschooning kan gelden. Op overmagt wordt hier 
niet gedoeld j dat deze alle straf wegens de niet-verschijning uitsluit, volgt 
reeds uit art. 50 [40]. 

Advies van den Raad van State. 

Dit artikel, handelende over de 
ni e t ver s c hij n i n g van ge t u i
gen, des kun di gen enz., regelt 
een onderwerp meer van disciplinair 
dan van poenaal regt en behoort veel
eer in het Wetb. van Strafv. en van 
Burgerlijke Regtsvordering te huis. 

Het is niet duidelijk, waarom het 
feit in art. 212 [192J wordt gequa
lificeerd als mi. s d rijf, dat in dit 
art. als 0 ver t red ing. 

Rapport aan den Koning. 

Hier bestaat veronachtzaming van 
stellige wettelijke verpligtingen en 
dus eene strafregtelijke overtreding, 
geene zaak van disciplinairen aard. 
Het feit in art. 212 omschreven wordt 
als misdrijf gequalificeerd, omdat 
daar van eene opzettelijke weigering, 
hier alleen van het wegblijven zon
der geldige reden, hetzij dan met of 
zonder opzet, sprake is. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De redactie moet, ten einde in overeenstemming te blijven met de redactie 
door de Commissie voorgesteld voor art. 212 [192J, luiden als volgt: »Hij 
die wettelijk als getuige, als deskundige of als tolk opgeroepen, zonder 
geldige reden wegblijft" enz. 

De onderscheiding tusschen strafzaken en andere zaken is , naar het oor
deel der Commissie, niet noodig. Men straft hier ligte verzuimen waarbij 
een onderscheid t.usschen de publieke zaak en particuliere belangen naauwe
lijks denkbaar is. Er is ook geen reden om de thans geldende boete te ver
hoogen j het maximum wordt schier nimmer opgelegd. De Commissie zou 
daarom ééne boete willen bedreigen van ten hoogste zestig gulden. 

Nog werd opgemerkt dat het wenschelijk zal zijn, bij de intrekking der 
thans geldende strafbepalingen, de procedure op dezelfde eenvoudige wijze 
als thans geschiedt, zonder uitdrukkelijke dagvaarding, te regelen. 

Ad. 499 is overeenkomstig de opmerkingen der Commissie gewijzigd. 

G. O. ART. 441. Hij die, wettelijk als getuige, als deskundige of als 
tolk opgeroepen, zonder geldige reden wegblijft, wordt gestraft met geld
boete van ten hoogste zestig gulden. 

III 18 
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Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(8 November 1881.) 

Amendement van de Commissie van Rapp01'teurs, 

In plaats van ,.zonder geldige reden" wordt gelezen: "wederrechtelijk," 

De heel' VAN DER KAA Y, lid der Commissie van Rapporteurs: Iemand zou 
misschien kunnen vragen of de verandering van "zondel' geldige reden" in: "weder
rechtelijk" wél van zooveel belang is. De opmerking is echter gemaakt, zoo door 
den heer van Gennep als andel'en, d'l.t de uitdrukking nog tot verschil van opvat
ting kan leiden. Men heeft gewezen op het geval dat iemand tot deskundige in 
een civiel proces wordt benoemd. Nu is niemand verpligt de benoeming van des
kundige in een civiel proces aan te nemen. Maar, heeft men gezegd, als iemand 
wettelijk, dat is in de bij de wet omschreven vormen, als deskundige wordt opge
roepen, moet hij, volgens dit artikel, verschijnen, als hij voor zijn wegblijven geen 
geldige reden, namelijk eene I'eden van verhindering kan aanvoeren. Om die ver
keerde opvatting te voorkomen, stelt de Commissie deze wijziging voor, zood at 
iemand dus nooit wegens wegblijven, ofschoon in wettelijke VOl'men opgel'oepen, 
zal kunnen veroordeeld worden, indien hij niet vel'pligt was te komen, 

Ik kan nog mededeel en dat de RegCl'ing deze wijziging ovel'neemt, 

[Het amendement werd door de Regeeriog overgenomen.] 

(Vgl. het Verslag van de Eerste Kamer en het Àntwoord der Re~eering bij art. 
192, deel II bI. 200.) 

Art. 445, 

Hij die, in zaken van minderjarigen of yan onder curateele 
te stellen of gestelde personen, of van hen die in een krank
zinnigengesticht zijn opgenomen, als bloedverwant, aangehuwde, 
echtgenoot, voogd of toeziende voogd, curator of toeziende 
curator, voor den rechter geroepen om te worden gehoord, 
noch in persoon noch, waar dit is toegelaten, door tusschen
komst van een gemachtigde verschijnt, zonder geldige reden 
van verschooning, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
zestig gulden, 

O. R. O. AltT, 500, Hij die in zaken van minderjarigen of van onder 
curatele te stellen of gestelde personen, of van hen die in een krankzin
nigengesticht zijn opgenomen, als bloed verwant, aangehuwde, echtgenoot, 
voogd of toeziende voogd, curator of toeziende curator, voor den regter 
geroepen om te worden gehoord, noch in persoon noch, waar dit is toe
gelaten, door tusschenkomst van een gemagtigde verschijnt, zonder geldige 
reden van verschooning, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
vijf en zeventig gulden. 

Memorie van Toelichting. 

In dit onderwerp wordt thans voorzien door art. 389, laatste lid, ge
lijk het gelezen wordt volgens art. 2 der wet van 15 November 1876 
(Staatsblad nO. 195), in verband met art. 506 B. W. Er is geen grond 
VOnl' straffeloosheid in Poenig der in het voorgedragen artikel begrepen 
.gevallen. Evenmin voor de lage straf in art. 389 B. W. bedreigd. Het 
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geldt hier gewigtige belangen van peTsonae misembiles die, door na
latigheid in de vervulling van den familiepligt, groot nadeel kunnen 
lijden (zie de artt. 492, 493, 499, 513 B. W. enz.; zie ook art. 16 
der wet van 29 Mei 1841, Staatsblad nO. 20). Niet opgenomen is het 
geval, bedoeld bij art. 331 B. W. In dat geval toch worden de verwan
ten niet in eens anders belang, maar in hun eigen belang opgeroepen. 

Gel di g ere den. Zie de toelichting van art. 499 [444]. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Ook hier is, naar het oordeel der Commissie, eene boete van zestig 
gulden voldoende. 

De boete is tot zestig gulden verlaagd. 

G. O. ART. 442 = art. 445 van het Wetboek. 

Art. 446. 

Hij die, bij het bestaan van gevaar voor de algemeene veilig
heid van personen of goedel'en of bij ontdekking van een mis
drijf op heeter daad, het hulpbetoon weigert dat de openbare 
macht van hem vordert en waartoe hij, zonder zich aan dade
lijk gevaar bloot te stellen, in staat is, wordt gestraft" met 
geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden. 

O. R. O. ART. 501. Hij die, bij het best.aan van gevaar voor de al- ' 
gemeene veiligheid van personen of goederen of bij ontdekking van mis
drijven op heeterdaad, het hulpbetoon weigert dat de overheid van hem 
vordert en waartoe hij, zonder zich aan dadelijk gevaar bloot te stellen, 
in staat is, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijf en twintig 
gulden. 

Memorie van Toelichting. 

Gevaar voor de algemeene veiligheid van personen of 
goederen. Voor de reeks van bijzondere gevallen in art. 475, nO. 12 C. P. 
is deze algemeene uitdrukking in de plaats gesteld. Z!:Ï omvat alle gevallen 
waarin hetzij door menschen, hetzij door natuurkrachten, de algemeene 
veiligheid van personen of goederen bedreigd en de hulp der burgers 
ingeroepen wordt om dat gevaar af te wenden. Van l' a mp e n of 0 n
hei 1 e n behoeft dus niet afzonderlijk gewaagd te worden. Hulpbetoon 
bij volksoploopen (tumultes) is opzettelijk niet afzonderlijk vermeld; voor
zoover in dit geval de algemeene veiligheid niet bedreigd wordt, is er 
geen reden om te straffen. 

Heeterdaad. Volgens ons wetb. v. strafv. is de openbare kreet (cla
meul' publique) onder het flagTant délit begrepen. Anders in het fransche regt. 

D a del ij k ge v a a r. Het gevaar behoeft hier niet zoo groot te zijn 
als in art. 529 l474] , maar grooter dan in art.. 507 [450]. 
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Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Ovedleid. Beter de openbare magt. 
Tegen de vervanging van ovedleid door openbal'e magt bestaat geen 

bezwaar. 

G. O. ART. 443 - art. 446 van het Wetboek. 

Art. 447. 

Hij die eene bekendmaking, vanwege het bevoegd gezag in 
het openbaar gedaan, wederrechtelijk afscheurt, onleesbaar maakt 
of beschadigt, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
vijftien gulden. 

O. R. O. ART. 502. Hij die bekendmakingen, van wege het bevoegd 
gezag in het openbaar aangeslagen, afscheurt, onleesbaar maakt of be
schadigt, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste tien gulden. 

Memorie van Toelichting. 

Vgl. art. 203 [187]. Het verschil bestaat alleen hierin, dat hier het 
daar bedoelde oogmerk ontbreekt en alleen aan baldadigheid te denken is. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De redactie moet in overeenstemming gebracht worden met die door 
de Commissie voorgesteld voor art. 203 [187]-

Daarbij is het wenschelijk te lezen: 1> Hij die wederregteli(jk" enz. Indien 
het bevoegd gezag bekendmakingen aanslaat op plaatsen waar het daar
toe geen regt heeft, behoort de handeling niet beschermd te worden. 
Ieder oordeele omtrent de regtmatigheid der daden van de overheid in 
deze, en handele BUO pe1"iculo. 

Het wOOl'd 1> wederrechtelijk" is ingevoegd. Doch nu ook in art. 
203 [zie deel II, op art. 187, bI. 187]. 

G. O. ART, 444 = art. 447 van het Wetboek. 

Tl'fEL IV. 

Overtredin!/en betreffende den bur!/er/ijken staat. 

Memorie van Toelichting. 

Zoowel van aanmatiging van nam en als van het geven van verboden 
voo rna men wordt in dezen titel gezwegen. Het eerste is Of begrepen 
onder de bepalingen betreffende valschheid of opligting, Of eene ijdel
heid waarmede de strafwet zich niet inlaat. 

Wat de voo rna men betreft,' de wet van 11 Gel'minal an XI bevat 
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geene strafbepaling en ondergaat derhalve, voorzoover zij nog regtskl'acht 
bezit, door de invoering van het nieuwe wetboek geene wijziging. De 
jurisprudentie van den hoogen raad, volgens welke het eerste artikel 
van die wet nog geldt en zijne poenale sanctie vindt in art. 27 in ver
band met art. 17 B. W., blijft, na de invoering der nieuwe strafwet
ge ving , even juist of even onjuist als zij tot dusver was. Wordt bij die 
jurisprudentie volhard, dan zal men, in stede van art. 27 B. W., art. 
521 [466] van dit ontwerp hebben toe te passen. Vgl. de arresten 
H. R. 10 Junij 1853, 4 Januarij 1856, 15 Januarij 1857 (Weekblad 
van het Regt nO. 1836 en 1955) en in het bijvoegsel tot het Staatsblad 
1857 (no. 166, bijlage A) een souverein besluit van 15 Maart 1815, 
waarbij - in den vorm eener interpretatie - de wet van Germinal 
gewijzigd wordt. 

Hoe wenschelijk het zijn moge, ten aanzien van dit onderwerp alle 
onzekerheid van regtstoestand te doen ophouden, het behoort niet tot 
de taak van den strafwetgever hierin verandering te brengen. Hij heeft 
zich te bepalen tot eene poenale sanctie van de voorschriften der burger
lijke wet betreffende de akten van den burgerlijken stand, en moet het 
aan den burgerlijken wetgever overlaten te bepalen, wat al of niet in 
die akten mag worden o)Jgenomen. 

Art. 448. 

Hij die niet voldoet aan eene wettelijke verplichting tot aan
gifte aan den ambtenaar van den burgerlijken stand voor de 
registers van geboorte of overlijden, wordt gestraft met geld
boete van ten hoogste honderd gulden. 

O. R. O. ART. 503. Hij die niet voldoet aan eene wettelijke verpligting 
tot aangifte aan den ambtenaar van den burgerlijken stand voor de registers 
van geboorten of overlijden, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
honderd gulden. 

Memorie van Toelichting. 

Registers van geboorten. Vgl. artt. 29 en 30 B. W. Uit art. 33 
B. W. blijkt, dat deze uitdrukking afzonderlijke vermelding van aan
gifte van v 0 n del i n gen overbodig maakt. 

Of 0 ver) ij den. Met uitzondering van de personen, in de artt. 54 en 
57 B. W. vermeld, is tot dusver hier te lande tot deze aangifte niemand 
verpligt. Het ligt niet op den weg van den strafwetgever dergelijke ver
pligting in te voeren, maar wel aan die verpligting, voorzoover zij reeds 
bestaat of mogt worden uitgebreid, poenale sanctie te verleenen. 

De verklaring, bedoeld in alt. 5 der wet van 1 Junij 1865 (Staatsblad 
nO. 60), is ni e t als eene a a n g i ft e aan den ambtenaar van den burgerlijken 
stand te beschou wen; dit voorschrift vindt zijne sanctie in art. 19 dier wet. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

de registers van geboorten of overli(jden. Zóó gesteld, gaan die beide woor
den niet samen. Geboorten, in het meervoud, is zooveel als geboortegevallen , 
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een concreet zelfst. naamw. dus, terwijl overliJ"den een werkwoord, en dus 
een abstract woord is. In goeden stijl kunnen die beide niet vereenigd 
worden. Men kan niet zeggen: diefstallen en bl'andstichten, noch brandstich
tingen en stelen. In art. 527 [4721 staat te recht: geboorten en stelfgevallen. 
Dat zijn correlatieve woorden. Even goed is gebo01·te of ovel'lijden ; want 
gebo01·te, in het en keI voud, is een abstract woord, t. w. !zet gebOl'en UlOI·dep,. 

Men zal dus hier in het enkelvoud moeten zetten: van gebool'te of ove1'lijden. 

G. O. ARl'. 445 = art. 448 van het Wetboek. 

Verslag van de Eerste Kamer. Antwoord der Regeering. 

Moet niet ten gevolge van dit ar
tikel in de wet tot wijziging van 
het Burgerlijk Wetboek de persoon 
worden aangewezen die verplicht is 
de aangifte van overlijden te doen? 

De Memorie van Toelichting op 
art. 503 [zie hierboven] geeft het 
antwoord. 

De artt. 29 en 30 van het Burgerlijk Wetboek toch bevatten de poenale 
sanctie bij geboorte-aangifte. Tot de verplichte aangifte van overlijden is 
tot dusver in het Burgerlijk Wetboek (behalve in de gevallen van de artt. 
54 en 57) niemand aangewezen. 

Al:t. 449. 

De bedienaar van den godsdienst die, voor
dat partijen hem hebben doen blijken dat haar 
huwelijk ten overstaan van den ambtenaar 
van den burgerlijken ·stand is voltrokken, 
eenige godsdienstige plechtigheid daartoe be
trekkelijk verricht, wordt gestraft met geld
boete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtre
ding nog geen twee jaren zijn verloop en , 
sedert de 8chuldige wegen8 dezelfde overtreding 
onherroepelijk i8 veroordeeld, kan, in plaats 
van de geldboete, hechtenis van ten hoogste 
twee maanden worden opgelegd. 

Gewijzigd, wat het cursief 
gedru kte betreft, bij de 
wet van 15 Januari 
1886 (Stbl, nO. 6): 

sedert eene vroe
gere veroordeeling 
van den 8chuldige 
wegen8 gelijke over
treding onherroe
pelijk is geworden, 
kan, 

O. R. O. ARl'. 504. Hij die, voordat partijen hem hebben doen blijken 
dat haal' huwelijk ten overstaan van den ambtenaar van den burgerlijken 
stand is voltrokken, tot eenige godsdienstige plegtigheid daartoe betrekkelijk 
overgaat, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn 
verloopen, sedert de schuldige wegens dezelfde overtreding onherroepelijk 
is veroordeeld, kan, in plaats van de geldboete, hechtenis van ten hoogste 
twee maanden worden opgelegd. 
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Memorie van Toelichting. 

Moge de beschaving nog niet ver genoeg gevorderd zijn, om bij alle 
burgers een juist begrip van de verhouding tusschen het burgerlijk 
huwelijk en de daarop al of niet volgende kerkelijke plegtigheden te 
mogen veronderstellen, er is toch geene reden meel' om de in dit artikel 
omschreven onbedachtzaamheid of kwade trouw, waardoor alleen onnoozele 
lieden kunnen misleid worden, met de gestrenge straffen van de artt. 
199 en 200 C. P. te beteugelen. 

Het artikel is zóó geredigeerd, dat het met art. 136 B. W. in over
eenstemming is. Elk e godsdienstige plegtigheid tot het hu welijk betrekke
lijk, al voldoet zij niet in allen deele aan hetgeen in eenig kerkgenoot
schap voor eene geldige inzegening gevorderd wordt, is strafbaar, wanneer 
niet partijen vooraf van hun voltrokken huwelijk hebben doen blijken. 

Eindelijk is de strafbepaling niet, zoo als in art. 199 C. P., beperkt 
tot bed i e n a a I' s van de god sdi e n s t (ministres d'un culte). Dergelijke 
beperking zou aanleiding kunnen geven tot ontduiking, vooral bij het 
meer en meel' splitsen van gezindten en kerkgenootschappen en het op
lossen daarvan in bijzondere vereenigingen. Die beperking zou bovendien 
te minder geregtvaardigd zijn, omdat volgens de leer van sommige ge
zindten, de huwelijksinzegening niet noodzakelijk door een geestelijke be
hoeft te geschieden. 

[onherroepelijk. Zie bij Stelsel ten aanzien van herltaling, in deel I bI. 418.] 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De Co m mis s i e acht deze bepaling overbodig. In Duitschland moge 
eene dergelijke strafbedreiging op hare plaats zijn, omdat het volk nog 
niet aan de instelling van het burgerlijk huwelijk gewend is: diezelfde 
reden van conveniëntie geldt niet in ons land. Bij ons kent het volk de 
gevolgen welke de wet aan het burgerlijk huwelijk verbindt; waarom zal 
dan de Staat zich inlaten met de godsdienstige plegtigheden of de kerke
lijke wijding, die zij overigens ignoreert? - Eene min der hei d der 
Co m mis si e achtte het gevaarlijk elke strafbepaling te doen vervallen. 
Zij zou bevreesd zijn dat de instelling van het burgerlijk huwelijk daar
door in discrediet zou geraken, terwijl nog meer dan thans het geval is , 
uitsluitend waarde aan de kerkelijke plegtigheid zou worden toegekend, 
ten nadeele van den eerbied aan de Staatsinstellingen verschuldigd. 

Indien het artikel bp.houden blijft zal toch, naar het oordeel der Com
missie, de redactie eenigzins moeten worden gewijzigd; zoo als zij nu luidt 
zou elke godsdienstige plegtigheid in huisselijken kring verboden zijn, 
zonder dat daardoor het doel bereikt wordt, dat door de ruime redactie 
blijkbaar beoogd wordt. Immers het huwelijk bij de Israëlieten is niet 
eene godsdienstige plegtigheid in den stricten zin des woords , en geschiedt 
ook niet noodzakelijk ten overstaan van een geestelijke of voorganger, 
het is voltrokken door de overgave van een ring door den bruidegom 
aan de bruid, onder het uitspreken van eenige sacramentele woorden, 
in het bijzijn ván twee bevoegde getuigen. Wil men derhalve de joodsche 
huwelijksvoltrekking vóór het sluiten van het burgerlijk huwelijk te keer 
gaan, dan zouden uitdrukkelijk de echtgenooten en de getuigen strafbaar 
moeten gesteld worden. 

De Minister acht het niet raadzaam in de regeling van dit onder
werp verandering te brengen en kan er dus evenmin toe overgaau 
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om de bepaling, eenvoudig de sanctie van art. 136 B. W., te schrap
pen, als om haar, met het oog op Israillitiscbe huwelijken , verder 
uit te breiden. Gaf men aan het artikel de gewenschte uitbreiding, 
dan zou ten slotte de vader strafbaar worden die, op den morgen 
van het huwelijk zijner dochter, eenige tot het hu welijk betrekkelijke 
bijbelplaatsen voorleest. De opmerkingen der Commissie zijn dan ook 
voor den Minister eene reden te meer, om de oorspronkelijke redactie 
der Staatscommissie (art. 566 van haar ontwerp) te herstellen en »bij" 
te vervangen door » de bedienaar van den godsdienst". 

De Commissie blijft ook na het mondeling overleg met den Minister 
van gevoelen dat dit artikel behoort te vervallen. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

tot eenige godsdienstige plegtigheid - ovel'gaat. Men gaat tot eene hande
ling over, wanneer er eerst eene andere verricht is, en men nu eene 
tweede aanvangt. Na bet voltrekken b. v. van het huwelijk ten overstaan 
van den ambtenaar van den burgerlijken stand, kan de geestelijke OVe1'

gacm tot de kerkelijke inzegening; want aan die tweede handeling is de 
eerste voorafgegaan. Maar indien de geestelijke de inzegening verricht, 
vóórdat het huwelijk wettig voltrokken is, .dan gaat hij er niet toe ovel', 
want er is niets voorafgegaan; hij ven'icht ze eenvoudig, niets meer. Het 
is waar, dit onjuiste gebruik van oVel'gaan begint allengs in te sluipen, 
maar het is zóó verkeerd, dat bet met nadruk afgekeurd en geweerd 
behoort te worden. Men schrijve dus liever: Hij die - eenige godsdienstige 
plegtigheid - velTigt. 

G. O. ART. 446 = art. 449 van het Wetboek. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(9 November 1880.) 

De heer VAN DER KAA Y, lid del' C01nmissie 'van Rapporteur.l: De meerderheid 
der Commissie is van oordeel, dat in een land, waal' het beginsel: scheiding van 
Ke1'k en Staat, is aangenomen en met naauwgezetheid wordt toegepast in den 
goeden zin van: de vrije Kerk in den vrijen Staat, eene strafbepaling als deze niet 
is geregtvaal'digd. 

Voor regt en wet - en daarmede alleen hebben wij hiel' te doen - kennen wij 
in Nederland geen ander huwelijk dan het bUl'gCl'lijk huwelijk, het huwelijk naar 
de fOl'maliteiten in de wet vool'geschreven, na behool'lijke aangifte en herhaalde 
afkondigingen voltrokken ten overstaan van den ambtenaar van den bUI'gel'lijken 
stand; elke andere verbindtenis tot zamenwoning tusschen m,tll en vrouw is geen 
huwelijk in den zin de1' wet. Alleen aan het huwelijk ten overstaan van den amb
tenaar van den bUl'gerlijken stand gesloten, zijn l'egtsgevolgen vel'bonden ten op
zigte van de wederzijdsclle }'egten en vCl'pligtingen van de echtgenooten, ten opzigte 
van hunne goederen, van bloedverwantschap en zwageJ'schap en van het erfregt, 

Dit alles is bekend; daarovel' bestaat geen verschil van gevoelen; daaromtl'ent is 
geen twijfel meel' mogelijk, Maal' of de echtgenooten nu daarenboven hun huwelijk 
doo1' godsdienstige plegtigheden willen wijden, i den Staat volkomen onverschillig, 

Of eenig genootschap, oenige kel'k of eenige vereeniging - want deze staan in 
dit opzigt alle gelijk - van haal' standpunt, naar hare leer en volgens hare sta
tuten, VOOI' het wezen van het huwelijk nog iets auders noodig acht dan de tus
schenkomst van den ambtenaar van den bUl'gel'lijken stand, gaaL den Staat niet aan, 

Wat behoort nu, van dit standpunt uitgaande, onze houding te zijn tegenover 
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dit artik41l? Het zegt aan de kerk, aan de bedienaren van de godsdienst: ik laat 
u vrij het huwelijk te wijden met die plegtigheden die gij goedvindt; alleen moogt 
gij dit niet doen vóól'dat het huwelijk voor den burgerlijken stand is voltrokken, 
Indien bijvoorbeeld een of ande1' kerkgenoot~chap of eene vereeniging het raadzaam 
achtte bijvoOl'beeld de verloving met eenige plegtigheid te vieren, bij de huwelijks
aangifte eenige godsdienstige plegtigheid te doen plaats hebben, op het oogenblik 
dat het bl'uidspaar gereed staat zijn huwelijk dool' den ambtenaar van den burger
lijken stand te doen voltrekken eene godsdienstige toespraak te houden, of een ge
bed uit te spl'eken, zou dit niet geoorloofd zijn, En nu vraag ik: lIeeft de Staat 
het regt deze zaken te regelen? Ik antwoord: neen, en als iemand ja zegt, dan 
vraag ik: op welken gl'ond? Men wijze dien aan, Ik. merk op dat het artikel niet 
in het algemeen het verrigten van eenige godsdienstige plegtigheid verbiedt, 
maar alleen wanneer dit geschiedt door den bedienaar van de godsdienst, In dat 
opzigt wijkt het artikel af van het ontwerp-Smidt, waar, in plaats van "de be
dienaar van deu godsdienst", gelezen wel'd: "Hij", en in de Memorie van Toelichting 
werd daaromtl'ent het volgende gezegd: "De strafbepaling is niet, zoo als in art, 
199 C, p" beperkt tot bed ienaal's van de godsdienst (rninistl'es d'un culte) , 
Dm'gelijke bepet'king zou aanleiding kunnen geven tot ontduiking, vooral bij het 
meel' en meel' splitsen van gezindten en kerkgenootschappen en het oplossen daarvan 
in bijzondere vereenigingen. De beperking zou bovendien te minder geregtvaardigd 
zijn, omdat, volgens de Iper van sommige gezindten, de huwelijksinzegening niet 
noodzakelijk dool' een geestelijke behoeft te geschieden," 

Dit is, mijns inziens, volkomen juist, Ik denk daal'bij bijv, aan de vrije gemeellte 
te Amsterdam, die zich niet als kerkgenootschap, maar als vereeniging heeft laten 
erkennen. Ik zou het zeel' betwijfelen, of de woordvoerders in die gemeente als be
dienaren van de godsdienst zijn te beschouwen, en dezen zouden daarom mijns 
inziens zondel' overtreding van dit artikel eene godsdienstige plegtigheid mogen 
vieren vóór de voltrekking van het huwelijk dool' den ambtenaal' van den burger
lijken stand, 

Ik denk hier aan eene gezindte, die tl'ouwens in ons land niet veel voorkomt, 
aan de Kwakers, maar ook aan elke vereeniging die kan ontstaan en waarbij men 
niet kent bepaalde bedienaren van de godsdienst. Ik denk aan het Israëlitisch huwe
lijk, waarvan men in het Verslag gezegd heeft dat het niet is eene godsdienstige 
plegtigheid in den engen zin, dat wil zeggen, dat geen bedienaar van de gods
dienst noodig is om het te voltrekken. lIet bestaat hierin, dat de bruidegom onder 
het uitspreken van eenige sacramentele woorden in tegenwoordigheid van twee be
voegde getuigen aan de bruid een ring overhandigt; ongetwijfeld eene godsdienstige 
plegtigheid, maar omdat het niet noodig is dat die godsdienstige plegtigheid door 
een bedienaar van de godsdienst wordt verl'igt, zal het Israëlitisch huwelijk, al 
wordt het artikel aangenomen, buiten de wet vallen. El' wordt dus door de ver
andering, die nu ill het oorspl'onkelijk artikel gemaakt is, eene ongelijkheid van 
regt geboren, die, mijns inziens, niet te l'egtvaardigen is. Het komt mij voor, dat 
het artikel overigens ook dool' de bestaande kerkgenootschappen gemakkelijk zal 
kunnen worden ontdoken. Waarom zou bijv. bij de Protestanten het huwelijks
formulier niet dOOL' een ouderling kunnen worden voorgelezen, even als bijv. het 
aannemen van lidmaten aan de ouderlingen zou kunnen worden opgedl'agen? Maal' 
daal'in hebben wij ons niet te verdiepen, De voorbeelden, die ik noemde, zijn van 
dien aal'd, dat door aanneming van het al,tikel ongelijkheid van regt zal worden 
geboren, 

Hoe komen wij aan het artikel? Zijne geschiedenis is bekend, Het is art, 199 
van den Code Pénal met verzachting van stmf. Waarom wel'd in del' tijd art. 199 
van den Code Pénal noodig geool'deeld? Men vindt het antwoord in het exposé des 
motifs. Daar leest men: 

"Les ministt'es qui procèdent aux cél'émonies religieuses d'un mal'iage, sans qu'il 
leur ait été justifié de l'acte de mariage reçu par les officiers de l'état civil, com
promettent évidemment !'état ei vil des gens simples , d'autant plus dispo~és à con-
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fondre la bénédiction nuptiale avec I'acte constitutif du mariage, qlle Ie droit d'im
primer au mariage Ie sceau de la loi était naguèl'e dans les mains de ces ministres. 
11 importe qu'une si funeste méprise ne se pel'pétue point. C'est alors un aete 
d'usurpation de pouvoir," 

Men wilde alzoo voorkomen misleiding van eenvoudige lieden, te meer omdat nog 
weinige jaren geleden dool' de bedienaren van de godsdienst de acten van den bul'
gerlijken stand wel'den gehouden, zoo wel die van geboorte en overlijden, als van 
de huwelijken, Daal'om stelde ook de Commissie in het Corps Législatif voor om de 
bepalingen van art, 199 ook uit te strekken tot de acten van geboorte en van over
lijden. Het Corps Législatif oordeelde evenwel dat daarvoor niet dezelfde reden bestond, 

De stt'ekking nu van het tegenwoordig al'tikel is volkomen dezelfde gebleven, Men 
wil "oorkomen dat eenvoudige lieden doOi' het vel'rigten eenel' godsdienstige pleg
tigheid dOOl' een bedienaar van de godsdienst in de valsche meening worden gebragt, 
dat zij een wettig huwelijk hebben gesloten, dat hunne kinderen wettig zullen zijn 
enz Maal' dan streeft het al,tikel zijn doel voorbij, want het zal ook toepasselijk zijn 
op den bedienaar van de godsdienst, die aan zoodanige misleiding niet denkt, die 
el' tegen opkomt, die bijv. eene godsdienstige toespraak houdt of een gebed uitspreekt 
VOOI' het jonge paal' dat op het punt staat zich naai' het gemeentehuis te begeven. 
Dan staat ook het artikel hiel' niet op zijne plaats, want dan hebben wij te doen 
met een misdrijf tegen het openbaar gezag, met aanmatiging van bevoegdheid, 
usu1'pation de pOltvoÎ", met misleiding en bedrog. In den Code Pénal volgde het 
in dien zin gepaster op straffen omtrent het _maken van valsche munt, enz, Geld
boete en, bij herhaling, hechtenis zijn dan ook veel te ligte straffen. 

Vooral echter komt het hiel' aan op deze vraag: Bestaat thans nog in Nederland 
werkelijk gevaar voor die misleiding, voor dat bedrog van onnoozele lieden 7 Noch 
in de' Memorie van Toelichting del' Staatscommissie, noch in die del' Regering 
wordt dit stellig beweerd; men waagt slechts eene onderstelling, 

De Staatscommissie schrijft : "Indien al de beschaving nog niet vel' gevorderd is", 
em., enz., en de Regering: "Moge de beschaving nog niet vel' genoeg gevordel'd 
zijn, om bij alle bUl'gers een juist begrip van de vel'houding tusschen het burgerlijk 
huwelijk en de daal'op al of niet volgende kerkelijke plegtigheden te mogen ver
onderstellen, el' is toch geene reden meel' om de in dit artikel omschreven onbe
dachtzaamheid of kwade trouw, waardoor alleen onnoozele lieden kunnen misleid 
worden, met de gestrenge straffen van de ~\l'tt , 199 en 200 C, P. te beteugelen". 

Dus niet dan eene onderstelling: het is mogelijk dat de beschaving nog niet zoo 
vel' is gevorderd maal' noch de Staatscommissie, noch de Regering durft beweren 
dat het 7.00 is, en op eene zoo zwakke ondet'stelling mogen wij geen. wet bouwen. 
Aan te nemen dat zulke "onnoozele" lieden thans nog in ons land worden aange
troffen, is moeijelijk. Wat men in 1810 mogt veronderstellen, is thans, mijns in
ziens, onaannemelijk; destijds was de onderstelling gegrond op den vroegel'en 
toestand, die weinige jaren geleden ten gevolge van eelle bloedige revolutie was 
vervangen donr een nieuwe orde van zaken. lIet toen levend geslacht was opge
groeid onder de oude bedeeling, het tegenwool'd ige geslacht kent haal' niet. 

Ik mag niet onvermeld laten dat de Souvereine Vorst bij besluiten van 21 Octobet, 
1814 en 7 Maart 1815 de bedoelde artikelen van den Code Pénal heeft opgeheven, 
Echter voeg ik el' bij, dat toen misbruiken in de Zuidelijke Nederlanden zijn ge
volgd, - het is mij niet bekend dat zoodanig misbruik zich ook in de Nool'delijke 
provincien heeft vOOl'gedaan - die aanleiding hebben gegeven, wat toen zeel' zeker 
te regtvaardigen was, tot de wet van 10 Januarij 1817, waarbij de stl-afbepalin
gen van den Code Pénal weel' in het leven 7.ijn geroepen, Maal' wij sehl'ijven nu 
1880, en nu meen ik dat wat in 1817 nog niet wenschelijk bleek, in 1880 zonder 
bezwaar kan geschieden. Het wOl'dt tijd dat deze noodwet worde opgeheven ..... , 

Het geheele Nederlandsche volk weet nu zeel' goed dat de Kerk de l'egistel's van 
den burgerlijken stand niet meer houdt. Misbruiken zijn thans niet te vreezen , en 
mogten el' enkele "onnoozelen" zijn, gelijk de Memol'ie van Toelichting ze noemt, 
die nog inlichting behoeven - wij schrijven geene wetten voor onnoozelell, VOOI' 
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bedrog is het, volgens dit Wetboek, noodig, dat althans een valsche naam of 
qualiteit, listige kunstgrepen of een zamenweefsel van leugens te baat worden ge
nomen, in staat om zelfs den nadenkenden mensch te misleiden. Zijn el' misschien 
van die "onnoozelen" onder de mindeljarigen ? Welnu, men sluit niet iederen dag 
of ieder oogenblik een huwelijk, zooals men een koe of een paard, een pakje sigaren 
of een pond botel' koopt op gevaar af van mal'gal'ine- in plaats van roombotel' te 
ontvangen. Buitendien is er toestemming van oudel"S of voogden noodig, en weet 
de minderjarige niet hoe het met onze wetten staat, dan zullen die hem wel in
lichten. Men spreekt er over met vrienden en verwanten, en het zal een punt van 
overweging uitmaken, of men voor of na de voltrekking van het hu welijk dool' den 
ambtenaar van den bUI'gerlijken stand de kerkelijke plegtigheid wil doen plaats 
hebben, of wel geen huwelijk voor dien ambtenaar wil aangaan, 

Als dit met opzet geschiedt, als partijen het laatste niet begeeren, kan van be
drog geen sprake zijn. Immers, zelfs wanneer partijen eene vel'bindtenis tot zamen
woning aangaan, zonder tusschenkomst van Staat of Kerk, zijn zij niet strafbaar. 
Maar ik geloof niet, dat er eenige grond bestaat voor de meening, dat de bedie
naren van de godsrlienst bij eenig kerkgenootschap iemand zullen willen misleiden. 
Zij zullen niet andel's zeggen dan wat zij van hun standpunt verkondigen: volgens 
onze godsdienst en onze kel'k behoort tot het huwelijk nog iets andeI"S dan het 
vel"Schijnen voo I' den ambtenaar van den burgeJ'lijken stand. Daar heeft de Kerk, 
de vrije Kerk, volkomen regt toe. Maal' is er iemand die het mogelijk acht dat de 
bedienaar der godsdienst zal zeggen: "Neen, gij moet in het geheel niet naar den 
ambtenaar van den burgerlijken stand gaan", wetende dat hij daardoor de men
schen brengt tot een onwettig huwelijk en onwettige kinderen? 

El' is geen enkele gl'ond om dat gevaar te' voorzien. 

De heel' VENING MEINESZ: Wij moeten bij het maken van een strafwetboek 
rekening houden met den actuelen toestand en ons niet te veel dom' theOl'ien laten 
medeslepen. Ik geloof dat de geachte vorige spreker aan dat euvel schuldig was 
bij den aanvang van zijne rede. 

Wanneer wij letten op de beweging, te dezer zake, die in sommige andere landen 
op dit oogenblik plaats heeft, wanneel' wij tevens het oog houden op hetgeen ook 
hiel' te lande zelfs in den laatsten tijd nog herhaaldelijk plaats vindt, dan geloof 
ik dat er alle reden is om deze bepaling te handhaven. Menigeen toch die zich bij 
den burgerlijken stand vervoegt om een huwelijk te sluiten duidt dool' zeer kenne
lijke teekenen aan dat hij het burgerlijk huwelijk niet telt, of althans als eene 
zeel' onbeduidende zaak beschouwt, en het kerkelijk huwelijk als het eenig gesanc
tioneerde aanmerkt. Ik behoef niet te zeggen dool' welke teek enen dit dikwijls ge
schiedt. En dit heeft hiel' te lande in den laatsten tijd misschien zelfs meel' dan 
vroeger plaats. Om die reden is het allezins noodig dit vOOl"Schrift te handhaven. 
Ik wensch echter nog te wijzen op de gevolgen, die het wegnemen van de bepaling 
zou kunnen na zich slepen. Maal' al te zeer vrees ik dat wanneel' de rigting die men 
thans op vele plaatsen waarneemt de bovenhand mogt verkrijgen, het vervallen 
van deze bepaling el' toe aanleiding zou geven, dat de kerkelijke plegtigheid in 
den regel vooraf zou gaan en de burgerlijke handeling eenvoudig zou dienen om 
te registrel'en wat de kerkelijke overheid had verrigt. 

Maar el' is meel'. Vergis ik mij niet, dan zijn de bepalingen VOOI' het sluiten van 
kerkelijke huwelijken bij sommige kerkgenootschappen volstrekt niet dezelfde als 
die van onze burgerlijke wetgeving. Ik heb geen bepaald kerkgenootschap op het 
oog, maal' ik betwijfel in h'ooge mate of voor een kerkelijk huwelijk onder alle om
standigheden de toestemming van ouders of voogden noodig is. 

Het gevolg nu van het vel'vallen van het voorschrift kan zijn dat een minderjarige 
zich tot de Kerk ,,,endt, om de kerkelijke plegtigheid voor een huwelijk te doen 
plaats hebben zonder toestemming, ja zelfs zonder weten van de oudCJ"S. De bedie
naar van de godsdienst is dan niet meel' verpligt om de burgerlijke i1~n.deling vooraf 
te doen gaan en sluit kerkelijk het huwelijk. . 
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Ik vraag, in welken toestand de oudel"s of voogden van die minderjarigen geplaatst 
zijn, wanneer eenmaal de kerkelijke plegtigheid heeft plaats gehad, en de burger
lijke voltrekking van het huwelijk nog ontbreekt? 

Dit is slechts een voorbeeld, Ik ducht echter van het wegnemen van dit artikel 
nog veel meer bezwal"en, 

De heer VAN DER FELTZ: Zijn er in den tegenwoordigen tijd nog zulke onnoozele 
lieden, dat het noodig is om eene bepaling, als hier wordt voorgesteld, te handhaven? 
Om deze vl'llag maal' het eerst te behandelen, antwoord ik: ja, er zijn zulke on
noozele lieden, 

Ik zelf heb in mijn twee en twintigjarigen wCl'kkring als ambtenaar van den 
burgerlijken stand vCl'Scheidene huwelijken voltrokken, nadat die kerkelijk - natuUl"
lijk buiten 's lands - heetten gesloten te zijn, Die menschen leefden in de stellige 
overtuiging dat hun in het buitenland voltl"okken kerkelijk huwelijk hun een wet
tigen echt velozekerde, Eerst nadat zij hier gehool"d hadden - want ik C1'ken dat 
de meeste Nedel'landers betel' weten - dat hun huwelijk hiel' in den zin der wet 
geen huwelijk was, gingen zij tot den ambtenaal' van den burgel'lijken stand, om 
hun huwelijk bUl"gerlijk te doen voltl'ekken, 

En het waren niet altijd vl"eemdelingen die dat huwelijk buiten 's lands gesloten 
hadden, Neen, ik hel'inner mij het geval dat een Nederlander, met eene Duitsche 
vrouw in Duitschland gehuwd, stellig overtuigd was van de wettigheid van dat huwe
lijk, zonder dat eenige fOl'maliteit vel'vuld was, die volgens onze wetgeving voor de 
voltl"ekking van het huwelijk gevorderd wordt, en ' t moeite kostte hem van het tegen
deel te overtuigen, 

De vraag dus of er nog zulke onnoozele lieden bestaan is daarmede bevestigend 
beantwool'd, En daal'uit volgt als van zelf het antwoord op de vraag, of de Staat 
het regt heeft hier tlJsschenbeide te tt'eden, Ik geloof dit zeel' zeker, Indien de Staat 
deze bepaling liet vervallen, zou hij het stelsel ondermijnen dat geen huwelijk wettig 
is dan dat hetwelk, volgens de vormen bij de wet vool'geschreven, is voltrokken, 

Indien de Staat het burgel'lijk huwelijk wenscht te handhaven, is hij bevoegd 
niet alleen, maar verpligt deze bepaling in stand te houden. 

De heer MODDERMAN , lI1iniste1' mn Justitie: Het geldt hier eenvoudig de be
scherming van den burgerlijken staat tegen handelingen naar wier goede of kwade 
trouw de regtel' geen onderzoek doet; geen greep van den Staat in het regt van 
de Kerk, maal' een voorzorgsmaatregel tegen het omgekeerde, 

Waarom is dit artikel voorgesteld en wordt het gehandhaafd? Krachtens het regt 
en den pligt van den Staat om te voorkomen dat lieden, mindel' bekend met onze 
wetgeving, in eene noodlottige dwaling zouden kunnen vervallen, 

De heel' van del' Kaay zegt, dat Cl' niet meel' zulke onnoozele lieden zijn, Welnu, 
dan zal het artikel ook geen kwaad doen, Aan dit eenvoudig dilemma kan men niet 
ontsnappen: zijn zij el' niet, dan hindert het artikel ook niet; zijn zij er wèl, dan is 
het onze pligt hen te behoeden voor eene dwaling waardoor de staat del' personen, 
de regten del' ouders, de rust der gezinnen kan worden gecompromitteerd, 

Kan men zich b, v, niet voorstelleu dat een meisje uit de lagere klasse van de 
maatschappij, op wie een heel' vues heeft, ten slotte door dien heel' word t gebl'agt 
tot cohabitatie ten gevolge van eene kerkelijke huwelijksinzegening buiten 's lands 
vel'l'igt dool' een geestelijke die te goeder trouw is? Maar, zal men zeggen, wanneer 
zoo iets buiten 's lands plaats heeft, dan treft niet dit artikel, maal' de Duitsche of 
de Belgische wet, Zieluel' juist waal' ik wezen wilde, Dit artikel heeft ook eene inter
nationale beteekellis, Wanneer de Duitsche en Belgische Regm'ingen bespeuren dat 
men in Nederland niet meel' waakt tegen het feit in dit artikel omschreven, en zij 
alzoo moeten vreezen dat hare ondel'danen eenvoudig naar Nederland hebben te 
reizen om de Rijkswetten te ontduiken, dan zal ook omgekeerd de vreemde wet ons 
niet meel' beschermen en zullen wij, ook afgescheiden daarvan, ons welligt aan 
internationale moeijelijkheden blootstellen, 
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zijn, dan hindert het artikel niet, heeft hij gezegd; maal' ik antwoord; dan belem
mert het zonder r.oodzaak; dan is het artikel overbodig; als el' zulke onnoozele 
menschen die in dit opzigt misleid kunnen worden niet zijn, dan komt gij hiel' in 
eene regeling waarvoor volstrekt geen reden te vinden is. 

De MilJister verweet mij - indien ik althans goed verstaan heb - dat ik in 
mijn historisch overzigt niet getl'ouw, niet volledig ben geweest. Maal' ik heb dan 
toch zeel' uitdrukkelijk herinnerd aan de besluiten van den Souvel'einen VOI'st 
yan 1814 en 1815, aan de wet van 1817 en aan de gronden waarop die wet rust ; 
ik heb gewezen op de misbruiken van 1817, maal' ik voegde el' bij: wat in 1817 
noodig was, is daal'om in 1880 niet wenschelijk. 

De heel' van del' Feltz meende, dat ik geen rekening hield met actuele toestan
den en alleen uit een theol'etisch oogpunt sprak . Maal' als mijne theorie, mijn 
stelsel, zuivel' is, dan is het voor mij beslissend. Doch kan men met actuele toe
standen meel' rekening houden dan ik deed, toen ik betoogde, dat hetgeen in 1817 
noodig was, in 1880 niet meel' vereischt wordt 7 Men moet toch rekening houden 
met hetgeen in meel' dan 60 jaar is geschied, en bedenken dat el' thans een nieuw 
geslacht leeft, onder het nieuwe stelsel opgegroeid. 

De heel' van del' Feltz, uit ondel'vinding sprekende, wees op hu welijken , die in 
Duitschland alleen ten overstaan del' geestelijkheid waren gesloten en waarbij pal'tijen 
meenden dat zij ook een hiel' te lande wettig huwelijk aangingen. Dit voorbeeld 
doet hiel' niets tel' zake; zulk eene dwaling zal ook ondel' dit artikel mogelijk blijven. 
Men zal ook nu kunnen meenen dat een huwelijk in Duitschland alleen voor de 
kerk gesloten, ook in Nederland wettig is. Maal' dat is eene geheel andere quaestie. 
De vraag is hiel' alleen , of el' in Nederland "onnoozelen" zijn, die meenen dat een 
huwelijk hiel' te lande alleen kerkelijk gesloten, voor de wet geldig is, en niet, of 
een huwelijk , dool' Nederlanders buiten 's lands aangegaan, volgens het gevoelen 
van sommigen in Nederland wettig is. 

[Het artikel werd met 46 tegen 21 stemmen aangenomeu .] 

Verslag van de Eerste Kamer. 

1. Het artikel werd behouden ondanks den tegenstand der Commissie 
van Rapporteurs. 

De meeste leden keurden dit goed, al had ook huns inziens de conse
quentie geëischt, dat nu ook in Titel V van het Tweede Boek het 
misdrijf, omschreven in de artt. 20 1 
en 202 C. Pénal, ware opgenomen. 

Il. De opmerking werd gemaakt, 
dat er buitengewone gevallen denk
baar zijn waarin, zonder gevaar voor 
de instelling van bet burg. huwelijk, 
de geestelijke door de voltrekking van 
een huwelijk in extremis zijn plicbt 
vervult. Men herinnerde aan art. 16 
der Belg. Gr.wet, en was van oordeel, 
dat in zulke gevallen geene vervol
ging moet kunnen plaats hebben. 

Antwoord der Regeering. 

1. Dat de gevallen niet gelijk staan, 
is boven [zie deel I bI. 27 en 28 
onder i] aangetoond. 

Il. Wat het huwelijk in ext1'emis 
betreft, kan men vertrou wen op de 
prudentie van het openbaar ministe
rie. Ook in Belgie doet men dit, want 
de wet in art. 16 bedoeld, is nog 
niet. tot stand gekomen. 

[Zie over de wlJzlgmg van art. 449 bij de wet van 15 Januari 1886 
(Stb. nO. 6) bij art. 113 op bI. 45 van deel n. J 


